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İçme ve Kullanma Suyunun Kontrolü

MODÜLÜN TANIMI

İçme ve kullanma sularının mevzuata ve halk sağlığına
zarar vermeden kullanılması için yapılacak ölçümler,
suların fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulardan numune
alınması ve su kirliliğine karşı alınacak önlemlerle ilgili
bilgi ve becerilerin verildiği eğitim materyalidir.
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1. İçme ve kullanma suyunun kalitesini
inceleyebileceksiniz.
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3. İçme ve kullanma suyunun kirliliğine karşı önlemler
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modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, fotoğraflar vb.
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ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir
maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm
fiziksel olaylar suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle biyologlar suya
"yaşam sıvısı" adını vermişlerdir. Hayatta kalma mücadelesinde su kadar önemli başka bir
şey olmadığını sık sık vurgulamakta ve araştırmalarla bu bilgiyi desteklemektedirler.
Yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ve yeryüzünün büyük bir bölümünü oluşturan
suyun çeşitli nedenlerle kirlendiği bilinmektedir. Yeryüzündeki su kaynaklarının zamanla
azalması, dünya nüfusunun giderek artmasına bağlı olarak su tüketiminin artması ve daha da
önemlisi suların ve su kaynaklarının çeşitli nedenlerle kirlenmesi yaşamımızı giderek
zorlaştırmaktadır.
Bu modül ile içme ve kullanma suyunun kalitesini kontrol edebilecek ve su kirliliğine
karşı alınabilecek önlemleri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
İçme ve kullanma sularının kalitesini ve özelliklerini inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İçtiğimiz suyun kalitesi belirlenirken hangi ölçütlerin dikkate alındığını
araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.



Çevrenizde bulunan içme suyu tesislerini ziyaret ederek hangi kaynaklardan su
temin edildiğini araştırınız.

1.İÇME VE KULLANMA SUYUNUN
KALİTESİ
1.1. Fiziksel Özellikler
İçme suyu kalitesi elde edildiği kaynağın koşullarına ve uygulanan işlemlere göre
bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Doğada mevcut tüm su kaynakları safsızlık
içerir. Bu safsızlıklar suyun bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişebileceği gibi bazı
durumlarda endüstriyel kirlenme sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Su içinde bulunan bazı
mineraller, suyun tadını, dolayısıyla tüketici tercihini ve suyun içilebilirlik kalitesini
etkileyebilmektedir.

Resim 1.1: En önemli yaşam kaynağımız, su
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1.1.1. Sıcaklık
Bir elementin moleküler ağırlığı, onun herhangi bir sıcaklıkta sıvı, gaz ya da katı
olmasını belirler. Molekül ne kadar büyükse çevredeki moleküllerle bağlarını koparıp hâl
değiştirmesi o kadar zor olur. Su, içerdiği H bağları nedeniyle oda sıcaklığının 10 ‘da biridir.

Resim.1.2: Su molekülünün yapısı

1 gr suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için yaklaşık 1 kalori gereklidir. Bu özgül suda,
ısı, amonyak dışındaki tüm maddelerinkinden yüksektir. Böylece su, sıcaklıklarda fazla artış
olmadan daha fazla enerji depolamayı gerektirmektedir ve böylece canlı sistemde sıcaklık ve
metabolik olaylar daha kararlı olabilmektedir.
Isının termometre (ısı ölçerler) ile ölçüldüğünü biliriz. Derin suların ısısını ise özel
olarak geliştirilmiş bazı termometreler kullanarak ölçebiliriz. Bu termometreler, madensel
iletkenlerin elektriksel direncinin ısı ile değişmesi esasına göre yapılmışlardır.

Resim.1. 3: Termometre (ısı ölçer)

1.1.2. Bulanıklık
Su renksiz kokusuz bir maddedir. İçilebilir nitelikte bir suyun renksiz olması gerektiği
herkes tarafından bilinmektedir. Suyun rengi; içerisindeki endüstriyel artıklara, organik ve
inorganik birtakım eriyiklere bağlıdır.
Renk ve bulanıklık birbirinden farklı özelliklerdir. Su bulanık bir su ise bu durumda
suyun süzülmesi, renginin ondan sonra incelenmesi gerekir. Renk, genellikle organik
maddelerden gelir. Bunlar başlıca algler ve humuslardır. Suların renginin standart olarak
ölçülmesini sağlayacak özel renk indeksleri ve çözeltileri geliştirilmiştir.
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Bulanık sular kesinlikle içilmemelidir. Bazen, özellikle sızdırma kuyulardan kentlere
su verilen bölgelerde sular musluklardan çok bulanık akar. Bu suların içilmesi sağlığı
olumsuz etkiler. Bulanıklık sürdüğünde sağlık görevlilerinin nedeni araştırmaları zorunludur.
Suyun bulanıklığı içerisinde bulunan bitkisel artıklar, balçık, su yosunları, küçük
hayvancıklara bağlı olabilir. Bazen aşırı bakteri ve mini canlı üremesine bağlı olarak
bulanıklık meydana gelebilir. Özellikle su kesintilerinden sonra kent sularının çok bulanık ve
kirli akması durumunda negatif emici basınca bağlı olarak suya lağım ayaklarının karışması
olasılığı akla gelmelidir.

Resim.1.4: Bulanık su

Suyun bulanıklığı, içerisinde bulunan demir ve mangan gibi inorganik tuzlara da bağlı
olabilmektedir. Bu suların kaynatılma durumunda bulanıklık meydana gelir. Demir içeren
sular beklediğinde ya da havalandırıldığında dibinde kırmızı bir tortu birikebilir. Bu,
içerisinde bulunan demirin demir oksit olarak çökelmesi nedeni iledir.
Bulanıklık değeri türbidite değeri denilen bir değerle ölçülür. Özel optik renk
ölçerlerden yararlanılarak değerlendirilir. Suyun kendisine gelen ışığı doğrudan değil yön
değiştirerek ve bir kısmını da soğutarak geçirmesi özelliğidir. Suların izin verilen türbidite
değeri genellikle 5-10 arasındadır.

Resim.1.5: Suyun bulanıklık ölçümü
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1.1.3. Koku
Koku ve tat birbirleriyle yakından ilgili olmalarına rağmen, kokuya neden olmayan,
gazlaşmayan bazı maddeler tat hissi yaratır. Demir, manganez, sodyum, potasyum, bakır ve
çinko tuzları bunlardan bazılarıdır. Halojenler, sülfitler, amonyak, fenoller birçok
hidrokarbonlar ve doymamış organik bileşikler, katran ve katran yağları, deterjanlar ve pesti
sitler tat ve koku yaratan kimyasal maddeler arasındadır.
Suyun içerisinde yosun, ot, katran, balık vb. kokular olabilir. Halk arasında “Balçık
gibi kokuyor.”, “Küf kokuyor.” gibi ifadelerle de anlatılan birtakım değişik kirlenme
etkenlerine bağlı kokular olabilir. Derin tabakalardan geçerken kükürt dioksit, hidrojen
sülfür gibi gazların sulara karışmasına bağlı kokular olabilir. Ayrıca suların korunması ve
saklanmasında kullanılan birtakım kapların iyi temizlenmemesine bağlı kokular da meydana
gelmektedir.
Bu kokular; üreyen mini canlıların yarattığı ve bunların kullandığı besin ögelerinin
parçalanma ürünlerinden oluştuğu gibi birtakım sabun, deterjan kokularının da karıştığı
yüzeysel su akıntılarından da meydana gelebilmektedir. Bazen de sulara karışan endüstriyel
artıkların içerisinde bulunan kimyasal maddelerin yarattığı kokular da olabilir.
Kokusuna bakılacak suyun, şişenin kapağı açılırken hemen kokusuna bakmak gerekir.
Kokusuna bakılacak olan su, cam kapaklı bir şişeye konur. Şişenin kapağı kapatıldıktan
sonra hızlı bir biçimde şişe çalkalanır ve kapak açılırken kokusuna bakılır. Bazen da su ısıya
dayanıklı bir cam erlenmayer ya da balona konur. 50 derecenin üzerinde ısıtıldıktan sonra
cam kapak açılır ve eriyik haldeki gazların uçmasına bağlı olarak meydana gelen koku
incelenir. Kokunun miktarı seyreltmeyle tayin edilir.

Resim 1. 6: Erlenmayer ( kimya lablarında kullanılan bir tür şişe )
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Kokunun Cinsi Tarifi












Aromatik Lavanta, limon
Balsamik (çiçek) menekşe, vanilya
Kimyasal endüstri artıkları ve tasfiye maddeleri
Klorlu serbest klor
Hidrokarbonlu petrol rafineleri artıkları
Sülfürlü hidrojen sülfür
Balıklı yosunumsu
Septik kirli su
Toprağımsı ıslak toprak
Otumsu biçilmiş ot
Küfümsü bozunan saman

1.1.4. Lezzet
Suya lezzet veren içerisinde erimiş bulunan karbondioksit ve oksijen gazlarıdır. Suyun
lezzeti, içerisindeki CO2 miktarı ve ısısına göre değişim gösterir.
Kaynamış suyun lezzetinin iyi olmaması kaynama sırasında bu gazların uçmasına
bağlıdır. Bu durumda suların kaptan kaba dökülmesiyle havalandırılması, lezzetinin yeniden
gelmesini sağlayacaktır. Bazı inorganik maddeler de aşırı oranda bulunursa sulara madeni bir
tat verirler. Serin sularda lezzeti bozan faktörlerin etkisi belirgin olmayabilir.
Suyun tadı suyun içerisinde fazla miktarda erimiş bulunan tuzun (sofra tuzu) verdiği
tuzlu lezzet, bazı acı tuzlar, suyun tadının tuzlu, acı olarak algılanmasına neden olur. Litrede
0.3 mg üzerindeki klor tat olarak algılanabilir. Bazen endüstriyel artık olarak fenol, varsa,
klorla birleşerek meydana gelen klorfenollerin kokusunun alınmasına neden olabilir. Tat ve
kokuların düzeltilmesinde kalitatif tayinler yapılır.

Resim 1. 7: Suya lezzet veren, içerisinde erimiş bulunan karbondioksit ve oksijen gazları
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1.1.5. Geçirgenlik
Suyun elektrik akımına direnci, su saf olduğu zaman çok şiddetlidir. Çözünmüş
madensel tuzları içerdiği zaman ise elektrik akımına direnci azalır. İyi kaliteli su, elektrik
akımına karşı sabit bir direnç gösterir.

1.1.6. PH Değeri
PH düşüklüğü asit, yüksekliği ise baz özelliğini gösterir. Suyun pH'ı suda kalsiyum
bikarbonat ve alkali tuzlar bulunursa alkali, fazla karbondioksit varsa asit reaksiyon gösterir.
Suyun fazla alkali olması kokuşmanın varlığını gösterir. Asiditesi karbondioksitten başka
asitlerden oluşan suların korrosif ( yakıcı)özellikleri vardır. Suyun pH'’ı nötr veya hafif
alkali olmalıdır. Kaynak sularında pH 6.5.0-8.5, içme ve kullanma sularında pH 6.5-9.2
sınırları içinde olmalıdır.

1.1.7. Eletriksel İletkenlik
Suyun elektriksel iletkenliği içerisinde inorganik maddeleri elektrolit olarak
bulundurmayan sular (örneğin deiyonize saf su gibi) elektriği güç iletir. Isı arttıkça elektrik
geçirgenliği yine azalır. Bu nedenle suların elektrik geçirgenliğinin ölçülmesi de, içerisindeki
elektrolit miktarının da bir ölçütü olarak alınabilir. Ölçüm 18-20 C 'de yapılır. Genellikle
kaynak sularının elektriksel iletkenliği 2000–5000 ohm cm'dir.

1.1.8. Donma Noktası
Suyun basit fakat çevre açısından son derece önemli bir özelliği de suyun sıvı hali
üzerinde batmadan yüzebilen, suyun katı hali olan buzdur. Bu katı faz, (sadece düşük
sıcaklıklarda oluşabilen) hidrojen bağları arasındaki geometriden dolayı, sıvı haldeki su
kadar yoğun değildir. Hemen hemen tüm diğer maddeler için, katı form sıvı formdan daha
yoğundur. Standart atmosferik basınçtaki taze su, en yoğun halini 3.98 °C'de alır ve aşağı
hareket eder, daha fazla soğuması halinde yoğunluğu azalır ve yukarı doğru yükselir. Bu
dönüşüm, derindeki suyun, derinde olmayan sudan daha sıcak kalmasına sebep olur, bu
yüzden suyun büyük miktardaki alt bölümü 4 °C civarında sabit kalırken, buz öncelikle
yüzeyde oluşmaya başlar ve daha sonra aşağı yayılır. Bu etkiden dolayı, göllerin yüzeyi buz
ile kaplanır. Hemen hemen tüm diğer kimyasal maddelerin katı hâlleri, sıvı hâline göre
yoğun olduğundan dipten yukarı donmaya başlarlar.
Suyun hacmi, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir sıcaklığa (+4 °C'ye) düşene kadar
azalır, daha sonra tekrar artmaya başlar. Donduğunda ise hacmi sıvı hâle göre daha fazladır.
Bu nedenle suyun katı hâli, sıvı hâlinden daha hafiftir ve buz, suyun dibine batmayıp su
üstünde yüzer. Suyun bu özelliği yaşamın kış aylarında ya da her zaman soğuk olan
bölgelerde sudaki yaşamın devam etmesine olanak tanır. Deniz, nehir ve göllerin üst kısmı
donar, buz üst kısımda kaldığı için su içindeki canlılar yaşamlarını sürdürmeye devam
edebilirler.
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Resim.1. 8: Donmuş buz kütlesi ve buz kristalleri

1.1.9. Kohezyon ve Adhozyon
Su kohezyon kuvvetine sahip bir maddedir, yani kendi molekülleri arasında çekim
kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilir.
Su aynı zamanda adezyon (farklı iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti)
kuvveti yüksek bir maddedir. Su, su molekülleri arasındaki güçlü kohezyon kuvveti
nedeniyle oluşan yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Bu etki görülebilir bir etkidir, örneğin,
küçük miktardaki su çözünmez bir yüzey üzerine (olietilen) konduğunda, su, diğer madde ile
beraber düşene dek kalacaktır. Çok temiz/kaygan cam bir yüzey üzerinde bile su ince bir
film tabakası oluşturabilir, çünkü cam ve su molekülleri arasındaki moleküler çekim
kuvvetleri (adezyon), su veya cam moleküllerinin kendi aralarındaki çekim kuvvetinden
(kohezyon) güçlüdür. Kılcal hareket, suyun çok dar (kılcal) bir boru/kanalda yerçekimi
kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur, çünkü su boru/kanalın yüzeyine
yapışır ve daha sonra boru/kanala yapışan su, kohezyon kuvveti sayesinde üzerinden daha
fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem, yerçekimi adezyon kuvvetini yenecek kadar su
boru/kanaldan yukarı geçinceye dek tekrarlanır. Bu olayı doğada da görmek mümkündür.
Örneğin ağaçların kılcal damarlarında su en yüksek dallara kadar yerçekimine karşı hareket
edebilmektedir.
Suyun kohezyon ve adezyon yetenekleri, suyun belirli kılcal yapılar içinde kopmadan
yükselmesine ve taşınmasına yardımcı olur. Bu da bitkilerin karada yaşamlarını sürdürmeleri
açısından önem arz eder.
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Resim.1. 9: Suyun kohezyon özelliği sonucu bir arada durması

1.2. Kimyasal Özellikler
1.2.1. Suda Erimiş Oksijen
Oksijen, erimiş halde hava ile temas eden sularda bulunmaktadır. Bulunan oksijen
oranı, suyun yüzeysel veya derin olmasına, kokuşmuş maddelerin bulunup bulunmadığına,
sıcaklığına, hava basıncına, bulunan madensel tuzlara, suda yaşayan canlılara ve suyun
dalgalı, çarpıntılı olmasına göre değişir. Genellikle dalgalandıkça ve aktıkça havadan oksijen
alan temiz sular, litresinde 12 ml kadar oksijen içerirler. Bu sularda kokuşma maddeleri
bulunduğunda, oksijen bu maddeler tarafından sarf olduğundan miktarları çok azalır.
Bununla beraber hiçbir kirliliğe bağlı olmadığı hâlde sularında oksijen miktarı litrede 6-7
ml' ye düşebilir. Derinden gelenlerde ise hiç yoktur. Fakat bu yokluk bir kirlilik anlamını
taşımaz. Bu sular yeryüzüne çıkıp hava ile temas edince az çok oksijen alırlar. İçme
sularında oksijen bulunmasının sağlık üzerine doğrudan bir tesiri yoktur. Ancak suyun
lezzetini etkilediğinden az miktarda bulunması gerekir. Fazlası ise sulara agresif özellik
kazandırmaktadır.
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Resim.1.10: Suyun lezzetini etkileyen Oksijenin içme suyunda az miktarda bulunması

1.2.2. Karbondioksit
Karbondioksit hemen her suda çok az bulunur. Bunun sağlığa bir zararı yoktur. Fakat
suyun lezzeti üzerine etkisi vardır. Karbondioksiti uçurmak için yapılan ısıtma işlemi suları
lezzetsiz yapar. Genel olarak karbondioksit oranının olabildiğince az olması istenir. Aksi,
suda bazı maddelerin fermantasyonu sonucu kokuşma belirtisidir. Litrede 5 mg.
karbondioksit kabul edilebilir sınırlardadır. Ancak en fazla karbondioksit oranı, çok derinden
elde edilen gazlı maden sularındadır. Yaklaşık litrede 2–3 mg'dır. Bunun kokuşma ve
fermantasyonla ilgisi yoktur. Fazla miktarda karbondioksitin olması hâlinde suyun pH' ı
düşer ve fazla bir asidik ortam oluşur. Böyle sular korozif özellik kazandıklarından boruları,
bulundukları kapları aşındırır. Kurşun, bakır, çinko gibi madenleri de içerir, bu da madensel
zehirlenmelere neden olur.

Resim.1.11: Yerden karbondioksit gazının fışkırması
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1.2.3. Sertlik
Genel olarak suyun sertliği, kalsiyum seviyesi olarak kabul edilmesine rağmen, suyun
sertlik derecesi içerdiği erimiş kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelmektedir. Sular
bunları topraktan alır. Sular, erimiş hâlde bulunan kalsiyum ve magnezyumu bikarbonat
tuzları, sülfat tuzları, klorür tuzları ve ayrıca az miktarda nitrat tuzları hâlinde içerirler.
Özellikle kalsiyum bikarbonat ve kalsiyum sülfat suyun sertliğinde önemli rol oynar. Sularda
erimiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzları, suları kaynatmakla
erimeyen karbonat tuzları, suları kaynatmakla erimeyen karbonatlar hâlinde çöktüğünden
bunların oluşturduğu sertlik’’ geçici sertlik’’ diğer tuzların oluşturduğu sertliğe de ‘’kalıcı
sertlik ‘’denir. Çünkü bu tuzların oluşturduğu sertlik suları kaynatmakla geçmez. Bahsedilen
tüm tuzlardan ileri gelen sertlik ise’’ toplam sertlik’’ adını alır. Özellikle kalsiyum ve
magnezyumun sülfat tuzları kalıcı sertlik nedenidir. Kalsiyum ve magnezyum bikarbonat
tuzları ise geçici sertlik oluşturur.

Resim.1.12: Suyun sertlik tablosu



Sert suyun zararları






Sert sular, cildi sertleştirmeleri ve yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi ev
işlerinde fazla sabun sarf ettirmeleri ve işlemleri güçleştirmeleri
nedeniyle pek istenmezler. Örneğin 25 sertlik derecesinde bir litre suyu
tamamen köpürtebilmek için en az 3 gr sabun sarf etmek gereklidir. Buna
göre 300 litre su ile yıkanan bir ev çamaşırı için 900 gr sabun gereklidir.
Eğer yumuşak su ile aynı iş yapılacaksa sarf edilecek sabun yarı yarıya
azalır.
Sabun çökeleği banyo veya duş sonrasında insan derisine yapışır. Deri
gözeneklerini tıkar ve saç tellerini kaplayarak sertleştirir. Deriye yapışan
bu kütle, bakteri üremesi için elverişli bir ortam yaratır.
Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla
çözünürlüğünü kaybeder ve geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. Su
borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır.
Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep
olur ve elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt
tüketiminin artmasına sebep olur. Buhar elde etmek için kullanılan
sularda, gerek ekonomi ve gerekse kazanların dayanması bakımından
sertliğin büyük önemi vardır. Geçici sertliği 12,5'ten fazla olan sert sular
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çok çöküntü yapıcıdırlar. Bu gibi sular ısıtılınca bikarbonatlar, karbonat
halinde çökerek, kazanda ve borularda bir kabuk oluştururlar. Oluşan bu
kabuk, ısının güç iletilmesine ve dolayısıyla fazla enerji kullanılmasına
neden olacaktır.
Sertlik mineralleri yemeklerde istenmeyen bir tat verir. Sert su ile yapılan
buz buğulu bir görünümde olur. Ayrıca tahıl, baklagiller ve sebzeleri
sertleştirebilirler, bu yüzden yemeklerin geç ve güç pişmelerine sebep
olarak zaman ve enerji kaybettirirler.
Tekstil, boya, kâğıt, deri, şeker, bira endüstrileri için sert sular
elverişsizdir.
Diğer taraftan çok tatlı sular, karbondioksit ile fazla yüklü olduklarından
agresif, yani kemiricilerdir. Bu yüzden özellikle su borularında bulunan
kurşun, kalay ve kadmiyum gibi ağır metalleri eritirler. Hâlbuki sular
kireçten zengin olduğu zaman, boruların içini ince bir kireç kaplayacağı
için kurşunla suyun teması önlenmiş olur.

Suyun sertliğinin sağlık üzerine zararlı bir etkisi yoktur. Fazla sert suların mideye
biraz ağır gelmesi nedeniyle, yaklaşık bir sınır olarak içme sularının toplam sertliklerinin de
12'yi geçmemesi önerilir. Ayrıca fazla magnezyum sülfat içeren suların, laksatif etkileri
nedeniyle içilmemeleri gerekir. UYGULAMA FAALİYETİ
Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır. İyon
değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek
çalışırlar. Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine
tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak,
reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine
taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre
daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.
Kalsiyum ve magnezyumun hem bikarbonat ve hem de sülfat bileşikleri zeolit ve
permutit gibi doğal veya sentetik maddelerden yararlanarak iyon değiştirmek suretiyle sular
yumuşatılır.
Kireç soda usulü, sodyumu hidroksitle muamele, sodyumu fosfat ile yumuşatma
yöntemleri Mg+( ve Ca+) iyonlarının suda çözünmeyen bileşikleri hâlinde çöktürülmesiyle
gerçekleştirilir. İki şekilde olur. İyon değiştirme ise pozitif bir iyon (katyon) ile pozitif başka
bir iyonun yer değiştirmesidir. Negatif bir iyon (anyon) ile başka bir negatif iyonun yer
değiştirmesi ise anyon katyonlar Ca+, Mg+, Na+ ,H+, Fe+ ve Mn+ gibi elementler, anyonlar
da genel olarak Cl , SO+ , No+ gibi maddelerdir.
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Resim.1.13. Suyun yumuşatılma sistemi

1.2.4. Organik Madde
Genel olarak organik maddeler sulara bitkilerden, insan ve hayvanlarda olmak üzere
çeşitli kaynaklardan karışabilir. Bitkisel kaynaklı organik maddeler zararlı olmadıklarından
önemsizdirler.
Hijyen yönünden tehlikeli olan insan ve hayvanlar tarafından suya bulaştırılan organik
maddelerdir. Özellikle kanalizasyon, fosseptik, ahır, ağıl, kümes gibi yerlerden organik
maddelerin suya karışmaması insan sağlığı açısından önemlidir. Bu gibi sularda bulunan
organik maddelerin oranı, bu maddeleri yakmak için tüketilen oksijen oranı ile belirtilir.
Çözünmüş organik maddeler, karbonun öncelikle hidrojen ve oksijen, ikinci olarak da fosfor,
azot, kükürt gibi elementlerle yaptığı bileşiklerdir. Organik madde tanecikleri dip kısımda
çökmüş veya koloidal moleküller düzeyde çözünmüş olarak bulunur.
Akarsulara yüzme şeklinde gelen maddeler de toplam kirlilikte önemlidir. Bunun tek
önlemi ise suların arıtılarak deşarj edilmeleridir. Ortamdaki mevcut mikroorganizmaların
organik kirlilik parçalanmasında rol oynaması nedeniyle parçalanabilir organik madde ve
mikroorganizma yoğunluğu arasında orantılı bir oksijen tüketimi olduğu düşünülerek
organik madde toplam miktarı tayin yöntemi geliştirilmiştir. TS 2789 a göre kimyasal
oksijen ihtiyacı 3,5 mg. O /lt den fazla organik madde içeren sular kirlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz bölgede bulunan içme ve kullanma suyunun özelliklerini araştırınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
yararlanabilirsiniz.
 İçme ve kullanma suyunun kalitesi  Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
özelliklilerini araştırınız.
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.
 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
yararlanabilirsiniz.
 İçme ve kullanma suyunun fiziksel
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
özelliklerini araştırınız.
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.
 İçme ve kullanma suyunun kimyasal
özelliklerini araştırınız.

 Elde ettiğiniz verileri sıralayınız.
 Elde ettiğiniz verilerle ilişkili resim,
şema vb görsel araştırması yapınız.
 Hazırlayacağınız
oluşturunuz.

panonun

taslağını

 Karar verdiğiniz pano üzerine bilgi
verilerinizi yerleştiriniz.
 Karar verdiğiniz pano üzerine görsel
verilerinizi yerleştiriniz.

 İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmasına
dikkat edebilirsiniz.

 Panonuza başlık yazınız.
 Çalışmanızı
paylaşınız.

arkadaşlarınız

 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
yararlanabilirsiniz.
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.
 Araştırdığınız bilgileri birbirleri ile
ilişkilendirebilirsiniz.
 Önem
sırasına
göre
sıralama
yapabilirsiniz.
 İnternet, dergi, broşür ,gazete haberleri
vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Düşündüğünüz
şekil,
büyüklük,
kullanacağınız araç-gereç için ön
hazırlık yapabilirsiniz.
 Elde
ettiğiniz
verileri
nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.
 Verilerinizin
bir
kompozisyon
oluşturmasına dikkat edebilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalışmaya dikkat
edebilirsiniz.
 Verilerinizin
vurgulayıcı
nitelikte
olmalarına dikkat edebilirsiniz.

ile

 Yaptığınız çalışmanın süreci
amacından söz edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 gr suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için yaklaşık …………………… gereklidir.
Suyun rengi; içerisindeki endüstriyel atıklara, …………….……ve inorganik birtakım
eriyiklere bağlıdır.
Bulanıklık değeri……………………….. değeri denilen bir değerle ölçülür.
Suya lezzet veren içerisinde erimiş bulunan……………………
ve……………..gazlarıdır.
Kaynak sularında pH…………. içme ve kullanma sularında pH ……………sınırları
içinde olmalıdır.
Genellikle kaynak sularının elektriksel iletkenliği ……….-…………. ohm cm'dir.
Su, su molekülleri arasındaki güçlü ……………….kuvveti nedeniyle oluşan yüksek
yüzey gerilimine sahiptir.
Temiz sular, litresinde ……………… ml kadar oksijen içerirler.
Suda fazla miktarda karbondioksitin olması hâlinde suyun …………'sı düşer ve fazla
bir ………………….ortam oluşur.
Suyun sertlik derecesi içerdiği erimiş………………ve……………tuzlarından ileri
gelmektedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Su numunesi alarak standartlara göre su kalitesi ölçümü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Su kalitesi ölçümlerinde hangi parametrelerin ölçüldüğünü araştırınız.



Çevrenizde bulunan içme suyu ölçümü yapan bir kurumu ziyaret ederek bir
numune alma işlemini gözlemleyiniz.

2. SU KALİTESİ SANDARTLARI
2.1. Standart Tipleri
Su kalitesi ile ilgili karar ve uygulamalar, konulacak standartlara göre yapıldığından
standartlar hazırlanırken dikkatli davranmak gerekir. Su kalitesi yönetimi ile ilgili
kuruluşlarca iki tip standart kullanılmaktadır. Her iki standardın da birbirine nazaran iyi ve
kötü tarafları vardır.

2.1.1. Alıcı Ortam Standardı
Alıcı ortam standardı su yataklarındaki kalite parametrelerine dayanmaktadır. Mesela,
alıcı su ortamındaki CO konsantrasyonunun 4 mg/lt’den daha az olması istenmez ise bu su
yatağına deşarj yapacak kuruluşlar, su ortamında bu şartı sağlayacak şekilde gerekli
tedbirleri almalıdır. Alıcı ortama birden fazla deşarj yapılması hâlinde hangi deşarjın ne
miktarda kontrol edileceğine karar vermek oldukça zordur. Bu durum, bu tip standartların
idare ve tatbikatını güçleştirir. Bunun yanında alıcı ortam standardı doğrudan korunması
gerekli kaynaktaki parametrelere dayalı olduğundan, arzu edilen kalitenin sağlanması ve
korunmasında daha etkilidir.

2.1.2. Deşarj Standardı
Deşarj standardı, uygulama ve idaresi kolay olduğundan yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Buna bir örnek olmak üzere, çevrede bulunan bütün fabrikaların sıvı
atıklarında BOİ konsantrasyonunun 50 mg/lt’den fazla olmaması istenirse, bunun
uygulaması gayet kolay ve basittir. Sözü edilen fabrikaların atıklarının BOİ
konsantrasyonunun 50 mg/lt’nin altında kalacak şekilde tasfiye etmeleri yeterlidir. Böylece
bütün fabrikalar eşit olarak kontrol edilmiş olur.
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Resim 2. 1: Deşarj ünitesi

Çeşitli kullanma maksatları için arzu edilen su kalitesi kriterlerinin genel olarak
belirlenmesi o kadar zor değildir. Buna iki örnek şu şekilde verilebilir.



Bir su yatağındaki normal hayatın devamı için suyun ÇO konsantrasyonu
muayyen bir değerden az olmamalı, uygun sınırlar içinde kalmalı ve sıcaklık ne
çok yüksek, ne de çok düşük olmalıdır.
Toplumların su ihtiyacının temini veya midyelerin çoğalması ya da dinlenme ve
turistik maksatlar için kullanılacak su yataklarında patojen bakterilerin hiç
bulunmaması gerekir. Çeşitli maksatlar için kullanılacak akarsulara ait tipik bir
örnek aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Akarsu
Tipi

En Uygun Kullanma Şekli

A
B
C
D

İçme ve kullanma suyu temini
Su sporları (yüzme ve balıkçılık)
Su sporları (Yüzme hariç) balıkçılık ve su
hayatının korunması
Ziraat ve sanayi ihtiyaçları için

Çözünmüş
Oksijen mg/lt
5
4
4
3

Koliform
Bakterisi
50/100 ml.
500/100 ml.
5000/100 ml.

Tablo2. 1: Tipik bir akarsu kalitesi standardı

Ülkemizde iç sularda ve denizlerde kirlenmenin önlenmesi ve su ürünlerinin
korunması gayesiyle, 1971 yılında ‘1380 Sayılı Su Ürünleri Kanun ve Tüzüğü’ çıkarılmıştır.
Kanunun yürütücüsü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’dür.
Her su yatağının, kullanma maksatlarına zarar gelmeksizin kabul edebileceği bir
kirletici yükü vardır. Ayrıca su kaynaklarının kendi kendine artabileceği organik kirletici
miktarı da vardır. Bu özelliklere genel olarak su yataklarının özümleme kapasitesi adı verilir.
Özümleme kapasitesi alıcı suda bulunan kirletici miktarı ile standartlarla belirtilen ve
arzulanan kaliteyi bozmamak şartıyla suyun bulundurabileceği kirletici miktarı arasındaki
farktır.
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Şayet su yatağına verilen kirletici yükleri mevcut standart değerlere ulaşmış ise ya
yeni deşarjlara müsaade edilmez veya su yatağının özümleme kapasitesi artırılır. Bunun için:

Standartların düşürülmesi,

Mevcut deşarjların artırılması veya arıtma derecesinin artırılması yollarından
biri tercih edilir. Bazen ikisi birden de uygulanabilir.

2.2. Su Kalitesi Ölçümleri
Çevre kirliliğinden etkilenen en geniş alan su kaynaklarıdır. Su kaynaklarının
kirlenmesi önemli ekonomik kayıplar getirmesinin ötesinde, kirlilik türü ve yoğunluğuna
bağlı olarak doğrudan canlı ve insan yaşamını tehdit edebilmektedir. Su kaynağı
özelliklerinin konumda (yerde) ve zamanda nasıl değiştiğinin anlaşılması elde su kalitesini
gösteren verilerin olmasını, bu verilerin de sürekli olarak toplanmasını gerektirir.

2.2.1. Su Kalitesi Ölçüm Nedenleri
Su kaynaklarının kalitelerinin ölçülmesi çeşitli sebeplerden dolayı gereklidir.
Yapılacak ölçme ve incelemeler belirli noktadaki su kalitesinin veya bir su yatağının
muayyen bir kesimindeki değişimin araştırılması için yapılabilir. Özel maksatlar bir tarafa
bırakılırsa kalite ölçümleri genel olarak kısa ve uzun vadede:
















Su kalitesindeki beklenen değişmelere baz teşkil edecek verilerin (data) elde
edilmesi,
Su kaynağının, içme suyu, sanayi ve sulama suyu olarak, dinlenme ve turistik
maksatlar için uygunluğunun araştırılması,
Balıkçılık ve diğer su canlıları bakımından uyguluğunun araştırılması,
Su yataklarına verilen pis su deşarjlarının kontrolü ve alıcı ortama tesirlerinin
incelenmesi,
Su kalitesi standartlarına uygun olup olmadığının tayin edilmesi,
Su yatağının tabii karakteristiklerinin ve özümleme kapasitesinin tespit
edilmesi,
Gerek belirli noktalardan verilen ve gerekse yaygın bir şekilde hidrolojik
havzadan su yatağına giren kirleticilerin miktar ve özelliklerinin tayin edilmesi,
Kitle halindeki balık ölümleri gibi aniden ortaya çıkan kirlenme problemlerinin
araştırılması,
Su kalitesinde değişiklik yapması beklenen deşarjların inşasından önce su
kalitesinin mevcut durumunun tespit edilmesi,
Su kalitesi kriterleri ve standartlarının hazırlanması,
Kontrol çalışmalarının su kalitesi üzerindeki etkinliğinin belirtilmesi,
Çalışma ortamında kirlenmenin tipinin ve özelliğinin belirtilmesi,
Kullanma maksatlarına uygunluğun devam edip etmediğinin tespit edilmesi,
Kontrol yöntemlerinin zaman ve programlarının hazırlanması,
Kirleticilerin menşelerinin ve dağılımlarının tespit edilmesi,
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Kirleticilerin su yatağında izledikleri yol ve akibetlerinin ve su yataklarının
kirleticilere karşı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tepkisinin araştırılması,
Değişik kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi,
Deşarj standartlarının geliştirilmesi,
Su kalitesi ölçümleri için analitik metodlar geliştirmek veya düzeltmeler
yapmak için araştırmaların yapılması,
Su kaynağının havzasındaki faaliyetlerin su kalitesine tesirlerinin
incelenmesinde kullanılacak matematik modeller için veri temin edilmesi,
Su kalitesi araştırma tekniklerinin geliştirilmesi,
Su kalitesindeki değişmeleri belirleyerek, kirletici yüklerin düzeltilmesi,
alınacak tedbirler ve kontrol çalışmaları için esas teşkil edecek verilerin
toplanması maksatları için yapılır.

Resim 2. 1: Su kalitesi ölçümü

2.2.2. Ölçüm Parametreleri
Su kalitesi hakkında temel bilgileri veren ve hemen hemen her çalışmada ölçülmesi
gereken parametreler vardır. Bunlar: Debi, ÇO, pH, sıcaklık ve iletkenlik olup genel
parametreler olarak bilinir. Çok maksatlı bir ölçme çalışmasında ana hedef temel bilgilerin
toplanması olacağı için genel parametrelerin ölçülmesi yeterli olabilir. Çevre şartlarının
anlaşılabilmesi için kirletici konsantrasyonları ile birlikte, kirleticilerin kütle olarak su
kaynaklarına giren miktarlarının da bilinmesi zorunludur.
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Bir su kalitesi kontrolü için yapılacak çalışmalarda akarsular için ölçülmesi tavsiye
edilen parametreler şunlardır:














Debi
Bulanıklık
pH
Sıcaklk
İletkenlik
Askıdaki katı maddeler (süspansiyon maddeler)
Klorür
BOİ, KOİ (Kimyasal oksijen ihtiyacı), TOK (Toplam organik karbon)
Çözünmüş oksijen
Fekal koliform (memelilerin dışkısında blunan bakteri)
Azot
Fosfor
Klorofil
Parametre

Sıcaklık
Bulanıklık
pH
Çözünmüş Oksijen
BOİ
Askıdaki maddeler
Toplam çözünmüş katı maddeler
Koliform
Besi maddeleri (Nutrient)
Organik maddeler
Ağır metaller
Radyoaktif maddeler
Yağlar
Demir ve manganez
Klorür ve sülfat
Sertlik
Fenoller
Renk

Kullanma Şekli
Sudaki hayat, sanayide kullanma,
özümleme kapasitesi, dinlenme ve turistik
maksatlar.
İçme suyu, sanayide kullanma, dinlenme
Sanayide kullanma, sudaki hayat, dinlenme
Sudaki hayat, estetik görünüm, sanayide
kullanma, özümleme kapasitesi
Gıda ve konserve sanayiinde kullanma,
dinlenme, özümleme kapasitesi
Estetik, fotosentez, rezervuar kapasitesinde
azalma, Hidroelektrik
Sulama, su temini, sanayide kullanma
Sulama, su temini, temas halindeki su
sporları, gıda ve konserve sanayi
Ötrofikasyon, estetik bozulma, su hayatına
ikinci kademe tesirler
Su temini, sanayide kullanma, sudaki hayat
Su temini, sudaki hayat, halk sağlığı
Dinlenme, sanayide kullanma, estetik, su
canlıları
Su temini, sanayide kullanma
Su temini, sanayide kullanma
Su temini sanayide kullanma, sudaki hayat
Su temini, su organizmaları
Estetik, görünüş, su temini, dinlenme
Sanayide kullanma

Tablo 2. 2: Su kalitesi kontrolünde kullanılan parametreler

21

2.3. Numune Almak İçin Uygun Noktalar
Akarsularda yüzeyden 30 cm derinde ve kullanılmış suları nehir suyu ile tamamen
karıştıktan sonra; tabakalaşmış göller, haliçler ve denizler için mevcut şartlar göz önüne
alınarak ilave numune alma noktaları seçilmelidir. En az her tabakadan bir numune
alınmalıdır.

Resim 2. 3: Fabrika atıklarıyla kirlenmiş dere yatağı

Ölçme çalışmaları planlanırken, ölçülecek parametrelerin su yatağı boyunca çeşitli
noktalarda ve aynı noktalarda zamanla değişik değerler alacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Numunelerin mekânla değişimi, numune alma istasyonlarının sayısını,
zamanla değişimi ise istasyonlardan alınacak numune sıklığını ortaya koyar. Ölçme
çalışmalarında numune alma yerleri ve numune alma sıklığı, çalışmanın etkinliği ve maliyet
faktörlerine göre kararlaştırılır. Ölçme çalışmalarının planlanmasında ilk iş, ölçme
istasyonlarının yerine ve sayısına karar vermektir. Bu, büyük ölçüde çalışma konusuna
bağlıdır. Kirleticilerin kaynakları ve su ortamındaki değişimi farklı olduğundan istasyonların
yerleri, kirleticilere ve parametrelere bağlı olarak değişir. Bir kirletici veya parametre için
optimum şekilde planlanmış numune alma yerleri ve sayıları bir başka parametre için uygun
olmayabilir. Numune alma istasyonlarının fazla olması elde edilecek neticelerdeki yerel
hataları büyük ölçüde azaltır; buna rağmen maliyeti artırır. Genel olarak, mevcut kirletici
kaynaklar numune alma istasyonlarının sayısını ve yerini belirler. Numune alma yerleri için
uygun noktalar:







Nokta şeklindeki kaynaklarda (menba ve mansap),
Su kalitesi parametrelerinin çok değiştiği noktalarda,
Önemli debi değişme noktalarında,
Kontrol kuruluşlarının bölge sınırlarında,
Hassas kullanma bölgelerinde (halk sağlığı açısından),
Gelecekte gelişme istidadı olan bölgelerde şeklinde sıralanabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz çevrede araştırma yaparak örnek bir numune formu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Su
ölçümleri
hakkında
gerekli  Kaynak kitaplar ve internetten araştırma
kaynaklardan araştırma yapınız.
yapabilirsiniz.
 İlgili görsel ve yazılı kaynaklardan
 Su ölçüm nedenlerini araştırınız.
yararlanabilirsiniz.
 Sulardan neden numune alındığını  Bulunduğunuz yörede bu işi yapan ilgili
araştırınız.
birimlere danışabilirsiniz.
 Bulunduğunuz yörede içme suyu
sağlayan tesislere danışabilirsiniz.
 Sulardan numune almak için uygun
 Numune almak için uygun noktaların
noktaların nasıl belirlendiğini araştırınız.
nasıl belirlendiğini yazılı ve görsel
kaynaklardan araştırabilirsiniz.
 Alınan numunelerin hangi açılardan  Belirlediğiniz su kaynağını, kullanım
incelendiğini araştırınız.
amaçlarına göre ayrı ayrı yazabilirsiniz..
 Numune alımı
toplayınız.

ile

ilgili

resimler  Çevre
ve
Orman
Bakanlığı’nın
kitapçıklarından yararlanabilirsiniz.

 Örnek bir numune formu doldurunuz.

 Olması gereken değerlerle olan
değerleri karşılaştırabilirsiniz.
 Bulunduğunuz yörede bu işi yapan ilgili
kişilere danışabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

………….. standardı, uygulama ve idaresi kolay olduğundan yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.

2.

Akarsularda yüzeyden …….. cm derinden ve kullanılmış suları nehir suyu ile
tamamen karıştıktan sonra; tabakalaşmış göller, haliçler ve denizler için mevcut şartlar
göz önüne alınarak ilave numune alma noktaları seçilmelidir.

3.

Su kalitesi hakkında temel bilgileri veren ve hemen hemen her çalışmada ölçülmesi
gereken parametreler vardır. Bunlar: …….. ……… …… …….. ……. olup genel
parametreler olarak bilinir.

4.

Ülkemizde iç sularda ve denizlerde kirlenmenin önlenmesi ve su ürünlerinin
korunması gayesiyle, 1971 yılında “…………………………… Kanun ve Tüzüğü”
çıkarılmıştır.

5.

………………. standardı su yataklarındaki kalite parametrelerine dayanmaktadır.

6.

Ölçme çalışmalarının planlanmasında ilk iş, ölçme istasyonlarının ……………… ve
…………………. karar vermektir.

7.

……… parametresi, suların gıda ve konserve sanayiinde, dinlenme, özümleme
kapasitesinde kulanım şekliyle ilgilidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
İçme ve kullanma sularının kirliliğine karşı gerekli önlemleri alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde içme ve kullanma sularının kirliliğine karşı hangi önlemlerin
alındığını araştırınız.



Bulunduğunuz bölgede bir gezinti yaparak çevrenizde bulunan suları nelerin
kirlettiğini gözlemleyiniz.

3. İÇME VE KULLANMA SUYUNUN
KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
Su kirliliği, doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan
yaşamı için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir. 20. yüzyılda sanayileşmenin
hızlanması ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar
artırmıştır.
İnsan hayatı için suyun öneminin büyüklüğü tartışılamaz. Çevremizi gözlediğimizde
su kaynaklarımızın çeşitli yollarla kirletildiğini ve ardından suyun temizlenmesi için
çalışmalar yapıldığını öğrenmekteyiz. Örneğin; bir körfezin temizlenmesi hem uzun hem de
pahalı bir çalımadır. Oysa yapılması gereken yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın
kirlenmesinin önlenmesidir.

3.1. Bireysel Önlemler
Suyun, yaşamın devamı açısından ne denli önemli bir kaynak olduğu bilinciyle daha
sonraki kuşaklara sağlıklı içme suyu ve yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerektiği
konusunda bireylere büyük görev düşmektedir.








Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı.
Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
Akan tesisatlar onarılmalı.
Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.
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3.2. Kurum Ve Kuruluşların Aldığı Önlemler


Su kirliliğini önlemek için devlet tarafından yapılacak müdahalelerde ilk akla
gelen girişim, kirlilik standartlarının belirlenmesidir.



Yüzeysel ve yeraltı sularında kirlenmelere neden olabilecek katı atıklar çeşitli
yöntemlerle bertaraf edilmelidir.



Yerleşim yerlerindeki atık sular arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra
bertaraf edilmelidir.



Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır.



Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır.



Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir. Örneğin, su değişim potansiyeli
düşük olan koy ve körfezlerde alınabilecek bazı önlemlerle su sirkülasyonu
artırılarak kirleticilerin daha az bir şekilde seyreltilmesi mümkün olabilir.



Alıcı su ortamlarının seyreltme ve doğal arıtma potansiyelleri kullanılabilir.
Örneğin, açık deniz kıyılarında olduğu gibi alıcı ortamların çok yüksek
seyreltme kapasitesine sahip olduğu durumlarda basit mekanik arıtma
işleminden sonra, derin deniz deşarjları (boşaltma) uygun bir atık su, bertaraf
yöntemi olabilir.



Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarabiliriz.
Bütün bunların yanında insanlar çevreyi koruma adına bilinçlendirilmelidir.

Çünkü insanlar artık şunun farkına varmalıdır: Dünya bir tanedir ve onu koruyacak
yine insanlardır. İçme ve kullanma suyunun kirliliğine karşı alınan önlemler aşağıda
belirtilmiştir.


Tasarruf önlemleri

Musluklara havalandırıcı takılması,

Tarımda ve kent içi parklarda damla sulama yöntemi kullanılması,

Bozuk muslukların hemen tamir edilmesi,

İki basamaklı su akıtan tuvalet rezervuarları kullanılması,

Bahçe sulamalarında, arıtılmış atık sular kullanılması.



Su kirliliğini azaltıcı önlemler

Tarımda kimyasal mücadelenin zararlarını azaltıcı tedbirler alınması,

Katı ve sıvı atıkların uygun şekilde zararsız hale getirilmesi,

Ulusal toprak ve su koruma projeleri geliştirmek,

Sanayi kuruluşlarında meydana gelen atık suların arıtılması,

Deterjan kullanırken az miktarda kullanmaya çaba göstermek,

Fosfatız veya fosfatsız deterjanları kullanmak,
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Resim3.1: Sanayi kuruluşlarının meydana getirdiği kirlilik



Sosyal önlemler

Kapsamlı yasal düzenlemeler yapmak ve uygulamak,

Göl, gölet ve denizlere katı ve sıvı atık atılmasını önlemek,

Su israfı ve kirletilmesi konularında, toplum eğitimi yapmak,

Sanayide su kullanımını azaltılacak AR-GE faaliyetleri düzenlemek,

Çiftçiye sulama tekniklerini öğretici özel eğitimler vermek.

Resim3.2: Çevre kirliliğinin meydana getirdiği zararlar



Diğer önlemler

Laboratuvar desteği alıcı ortam (Receptivearea) düşüncesi,

Etkin ÇED,

Klorlamada ısrar ve takip, Ozon ve UV. ise ilave yöntemler,

Vakum önleyici kullanmak,

Evsel arıtım cihazlarından kaçınmak / dikkatli kullanmak.

3.3. Türkiye’de ve dünyada su kirliliği sorunları
Su, sürekli durum değiştirir. Buharlaşır, bulut durumuna geçer, yoğuşarak kar ya da
yağmur şeklinde yeryüzüne iner. Sonra yeryüzünden buharlaşarak yeniden atmosfere döner.
Su, topladığı yabancı maddelerden bu çevrim döngüsü sırasında doğal yoldan arınır,
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temizlenir. Bu maddeler arasında çürümüş organik maddeler, çözünmüş gazlar ve mineraller
ve çeşitli asıltı maddeleri bulunur.
İnsan, yerleşme bölgelerinde hayvan ve tüm canlıların artıklarının yalıtımı için gerekli
önlemler alınmamışsa, tatlı suyun kendi kendine arınma derecesi, özellikle kanalizasyonların
kirli sularının taşınıp bir yere toplandığı yerlerde çok azalır. Kanalizasyon suyu toprakta
küçük göler halinde birikirse, topraktaki organizmalar bu suyu çekerek besleyici maddeleri
yeniden kullanırlar. Böylece, hemen hemen bütünüyle temizlenmiş olan su, topraktan
süzülerek ırmaklara karışır.
Su kirlenmesi sonucunda yeraltı sularının, akarsuların ve göllerin, denizlerin,
okyanusların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktivite ve ekolojik özellikleri
bozulmaktadır.
Dünya nüfusu arttıkça, içilebilir temiz su kaynakları yoğun bir baskı altına
girmektedir. Öte yandan, hemen bütün tatlı sular da endüstrileşme nedeniyle bozulmakta,
içilebilir olma özelliğini, kalitesini yitirmektedir. Su kirlenmesinin nedenlerini dört madde
olarak sıralayabiliriz:





Endüstrileşme,
Nüfus artışı,
Şehirleşme,
Tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler.

Yeraltı suları, akarsular ve göller, denizlerin ve okyanusların en önemli kirlilik
kaynakları endüstriyel atık sulardır.

Resim 3. 3: Endüstrileşmenin neden olduğu kirlenme örneği
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3.3.1. Su Kirlenmesinin Etkileri
Su, önemli bir taşıyıcı sıvıdır. Tarım artıkları, ırmaklarda kanalizasyon sularıyla ve
endüstri artıklarıyla birleşirler. Bazı organik kirleticiler ırmak yatağına çökerek bir çamur
örüntüsü oluşturur. Fakat artıkların çoğu ırmak sularıyla göllere, sığ deniz koylarına
taşınırlar. Söz konusu yerlerin en verimli sular olmasına karşılık, deniz akıntılarına açık
olmayan alanlarda balıklar ve kabuklu deniz hayvanları büyük ölçüde zarar görmektedir.
Günümüzde insanoğlu derin denizleri çöplük olarak kullanmaktadır. Nükleer atık maddeler
de hiçbir koruyucu önlem alınmadan denizlere verilmektedir. SSCB dağıldıktan sonra,
nükleer atıkların Karadeniz’e ve Japon Denizi’ne bırakıldığı açıklanmıştır. Tankerlerin boy
ve hızı arttıkça, yoğun deniz trafiği yüzünden kazalar sıklaşmakta, dolayısıyla kirlenme
tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca deniz madenlerinin işletmeye açılması, denizaltı
petrol yataklarının keşfedilmesi de çeşitli bölgelerde (İskoçya-Norveç arasında, Kuzey
Denizi) yeni kirlenme sorunları doğuracaktır.

Resim 3. 4: Deniz kirlenmesine neden olan tanker kazası

Sular, insanların doğal ortamı kirletmesi sonucu yarattıkları zararlı maddeleri
yüzlerce, binlerce km uzaklıktaki bölgelere de taşıyabilir. Kolera, tifo, dizanteri, sarılık gibi
birçok bulaşıcı hastalık sular arcılığıyla dağılır, yayılır. Kirli sular doğal yaşamada büyük
zararlar verirler. İnsanların olumsuz işleyişi sonucunda, sularda doğal olarak bulunmayan bir
maddenin eklenmesiyle su ekosistemleri bozulur.
Sulardaki besin maddelerinin aşırı artması da göl ekosistemlerine büyük zararlar verir.
Ötrofikasyon terimi ötrofik (iyi beslenen) sözcüğünden gelir. Ötrofikasyon besin oranındaki
artış demektir. Göllerde biyolojik verimlilik artışı gölün hacminde bir azalmaya neden olur.
Fosfor artışı sonucu bitkisel madde büyümesi hızlanır. Bu olay, oksijen tüketimini artırır ve
göl ekosisteminin varlığı olan balıklar ve diğer su canlıları yaşayamazlar. Bu nedenle
ötrofikasyon istenmeyen bir olaydır. Göl kıyılarındaki tarım alanlarından doğal akış ya da
yağmur sularıyla göle ulaştırılan fosfatlı, azotlu atıklar, besin maddesince zengin evsel
atıklar ötrofikasyona yol açabilir. Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı, bu olay nedeniyle yılan
balığı, kefal gibi popülâsyonunu yitirmektedir.
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Resim 3. 5: Ötrofikasyon şeması



Isı kirlenmesi (termal kirlenme)

Oksijen yüksek sıcaklıktaki sularda daha zor çözünür. Başta elektrik üretimi olmak
üzere, bazı endüstri kollarında soğutma amacıyla büyük miktarlarda su kullanılır. Isınmış su,
kanallarla göle ya da denize ulaştırılır. Böylece göl ya da deniz kıyısı ekosistemi bozulur.
Biyolojik denge alt üst olur. Oksijen oranının düşmesi bazı canlı türlerinin çoğalmasına,
bazılarının da azalmasına yol açar. Öte yandan, zamanla, sıcak suda yaşamaya alışan
canlılar, bu sıcak su akıntısı herhangi bir nedenle kesildiği zaman ölürler.
Nükleer enerji üreten atom reaktörleri büyük miktarda soğutucu su kullanırlar.
Reaktörü soğutan su ısınmış olarak dışarıya verilir. Isı kirlenmesi bu nedenle atom
reaktörleri yani nükleer enerji üreten tesislerin çevrelerindeki akarsu ve göllerde ortaya çıkan
bir ortam kirliliği olayıdır.
Jeotermal enerji üretim alanlarında da buna benzer sorunların doğacağı öne
sürülmektedir.

30



Endüstriyel kirlenme

Bütün dünyada endüstrileşme, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ivme kazanmıştır.
Ülkeler doğal kaynaklarını değerlendirmek için endüstri tesisleri kurmaktadırlar.
Endüstri tesisleri genellikle akarsu, göl, deniz kıyılarına yapılmaktadır. Çünkü böylece
hammadde taşınması, üretilen maddelerin başka yerlere gönderilmesi, elektrik sağlanması
kolaylaşmaktadır. Atık ve artık maddelerin uzaklaştırılması da ırmak kenarındaki fabrikalar
için zor olmamaktadır. Bu tesislerin havayı kirletmemeleri, atık/artık maddeleri doğaya
olduğu gibi vermemeleri için yönetmelikler vardır. Her kuruluş arıtma tesisi kurmak
zorundadır. Fakat dünya genelinde ve Türkiye özelinde kurallara uyan, doğaya zarar
vermeyen fabrika sayısı son derece azdır.
Deniz akıntılarının etkileyemediği körfez ekosistemleri daha süratli kirlenmektedir.
İzmir Körfezi, İzmit Körfezi bu konuda tipik örneklerdir. Her iki körfezin kıyıları yoğun
endüstrileşmiştir. Artık bu körfezlerde biyolojik yaşam yoktur; canlıların yaşayamadığı deniz
çölü durumundadırlar.
Almanya, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa
ülkelerinden geçen ya da sınır oluşturan Tuna, dünyanın en kirli akarsularından biri
durumundadır. Özellikle denize kıyısı olmayan bazı ülkeler Tuna kıyılarına limanlar
yaparak, endüstri tesisleri kurarak bu akarsuyun kirlenmesine neden olmuşlardır. Ticaret,
ulaşım, endüstri açısından Doğu Avrupa’yı Orta Avrupa’ya bağlayan en önemli su yolu
Tuna’dır. Eski Sovyet teknolojisiyle kurulmuş birçok fabrika atık ve artık maddelerini hiçbir
arıtıma uğratmadan, doğrudan Tuna’ya vermektedir. Tuna da bu kirli maddeleri Karadeniz’e
taşımaktadır. Ülkemizin balık gereksiniminin karşılanmasında önemli rolü olan Karadeniz,
önemli oranda Tuna yoluyla kirletilmektedir. Karadeniz’in ekolojisi hassas-kritik bir
dengededir.
İthalat ve ihracat yapılan limanlar, petrol dolum tesislerinin, rafinerilerin bulunduğu
deniz kıyıları da süratle kirlenmektedir. Batman ve Kırıkkale petrol rafinelerimiz dışındakiler
(Ataş, İpraş, Aliağa) deniz kıyılarındadır. Rafinelerin dışında kimya endüstri kuruluşları sıvı
atıklarını denizlere verirler. Bütün bu yollarla denizlerde biyolojik yaşam sona ermekte ya da
büyük ölçüde yoksullaşmaktadır.
Göllerimiz ve sulak alanlarımız endüstrileşmeden zarar görmektedir. Manyas Kuş
Cenneti, Kuş Gölü kıyılarındaki maden işleme fabrikalarından gelen sularla kirlenmiştir. Göl
ekosistemleri pek çabuk bozulmaktadır. Sultan Sazlığı-Yay Gölü de benzer tehlikelerle karşı
karşıyadır.


Evsel kirlenme

Konutlarda oluşan kirli sular arıtılmadan akarsu, göl ve denizlere verilince alıcı
ortamlar bozulmaktadır. Düzensiz şehirleşme nedeniyle, evsel atıkların sağlığa zarar
vermeden uzaklaştırılması önemli bir sorun olmaktadır. Kurallara uygun bir yöntem,
özellikle yoksul ülkelerde bulunamamıştır. Evsel atıklarla yeraltı suları, akarsular, göller,
denizler kirletilmektedir. Örneğin; turizm mevsimi boyunca ikinci evlerinde yaşayan on
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binlerce insan Akdeniz kıyılarında önemli bir kirliliğe yol açarlar. Evsel atıklarla sulara
karışan biyolojik parçalanmaya dayanıklı deterjan gibi katkıların önemli bir kirletici olduğu
belirtilmektedir.

Resim 3. 6: Evsel atıkların neden olduğu kirlenme



Tarımsal kirlenme

Tarım etkinlikleri sırasında kullanılan fosforlu gübrelerin yüzey sularıyla taşınması
sonucunda hem yerüstü ve hem de yeraltı sularının fosfat içerikleri artar.
Tarım zararlılarına karşı kullanılan pestisidlerle de sular kirlenmektedir. Ülkemizde en
çok pestisid Akdeniz Bölgesi’nde kullanılır. Özellikle insektisid (böcek öldüren) ilaçlarzehirler çok tercih edilmektedir. Üç küme olarak bilinen insektisidlerden halk sağlığı
açısından önerilmeyeni klorlu hidrokarbonlardır. Bunlar, uzun biyolojik zincirleri nedeniyle
dekompoze (çözülme) oluşları uzun zaman almakta ve canlılarda biyolojik yoğunlaşma
yaparak insanlara ulaşmaktadır. Klorlu hidrokarbonlar bu özelliği nedeniyle, Tarım
Bakanlığınca 1981 yılında yasaklanmıştır. Fakat Türkiye’de halâ binlerce ton klorlu
hidrokarbon kullanıldığı bilinmektedir. Bu zehirler yeraltı, yerüstü sularıyla göller ve
denizlere ulaşarak hem buralardaki canlı yaşamı tehdit etmekte hem de insan vücuduna
girmektedir.
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Resim 3. 7: Tarımsal kirlenmenin insan sağlığını direkt olarak etkilemesi

3.3.2. Önlemler
Sulardaki kirliliğin azaltılması mümkündür. Nüfus artışı, şehirleşme, endüstrileşme,
orman ve çayırlıkların azalması, tarımda pestisid kullanılması nedeniyle bütünüyle
kirlenmeyi durdurma imkânı yoktur. Fakat kirliliği en az düzeye indirmenin yolları aranıp
bulunmalıdır.










Atık ve artıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde toplanmalı; yeraltı, yüzey
sularına, göl ve denizlere kirli olarak aktarılması önlenmelidir.
Şehirler kurulurken, kanalizasyon sistemleri önceden planlanmalı; hiçbir şey
rastlantıya bırakılmamalıdır.
Tarım ilaçları bilinçli kullanılmalıdır.
Endüstri tesislerinin sıvı atıkları arıtmadan dışarıya vermesi önlenmelidir.
Irmak ve göl-baraj havzalarında yapılaşma önlenmelidir. Özellikle içme suyu
veren değerli su kaynakları, göller özenle korunmalıdır.
Yeraltı sularının kirlenmemesi için kamuoyu bilinçlendirilmeli; eğitilmelidir.
Su havzalarına, vadi ve sel yataklarına çöp dökülmemelidir. Çünkü bir sağanak
yağmurun ardından oluşan seller bu atık/artık birikimleri göllere taşımaktadır.
Var olan orman örtüsü, çayır ve otlaklar korunmalı, daha da geliştirilmeli ve
içme suyu havzalarındaki ormanlara bir kereste-odun deposu gözüyle
bakılmamalıdır.
Tanker kazalarının önlenmesi için yasal-yönetsel önlemler alınmalıdır.
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Yatlar, kotralar Ege ve Akdeniz kıyılarımızı kirletmektedir. Denetimlenmesi
sağlanmalıdır.
Koy ve körfezlerin bitki örtüsü deseni korunmalı, turistik tesis kurulmasına izin
verilmemelidir. Böyle değerli kıyılar kamuya açık alanlar olarak korunmalı;
ulusal park ve biogenetik rezerv olarak belirleyerek geliştirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz bölgede içme ve kullanma suyunun kirliliğine karşı alınan önlemleri
araştırarak bir pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları












Öneriler

 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
yararlanabilirsiniz.
İçme ve kullanma suyunun kirliliğine
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
karşı alınan önlemleri araştırınız.
çevre koruma müdürlüklerinden ve
belediyelerden yardım alabilirsiniz.
İçme ve kullanma suyunun kirliliğinin
 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
önlenmesi için alınan bireysel önlemleri
yararlanabilirsiniz.
araştırınız.
Çevrenizde yaşayan insanların içme ve  Yaşadığınız yerleşim yerindeki insanlara
kullanma suyunun kirlenmesine karşı
su kirliliğine karşı alınan önlemlere
aldığı bireysel önlemleri araştırınız.
yönelik anket yapabilirsiniz.
 Araştırdığınız bilgileri birbirleri ile
ilişkilendirebilirsiniz.
Elde ettiğiniz verileri sıralayınız.
 Önem
sırasına
göre
sıralama
yapabilirsiniz.
Elde ettiğiniz verilerle ilişkili resim,  İnternet, dergi, broşü,r gazete haberleri
şema vb. görsel araştırması yapınız.
vb.kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Düşündüğünüz
şekil,
büyüklük,
kullanacağınız araç-gereç için ön
Hazırlayacağınız panonun taslağını
hazırlık yapabilirsiniz.
oluşturunuz.
 Elde
ettiğiniz
verileri
nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.
Karar verdiğiniz pano üzerine bilgi  Verilerinizin
bir
kompozisyon
verilerinizi yerleştiriniz.
oluşturmasına dikkat edebilirsiniz.

 Karar verdiğiniz pano üzerine görsel  Verilerinizin
vurgulayıcı
nitelikte
verilerinizi yerleştiriniz
olmalarına dikkat edebilirsiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmalıdır.

2.

( ) Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeldir.

3.

( ) Atık sular arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra bertaraf edilmelidir.

4.

( ) Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır.

5.

( ) Evlerimizde evsel arıtım cihazlarından kaçınılmalıdır.

6.

(

) Tarım etkinlikleri sırasında kullanılan fosforlu gübrelerin yüzey sularıyla

taşınması sonucunda hem yerüstü ve hem de yer altı sularının fosfat içerikleri artar.
7.

( ) Endüstri tesisleri genellikle akarsu, göl, deniz kıyılarına yapılmalıdır.

8.

( ) Oksijen oranının düşmesi, bazı canlı türlerinin çoğalmasına, bazılarının da
azalmasına yol açar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül değerlendirme “ye geçiniz.

36

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi içme ve kullanma suyunun fiziksel özelliklerinden değildir?
A) Sıcaklık
B) Bulanıklık
C) Koku
D) Karbondioksit

2.

Aşağıdakilerden hangisi suyun rengini belirleyen faktörlerden değildir?
A) Kireç oranı
B) İnorganik madde
C) Endüstriyel atık
D) Organik madde

3.

Suya lezzet veren başlıca gazlar hangileridir?
A) Klor-fenoller
B) Oksijen-fenoller
C) Karbondioksit-oksijen
D) Oksijen-klor fenoller

4.

İçme ve kullanma suyunun pH’ı ne olmalıdır?
A) 6.5-9.2
B) 7.5-8.5
C) 6.5-8.5
D) 5.5-8.5

5.

Suyun kendi molekülleri arasında çekim kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilme
özelliğine ne ad verilir?
A) Adezyon
B) Donma noktası
C) Kohezyon
D) İletkenlik

6.

Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal özelliklerinden değildir?
A) Oksijen
B) Suyun sertliği
C) Karbondioksit
D) pH değeri

7.

Kaynak sularının elektriksel iletkenliği kaç ohm –cm olmalıdır?
A) 1500–3000
B) 2000–5000
C) 2500–5000
D) 3500–4500
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8.

Su aşağıdaki tuzlardan hangisini içermez?
A) Nitrat tuzları
B) Klorür tuzları
C) Sülfat tuzları
D) Sodyum tuzları

9.

Aşağıdakilerden hangisi sert suyun zararlarından değildir?
A) Sabun çökeleği banyo veya duş sonrasında insan derisine yapışır.
B) Tekstil, boya, kâğıt, deri ve şeker endüstrileri için sert sular everişsizdir.
C) Artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik tüketimini artırır.
D) Suyun sertliğinin sağlık üzerine etkisi çoktur.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
10.

Suyu kireç ve bakterilerden arındıran………………………..kullanılmalıdır.

11.

Fabrikalara …………….ve……………………tesisleri kurulmalıdır.

12.

Tarımda ve kent içi parklarda ……………..sulama yöntemi kullanılmalıdır.

13.

Göl,gölet ve denizlere ……………ve ………………atık atılması önlenmelidir.

14.

Sanayide su kullanımını azaltacak…………………….faaliyetleri uygulanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 Kalori
Organik
Türbidite
Karbondioksit-Oksijen
6.5-8.5/6.5-9.2
2000-5000
Kohezyon
12
Ph-Asidik
Kalsiyum-Magnezyum

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Deşarj

1
2

30

3

Debi, ço, ph, Sıcaklık ve
İletkenlik

4
5
6

1380 Sayılı Su Ürünleri
Alıcı Ortam
Yerine ve Sayısına
Boi

7
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
A
C
A
C
D
B
D
D
Filtreler

11
12
13
14

Filtre-Arıtma
Damla
Katı-Sıvı
Ar-Ge
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 http://homepage.uludag.edu.tr/~mtayar/suhijyeni.htm
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