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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
* Canl›lar ve enerji iliflkileri ünitesindeki konular› ders notlar›n›zdaki bilgi, flekil ve 

resimlerden de faydalanarak okuyup ö€rendikten sonra tekrar ederek pekifltiriniz.
* Bu ünitedeki konular› ders notunuz haricinde kitap, dergi ve çeflitli yay›nlardan da 

inceleyip, araflt›rmalar yaparak bilgilerinizi geniflletebilirsiniz.
* Ünitede geçen konular etraf›nda gözlem, karfl›laflt›rma, model oluflturma, bilgi ve 

veri toplama, verileri kaydetme, ifllenen verileri yorumlama, sonuç ç›karma ve 
çevrenizdekilere sunma becerilerinizi gelifltirebilirsiniz.

* Ünite sonundaki etkinlikleri gerçeklefltiriniz ve de€erlendirme sorular›n› mutlaka 
çözünüz. Ders notunuzun sonundaki cevap anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z.

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �

Bu üniteyi baflar›yla tamamlad›€›n›zda;
* Besin zincirlerinin bafllang›c›nda üreticilerin bulundu€unu bilecek,
* Üreticilerin fotosentez yaparak basit fleker ve oksijen üretti€ini belirtecek,
* Fotosentez için nelerin gerekli oldu€unu s›ralayacak,
* Fotosentezin canl›lar için önemini kavrayacak,
* Üreticilerin fotosentez ile günefl enerjisini kullan›labilir enerjiye dönüfltürdü€ünü 

ifade edebilecek,
* Canl›lar›n yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklar›n› aç›klayacak,
* Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyac›n› üreticilerden karfl›lad›€›n› aç›klayacak,
* Solunumun canl›lar için önemini tart›flacak,
* Oksijenli solunum sonucunda oluflan ürünleri deney yaparak gösterecek,
* Baz› canl›lar›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan 

sa€lad›€›n› aç›klayacak,
* Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karfl›laflt›rarak iliflki kuracak,
* Beslenme ve enerji ak›fl› aç›s›ndan üreticiler ve tüketiciler aras›ndaki iliflkiyi 

aç›klayacak,
* Besin zincirindeki enerji ak›fl›na paralel olarak madde döngülerini aç›klayacak,
* Yenilenebilir ve yenilenemez  enerji kaynaklar› kullanman›n önemini vurgulayacak,
* Geri dönüflümün ne oldu€unu ve gereklili€ini örneklerle aç›klayacak,
* Yaflad›€›n›z çevredeki geri dönüflüm uygulamalar›n› hayata geçireceksiniz.

BBUU  ÜÜNN‹‹TTEENN‹‹NN  AAMMAAÇÇLLAARRII� �
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Canl›lar  hayatlar›n› sürdürebilmek ve bütünlüklerini koruyabilmek için enerjiye
gereksinim duyar.  Enerji  gereksinimi besinlerden karfl›lan›r. 

7. s›n›f “‹nsan ve Çevre” ünitesinde  inceledi€imiz gibi bir ekosistem içindeki canl›lar,
beslenme bak›m›ndan birbirine ba€l›d›r. Ekosistemde mevcut canl›lardan birinin di€eri
üzerinden beslenmesi sonucu oluflan bir besin zinciri vard›r. Canl›lar›n  birden fazla
besin zincirinde yer almas›yla besin a€› oluflur. Üreticilerin fotosentezle üretti€i besin
maddelerini besin zinciri ve besin a€› yoluyla bütün canl›lar kullan›r. Besin zincirlerinin
bafllang›c›nda daima üreticiler bulunur. Böylelikle üreticilerden tüketicilere do€ru
sürekli bir madde ve enerji ak›fl› vard›r. fiimdi üreticilerin nas›l fotosentez yapt›€›n›
inceleyelim:

FFoottoosseenntteezz
Bütün canl›lar yaflamak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canl›lar enerji gereksinimini

besinlerden sa€larlar. Besinlerdeki enerjinin kayna€› günefl enerjisidir. Bitki, alg ve bazı
bakteriler üretici canlılardır. Üreticiler günefl enerjisini besin maddesinde depolayabilir.
Bunu fotosentez yaparak baflar›rlar. 

Fotosentez,  üretici canl›lar›n su ve karbon dioksit kullanarak günefl ›fl›€› ve klorofil
vas›tas› ile besin ve oksijen üretmesidir. Kelime anlam› olarak foto “›fl›k”, sentez ise
“birlefltirme” anlam›n› tafl›r. 

ÜÜrreettiicciilleerr
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FFoottoosseenntteezzii  aaflflaa##››ddaakkii  ddeennkklleemmllee  öözzeettlleeyyeebbiilliirriizz  ::

Denklemde de görüldü€ü gibi  fotosentezin gerçekleflmesi için karbon dioksit, su,
›fl›k ve klorofil olmas› gereklidir.

Su, bitkinin kökü ile topraktan al›n›r. Gövde  ve yapra€a iletim borular›yla tafl›n›r. 

Karbon dioksit, bitkilerde yaprak yüzeyindeki gözenek denen küçük aç›kl›klar
arac›l›€› ile atmosferden al›n›r. 

Ifl›k, bir enerji fleklidir. Fotosentez günefl ›fl›€›nda veya yapay ›fl›kta gerçekleflir. 

Klorofil, ›fl›€› emen yeflil renk maddesidir. Bitki hücresinde kloroplast›n içinde
bulunur. Klorofil  bitkide en çok yapraklarda bulunur.

Fotosentezin ürünleri glikoz ve oksijendir.

Bitkiler, güne! enerjisini fotosentezle, glikozun kimyasal ba"larında depolar. Basit
bir fleker olan glikoz, di€er besin maddelerinin hammaddesidir.  

Oksijen, fotosentezin sonunda yapraklardaki gözeneklerden gaz hâlinde atmosfere
verilir. 

FFoottoosseenntteezz
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Karbondioksit + Su Glikoz + Oksijen
I!ık

Klorofil



CCaannll››llaarr  ‹‹ççiinn  FFoottoosseenntteezziinn  ÖÖnneemmii
Fotosentez  tüm canl›lar için büyük önem tafl›r. Fotosentezde üretilen glikoz  tüm

canl›lar›n besin kayna€›n› oluflturur. Fotosentezle üretilen  glikozun  biraz› bitkinin besin
ihtiyac› için kullan›l›r; fazlas› ise  baflka zamanlarda kullan›lmak üzere bitkinin baz›
bölümlerinde  protein, niflasta ve ya€ gibi büyük organik moleküllere çevrilerek
depolan›r. Örne€in patates bitkisi kökünde niflasta, zeytin ve ayçiçe€i bitkisi
meyvesinde ya€, fasülye bitkisi tohumunda protein depolan›r. ‹nsanlar  ve di€er
canl›lar bunlar› enerji elde etmek için besin olarak kullan›r. Böylece, üreticiler foto
sentez ile ›fl›k enerjisini di"er canlıların kullanabilece"i enerjiye dönüfltürmüfl olur.

BBiittkkiilleerrddeekkii  ddeeppoo  bbeessiinn  mmaaddddeelleerrii
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Oksijen canl›lar›n temel gereksinimi olup, do€adaki oksijenin tek kayna€› da foto
sentezdir. Dolay›s›yla fotosentez, canl›l›€›n devam etmesi için flartt›r.

Canl›lar›n yaflamas› için atmosferdeki oksijenin ve karbon dioksitin belli oranlarda
bulunmas› gerekir. Fotosentez  do€an›n oksijen ve karbondioksit dengesini sa€lar. Öyleyse
çevremizdeki bitkileri koruyup ço€altmal›y›z.

SSeebbzzee  vvee  mmeeyyvveelleerr



HHüüccrreesseell  EEnneerrjjii  AATTPP  
Hücredeki büyüme, hareket ve sentez gibi tüm canl›l›k olaylar›nda  kullan›lan enerjiye

ATP denir.  

ATP molekülünün yap›s›nda  adenin baz›, riboz flekeri ve üç tane fosfat bulunur.
Adenin ile riboz birleflerek adenozini, adenozin üç fosfatla birleflerek adenozin tri fosfat›
oluflturur. Fosfat bir fosfor bileflenidir. Fosforun kimyadaki sembolü ise P’dir. Latince’de
tri, üç demektir.

Hücredeki canl›l›k olaylar›nda ATP sürekli harcan›rken, bir taraftan da sentezlenir.
ATP molekülünün üç fosfat grubu aras›ndaki iki ba€ oldukça yüksek enerji tafl›r. Bu
ba€lara yüksek enerjili fosfat ba€lar› denir ve “! “ ile gösterilir. Fosfatlar birbirinden
ayr›l›rken enerji aç›€a ç›kar. Hücreye enerji gerekti€inde ATP’nin son iki fosfat›
aras›ndaki ba€lar kopar›l›r ve serbest enerji aç›€a ç›kar. Bu ba€lardaki enerji, hücrelerin
parçalanmas›na neden olmayacak büyüklüktedir. 

Günefl enerjisi fotosentezle glikoz molekülünün kimyasal ba€lar›nda depolan›r.
Moleküler atomlardan oluflur. Moleküllerdeki atomlar ba€larla bir arada tutulur. Bu
ba€lar aras›ndaki enerjiye kimyasal enerji denir. Molekül parçalan›rken bu ba€lar
aras›ndaki enerji aç›€a ç›kar.  Hücrede glikozdaki kimyasal enerjiden  ATP enerjisi flöyle
sentezlenir: 

Canl›larda enerji verici organik moleküller karbonhidratlar, ya€lar ve proteinlerdir.
Yedi€imiz besinlerde bu organik moleküller bulunur. Bu organik moleküllerinin hücreye
al›nabilmesi için sindirim sisteminde birimlerine ayr›ld›klar›n› an›msay›n›z. Birim
yap›daki organik moleküllerden biri olan glikoz molekülü  ince ba€›rsaklardan emilerek
kana geçer. Kan dolafl›m› ile tüm hücrelere verilir. Glikoz, hücre solunumu ile
parçalan›r ve aç›€a ç›kan kimyasal enerji ile ATP sentezlenir.

HHüüccrree  SSoolluunnuummuu
Bütün canl›lar yaflamak için solunumla atmosferden hava ile oksijen al›r,  karbon

dioksit verir. Bu olaya canl› solunumu denir. Hayvanlar solunum sistemi, bitkiler ise
yapraklar›ndaki gözenekler arac›€› ile solunum yapar. Bu solunumun d›fl›nda bir de hücre
solunumu vard›r. Besinlerin hücrede parçalanarak ATP üretilmesine hücre solunumu
denir; hücre solunumu s›ras›nda  oksijen kullan›l›p kullan›lmamas›na göre iki flekilde
meydana gelir:

AATTPP’’nniinn  yyaapp››ss››
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1. Oksijenli solunum
2. Oksijensiz solunum

Oksijenli ve oksijensiz solunumda temel amaç, hücrelerin ATP sentezlemesidir.

OOkkssiijjeennllii  SSoolluunnuumm
Do€ada en çok bulunan elementlerden biri oksijendir. Hücrelerin yaflamalar› için

gerekli olan oksijen, vücudumuza solunum sistemi ile al›n›r ve dolafl›m sistemi ile
hücrelere kadar tafl›n›r. 

Besinlerin  hücrede oksijen varl›€›nda parçalanarak ATP üretilmesine  oksijenli
solunum denir. Oksijenli solunum ile, besinlerde depo edilmifl kimyasal enerjiden,  ATP
sentezlenir. Oksijenli solunum mitokondride gerçekleflir. Canl›lar›n ço€unda (bitki, 
hayvan, mantar vb.) görülür.

Hücrede enerji kayna€› olarak en çok glikoz kullan›l›r. Oksijenli solunumda glikoz
tam olarak parçaland›€› için enerji elde edilir. Glikoz, oksijenli solunumda karbon diok-
sit ve suya kadar parçalan›r ve sonuçta ATP sentezlenir.

OOkkssiijjeennllii  ssoolluunnuummuu  kk››ssaaccaa  flfluu  ddeennkklleemmllee  öözzeettlleeyyeebbiilliirriizz  ::

Glikoz + Oksijen                    Karbon dioksit + Su +  enerji (ATP)

Denklemden de görüldü€ü gibi oksijenli solunum sonucunda karbon dioksit, su ve
ATP enerjisi oluflur. Bu enerji tüm canl›l›k olaylar›nda kullan›l›r. 

OOkkssiijjeennssiizz  SSoolluunnuumm  ((FFeerrmmeennttaassyyoonn))
Besinlerden oksijensiz ortamda ATP üretilmesine oksijensiz solunum denir.

Oksijensiz solunum hücrenin sitoplazmas›nda meydana gelir. Glikoz sitoplazmada 
enzimlerle parçalan›r.

Oksijensiz solunumla kazan›lan ATP sentezi, oksijenli solunumla elde edilen
ATP’ye oranla çok  azd›r. Çünkü oksijensiz solunumda glikoz tam olarak parçalanamaz. 

Maya  hücreleri, baz› bakteriler ve bir k›s›m hayvansal hücreler yaflamalar› için
gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sa€lar.

Baz› bakteriler oksijensiz solunum yaparken, insanlara da fayda verir. Örnek
olarak etil alkol, asetik asit, laktik asit, aseton, sitrik asit, yo€urt ve peynir yap›m›n›
verebiliriz. Dolay›s›yla fermentasyonun endüstride büyük önemi vard›r.  

Ekmek, yo€urt mayalamak için kullan›lan maya hücreleri oksijensiz solunum yapar. 
Ekmek hamurunu kabartmakta kullan›lan bira mayas› bir çeflit mantard›r. Un, bira

mayas›ndaki maya hücrelerinin besinidir. Su, maya hücrelerinin salg›lad›€› enzimin
çal›flmas›n› sa€lar. Mayalanan hamurun üzerinin kapat›lmas› içeri oksijen girmemesini

119911
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OOkkssiijjeennllii  ssoolluunnuumm  

ve enzimlerin çal›flmas› için uygun s›cakl›€› sa€lar. Maya hücreleri yapt›klar› oksijensiz
solunum sonucunda  kendileri için enerji sa€larken, oluflturduklar› karbon dioksit
gaz›yla hamurun kabarmas›n› sa€lar. Bir  müddet sonra hamurun üzeri aç›l›r. ‹çeri oksijen
girer ve s›cakl›k düfler. Böylelikle oksijensiz solunum durur. 

Normalde oksijenli solunum yapan iskelet  kaslar› fazla çal›flt›€›nda oksijensiz solunum
yapar. Oksijensiz solunum sonucunda  yorgunluk asidi oluflur. Yorgunluk asidi kas
hücrelerinden kana geçerek, beyine ulafl›r ve vücutta yorgunluk duyusu oluflturur.
Yo€urdun uyku ya da uyuflukluk durumu yaratmas›, ayn› asidi içermesinden dolay›d›r. 

FFoottoosseenntteezzllee  OOkkssiijjeennllii  SSoolluunnuummuunn  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››
Fotosentez ve oksijenli solunum birbirinin tersi dir .Fotosentezle üretilen besin

maddeleri ve oksijen, solunumda kullan›l›rken; solunumla oluflan karbon dioksit ve su
fotosentezde kullan›l›r. 

Her iki olay› denklemlerde inceleyelim.

FFoottoosseenntteezz  

Solunum olay› hemen bütün canl›larda  görülür. Çünkü bütün canl›lar›n yaflamak
için solunumla ortaya ç›kacak enerjiye ihtiyac› vard›r. Fotosentez ise sadece klorofilli
canl›larda görülür. 

119922
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Solunum ve fotosentezin karfl›laflt›r›lmas›n› afla€›daki tabloda toplu halde görebiliriz:

FFoottoosseenntteezz  vvee  OOkkssiijjeennllii  SSoolluunnuummuunn  kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

FFoottoosseenntteezz OOkkssiijjeennllii  ssoolluunnuumm

Su ve karbon dioksit kullan›l›r. Su ve karbon dioksit aç›€a ç›kar.

Gündüz gerçekleflir, ›fl›k gereklidir. Ifl›k gerekmez, gece-gündüz gerçekleflir.

Besin ve oksijen üretilir. Besin ve oksijen tüketilir.

Ifl›k enerjisi, kimyasal enerjiye çevrilir. Kimyasal enerji, ATP enerjisine çevrilir.

Kloroplastlarda gerçekleflir. Mitokondrilerde gerçekleflir.

Bitkiler, algler ve baz› bakterilerde
görülür.

Hemen hemen tüm canl›larda görülür.

Atmosfere oksijen salınır. Atmosfere karbondioksit salınır.

Olufltu€u canl›da a€›rl›k art›fl›na neden
olur.

Canl›da a€›rl›k azalmas›na neden olur.

Bir yaflama birli€inin bütünlü€ü yaflama birli€indeki besin iliflkisine ba€l›d›r.
Do€adaki canl›lar beslenme durumlar›na göre üreticiler (ototrof), tüketiciler 
(heterotrof) ve ayr›flt›r›c›lar olmak üzere üç grupta incelenir:

ÜÜrreettiicciilleerr  fotosentezle kendi organik besinini yapar. Günefl enerjisini besinlerdeki
enerjiye dönüfltürme görevini üstlenmifllerdir. Bitkilerin, alglerin ve baz› bakterilerin
üretici oldu€unu biliyorsunuz.

TTüükkeettiicciilleerr kendi organik besinini yapamayan, çevrelerindeki bitki ya da hayvanlarla
beslenen canl›lard›r. Bütün hayvanlar, mantarlar ve bakterilerin ço€u tüketicidir. 

AAyyrrıı$$ttıırrııccııllaarr, canlı veya ölü organizmaların yapısındaki maddeleri daha basit
kimyasal maddelere dönü!türür. Ayrı!tırıcılar tarafından ortaya ç›kar›lan kimyasal mad-
deler üreticiler tarafından tekrar kullan›l›r. Bu sayede üreticiler için gerekli maddeler
do"ada tükenmemi! olur. Do"ada yeniden dönü!türülebilen maddelerden baz›lar› su,
karbon, azot ve oksijendir.

119933
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Besin zincirinin ilk basama€›n› her zaman bitkiler ve di€er üretici canl›lar oluflturur.
Di€er basamaklar›n› ise tüketiciler oluflturur. Ayr›flt›r›c›lar için besin zincirinde belirli
bir basamak yoktur. Ayr›flt›r›c›lar, ancak besin zincirindeki canlı organizma öldü€ünde
zincire dahil olur.

Besin zincirini oluflturan canl›larla ilgili bilgilerimizi tazeledikten sonra besin 
zincirindeki madde ve enerji ak›fl›n› inceleyelim:

Yonca             çekirge             kurba€a             ayr›flt›r›c›lar   

Yukar›daki resimde görüldü"ü gibi besin zincirinde karayosunu, besinini fotosentezle
yapar. Geyik, karayosununu yiyerek enerji gereksinimini karfl›lar. Kurba€a çekirgeyi yer,
sindirir ve o da enerji gereksinimini karfl›lar. Geyik öldü€ünde ise ayr›flt›r›c›lar, geyi"in
ölü vücudundaki organik molekülleri  parçalayarak enerji gereksinimini karfl›lar ve bir
çok maddenin topra€a kat›lmas›n› sa€layarak bitkilerin kullan›m›na sunar. 

Yaflam için gerekli enerjinin hemen hemen tümü güneflten sa€lan›r. Üreticiler
günefl enerjisini fotosentezle glikozdaki kimyasal enerjiye dönüfltürür. Glikozdan da
di€er organik molekülleri oluflturur. Üretici, tüketici ve ayr›flt›r›c›lar enerji gereksinimlerini
karfl›lamak için do€rudan ya da dolayl› olarak fotosenteze ba€›ml›d›r. Bitkiler gibi üreticiler
do€rudan,  hayvanlar gibi tüketiciler ise dolayl› olarak fotosenteze ba€›ml›d›r. Bunun
nedeni tüketicilerin, üreticilerle veya di€er tüketicilerle ya da her ikisi ile beslenmeleridir.
Böylece günefl enerjisinin dönüflümünü sa€layan  fotosentez ekosistemdeki enerji
ak›fl›n›n kayna€›n› oluflturur. Günefl  enerjisi üreticilerden ayr›flt›r›c›lara sürekli  akar. 

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88
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66..22 MMAADDDDEE  DDÖÖNNGGÜÜLLEERR‹‹
Do€ada bulunan elementlerin bir k›sm›, canl› ve cans›z çevre aras›nda  sürekli

hareket halindedir.  Canl›lar kendileri için gerekli elementleri bulunduklar› ortamdan
al›r ve bu elementleri daha sonra çeflitli flekillerde ortama geri verir. ‹flte canl›lar›n
yap›s›nda bulunan temel elementlerin do€ada tekrar tekrar  kullan›lmas›na madde
döngüsü ad› verilir. 

Canl›lar dünyadaki elementlerin  yaklafl›k 1/3’üne gereksinim duyar. Bunlardan
canl› yap›s›na en çok giren karbon, oksijen, hidrojen ve azot gibi elementler, en fazla
gereksinim duyulanlard›r. 

Canl›l›€›n devam› için gereksinim duyulan elementler dünyada sonsuz miktarda
de€ildir. Bu elementlerden herhangi birinin yoklu€u durumunda yaflamsal faaliyetler
tehlikeye düfler. Elementlerin döngüsü çok mükemmel oldu€u için do€adan al›nan bir
element, h›zl› bir flekilde tekrar do€aya döner ve böylece elementin eksikli€i canl›larca
hissedilmez. 

DDoo##aaddaakkii  ssuu,,  kkaarrbboonn,,  aazzoott  vvee  ookkssiijjeenn  ddöönnggüülleerriinnii  iinncceelleeyyeelliimm::  

SSuu  DDöönnggüüssüü    
Yeryüzündeki suyun buharlafl›p atmosfere kar›flmas›, bulutlar› oluflturmas› ve ya€›fl

olarak yeryüzüne geri dönmesi sürecinde izledi€i yoldur. Deniz, göl, nehir ve göletler-
den buharlaflan su, atmosferdeki su buhar›n›n bafll›ca kaynaklar›d›r. Di€er kaynaklar ise
canl›lardaki solunum, terleme  ve metabolik faaliyetler sonucu oluflan su buhar›d›r. 

KKaarrbboonn  DDöönnggüüssüü
Bitkilerin atmosferden sürekli karbon dioksit al›p kullanmas›na karfl›n, atmosferde

karbon dioksit azalmaz. Çünkü bir taraftan da, arka sayfadaki !ekildeki gibi, çeflitli yol-
larla üretilerek atmosfere verilir.

SSuu  ddöönnggüüssüü

�



Bitkiler, hayvanlar ve ayr›flt›r›c›lar oksijenli solunum sonucu oluflturduklar› karbon
dioksiti atmosfere verir. Ayr›ca linyit, maden kömürü gibi faz› fosillerin yak›t olarak
kullan›ld›€›nda, atmosfere karbon dioksit verdi€ini biliyoruz. Bu yollarla atmosfere
kar›flan karbon dioksit yeniden bitkiler taraf›ndan fotosentezde kullan›l›r. Son y›llarda
fosil yak›tlar›n fazla tüketilmesi atmosferde karbon dioksit miktar›n›n artmas›na ve
bunun sonucunda sera etkisi ile  yeryüzünün ›s›nmas›na neden olmaktad›r (küresel
›s›nma).

OOkkssiijjeenn  DDöönnggüüssüü  
Oksijen, canl›lar›n yaflamlar›n› devam ettirmeleri için gereken bir elementtir. Canl›

organizmalar›n yedikleri besin maddeleri hücresel solunumda gaz haldeki serbest oksijenle
yak›larak enerjiye dönüfltürülür. Ayr›ca kömür, do€al gaz, odun ve otomobillerdeki
yak›t›n yanmas›nda da oksijen kullan›l›r. 

KKaarrbboonn  ddiiookkssiitt  ddöönnggüüssüü

OOkkssiijjeenn  ddöönnggüüssüü
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FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88



Oksijen  atmosferde %21 oran›nda serbest olarak ve dünyadaki su kitleleri içinde
çözünmüfl olarak bulunur. Her iki ortamdaki oksijenin ana kayna€› fotosentez sonucu
oluflan serbest oksijendir.

Ana kaynaktan ç›kan oksijen, canl›lar›n solunumunda ve yanma olaylar›nda 
kullan›ld›ktan sonra atmosfere karbon dioksit (CO2) ve su (H2O) fleklinde döner.
Karbon dioksit tekrar bitkiler taraf›ndan fotosentezde kullan›larak üretilen besinlerin
yap›s›na ve  serbest oksijene dönüfltürülür.

AAzzoott  DDöönnggüüssüü    
Vücudumuzun yap›s›n› oluflturan ve ayn› zamanda enerji kayna€› da olan proteinlerin

yap›s›ndaki en önemli madde azottur (N). 

AAzzoott  ddöönnggüüssüü
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Do€adaki bafll›ca azot kayna€› atmosferde %78 oran›nda bulunan serbest azottur.
‹nsanlarda dahil olmak üzere canl›lar›n büyük ço€unlu€u atmosferdeki azottan fay-
dalanamaz. Havadaki serbest azottan sadece azot bakterileri gibi baz› mikroorganiz-
malar faydalanabilir. Toprakta bulunan bu bakteriler baklagillerin kök hücrelerine girip
h›zla ço€alarak nodül oluflturur. Azot bakterileri atmosferdeki azotu ba€lar, azotlu
bileflikler üretir ve bir k›sm›n› da bitkiye verir. Böylece atmosferdeki azot besin zinciri
yoluyla canl›lar›n kullan›m›na sunulur.



Otçullar azot gereksinimini bitkileri yiyerek, etçiller ise otçullar› yiyerek karfl›lar.
Bu etçil ve otçullar öldü€ünde ise yap›lar›ndaki azot, ayr›flt›r›c› bakteriler taraf›ndan
azotlu bileflikler fleklinde topra€a geçirilir.  Böylece azot bitkiler taraf›ndan
kullan›labilecek hale gelir. Topraktaki  azotlu bilefliklerin bir k›sm› bitkiler taraf›ndan
kullan›l›rken bir k›sm› da ayr›flt›r›c› bakterilerin etkisiyle azot gaz›na dönüflerek tekrar
atmosfere döner. 

66..33 YYEENN‹‹LLEENNEEBB‹‹LL‹‹RR  VVEE  YYEENN‹‹LLEENNEEMMEEZZ  EENNEERRJJ‹‹  KKAAYYNNAAKKLLAARRII
‹nsano€lu yüzy›llard›r yeni enerji kaynaklar› aramakta ve bunlar›n kullan›m›na

olanak sa€layan teknolojiler gelifltirmektedir. 

Do€al enerji kaynaklar› olan rüzgâr, su, dalga, günefl, jeotermal ve biokütle  
enerjisi devaml› olarak yenilenebilir enerji kaynaklar›ndand›r. 

Petrol, do€al gaz ve kömür gibi fosil yak›tlar yenilenemez enerji kaynaklar›ndand›r.

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklar›n› karfl›laflt›ral›m:

- Yenilenemez enerji kaynaklar› kullan›ld›€›nda havaya belirli miktarda  kirli gaz ve 
zararl› kimyasal maddeler b›rakarak çevreyi kirletir. Yenilenebilir enerji kaynaklar› 
ise çevreyi kirletmez.

- Yenilenemez enerji kaynaklar› ekosistemlere verdi€i zarar ile birçok bitki ve 
hayvan neslinin tükenmesine neden olmaktad›r. Yenilenebilir enerji kaynaklar› 
ekosistemlere zarar vermedi€i için canl› nesli güvende olur. 

- S›n›rl› miktardaki kat›, s›v› ve gaz yak›tlar›n›n zamanla tükenece€i bir 
gerçektir. Yenilenebilir enerji kaynaklar› ise dünya varoldukça süreklili€i olan 
enerji kaynaklar›d›r. 
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- Yenilenemez  enerji kaynaklar›n›n üretim tesisleri yüksek maliyetli oldu€u için bu, 
yak›t›n fiyat›na yans›r. Ekonomik de€ildir. Hâlbuki iyi tasarlanm›fl bir yenilenebilir  
enerji kayna€› tesisinden, çok ucuza enerji elde edilebilir.
Yap›lan araflt›rmalara göre, 2060 y›l›nda dünya enerji ihtiyac›n›n % 60 - % 65’lik

k›sm› yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan karfl›lanacakt›r.

YYeenniilleenneebbiilliirr  EEnneerrjjii  KKaayynnaakkllaarr››      
Rüzgâr, su, günefl, jeotermal, dalga ve biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji  

kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Bunlar kullan›ld›klar› halde tükenmeyen enerji
kaynaklar›d›r. Çünkü kullan›lan enerjinin yerine k›sa sürede do€al yollarla yenisi konur.
Bu  yüzden bu kaynaklara yenilenebilir enerji kaynaklar› denir. Bu kaynaklar gelecekte
enerji gereksinimimizin  karfl›lanmas›nda önemli rol oynayacakt›r. Bu nedenle
yenilenebilir  enerji kaynaklar›n›n kullan›m› için yeni teknikler gelifltirilmesine olan
gereksinim artmaktad›r. 

RRüüzzggaarr  EEnneerrjjiissii
‹nsanlar  yüzy›llard›r rüzgâr enerjisinden faydalanmaktad›r. Eski insanlar rüzgâr›

tah›llar› ö€ütmek ve gemileri hareket ettirmek için kullan›yordu. Bugün dünyan›n baz›
bölgelerinde hala rüzgârdan ayn› amaçlar için yararlan›lmaktad›r. 

Günümüzde  rüzgâr enerjisinin as›l önemli kullan›m alan› elektrik üretimidir.
1970’lerdeki petrol krizi, rüzgar türbinlerinin geliflimini bafllatm›flt›r. Modern rüzgar
türbinleri 2-3 kanatl› olup, kanat çaplar› 1 m’den  30 m’ye kadar de€iflmektedir. Rüzgar
türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisi, rüzgar h›z› ve kanat uzunluklar› ile do€ru
orant›l›d›r. 

Ülkemizde rüzgârdan elektrik enerjisi üreten santraller kuruludur. Bunlara 
yenilerinin eklenmesi ile bu temiz ve ucuz enerji kayna€›ndan bol miktarda elektrik
üretme olana€›m›z vard›r. Özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok
yararlanabilece€imiz alanlard›r. Türkiye, kendi elektri€inin tamam›n› karfl›layabilecek
yeterlilikte rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir.  

119999
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Rüzgar enerjisi çevreye zarar vermeyen temiz bir enerji kayna€›d›r. Yaln›z rüzgar
türbinleri kufl ölümlerine neden olabilir ve radyo, televizyon al›c›lar›n› olumsuz 
etkileyebilir. 

GGüünneeflfl  EEnneerrjjiissii
Günefl, dünyadaki hemen hemen bütün enerjinin ana kayna€›d›r. Dünya üzerine

düflen günefl enerjisi tüm dünyan›n y›ll›k tüketiminden çok fazlad›r. 

Elektrik üretimi, ›s›tma, bitkisel ürünleri kurutma, gece ve gündüz ayd›nlatma
günefl enerjisinin yayg›n olarak kullan›ld›€› alanlard›r.

fiu an için günefl enerjisinden elektrik üreten santralleri kurman›n maliyeti yüksektir.
Ancak bilimsel çal›flmalara a€›rl›k verilmesi durumunda, yak›n gelecekte düflük
maliyetli günefl enerjisi santralleri kurmak mümkün olacakt›r. Çevreyi kirletmeyen bu
s›n›rs›z enerji kayna€›n›n kullan›labilmesi için gerekli teknolojinin h›zla gelifltirilmesi
gerekir.

S›cak su elde etmede günefl panelleri kullan›l›r. Panellerin yap›s›nda günefl ›fl›nlar›n›
so€uran(emen) bir plaka vard›r. Plakalar alüminyum, bak›r vb. gibi ›s› iletkenli€i yüksek
malzemeden yap›l›r.  Türkiye’de co€rafi konum dolay›s› ile güney kesimler ile Ege bölgesinin
bir k›sm› s›cak su elde edilmesinde fazlas›yla günefl enerjisinden yararlanmaktad›r.   

Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullan›m› ve binan›n güneflten yararlanaca€›
flekilde infla edilmesi enerji tasarrufu sa€lar.
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SSuu  EEnneerrjjiissii  
Nehirler ve akarsulardaki su  tutularak, hidroelektrik güç olarak da adland›r›lan su

enerjisine dönüfltürülebilir. Buna en iyi örnek barajlard›r. Su toplama havzalar›nda
b›rak›lan su akarak türbinleri döndürür; bu türbinlere ba€l› olan jenaratörler ile elektrik
üretilir.

Barajlar, çevresindeki bölgenin ekolojisini de€ifltirir. Örne€in; barajlarda toplanan
su her zaman için, nehirlerden akar durumda olan suya göre daha so€uktur ve bu durum,
bazen bal›k ölümlerine neden olur. Barajlardan dolay›, nehirlerdeki su seviyesi do€al
ortam›ndan daha afla€›da veya yukar›da oldu€unda, nehir çevresindeki bitki geliflimi
olumsuz etkilenir. 

Akarsular üzerine kurulan hidroelektrik santraller ülkemizin bugün için birincil
elektrik enerjisi kayna€›d›r. Akarsu yönünden zengin olan ülkemizde pek çok
hidroelektrik santral bulunmakta ve bunlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. 

DDaallggaa  EEnneerrjjiissii  
Dalga enerjisi dalgalar›n ortaya ç›kard›€› potansiyel enerjiyi kullanma esas›na

dayan›r. Denizlerdeki dalgalar temelde üç flekilde meydana gelmektedir;

- Denizlerde oluflan depremlerin ve deniz dibi çökmelerinin oluflturdu€u dalgalar,
- Rüzgârlar›n ve f›rt›nalar›n oluflturdu€u dalgalar,
- Gel-git olay›ndan kaynaklanan dalgalar.
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Jeotermal enerji elektrik enerjisi üretiminde, yap›lar›n merkezi ›s›tma ve
so€utmas›nda, tar›mda, serac›l›kta, kültür bal›kç›l›€›nda, kapl›ca termal turizmde sa€l›k
amaçl›, mineralli su olarak içmede ve kald›r›mlarda karlar›n eritilmesinde kullan›l›r.
Jeotermal  kaynaklardaki s›cak suyun oluflturdu€u buhar ile çal›flan türbinler sayesinde
elektrik üretilir.

‹nsano€lu bu dalga oluflumundan yararlanamaz ise, di€er do€al enerji kaynaklar›
gibi, ortaya ç›kan dalga kendi içinde yok olacaktır. Deniz dalgalar›ndaki  büyük potan-
siyel enerjiyi, günümüz teknolojilerinden yararlan›larak kullan›labilir enerji türüne
dönüfltürmek gerekmektedir.

JJeeootteerrmmaall  EEnneerrjjii        
Jeotermal enerji do€rudan yerin kendi ›s›s›ndan elde edilir. Jeotermal kelimesi yer

anlam›na gelen  jeo ve ›s› anlam›na gelen termal kelimelerinin birlefliminden oluflur.
Jeotermal kaynak k›saca yer ›s›s› olup, yerkabu€unun çeflitli derinliklerinde birikmifl
›s›n›n oluflturdu€u, kimyasallar içeren s›cak su, buhar ve gazlard›r. Jeotermal enerji ise
jeotermal kaynaklardan do€rudan veya dolayl› her türlü faydalanmay› kapsar.

JJeeootteerrmmaall  eenneerrjjii
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Modern biyokütle enrjisinin kaynaklar› flunlard›r:
- Enerji ormanc›l›€› ürünleri ile orman ve a€aç endüstrisi at›klar›,
- Enerji tar›m› ürünleri,
- Bitkisel ve hayvansal at›klar,
- Kentsel at›klar,
- Tar›mda endüstri at›klar› fleklinde s›ralanabilir.

Enerji ormanc›l›€›nda karakavak, balzam kavaklar›, titrek kavaklar, sö€üt ve
okaliptüs gibi a€açlar kullan›l›r. Enerji  tar›m› ise tek y›ll›k ve çok y›ll›k bitkilerle
yap›l›r. Bu gruba tatl› dar›, fleker kam›fl›, m›s›r gibi bitkiler girer. Bu bitkilerden etanol,
sentetik petrol,  gaz yak›t ve kat› yak›t elde edilir. 

YYeenniilleenneemmeezz  EEnneerrjjii  KKaayynnaakkllaarr››    
Petrol, do€al gaz ve kömür gibi yak›tlar fosil yak›tlard›r ve yenilenemez enerji 

kaynaklar›ndand›r. Bugün kulland›€›m›z enerjinin pek ço€unu bunlar oluflturur. Fosil
yak›tlar›n kaynaklar› s›n›rl›d›r ve çevreyi kirletir.

Fosil  yak›tlar milyonlarca y›l boyunca bitkilerin, dinozorlar›n ve di€er hayvanlar›n
çürümesi ile oluflmufltur. Bu fosil yak›tlar› yeryüzüne ç›karabilmenin yolu da, ya delmek
(sondaj) ya da kazmakt›r.

Jeotermal enerji çok yüksek verimlidir ve do€rudan elde edilebildi€i için maliyeti
düflük iyi bir enerji kayna€›d›r.

Türkiye’de bulunan jeotermal alanlar, Ayd›n, Denizli, Nevflehir, Çanakkale, ‹zmir
ve  Kütahya’d›r.

BBiiyyookküüttllee    EEnneerrjjiissii  
Günefl  enerjisini fotosentez yoluyla depolayan bitkisel organizmalar biyokütle

olarak adland›r›l›r. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yak›lmas› ile elde edilen enerjidir.
Kökeninde fotosentez ile kazan›lan enerji yatar. Çevreye zarar vermeyen bir enerji
kayna€›d›r. 

EEnneerrjjii  oorrmmaann››
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fiu anda da yeralt›nda ›s› ve bas›nçla bu yak›tlar oluflmaya devam etmektedir.
Ancak bu oluflumdan daha h›zl› olarak da tüketilmektedir. Bu nedenle fosil yak›tlar
yenilenemeyen olarak düflünülür, yani kulland›€›m›zdan daha az bir bölümü yeniden
oluflmaktad›r. Özellikle de artan nüfus, flehirleflme ve endüstrileflme pek çok y›ld›r bu
yak›tlarla karfl›lanan enerji gereksiniminin daha da fazlalaflmas›na neden olmaktad›r. Bu
nedenle var olan yak›tlar›m›z› verimli ve tutumlu bir flekilde kullanmak zorunday›z. 

Verimi yüksek motorlu tafl›tlar›n üretilmesi, ›s›tma sistemlerinin veriminin
artt›r›lmas› al›nabilecek önlemlerden baz›lar›d›r. Bu konuda sizin de kendi evinizde 
alabilece€iniz önlemler vard›r; örne€in, k›fl›n kap› ve pencerelerdeki ›s› kayb›n› önleyerek
yak›t tasarrufu sa€layabilirsiniz.

Fosil  yak›tlar›n tükenmesi ve fiyatlar›n›n devaml› artmas›n›n yan› s›ra, yanmalar›
sonucu oluflan karbon dioksit gibi gazlar›n›n çevreye ve insan sa€l›€› üzerine zararl›
etkileri  büyüktür. 

66..44 GGEERR‹‹  DDÖÖNNÜÜfifiÜÜMM
Do€al kaynaklar›m›z s›n›rs›z de€ildir.  Dikkatli  kullan›lmad›€› takdirde bir gün bu

kaynaklar›n tükenece€i gerçe€ini gören insanlar, at›klar›n geri kazan›lmas› ve tekrar
kullan›lmas› için yöntemler aram›fl ve gelifltirmifllerdir.

Kullan›lan bir maddenin çeflitli ifllemlerden geçirilerek yeni tüketim maddelerine
dönüfltürülmesine geri dönüflüm denir. Kâ€›t, çelik, bak›r, alüminyum, kurflun, ka€›t,
plastik, kauçuk ve cam gibi maddelerin  geri dönüflümü yap›labilir. Cam kumdan, ka€›t
bitki hücre duvar›n›n yap›s›nda bulunan selülozdan, plastik ve naylon petrolden, kauçuk
kauçuk a€ac›n›n kabu€undan akan sütümsü özsudan (lateks), çelik ise demirden üretilir.

Geri dönüflüm için at›k malzemeler kayna€›nda ayr›larak  toplanmal›d›r. Çünkü
normal çöple kar›flan at›k malzemelerden üretilen yeni ürünler  çok daha düflük nitelikte
olmaktad›r. 

Çöplerimizin  önemli bir miktar›n› geri dönüfltürülerek yeniden kullan›labilecek
malzemeler oluflturmaktad›r. Örne€in gazete, dergi gibi kullan›lm›fl kâ€›t ürünler geri
dönüflüm merkezlerinde toplan›p cinslerine göre grupland›r›larak bunlardan yeni kâ€›t
ürünleri elde edilebilir. At›klar  içindeki yiyecek ve içecek ambalajlar›nda kullan›lan
alüminyum kutular, plastik, cam kaplar ve tekstil parçalar›ndan geri dönüflüm merkezlerinde
yeni ürünler elde edilebilir.  

GGeerrii  DDöönnüüflflüümmüünn  ÖÖnneemmii
11..  DDoo##aall  kkaayynnaakkllaarr››mm››zz››  kkoorruurr  
Do€al kaynaklar›m›z, dünya nüfusunun artmas› ve tüketim al›flkanl›klar›n›n

de€iflmesi sonucunda  her geçen gün azalmaktad›r. Bu nedenle do€al kaynaklar›m›z›
korumak ve verimli kullanmak zorunday›z. Bunu da, kulland›€›m›z ürünlerde ambalaj
malzemesini azaltarak ve de€erlendirilebilir, nitelikteki at›klar› geri dönüfltürerek yapabili-
riz. Örne€in; ka€›d›n geri dönüflümü ile ormanlardaki a€açlar›n daha az kesilmesini
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sa€lam›fl oluruz. Benzer flekilde plastik at›klar›n geri dönüflümü ile petrolden tasarruf
sa€layabiliriz. 

22..  EEnneerrjjii  ttaassaarrrruuffuu  ssaa##llaarr  
Geri dönüflüm, üretimdeki endüstriyel ifllem say›s›n› azaltarak enerji tasarrufu

sa€lar. Örne€in,  metal içecek kutular› geri dönüflüm ifllemi s›ras›nda do€rudan  eritilir
ve tekrar yeni ürün haline dönüfltürülür. Bu sayede metal kutunun üretimi için
kullan›lan maden cevherine ve bu cevherin saflaflt›r›lma ifllemlerine gerek olmadan 
üretim gerçekleflmifl olur.Bu flekilde bir alüminyum kutunun geri dönüflümünden % 96
oran›nda enerji tasarrufu sa€lan›r.  At›klardan ayr›lan ka€›d›n geri dönüflümle yenilenmesi
için gereken enerji, a€açtan ka€›t elde etme  için gerekli olan›n % 50’si kadard›r. Ayn›
flekilde cam ve plastik at›klar›n da geri dönüflümünden önemli oranda enerji tasarrufu
sa€lan›r.

33..  AAtt››kk  mmiikkttaarr››nn››  aazzaalltt››rr  
Geri dönüflüm uygulamas› ile çöplere giden at›k miktar›nda azalma sa€lan›r.

Dolay›s›yla, at›klar›n tafl›nmas› ve depolanmas›  için, daha az enerji ve daha az alan kul-
lan›lm›fl olur. Evsel at›klar için bu azalma  hacimsel olarak bak›ld›€›nda oldukça önem-
li bir orandad›r. 

44..  GGeelleeccee##ee    vvee  eekkoonnoommiiyyee  yyaatt››rr››mm  yyaappaarr
Geri dönüflüm uzun vadede verimli bir ekonomik yat›r›md›r. Hammadde  ve do€al 

kaynaklar›n  h›zla tükenmesi önlenece€i için geri dönüflüm, ekonomi üzerinde olumlu
bir etki yapacakt›r. Bu sayede gelecek kuflaklara do€al kaynaklardan daha fazla yararlanma
olana€› sunulacakt›r.
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GGeerrii  ddöönnüüflflüümm  sseemmbboollüü    

Üzerinde yukar›daki sembol bulunan ürünler, geri dönüflümü yap›labilecek ürünlerdir. 

Üretti€iniz çöp miktar›n› azaltman›z ve tüketim maddelerinin geri dönüflümüne
katk›da bulunman›z için birkaç öneri :

- Çok fazla ambalaj kullan›lan ürünler yerine daha az ambalajla paketlenmifl 
ürünleri tercih edebilirsiniz.



GGeerrii  ddöönnüüflflüümm  mmaaddddeelleerrii

BBiirr  aatt››kk  kkaa##››tt  ggeerrii  ddöönnüüflflüümm  ffaabbrriikkaass››

- Al›flveriflte kendi çantan›z› yan›n›zda götürerek naylon poflet tüketimini azaltabilirsiniz.
- Biyolojik yollarla (ayr›flt›r›c›larla) parçalanarak zarars›z duruma gelebilen temizlik 

ürünlerini kullanabilirsiniz.
- Art›k kullanmad›€›n›z giysilerinizi onlar› kullanabilecek kiflilere verebilirsiniz.
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BBiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz  ??
- Kozmetik ürünlerinin ambalajlar› ve pencere yap›m›nda kullan›lan PVC’ler 

do€ada 1000 y›lda, pamuklu kumafllar 1-5 ayda, yün çoraplar 1 y›lda kaybolur.
- Her y›l denize 14 milyar ton çöp dökülür ve bu, 100.000 adet deniz memelisinin 

plastik at›klar› yedikleri ya da bunlara tak›ld›klar› için ölümüne neden olur.
- Bir tek alüminyum kutu geri dönüfltürülürse onu bafltan üretmek için harcanacak 

enerjiyle bir televiyon 3 saat çal›flt›r›labilir.
- Bir ton kâ€›d›n geri dönüfltürülmesiyle 17 a€aç kesilmekten kurtulur.
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" ÖÖZZEETT

Besin zincirinin daima bafllang›c›nda yer alan ve üreticiler olarak adland›r›lan bitki,
baz› bakteri ve algler, fotosentez yapar. Fotosentezde karbon dioksit ve su klorofiller
yard›m›yla al›nan günefl ›fl›€› vas›tas› ile birlefltirilerek tüm besin maddelerinin hammaddesi
olan glikoz ve oksijen üretilir. Günefl enerjisi, fotosentezle glikozun kimyasal yap›s›nda
depolan›r. Glikoz, bitkide protein, ya€ ve niflasta gibi baflka besin maddelerine çevrilir.
Besin zinciri yoluyla bu  besinler tüm canl›lar›n besin kayna€›n› oluflturur. Ayr›ca fotosentez
do€adaki karbon dioksit-oksijen dengesini korur.

Canl›lar enerji elde etmek için besin maddelerini sindirim sistemleri ile birim yap›lar›na
ay›r›r. Dolafl›m sistemi ile hücrelere gelen birim besin maddelerinden biri olan glikozdan
hücresel enerji ATP üretilirken oksijen kullan›l›rsa buna oksijenli solunum denir.
Oksijenli solunumda glikoz tam olarak parçaland›€› için çok miktarda ATP enerjisi elde
edilir. Oksijenli  solunum ve fotosentez birbirinin tersi olaylard›r. Fotosentezde üretilenler,
oksijenli  solunumda  kullan›l›r. Oksijenli solunumda üretilenler ise fotosentezde 
kullan›l›r. Fotosentez yaln›z ›fl›kta gerçekleflir. Oksijenli  solunum için ›fl›€a gereksinim
yoktur. Oksijenli solunum genel olarak canl›lar›n tümünde görülür. Baz› canl›lar
glikozdan  enerji elde ederken oksijen kullanmaz. Buna da oksijensiz solunum denir.
Oksijensiz solunumda glikoz tam olarak parçalanamad›€› için az miktarda ATP enerjisi
elde edilir. Oksijensiz solunum maya hücreleri, baz› bakteriler ve bir k›s›m hayvan
hücrelerinde görülür.

Do€ada besin zincirindeki üreticilerden tüketicilere do€ru sürekli bir madde ve
enerji ak›fl› söz konusudur. Canl›lar›n  yap›s›nda bulunan temel elementlerin do€ada
tekrar tekrar  kullan›lmas›na madde döngüsü ad› verilir. Do€ada su, karbon dioksit, azot
ve oksijen gibi maddeler sürekli döngü halindedir. 

Do€al enerji kaynaklar› olan rüzgâr, su, dalga, günefl, jeotermal ve biyokütle enerjisi
devaml› olarak yenilenebilir enerji kaynaklar›ndand›r. Petrol, do€al gaz ve kömür gibi
fosil  yak›tlar  yenilenemez enerji kaynaklar›ndand›r. Yenilenebilir enerji kaynaklar›
güvenilir ve temizdir. Çevreyi  kirletmez. Ekosistemlere  zarar vermedi€i için canl› nesli
güvende olur. Dünya varoldukça süreklili€i vard›r, ekonomiktir. Yenilenemez enerji
kaynaklar› kullan›m› s›ras›nda atmosfere sald›€› maddelerle çevreyi kirletir, ekosisteme,
canl›lara zarar verir ve ekonomik de€ildir. 

Kullan›lan bir maddenin çeflitli ifllemlerden geçirilerek yeni tüketim maddelerine
dönüfltürülmesine geri dönüflüm denir. Kâ€›t, çelik, bak›r, alüminyum, kurflun, ka€›t,
plastik, kauçuk ve cam gibi maddelerin  geri dönüflümü yap›labilir. Geri dönüflüm,
do€al kaynaklar›m›z›n korunmas›, enerji tasarrufu, at›k miktar›n›n azalmas›, ekonomiye
ve gelece€e yat›r›m sa€lamas› bak›m›ndan çok önemlidir.
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TTEESSTT  VVII

11.. Afla€›daki canl›lardan hangisi bir besin zincirinin bafllang›c›nda bulunur?

A) Alabal›k
B) Yonca
C) Mantar
D) Çekirge

22..  Fotosentezde afla€›dakilerden hangisi üretilir?

A) Glikoz 
B) Karbon dioksit
C) Su
D) Günefl ›fl›€›

33.. Fotosentez için hangisi gerekli ddee##iillddiirr??

A) Klorofil
B) Karbon dioksit
C) Günefl ›fl›€›
D) Oksijen 

44.. Afla€›dakilerden hangisi ATP’nin  özelliklerinden biri ddee##iillddiirr??

A) Tüm canl›l›k olaylar›nda kullan›l›r.
B) Glikoza dönüfltürülerek kullan›l›r. 
C) Hücresel enerjidir.
D) Adenin baz› içerir. 

55.. Oksijensiz solunumla ilgili olarak afla€›dakilerden hangisi yyaannll››flfltt››rr??

A) Az enerji elde edilir.
B)Yorgunluk asidi oluflur.
C)Yo€urt yap›m›nda faydalan›l›r.
D) Tüm canl› hücrelerde gerçekleflir.

66.. Oksijenli solunumla ilgili olarak afla€›dakilerden hangisi do€rudur?

A) Karbon dioksit kullan›l›r.
B) Ifl›k gereklidir.
C) Glikoz kullan›l›r.
D) Az enerji elde edilir.
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77..  Afla€›dakilerden hangisi atmosferdeki azotun canl›lar taraf›ndan kullan›lmas›n› 
sa€lar?

A) Fotosentez
B) fiimflek
C) Solunum 
D) Buharlaflma

88..  Afla€›dakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan ddee##iillddiirr??

A) Do€al gaz
B) Jeotermal
C) Rüzgar
D) Biyokütle

99.. Afla€›dakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n özelliklerindendir?

A) Havay› kirletir.
B) Ekosisteme zarar verir.
C) Ucuz  yak›t sa€lar.
D) Do€ada s›n›rl› miktardad›r.

1100..  Afla€›daki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vard›r?

A) Jeotermal
B) Günefl
C) Biyokütle
D) Rüzgar
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