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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Su hayatın en temel ihtiyaçlarındandır. Bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için
suya ihtiyaç duyarlar. Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile birlikte sürekli bir
döngü içinde bulunur. Canlılar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, suyu bu doğal döngüden
alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye kirlenmiş olarak geri verir. Yeryüzündeki su
kaynaklarının zamanla azalması, 20. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması ve insan sayısının
artmasına bağlı olarak su tüketiminin artması ve daha da önemlisi suların ve su kaynaklarının
fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesi yaşamımızı giderek zorlaştırmaktadır.
Çevremizi gözlediğimizde su kaynaklarımızın çeşitli yollarla kirletildiğini ve ardından
suyun temizlenmesi için çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Oysa yapılması gereken yer altı
ve yer üstü su kaynaklarımızın kirlenmesinin önlenmesidir.
Bu modül ile su kirleticilerinin oluşturduğu çevre sorunlarına karşı önlem almak için
gerekli bilgileri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Su kirleticilerini yasal uygulamalar çerçevesinde inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yaşadığınız çevrede su kirliliğine neden olan veya olabilecek su kirleticilerini
gözlem ve araştırma yaparak tespit ediniz.



Araştırma sonucunu rapor halinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SU KİRLETİCİLERİ
Suların kirlenmesi canlı varlıklar için büyük önem taşır, her şeyden önce sular çok
sayıda canlı varlığı içinde barındırır, bundan dolayı dünyanın en büyük gıda maddeleri
deposu sulardadır. Su kirleticileri hem doğal hem de insan kaynaklı olabilir. Doğal kaynaklı
su kirliliği, zaman zaman endişe verici boyutlarda olmasına rağmen, insanların etkinlikleri
dolayısıyla meydana getirilen su kirliliği daha yaygındır.

1.1. Zehirli Kirleticiler
1.1.1. Ağır Metallerin Etkisi
Doğal kaynaklardan, endüstriyel süreçlerde oluşan sıvı atıklarından, isale hattı, şebeke
ve tesisatta kullanılan borulardan sulara karışan arsenik, cıva, baryum, krom, kurşun,
kadmiyum ve gümüş gibi zehirli metallere inorganik kirleticiler denir. Bu madenlerin
karıştığı suları kullanan canlılarda zehirlenme, kanser ve diğer sağlık problemleri görülebilir.
Nitrat bir diğer inorganik kirleticidir ve mineral madenlerinden, tarımda kullanılan
gübrelerden, kanalizasyon ve hayvan atıklarından su kaynaklarına karışır.


Cıva: Cıva elementi oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir ağır metaldir. Rengi
gümüş beyazıdır. Oda sıcaklığında buharlaşma özelliğine sahiptir. Suda
çözünmez. Doğal olarak çevrede bulunan cıvanın kaynakları kömür ve bakır
cevheri dahil toprak ve kayalardır. Cıva doğada nadir olarak bulunan
elementlerden birisidir, ancak insan yolu ile tehlikeli seviyelere çıkabilir. Doğal
birikintilerin erozyonu; rafineri ve fabrikalardan sıvı atık, çöplük ve ekim
alanlarından akıntılarla yayılır. Elektrik düğmelerinde, diş dolgularında,
floresan lambalarında, bazı pillerde ve kan basıncı ölçüm aygıtlarında kullanılır.
Doğaya salınan cıva doğadaki döngüsünden karmaşık kimyasal dönüşümlere
uğrar. Bu dönüşüm sonrasında oluşan en tehlikeli maddelerden birisi metil
cıvadır. Çeşitli kaynaklardan suya (deniz, göl, yer altı suyu) karışan metil cıva
küçük organizmalar (planktonlar gibi) tarafından absorbe edilir. Küçük canlılar
küçük balıklar tarafından yendiğinde ağır metaller balık vücuduna geçer. Bu
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madde balıkların dokularında birikir. Zamanla metil cıva seviyesi en üst değere
ulaşır. Metil cıvalı balıklar insanlar tarafından yendiği zaman vücuda giren
metil cıva kana karışır ve kan tarafından absorbe edilir.

Resim 1.1: Cıva



Kadmiyum: Kadmiyum, mavimtırak renkte, kolay işlenebilen bir metaldir.
Kesilebilecek kadar yumuşaktır. Kadmiyumun dörtte üçü pillerde geri kalan
kısmı ise boyalarda, kaplamacılıkta kullanılır. Galvanizli boruların aşınması,
metal rafinerilerden sıvı atıklar, pil atıkları ve boyalardan sızıntılarla doğaya
yayılır. Endüstriyel atık ve artık maddeler yoluyla toprak ve suya geçen
kadmiyum, su ve toprağı kirletir. Toprak ve suda biriken kadmiyum, önce
sudaki mikroorganizmalara, buradan da besinlerle hayvan ve insanlara geçer.
Yapay gübrelerin içinde bulunduğundan toprakta miktar olarak artar.
Topraktaki organik maddelere bağlanarak yiyeceklerde birikir. Asit miktarı
fazla olan topraklarda bitkiler tarafından fazlaca alınır. Bu bitkilerle beslenen
hayvanların vücutlarında birikir. İnek böbreklerinde kadmiyum bu yüzden fazla
miktardadır.

Resim 1.2: Kadmiyum



Kurşun: Kurşun mavimsi beyaz renkte yumuşak bir madendir. Kurşun; hava,
su ve toprak yoluyla, solunumla ve besinlere karışarak biyolojik sistemlere
giren son derece zehirleyici özelliklere sahip bir metaldir. Yüz binlerce ton
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kurşun, kurşunlu petrolden elde edilen ve kurşun tetraetil eklenerek oktan
sayısı arttırılan yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlarla
dünya atmosferine boşaltılmaktadır. Atmosferden kurşun (büyük oranda metal
oksitleri ve tuzları şeklinde) yağmurla tekrar yeryüzüne inerek toprağa, yer üstü
ve yer altı sularına karışmakta çevremize her geçen gün daha fazla zarar
vermektedir. Geçmiş yıllarda bina su tesisatlarında kurşun borular yaygın olarak
kullanılmıştır. Ancak günümüzde bu tür borular artık kullanılmamaktadır.
Kurşun sinir sistemine ve sinirlere zehirli etki yapan ve vücutta birikme özelliği
olan ağır bir metaldir. Bebek ve çocuklarda fiziksel ve mental gelişmede
gecikmeye, çocuklarda dikkat ve öğrenme yeteneklerinde azalmaya,
yetişkinlerde ise böbrek ve kan basıncında yükselmeye sebep olabilir.

Resim 1.3: Kurşun

1.1.2. Radyoaktif Maddelerin Etkileri
Bilindiği gibi insanların en çok tükettikleri ve sağlık açısından büyük önem taşıyan
tüketim maddesi sudur. Sürekli döngü içerisinde olan sular fiziksel ve kimyasal kirliliğe
maruz kalabilecekleri gibi geçtikleri veya bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif
maddeler yönünden de kirlenebilirler. Özellikle yer altı suları değişik jeolojik oluşumlarla
temas halindedir. Bu oluşumların içeriğinde bulunan kimyasal bileşikler suda çözünme
derecelerine göre yer altı sularına az ya da çok oranda karışır. Yer altındaki çeşitli özellikteki
jeolojik oluşumlarda değişik oranlarda radyoaktif maddeler de bulunmaktadır. Bu maddeler
magmatik oluşumlar da en fazladır. Ayrıca kil gibi tortul kütlelerde de radyoaktif maddelere
rastlanmaktadır. Kum, çakıl, kumtaşı, çatlaklı kalker gibi tortul kütlelerde ise çok az
miktarda radyoaktif madde bulunmaktadır. Yer kabuğu içindeki doğal radyoaktif maddelerin
bulunduğu ortamlardan geçen veya bulunan sular radyoaktivite içerir. Yer kabuğu içindeki
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doğal radyoaktif maddeler; uranyum, toryum, aktinyumdan veya onların bozunma
ürünlerinden oluşur. İçme sularının bir kısmı çözünmüş madde olarak içerdikleri
potasyumun miktarına bağlı olarak da beta aktiftirler. Ancak sulardaki beta aktivitesi düşük
seviyededir.

Resim 1.4: Radyoaktif maddeler

Çevre ve gıda örneklerinin radyoaktif kirlenmesine neden olabilen bu doğal radyoaktif
maddelerin dışında, doğada var olmayan ancak atmosferde yapılan nükleer denemeler ve
nükleer kazalar sonucu ortaya çıkan birçok radyoaktif madde yağışlarla yeryüzüne inerek
radyoaktif kirlenmeye sebep olur.
İçme sularının güvenilir bir şekilde tüketilmesi için fiziksel ve kimyasal
parametrelerin yanı sıra toplam alfa ve toplam beta radyoaktif madde yoğunlaşmalarının da
izin verilen maksimum değerlerin altında olması gerekmektedir.

1.2. Çökebilen Katı Maddeler
Su kirliliğine neden olan çökebilen katı maddeler bakımından en önemli kirletici kum
tanesinden daha küçük kalıntıları ifade eden askıda katı maddelerdir. Çeşitli faaliyetler
sonucunda meydana gelen katı maddelerin su ortamına taşınması ile meydana gelebilecek
olumsuz etkiler genel olarak;







Katı maddeler birikerek göl ve göletler dolar, su depolama kapasitesi düşer.
Göl ve denize ulaşan nehirlerin yatakları zamanla dolar, daralmasına sebep olur.
Suda yaşayan canlılar için su ortamı bozulur.
Bulanıklık artarak suyun faydalı kullanma imkânları azalır.
Pestisit, ağır metaller, zirai koruma ilaçları, besi maddeleri gibi diğer kirleticiler
bu katı maddelerle birlikte suya karışır.
Hastalık yapan bakteri ve virüslerde katı maddelerle su ortamına taşınır.
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Ayrışmayan maddelerin su yataklarının tabanında birikmesi organizmalar için
uygun yaşama ortamını bozar.
Su derinliklerine ışığın etkisini azaltarak, ısı radyosunu değiştirerek ve organik
maddeleri, besi maddelerini veya zehirli maddeleri beraberinde taşıyarak su
kalitesi bozulur.
Su yatağı tabanının çökebilen maddeler ile örtülmesi, balık yumurtalarının ve
diğer organizma larvalarının gelişmesini önler ve gıdalarını bu ortamdan temin
eden organizmaların beslenmesini zorlaştırır.
Tabanda biriken maddelerin organik kaynaklı olması halinde, bunların zamanla
biyolojik olarak parçalanması, sudaki çözünmüş oksijen yoğunluğunu azaltır ve
çürüme neticesinde taban oksijensiz bir ortam haline gelebilir.

1.2.1. Maden Ocakları
Madencilik faaliyetleri süresince ortaya çıkan atıkların sebep olabileceği en önemli
çevresel etki su kirliliğidir. Madenin çıkarılması, maden çıkarıldıktan sonra yıkanması
sırasında kullanılan sular ve cevher zenginleştirme işlemlerinden itibaren oluşan ince taneli
atıkların depolanması kirliliğe neden olmaktadır. Oluşan kirli sular akıntı ve nehir yolu ile
yüzeyden taşınabileceği gibi sızma ve süzülme ile yer altı sularına da karışmaktadır. Bu
şekilde suya karışan ağır metaller çevreye dağılarak kirlilik ve tehlike oluşturmaktadır.

Resim 1.5: Maden ocağı

Maden ocaklarının yanında taş ocakları da yaşamın olmazsa olmazı olan su
kaynaklarının kirlenmesine ve kurumasına sebep olmaktadır. Her bir taş ocağının 1 su
kaynağını kuruttuğu hesaplanmaktadır.
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1.2.2. Erozyon
Doğal afetler, ağaçların kesilmesi, tarıma uygun olmayan alanlarda tarım yapılması,
keçilerin ormanları tahribi ve hayvanların aşırı otlatılmasına bağlı olarak toprağın hareket
halinde su ve rüzgârla bulunduğu yerlerden koparılarak başka yerlere taşınıp yığılması
olayına erozyon denir.
Erozyona uğrayan tarım toprağının en verimli ve tarıma elverişli olan üst tabakası,
sürüklenerek su kaynaklarına yığılır. Su kalitesinin bozulması, baraj ve diğer su rezervlerinin
suyun taşıdığı toprağa bağlı olarak dolması ve ekonomik ömürlerinin kısalması, deniz ve
nehirlerde bulanıklık meydana gelmesi erozyonun sulara vermiş olduğu zararların bir
kısmıdır. Tarım arazilerindeki toprak erozyonu sularda çökebilen katı madde miktarını
artırır. Ayrıca, suda kolaylıkla çözünmeyen bazı tarım kimyasalları, bu katı taneciklere
tutunarak sulara girer. Toprak erozyonunun önlenmesi aynı zamanda su kirliliğini önlemek
için gereklidir.

Resim 1.6: Erozyon

1.2.3. İnşaat İşleri
Yapı/inşaat işleri süresince kullanılan ve ortaya çıkan atıklar hava ve toprağın yanında
suların da kirlenmesine neden olur. İnşat yapımında pek çok kimyasal madde içeren
malzeme kullanılır. Bu malzemelerin inşaat yapımında ve depolanmaları sırasında çevreye
yayılmaları, yer altına sızmaları söz konusudur. Özellikle inşaat işlerinde kullanılan hazır
betonların gerek hazırlanışı gerekse bu betonların hazırlanmasında kullanılan araçların
temizlikleri sırasında ortaya çıkan atık sularda askıda katı madde oranı çok çok yüksektir.
İnşaat yapımında kullanılan boya ve çimentolar yapıların çevresindeki toprak
yüzeyine yayılmaktadır. Toprak yüzeyine yayılan boya ve çimento kalıntıları ile diğer inşaat
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malzemeleri çevrede kötü görüntüye neden olduğu gibi, toprak yüzeyinden kaldırılsa bile
inşaat süresince kullanılan suyunda yardımı ile yine toprak içine sızmakta yer altı sularına
yağmur gibi doğal olayların etkisi ile de dere, nehir ve denizlere taşınmaktadır. Bunlar arazi
ve su yataklarına zarar vererek toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır.

Resim 1.7: İnşaat işleri

1.2.4. Tarımsal Faaliyetler
Su kirliliği toprak kirliliğine neden olurken, toprak kirliliği de özellikle yer altı
sularının kirlenmesine neden olur. Tarımsal üretimde bilinçsiz ve aşırı miktarda kullanılan
kimyasal gübre ve ilaçlar da çevre üzerinde oldukça olumsuz etkilere neden olmaktadır.
Gübrelemenin çevre üzerine olan etkileri; toprak, su, hava ve bitki kalitesi üzerine
olmaktadır. Gübrelemenin yüzey suları ve içme suları üzerine olumsuz etkileri en çok azotlu
ve kısmen de fosforlu gübrelerin dengesiz bir şekilde kullanımından kaynaklanmaktadır.
Gübreleme ile sulara karışan veya bitki bünyesinde birikebilen nitrat, çevreyi kirletici ana
unsurdur. İlaç kalıntılarının suya ve oradan gıdalara bulaşarak onları kirletmesi ve sonuçta da
insan sağlığını ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi birer çevre sorunudur.

Resim 1.8: Gübreleme
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1.3. Organik Maddeler
Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması
sonucunda ortaya çıkan kirlenme şeklidir. Suda çok büyük miktarlarda yoğunlaşmadıkları
sürece bu maddeler, bakteriler ve öteki organizmalar tarafından kararlı inorganik maddelere
dönüştürülebilir. Bu kendi kendini arıtma süreci sudaki oksijenin yardımıyla gerçekleşir.
Ancak bunun olabilmesi su ortamında başta yeterli oksijen olmak üzere tüm çevreyle ilgili
özelliklerin canlılar için uygun olması gerekir. Suda organik madde miktarının fazla
olmasına bağlı olarak oksijenin azalması durumunda bazı faydalı mikroorganizmaların
faaliyetleri durur ve oksijensiz biyokimyasal reaksiyonlar sonucu amonyak, metan ve
hidrosülfür gibi kötü kokuların yanında zararlı ürünler açığa çıkar; bunun sonucunda ise su
biyokimyasal olarak kendini temizleyemez. Kirlilik uzun vadede, sudaki canlıların
yaşamında ve dağılımında değişikliğe yol açar. Bazı balıkların sayısı azalırken, kirleticilere
dirençli başka canlılar sayıca artış gösterir.

Resim 2.9: Kirli suların canlılara etkisi

1.4. Isı ve Yağlar
Dünya nüfusu arttıkça içilebilir temiz su kaynakları yoğun bir baskı altına girmektedir.
Diğer taraftan hemen hemen bütün tatlı sular da endüstrileşme nedeni ile bozulmakta,
içilebilir olma özelliğini ve kalitesini yitirmektedir. Bu endüstriyel gelişmeye bağlı olarak
atık ısı ve yağlarda su kirlenmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
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1.4.1. Isı Kirlenmesi
Su kalitesinin sıcaklığını artırıcı katkılar sıcaklık ya da ısı kirlenmesi olarak
adlandırılır. Oksijen yüksek sıcaklıktaki sularda zor çözünür bu ise göl ve deniz kıyılarının
ekosisteminin bozulmasına neden olur. Biyolojik denge bozulur. Oksijen oranının azalması
bazı canlı türlerinin çoğalmasına bazılarının da azalmasına yol açar. Diğer taraftan zamanla
sıcak suda yaşamaya alışan canlılar bu sıcak su akıntısı herhangi bir sebepten kesildiği
zaman ölür. Termik ve nükleer santraller elektrik üretimi sırasında kömür, petrol ve nükleer
yakıt kullandıklarından aşırı ısınan makineleri soğutmak için deniz, göl ve nehirlerden su
alır. Soğutma işlemi sonunda suyun sıcaklığı yaklaşık 7 °C artmış olarak kaynağa geri
boşaltılır.
Nükleer santraller, fosil yakıt kullanan aynı kapasitedeki santrallerden yaklaşık yüzde
50 daha çok su kullanır. Bu nedenle, enerji santrallerinin soğutulması, çevre kirlenmesinde
son derece önemli rol oynayan etkenlerden biridir. Isıl kirlenme, biyolojik ve kimyasal
tepkimeleri hızlandırır ve çözünmüş oksijen miktarının hızla azalmasına yol açar. Su
sıcaklığı, balıkların yaşamasına olanak vermeyecek düzeye yükselebilir; bu durum, zararlı
alglerin gelişmesine de ortam hazırlayarak besleyici madde atıkları, deterjan, kimyasal gübre
ve insan atıkları gibi kirleticilerin etkisini çoğaltır.

Resim 1.10: Nükleer santral

1.4.2. Yağlar
Sanayide veya sanayi dışı alanlarda belli bir süre kullanılan yağ, fiziksel ve kimyasal
özelliklerini kaybederek atık yağ haline gelir. Oluşan bu atık yağlar, zararlı olmalarının
yanında içerdikleri ağır metal ve klor bileşiklerinin yakılmaları sonucu atmosfer kirliliğine
sebep olur ve insan sağlığına zarar verir. Bu nedenle atık yağlar güvenli bir şekilde bertaraf
edilmeli veya insanlar için zararlı olmayacak biçimde kullanılmalıdır.
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Atık yağlar zararlı özelliğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan
canlılara zarar verir. Su kirliliğinin % 25 oranında kaynağını, kullanılmış bitkisel ve
hayvansal yağlar oluşturmaktadır. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık
yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki
oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde
büyük tahribata yol açar. Kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü zaman dren sistemine
sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına
neden olur. Kanalizasyona dökülen atık yağlar diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin
kullanılmaz hale gelmesine sebep olur. Böylece atık su arıtma tesislerine zarar verir ve
işletme maliyetini artırır.

Resim 1.11: Yağların atık borularına etkisi

Evsel atık sular genel olarak biyolojik olarak arıtılırlar. Evsel atık su içinde bulunan
yağları biyolojik olarak arıtmak zordur. Çünkü biyolojik arıtmada faaliyet gösteren bakteriler
yağ ve gresle kaplanarak aktiviteleri engellenir. 1 litre bitkisel atık yağ 1.000.000 litre içme
suyun kirlenmesine, kanalizasyona döküldüğünde ise kanalizasyon hatlarında büyük ölçüde
zarara sebebiyet vermektedir.En belirgin zararlarından birisi de kanal çaplarının daralmasına
bağlı olarak tıkanmalara neden olmaktadır.
Denizlerde bulunan yağ atıkları ise, kazalar sonucunda sızıntılar, dökülmeler ve yağlı
ürünlerin kullanımları sırasındaki dikkatsiz davranışlar sonucunda ortama girer. Denizlerdeki
atık yağların çoğu, şehirlerden ve çiftliklerden gelen yağlı yağmur suyu drenajları, fabrika ve
endüstriyel tesislerden gelen arıtılmamış atıklar ve gerekli düzenlemelerden yoksun gezi
teknelerinden kaynaklanmaktadır. Her yıl okyanuslara 2 milyon m3 atık yağın girdiği tahmin
edilmektedir. Bu miktarın yarısından fazlasının yüzey drenajları ve uygunsuz atık yağların
etkisiz hale getirilmesi gibi atık depolama işlemleri sonucunda kaynaklandığı
düşünülmektedir. Deniz kirliliğinin % 8’inin denizlerde yapılan sondajlar ve üretim işlemleri
ile gemi ve tankerlerden kaynaklanan sızıntılar, % 20’sinin gemilerin bakımlarından,
% 8’den fazlasının ise deniz tabanında oluşan doğal sızıntılardan kaynaklandığı
bilinmektedir.
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Resim 1.12: Atık yağlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Su kirliliğine neden olan kirleticilerin özelliklerini ve etkilerini açıklayan bir duvar
gazetesi hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Su kirleticileri ve etkilerini
araştırınız.

Öneriler

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
kirleticilerin etkilerinin günümüzdeki
durumu hakkında değerlendirme
yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.

 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklarını
belirleyebilirsiniz.
 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklarının
 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklarının
kullanım durumlarını değerlendirebilirsiniz.
nasıl kirlendiğini inceleyiniz.
 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklarının kirlilik
nedenlerini değerlendirebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görsellerden
yararlanabilirsiniz.

 Ülkemizdeki su kaynaklarını
yoğunluklu olarak kirleten
kirleticileri araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
kirleticilerin dağılımını ve hangi su
kaynaklarını etkilediğini belirleyebilirsiniz.
 Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere
dikkat edebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.
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 Elde ettiğiniz bilgi ve
dokümanlardan yararlanarak duvar
gazetesi çıkarmak için hazırlık
yapınız.

 Duvar gazetesini oluşturunuz.

 Duvar gazetesi ile ilgili hedef
kitlenin yorumlarını alarak
çalışmalarınızı değerlendiriniz.

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Gazeteniz için gerekli olan kâğıt, kalem vb.
gibi malzemeyi temin etmek için bir liste
oluşturabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu
başlıklarına göre gruplandırdığınız bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu ve
kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Duvar gazetenizi hedef kitlenin görebileceği
bir mekânda sergilemeye dikkat
edebilirsiniz.
 Yorumlarını almak için Görüş Kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumlarını yüz yüze görüşerek de
alabilirsiniz.
 Anket formu düzenleyebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

( ) Zehirli metaller doğal kaynaklardan, endüstriyel süreçlerde oluşan sıvı
atıklarından, isale hattı, şebeke ve tesisatta kullanılan borulardan sulara karışır.
( ) Sulara karışan arsenik, cıva, baryum, krom, kurşun, kadmiyum ve gümüş gibi
zehirli metallere organik kirleticiler denir.
( ) Doğada var olmayan ancak atmosferde yapılan nükleer denemeler ve nükleer
kazalar sonucu ortaya çıkan birçok radyoaktif madde yağışlarla yeryüzüne inerek
radyoaktif kirlenmeye sebep olur.
( ) Su kirliliğine neden olan çökebilen katı maddeler bakımından en önemli kirletici
askıda katı maddedir.
( ) Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması
sonucunda ortaya çıkan kirlenmeye nükleer kirlenme denir.
( )Isıl kirlenme, biyolojik ve kimyasal tepkimeleri hızlandırır ve çözünmüş oksijen
miktarının hızla armasına yol açar.
( )Gübreleme ile sulara karışan veya bitki bünyesinde birikebilen nitrat, çevreyi
kirletici özelliğe sahip değildir.

( )Atık yağlar zararlı özelliğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortamda
yaşayan canlılara zarar verir.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Su kirleticilerinin insan ve çevreye etkisini yasal uygulamalar çerçevesinde
inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Su kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye etkilerini çevre ve sağlık
merkezlerinden araştırınız.



Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri rapora dönüştürüp arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. SU KİRLETİCİLERİNİN ETKİLERİ
Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi düşünülür.
Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuşkusuz sudur. Çünkü her kirlenen şey genelde su ile
yıkanarak temizlenir bu da kirliliğin son mekânının su olması anlamına gelir; böylece su
kirlenmesi suya bağlı ekosistemlerin etkilenmesine, dengelerin bozulmasına ve giderek
doğadaki tüm suların sahip oldukları kendi kendini temizleme kapasitesinin azalmasına veya
yok olmasına yol açmaktadır.

2.1. İnsan Sağlığına Etkisi
Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içindedir. Canlılar,
yaşamlarını sürdürebilmek için suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı
döngüye geri verir. Bu döngü sırasında ev ve endüstri atıkları; tarımda verimliliği arttırmak
amacıyla kullanılan doğal ve yapay maddeler suya karışır. Suya karışan maddeler, suyun
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirir. Bu değişim “su kirliliği” olarak
adlandırılır.
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Resim 2.1: Suların kirlenmesi

Suların kirlenmesi, yeryüzündeki canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Sular insan
sağlığını içme, beslenme, temizlik vb. amaçlar için kullanılması sırasında etkilemektedir.
Birçok bulaşıcı ve salgın hastalığın kaynağı, hastalık yapan mikroorganizmalar içeren su
kaynaklarıdır. Bu nedenle hastalık yapan mikroorganizmaların sulardan uzaklaştırılabilmesi
için suların arındırılması gerekmektedir. Arındırma işleminin yapılmaması ya da yetersiz
yapılması durumunda çeşitli salgın hastalıklar ortaya çıkmakta, bu ise insan sağlığını
tehlikeye sokmaktadır.
Su ile bağlantılı enfeksiyon hastalıkları bulaşma yolları dikkate alınarak dört ana
grupta değerlendirilir;

Sudan kaynaklanan hastalıklar: Enfeksiyonların bulaşmasında birçok etken
rol oynamasına rağmen, büyük salgınların çıkmasında ve yayılmasında doğal
çevre ve özellikle su büyük önem taşır. Hijyenik koşullara sahip suyun
sağlanması sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler ile sıkı sıkıya
bağlantılıdır. Alt yapı yokluğu ya da yetersizliği sonucunda hastalık yapıcı
mikroorganizmaların sulara karışması ve bu suların içme suyu olarak
kullanılması sonucunda da enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle ılıman
ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar
rahatlıkla yaşar ve çevreye taşınır. Aynı su şebekesinden çok kişinin
yararlanması ve bakteriyi alması nedeniyle patlama tarzında salgınlar çıkar.
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Tehlikeli salgınlara sebep olabilen Salmonella, Vibrio, Shigella Anthrax,
Brucella, Ruam ve diğer birçok hastalık yapıcı bakteriler ve viruslar hastalık
taşıyıcıların dışkıları ile sulara karışabilir. Su ile yayılan salgınların başlıcaları
kolera, tifo, dizanteri ve enfeksiyöz hepatittir. Korunma yöntemi suyun temiz
tutulmasıdır.

Resim 2.2: Kirli sular



Su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar: Suyun az olduğu yerlerde kişisel
ve çevresel temizliğin yapılması ve sürdürülmesi zordur. Bedenin, yiyecek
maddelerinin, mutfakta kullanılan araç gereçlerin, giysilerin ve yaşanan ortamın
yeterince temizlenememesi nedeniyle bulaşıcı hastalıkların oluşma ve bulaşma
olasılığı artar.



Suda yaşayanlarla bulaşan hastalıklar: Ülkemizde çok sık görülmeyen bir
grubu oluşturur. Bazı parazit yumurtaları suda yaşayan omurgasızlarda, örneğin
salyangozda, yerleşir ve gelişir. Olgunlaşan larvalar suya dökülür; suyun
içilmesi ya da su ile ilişki sonucu enfeksiyona yol açar. Korunmada suyun
kirlenmesinin önlenmesi kadar, suda yaşayan aracıların ortadan kaldırılması da
önemlidir.
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Resim 2.3: Sularda yaşayan canlılar



Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşanlar: Sivrisineklerin yol açtığı sıtma bu
gruba girer. Hastalık durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun
borularla taşınması ile önlenebilir.

2.2. Çevreye Etkisi
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve
karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortamdır.
Canlı yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Canlının çevresiyle oluşturduğu
doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin
tümünü etkileyip bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını
oluşturmaktadır.
Bir ortamın fiziksel yapısında olmaması gereken şey “kir”dir. Yaşamın söz konusu
olduğu her yerde kir yani atık madde mevcuttur. Fakat bu madde, oluştuğu ortam içinde
belirli sınırlar altında kaldığı sürece doğal yapı bu artık maddeyi çözümlemekte ve sonuçta
kirlenme çıplak gözle görülmemektedir. Ancak bunun tersi olduğunda ise doğal yapıyı
oluşturan hayvanlar, bitkiler ve toprak bunlara bağlı olarak da insan yaşamı olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Su, doğal durumunda pek çok çözünmüş madde ve canlı organizma içerir. Enerji,
turizm, yapı, tekstil, sağlık vb. sektörleri ile tarım faaliyetlerinden ve evsel atıklardan doğaya
salınan organik, inorganik, radyoaktif veya biyolojik maddelerin nehirlere, göllere, denizlere
ve yer altı sularına karışması suda çözünmüş olan oksijenin miktarının azalmasına, bu ise
suda hayat sürdüren bitki ve hayvanların ölmesine dolayısı ile suyun kirlenmesine neden
olur. Bu da suda yaşayan canlı organizmaların ve bu suların kullanıldığı çevrelerin doğal
dengesini bozar.
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Resim 2.4: Suların çevreye verdiği zararlar

2.2.1. Hayvanlara Etkisi
Hayvanların su kirliliğinden etkilenmesi, beslenme sırasında aldıkları kirletici
maddelerden, su canlılarının ise hem beslenme hem de içinde yaşadıkları su ortamında
kirlenmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ağız yolu ile alınan kirleticilerin etkisi çok
önemlidir. Kirli suların hayvanlar tarafından içilmesi, kimyasal madde karışmış sularla yem
bitkilerinin sulanması ve yetiştirilen bu bitkilerin hayvanlara yedirilmesi hastalık yapıcı
mikroorganizmalar ve zararlı kimyasalların beslenme yolu ile hayvan vücuduna geçmesine
neden olur. Kirli sulardan hastalık kapmış ya da kirli sulardaki kimyasalları vücutlarına almış
olan bu hayvanların et, süt ve yumurtalarının insanlar tarafından tüketilmesi ise dolaylı
olarak insanları etkilemektedir.
Su kirliliği uzun vadede, canlıların yaşamında ve dağılımında değişikliğe yol açar.
Özellikle su canlılarının bazılarının sayısı azalırken, kirleticilere dirençli başka canlılar
sayıca artış gösterir. Sulardaki kimyasal kirliliğe bağlı olarak pek çok su canlısı yok olma
tehlikesindedir. Zaman zaman deniz, göl ve nehir kıyılarına vuran ölü balıklar su kirliliğinin
en acı örnekleridir.
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Resim 2.5: Kirli suların hayvanlara etkisi

2.2.2. Bitkilere Etkisi
Çeşitli nedenlere bağlı olarak kirlenen havanın zamanla yağış olarak toprağa karışması
ve sulamada atık suların kullanılmasına bağlı olarak, canlılıkları kökleri ile topraktan
aldıkları suyla sürdüren bitkilere zarar vermektedir.
Bitkilerin kökleri ile topraktan aldıkları bu zararlı maddeler ile hem fiziksel hem de
kimyasal olarak kirlenmeleri verimin düşmesine zaman içerisinde de bitkilerin kurumasına
neden olmaktadır.

2.2.3. Toprağa Etkisi
Evsel ve sanayi atıkları genellikle akarsulara boşaltılmaktadır. Kirlenen bu suların
çoğu zaman tarımsal alanlarda kullanılması toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Kirli
suların içinde bulunan zararlı maddeler toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını
olumsuz yönde etkileyerek ürünlerde kalite ve verimin düşmesine, zaman içerisinde bu
toprakların çoraklaşmasına sebep olmaktadır. Bir diğer olumsuz etken de kirli havanın
yağışlarla yeryüzüne düşmesidir.
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Resim 2.6: Su kirliliğinden etkilenen bitkiler ve toprak
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Su kirleticilerinin çevreye etkilerini anlatan sınıf panosu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Su kirleticilerin çevreye etkilerini
araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
kirleticilerin çevreye etkilerinin
günümüzdeki durumu hakkında
değerlendirme yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.

 Yaşadığınız yerdeki su kirleticilerin
çevreyi nasıl etkilediğini
gözlemleyiniz.

 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklı çevre
kirliliğini belirleyebilirsiniz.
 Yaşadığınız yerdeki su kaynaklı çevre
kirliliğinden en çok etkilenen canlıları
değerlendirebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görsellerden
yararlanabilirsiniz.

 Elde ettiğiniz bilgi ve
dokümanlardan yararlanarak sınıf
panonuz için hazırlık yapınız.

 Sınıf panonuzu oluşturunuz.

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Panonuz için gerekli olan kâğıt, kalem vb.
gibi malzemeyi temin etmek için bir liste
oluşturabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu
başlıklarına göre; gruplandırdığınız bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu ve
kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
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 Sınıf panonuz ile ilgili hedef kitlenin
yorumlarını alarak çalışmalarınızı
değerlendiriniz.

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Panonuzu hedef kitlenin görebileceği bir
mekânda sergilemeye dikkat edebilirsiniz.
 Yorumlarını almak için Görüş Kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumlarını yüz yüze görüşerek de
alabilirsiniz.
 Anket formu düzenleyebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Yeryüzündeki sular …………………………..ile sürekli bir döngü içindedir.

2.

Suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirirler.
Bu değişim ……………………………..olarak adlandırılır.

3.

Hastalık yapan mikroorganizmaların sulardan uzaklaştırılabilmesi için
…………………………………….gerekmektedir.

4.

Su kirliliği insan ve hayvan sağlığını…………………………., bitkilerin ise
………………………………….neden olmaktadır.

5.

Suyun az olduğu yerlerde …………………..ve…………………..temizliğin
yapılamaması ve sürdürülememesine bağlı olarak salgın hastalıklar çıkar.

6.

Su kirliliği uzun vade de canlıların …………………..ve……………….. değişikliğe
yol açar.

7.

Su
ile
yayılan
salgınların
başlıcaları…………….,……………..,……………..ve………………….dir.

8.

…………………,………………………,………………………ve…………............ma
ddelerin nehirlere, gölere, denizlere ve yer altı sularına karışması büyük bir su
kirlenmesine neden olur.

9.

Atık su ile tarım alanlarının sulanması…………………, toprağında zaman
içerisinde
…………………………….,…………………………neden
olmaktadır.

10.

Bitkiler ………………….ile topraktan aldıkları
zararlı maddeler ile hem
…………………….hem de ……………………………..olarak kirlenir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

4.

( ) Suya karışan maddelerin, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
değiştirmesi arındırma olarak adlandırılır.
( ) Bulaşıcı ve salgın hastalığın kaynağı, hastalık yapan mikroorganizmalar içeren su
kaynaklarıdır.
( ) Hastalık yapan mikroorganizmaların sulardan uzaklaştırılabilmesi için suların
arındırılması gerekmektedir.
( ) Hijyenik koşullara sahip suyun sağlanması sosyo-ekonomik ve sosyo-

5.

kültürel faktörler ile ilgili değildir.
( ) Ilıman ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda

1.
2.
3.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

mikroorganizmalar rahatlıkla yaşar ve çevreye taşınırlar.
( )Bedenin, yiyecek maddelerinin, mutfakta kullanılan araç gereçlerin, giysilerin ve
yaşanan ortamın yeterince temizlenememesi nedeniyle bulaşıcı hastalıkların oluşma ve
bulaşma olasılığı artar.
( )Sıtma hastalığı suyun klorlanması ve kaynatılması ile önlenebilir.
( )En önemli kişisel korunma yöntemi el yıkamadır.
( ) Kirli olduğundan şüphe edilen sular içilmemeli, süzülüp 5 dk dinlendirildikten
sonra içilmelidir.
( )Su kirliliğinin en tehlikeli şekli sulu ortama yağların girmesidir.
( ) Su ile yayılan salgın hastalıklarının başlıcaları kolera, tifo, dizanteri ve enfeksiyöz
hepatitistir.
( )Kirli sular toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkileyerek yavaş
yavaş verimsizleştirir, ağaçların ve bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.
( ) Arsenik, cıva, baryum, krom, kurşun, kadmiyum ve gümüş gibi zehirli metaller
doğal kaynaklardan, endüstriyel süreçlerde oluşan sıvı atıklarından, isale hattı, şebeke
ve tesisatta kullanılan borulardan sulara karışır.
( ) Kadmiyum gübreler ile toprak ve suya geçer.
( )Kum, çakıl, kumtaşı, çatlaklı kalker gibi tortul kütlelerde çok fazla miktarda
radyoaktif madde bulunur.
( ) Su yatağı tabanının çökebilen maddeler ile örtülmesi, balık yumurtalarının ve
diğer organizma larvalarının gelişmesini önler ve gıdalarını bu ortamdan temin eden
organizmaların beslenmesini zorlaştırır.
( )Nehir, göl ve denizlerdeki kirlilik uzun vadede, sudaki canlıların yaşamında ve
dağılımında değişikliğe yol açar. Bazı balıkların sayısı azalırken, kirleticilere dirençli
başka canlılar sayıca artış gösterir.
( ) Termik ve nükleer santrallerde soğutma işlemi sonunda suyun sıcaklığı yaklaşık
15 C artmış olarak kaynağa geri boşaltılır.
( )Su kirliliğinin % 75 oranında kaynağını, kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar
oluşturur.

27

20.

( ) Yağ atıkları sulara, kazalar sonucunda sızıntılar, dökülmeler ve yağlı
ürünlerin kullanımları sırasındaki dikkatsiz davranışlar sonucunda ortama girer.
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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

güneşin sağladığı
enerji
su kirliliği
suların
arındırılması
tehlikeye
sokmakta,
ölmesine
kişisel ve çevresel
yaşamında ve
dağılımında
kolera, tifo,
dizanteri,
enfeksiyöz hepatit
istir
organik,
inorganik,
radyoaktif ve
biyolojik
verimin
düşmesineçoraklaşmasına,
bitkilerin
kurumasına
kökleri, fiziksel,
kimyasal
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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