
 
 ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI 
 

 1) Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. 

Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer 

mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. 

     Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin 

oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre 

sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir. 

                                    

 2)Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve 

toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan 

dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 

endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.  Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların 

hızla tükenmesine neden olmaktadır. Çevre Kirliliğinin nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır. 

                   

Hızlı nüfus artışı,                                    

Plansız kentleşme,  



Plansız endüstrileşme  

Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.  

Bunlarla birlikte çevre sorunlarının diğer kaynakları şunlardır: 

1-  Göçler ve düzensiz şehirleşme,  

2-  Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,  

3-  Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,  

                   

4-  Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,  

5-  Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür 

kullanımı) hava  kirliliği,  

6-  Motorlu araçlar ve deniz araçları,  

          

7-  Maden, kireç, taş ve kum ocakları,  

8-  Gübre ve zirai mücadele ilaçları,                     

           



9-  Atmosferik olaylar ve doğal afetler,  

10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,  

11-Katı atıklar ve çöp,  

                      

12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,  

13-Arazilerin yanlış kullanımı,  

14-Kaçak avlanma,  

15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile 

meydana gelen  radyasyon, 

16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü. 

3) Başlıca kirlilik çeşitleri ise şunlardır: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği olarak 

sınıflandırılabilir. 

A) Hava Kirliliği: Evler,iş yerleri,sanayi kuruluşları ve otomobillerin çevreye verdikleri 

gazlar hava kirliliğine sebep olmaktadır.Hava kirliliği denince ilk akla gelenler asit 

yağmurları,sera etkisi ve küresel ısınmadır. 

ASĐT YAĞMURLARI 

    Çeşitli endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan yakıtlar, fosil 

yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller ile egzoz gazları havayı kirletmekte ve 

kükürtdioksit (SO2), azotoksit (NOx), hidrokarbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Bu 

gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir.  

H2O  +  SO2   –>   H2SO4  (sülfirik asit) ve 



H2O  +   NO2   –>   HNO3 (nitrik asit) olarak yere düşerler. 

 Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu 

tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle ısınınca, bunların bir kısmı 

buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. Böylece yükselen nemli havadaki su buharı 

yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan, çok 

miktarda kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara “asit yağmurları”denir. Atmosferdeki asit, 

yalnızca yağmurlarla değil, kar, sis, havadaki gazlar ve tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner. 

          

 

   Asit yağmurları göl ve akarsularda asit dengesini bozarak, tüm canlıları etkilemekte, hatta 

bazı türlerin ölümüne yol açmaktadır,  



                             

    En büyük etki ormanlar üzerinde görülmektedir. Asidik yağışlar, ağaçların yapraklarındaki 

büyüme ve gelişmeyi engellemektedir,  

    Yeryüzüne inen asit yağmurları, suya ve toprağa geçerek yapılarını değiştirmekte, bunun 

sonucunda toprak ve suyla ilişkide olan canlılar zarar görmektedir. 

SERA ETKĐSĐ 

   Evren üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu 

yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan 

gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da 

sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması ısınmayı artırır. 

                                  

       Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarindaki artışın bu 

dogal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon 

kaynakları kararlı kalırken, şimdi modern insanoğlu aktiviteleri, fosil yakıtlarin kullanımı, 

ormanların yokoluşu, aşırı tarım yapılması, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve 

diğer sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olmaktadır 

 



KÜRESEL ISINMA 

     Küresel ısınma, insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması 
sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa 
verilen isimdir. Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri 
en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her 
yerinde hissediliyor.  
 

            

 

    Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak 
kayıpları artıyor.Örneğin 1960’ların sonlarından bu yana Kuzey Yarıküre’de kar örtüsünde 
yüzde 10’luk bir azalma oldu. 20’inci yüzyıl boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 cm 
arasında bir artış olduğu saptandı. 
 
    Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınların 
şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili 
oluyor.  
 

               

 

   Kışın sıcaklıklar artıyor, ilk bahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç 
dönemleri değişiyor. Yani iklimler değişiyor.  
 
   Đşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen 
yok oluyor. 

                           



 

   Küresel ısınma insan sağlığını da doğrudan etkiliyor.Bilim adamları, iklim değişikliklerinin 
kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer hastalıkları tetikleyebileceği görüşünde. 

                                                        
 
Küresel ısınmayı engellemek için bizim alabileceğimiz önlemler: 
 
. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımını azaltmak. 
 

                    

 

. Enerjiyi tasarruflu kullanmak. 
 
. Güneş,rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. 
 

              

 

. Ormanları korumak ve miktarlarını arttırmak. 
 

                     

 

. Plansız ve çarpık kentleşmeye izin vermemek. 

. Enerji tasarruflu ampül kullanmak. 

. Buzdolabının kapağını açık bırakmamak. 

   



. Televizyon,bilgisayar,yazıcı,VCD,CD gösterici gibi elektronik aletleri bekleme durumunda 
bırakmamak. 

 

 

. Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık veya soğuk suyla çamaşır,bulaşık yıkanmalıdır ve 
durulama soğuk suyla yapılmalıdır. 

            

 

. Geri dönüşümü mümkün olan şişe ve kutulardaki yiyecek ve içecekleri tüketmek.Kağıtları 
geri dönüşüm kutusuna atmak. 
 

               

 

. Uzun süreli duş almamak. 
 

 

 

. Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı. 

               

. Kaloriferin derecesini çok açmamak. 
 

 



. Toplu taşıma araçlarını kullanmak. 

  

B) SU KĐRLĐLĐĞĐ 

    Yer yüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. Đnsanlar, 

ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. 

Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 

değiştirerek “su kirliliği” olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Su kirlenmesi, su kaynağının 

fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde 

değişmesi şeklinde olur. 

                                  

    Endüstriyel atıklar , ev atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ,doğal ve yapay gübreler,sanayi 

kuruluşlarının olumsuz etkisi vb. suların kirlenmesine yol açmaktadır.Bu durum tüm 

canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır.Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan 

deniz kirliliği de önem taşımaktadır. 

C) TOPRAK KĐRLĐLĐĞĐ 

      Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere 

bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu 

bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal 

fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme 

kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son 

depolama noktasıdır. 



                          

   Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile 

birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha önceki 

asırlarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz olması, nüfusun azlığı, 

endüstrileşmenin henüz gelişmemesi sebebiyle diğer çevre faktörlerinde olduğu gibi toprakta 

da herhangi bir kirlenme söz konusu değildi. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarına doğru hızlı 

nüfus artışı ile birlikte, tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesine 

paralel olarak toprak kirliliği de artmaya başlamıştır. Toprak kirliliği her geçen gün daha da 

ciddi boyutlara ulaşan önemli çevre problemlerinden birisini teşkil etmektedir.  

Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler; 

   Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele 

ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.Yerleşim 

alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın 

doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.Egzoz gazları, 

ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya 

yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye 

kalanı ise, rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları 

kirletmektedir.Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal mücadele ilaçları ve 

suni gübrelerdir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik 

maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır. 

Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan, bor gibi 

besin maddelerini içeren suni gübreler de aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu toprağın yapısını 

bozmakta ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın 

havaya, suya ve toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir.  

Toprak Kirliliğinin Sonuçları:  

·    Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir.  



·    Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel 

özelliklerini bozar..  

·    Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada 

yetişen kültür bitkileri ile gıda zincirinde taşınabilmektedir.  

·   Ağır metallerin ve iz elementlerinin topraktaki konsantrasyonları artarak, bitki gelişimi ve 

kalitesi bozulmakta ve neticede topraktan alınan verim azalmaktadır. 

Toprak Kirliliğinin Đnsan ve Çevreye Etkileri :  

   Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da 

barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal 

maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler insanlar ve 

hayvanlara ciddi zararlar verebilir.Egzoz ve baca gazları içinde karbon dioksit, azot dioksit, 

kükürt dioksit gibi gazlar bulunur. Bu gazlar havdaki su buharı ile birleşerek asit 

damlacıklarını oluştururlar. Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner. Bitki ve hayvanlara 

zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar.Erozyon 

nedeniyle tarıma elverişli topraklarımızın kalınlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Elverişli 

toprağın azalması neticesinde özellikle çiftçiler zarar görmektedir.  

 Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler:  

Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak  kullanılması,  

Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,  

Katı atıkların uygun alanlarda  uygun şekilde bertaraf edilmesi,  

Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların ) arıtılmadan toprağa verilmesinin 

önlenmesi,  

Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması. 

 
 


