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GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM VE KAM VE KĐĐMYAMYA

�� GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM OLAYI:AM OLAYI: SU SU 
KKĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐ

�� KKĐĐMYA MYA ĐĐLE LE ĐĐLGLGĐĐSSĐĐ: A: AĞĞIR IR 
METALLERMETALLERĐĐN N ĐĐÇÇME SUYUNUN ME SUYUNUN 
ĐĐÇÇĐĐNDE BULUNMASINDE BULUNMASI

�� KKĐĐMYA KONUSU:MYA KONUSU: YYÜÜZEY ZEY 
AKTAKTĐĐF MADDELERF MADDELER







�� SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐ HAKKINDA NE HAKKINDA NE 
BBĐĐLLĐĐYORUZ?YORUZ?

�� SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNNĐĐ YARATAN YARATAN 
BABAŞŞLICA ETMENLER LICA ETMENLER 
NELERDNELERDĐĐR?R?



�� SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐ
�� Su kirliliSu kirliliğği, istenmeyen zararli, istenmeyen zararlıı maddelerin, maddelerin, 

suyun nitelisuyun niteliğğini ini ööllçüçülebilecek oranda lebilecek oranda 
bozmalarbozmalarıınnıı sasağğlayacak miktar ve yolayacak miktar ve yoğğunlukta unlukta 
suya karsuya karışışma olayma olayııddıır. r. 

�� Konutlar, endKonutlar, endüüstri kurulustri kuruluşşlarlarıı, termik santraller, , termik santraller, 
ggüübreler, kimyasal mbreler, kimyasal müücadele ilacadele ilaççlarlarıı, tar, tarıımsal msal 
sanayi atsanayi atıık sulark sularıı, n, nüükleer santrallerden kleer santrallerden ççııkan kan 
ssııcak sular ve toprak erozyonu gibi scak sular ve toprak erozyonu gibi süürereççler ve ler ve 
maddeler su kirlilimaddeler su kirliliğğini meydana getiren baini meydana getiren başşllııca ca 
kaynaklardkaynaklardıır. Bunlarr. Bunlarıın hepsi don hepsi doğğrudan dorudan doğğruya ruya 
veya dolaylveya dolaylıı olarak canlolarak canlıı ve cansve cansıız varlz varlııklara klara 
zarar vermektedirzarar vermektedir. . Su kirliliSu kirliliğğine neden olan ine neden olan 
unsurlarunsurlarıı genel olarak dgenel olarak döört ana bart ana başşllıık altk altıında nda 
toplamak mtoplamak müümkmküündndüür: Bunlar sr: Bunlar sıırasrasııyla, yla, 

�� NNüüfus artfus artışıışı
�� KentleKentleşşmeme
�� SanayileSanayileşşmeme
�� TarTarıımsal mmsal müücadele ilacadele ilaççlarlarıı ve kimyasal gve kimyasal güübreler. breler. 
�� YukarYukarııda belirtilen dda belirtilen döört ana bart ana başşllıık ik iççerisinde yer erisinde yer 

alan endalan endüüstriyel ve kentlestriyel ve kentleşşmenin menin öönemi nemi 
tarttartışıışılmazdlmazdıır. Endr. Endüüstri kurulustri kuruluşş atatııklarklarıınnıın n 
ararııttıılmadan akarsulara verilmesi veya bu lmadan akarsulara verilmesi veya bu 
atatııklarklarıın topran toprağğa ga göömmüülmesi sonucu bu atlmesi sonucu bu atııklar klar 
yayağğmur sularmur sularıına karna karışışarak yeraltarak yeraltıı sularsularıınnıın n 
kirlenmesine sebep olabilmektedir.kirlenmesine sebep olabilmektedir.



�� Enerji santralleri, Enerji santralleri, ççelik, kaelik, kağığıt ve araba fabrikalart ve araba fabrikalarıı gibi gibi 
bbüüyyüük endk endüüstriyel kurulustriyel kuruluşşlar, lar, ççevreye zararlevreye zararlıı
maddeler amaddeler aççığığa a ççııkaran karan öönemli kurulunemli kuruluşşlarlarıın ban başışında nda 
gelmektedirler. gelmektedirler. ÖÖzellikle bzellikle büüyyüük k şşehirlerde kurulan ehirlerde kurulan 
sanayi fabrikalarsanayi fabrikalarıınnıın sn sııvvıı ve katve katıı atatııklarklarıınnıın da su n da su 
kirlilikirliliğğine neden olduklarine neden olduklarıı bilinmektedir. Ayrbilinmektedir. Ayrııca, ca, 
sanayilesanayileşşmenin gelimenin gelişşmesi ile mesi ile şşehirlere gehirlere göçöç olayolayıı daha daha 
da hda hıızlanmzlanmışış, bunun sonucunda da h, bunun sonucunda da hıızlzlıı ve dve düüzensiz zensiz 
şşehirleehirleşşme ortaya me ortaya ççııkmkmışışttıır. r. ŞŞehirlerdeki nehirlerdeki nüüfus artfus artışıışı
ve buna bave buna bağğllıı olarak kentleolarak kentleşşmenin yarattmenin yarattığıığı atatııklarklarıın n 
artartışış ggööstermesi, tarstermesi, tarıımsal mmsal müücadele ilacadele ilaççlarlarıınnıın ve n ve 
kimyasal gkimyasal güübrelerin bilinbrelerin bilinççsizce ve kontrolssizce ve kontrolsüüz z 
kullankullanıımmıı da gda gööz z öönnüüne alne alıındndığıığında "su kirlilinda "su kirliliğğine" etki ine" etki 
eden unsurlareden unsurlarıın n öönemi ortaya nemi ortaya ççııkmaktadkmaktadıır.r.

�� Su kirliliSu kirliliğğinin inin öönemli bir banemli bir başşka nedeni olan evsel ka nedeni olan evsel 
atatııklarda bulunan "sert (biyolojik parklarda bulunan "sert (biyolojik parççalanmaya alanmaya 
dayandayanııklklıı) deterjan" kal) deterjan" kalııntntıılarlarıınnıın don doğğal su al su 
kaynaklarkaynaklarıınnıın kirletilmesinde n kirletilmesinde öönemli paynemli payıı olduolduğğu u 
bilinmektedir. Deniz ve gbilinmektedir. Deniz ve gööl kenarl kenarıı gibi ortamlara yakgibi ortamlara yakıın n 
kurulan bkurulan büüyyüük k şşehirlerde evsel atehirlerde evsel atııklarklarıın fazlaln fazlalığıığı ggööz z 
öönnüüne alne alıınnıırsa, kirlenmenin buralarda rsa, kirlenmenin buralarda öönemli nemli 
boyutlarda yaboyutlarda yaşşandandığıığı aaççııkkçça ga göörrüülebilir.lebilir.

�� KKĐĐRLETEN KAYNAKLARRLETEN KAYNAKLAR
*Zehirli Maddeler*Zehirli Maddeler
*Radyoaktif Maddeler*Radyoaktif Maddeler
*Petrol Ve Petrol *Petrol Ve Petrol ÜÜrrüünlerinleri
*Evsel Ve Kentsel At*Evsel Ve Kentsel Atııklarklar
*End*Endüüstriyel Atstriyel Atııklarklar



SUYUN CANLILAR ĐÇĐN ÖNEMĐ
Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için 

suya ihtiyaçları vardır. Hücrenin büyük bir bölümü
(2/3) sudan meydana gelmiştir. Hücrede meydana 
gelen biyokimyasal olaylar için su gereklidir.
Ayrıca dünyanın ¾ ü suyla kaplıdır. Bu suların 
ancak %0,003 ü içilecek niteliktedir. Đçilecek su 
kaynakları,yer yüzü suları/baraj,göl,gölet) ve yer 
altı suları (kaynar,artezyenler)dır.



AAĞĞIR METALLERIR METALLER

ZEHZEHĐĐR ETKR ETKĐĐSSĐĐ GGÖÖSTERENMADDELER, SUDA STERENMADDELER, SUDA ÇÇOK OK 
DDÜÜŞŞÜÜK KONSANTRASYONLARDA BULUNMALARI K KONSANTRASYONLARDA BULUNMALARI 
DURUMUNDA BDURUMUNDA BĐĐLE LE ĐĐNSAN SANSAN SAĞĞLILIĞĞINA ZARAR INA ZARAR 
HASTALIKLARA VE HASTALIKLARA VE ÖÖLLÜÜMLERE YOL MLERE YOL 
AAÇÇABABĐĐLMEKTEDLMEKTEDĐĐR.R.

FOSFORFOSFOR
�� FOSFOR BFOSFOR BĐĐLELEŞĐŞĐKLERKLERĐĐ ÖÖNEMLNEMLĐĐ BBĐĐTKTKĐĐ BESBESĐĐN N 

MADDELERMADDELERĐĐDDĐĐR. SU CANLILARINA OLAN R. SU CANLILARINA OLAN 
ETKETKĐĐLERLERĐĐ, ANCAK SUDA FAZLA M, ANCAK SUDA FAZLA MĐĐKTARDA KTARDA 
BULUNUP  BULUNUP  pHpH DEDEĞĞERERĐĐNNĐĐ VEYA SUYUN VEYA SUYUN 
TAMPON STAMPON SĐĐSTEMSTEMĐĐNNĐĐ DEDEĞĐŞĐĞĐŞĐKLKLĐĞĐĞE UE UĞĞRATTIRATTIĞĞI I 
ZAMAN GZAMAN GÖÖZE ZE ÇÇARPAR. TEMARPAR. TEMĐĐZLZLĐĐK K 
MALZEMESMALZEMESĐĐNDE (DETERJAN VE BENZERNDE (DETERJAN VE BENZERĐĐ) ) 
BULUNAN POLBULUNAN POLĐĐFOSFATLAR VEYA FOSFOR FOSFATLAR VEYA FOSFOR 
BBĐĐLELEŞĐŞĐKLERKLERĐĐ, SUYUN Y, SUYUN YÜÜZEY GERZEY GERĐĐLLĐĐMMĐĐNNĐĐ
DEDEĞĐŞĞĐŞTTĐĐRECEK (KRECEK (KÖÖPPÜÜK GK GĐĐBBĐĐ) B) BĐĐYOLOJYOLOJĐĐK K 
OLAYLARI OLUMSUZ YOLAYLARI OLUMSUZ YÖÖNDE NDE 
ETKETKĐĐLEYEBLEYEBĐĐLECEKTLECEKTĐĐR.R.







FOSFORFOSFOR

�� FosforFosfor insan vinsan vüücudunda cudunda kalsiyumdankalsiyumdan sonra en fazla sonra en fazla 
bulunan bulunan elementtirelementtir. . ĐĐnsan vnsan vüücudu fosfora cudu fosfora kemikkemik ve dive dişş
oluoluşşumu, humu, hüücre bcre büüyyüümesi ve onarmesi ve onarıımmıı, enerji , enerji üüretimi, kalp retimi, kalp 
kaskasıınnıın kasn kasıılmaslmasıı, sinir ve kas hareketleri, b, sinir ve kas hareketleri, bööbrek ibrek işşlevleri levleri 
aaççııssıından ihtiyandan ihtiyaçç duyar. Fosfor ayrduyar. Fosfor ayrııca ca vitaminlerinvitaminlerin
kullankullanıımmıı ile besinlerin enerjiye dile besinlerin enerjiye döönnüüşşttüürrüülmesinde lmesinde 
yardyardıımcmcıı olarak volarak vüücuda yarar sacuda yarar sağğlar. Fosfat lar. Fosfat 
(fosforun(fosforun %85 kadar%85 kadarıı kemikte fosfat formunda depolankemikte fosfat formunda depolanıır) r) 
hhüücre icre iççi si sııvvıılarlarıın ana n ana anyonuduranyonudur. Fosfatlar . Fosfatlar 
ddöönnüüşşttüürrüülebilir olmalarlebilir olmalarıından ndan ööttüürrüü, bir, birççok ok koenzimkoenzim
sisteminin ve metabolizma fonksiyonlarsisteminin ve metabolizma fonksiyonlarıınnıın in işşlemesi ilemesi iççin in 
gerekli bilegerekli bileşşiklerle birleiklerle birleşşme yeteneme yeteneğğine sahiptir. ine sahiptir. 
FosfatlarFosfatlarıın birn birççok ok öönemli reaksiyonlarnemli reaksiyonlarıı öözellikle zellikle ATPATP, , ADPADP
ve ve fosfokreatininfosfokreatinin iişşlevleri ile ililevleri ile ilişşkilidir.kilidir.

�� FosfatlarFosfatlar, , pirofosfatlarpirofosfatlar ve ve ATPATP fosfor kaynafosfor kaynağığıddıır. r. ÖÖzellikle zellikle 
ssüütltlüü besinlerde bulunur. Diyetle albesinlerde bulunur. Diyetle alıınan fosfatlarnan fosfatlarıın serbest n serbest 
formu ince baformu ince bağığırsaklardan emilir. Vrsaklardan emilir. Vüücutta cutta kemiklerdekemiklerde % % 
90 90 kalsiyum kalsiyum trifosfattrifosfat, , kalsiyum fosfatkalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2) ve (Ca3(PO4)2) ve 
hidroksihidroksi apatitapatit kristalleri halinde, kristalleri halinde, plazmadaplazmada ise 0,03ise 0,03--0,04 0,04 
mg anorganik formda bulunur. mg anorganik formda bulunur. ĐĐdrarladrarla inorganik fosfat inorganik fosfat 
halinde athalinde atııllıır. Serum dr. Serum düüzeyi zeyi parathormonparathormon ile saile sağğlanlanıır. r. 
GGüünlnlüük fosfor ihtiyack fosfor ihtiyacıı 2 2 g'dg'dıırr..



�� Temel Temel öözellikleri  zellikleri  Atom numarasAtom numarasıı1515
�� Element Element serisiserisiAmetallerAmetallerGrupGrup, , periyotperiyot, , blokblok1515, , 33, , pp
�� GGöörrüünnüüşşpuslupuslu beyaz/ kbeyaz/ kıırmrmıızzıı//

siyah/ renksizsiyah/ renksiz

�� Atom aAtom ağığırlrlığıığı30.973761 (2) g/30.973761 (2) g/molmol
�� Elektron dizilimiElektron dizilimi3s2 3p33s2 3p3
�� Enerji seviyesiEnerji seviyesi babaşışınanaElektronlarElektronlar2, 8, 52, 8, 5
�� Fiziksel Fiziksel ÖÖzelliklerizellikleri
�� Maddenin Maddenin halihalikatkatııYoYoğğunlukunluk(beyaz) 1.823 g/cm(beyaz) 1.823 g/cm³³
�� SSııvvıı haldeki haldeki yoyoğğunluunluğğuugg/cm/cm³³
�� Ergime noktasErgime noktasıı(beyaz) 317.3 (beyaz) 317.3 °°KK

44.2 44.2 °°CC
111.6 111.6 °°FF

�� Kaynama noktasKaynama noktasıı550 550 °°KK
277 277 °°CC
531 531 °°FF

�� Ergime Ergime ııssııssıı(beyaz) 0.66 (beyaz) 0.66 kJkJ//molmol
�� BuharlaBuharlaşşma ma ııssııssıı12.4 12.4 kJkJ//molmol
�� IsIsıı kapasitesikapasitesi23.824 (25 23.824 (25 °°C) J/(C) J/(molmol··K)K)Atom Atom öözelliklerizellikleri
�� Kristal Kristal yapyapııssııMonoclinicMonoclinic
�� YYüükseltgenme seviyelerikseltgenme seviyeleriElektronegatifliElektronegatifliğğii2,19 2,19 PaulingPauling ööllççeeğğii
�� ĐĐyonlayonlaşşma enerjisima enerjisi1011.8 1011.8 kJkJ//molmol



SSĐĐYANYANÜÜRLERRLER

�� SSĐĐYANYANÜÜR VE BR VE BĐĐLELEŞĐŞĐKLERKLERĐĐNNĐĐN SIVI N SIVI 
HALDE BULUNDUHALDE BULUNDUĞĞU BAU BAŞŞLICA LICA 
ENDENDÜÜSTRSTRĐĐ ALANLARI; PETROL ALANLARI; PETROL 
RAFRAFĐĐNERNERĐĐLERLERĐĐ, KOK VE HAVAGAZI , KOK VE HAVAGAZI 
FABRFABRĐĐKLARI, MADEN KLARI, MADEN 
ĐŞĐŞLETMELERLETMELERĐĐ, METAL TEKST, METAL TEKSTĐĐL, L, 
ĐĐLALAÇÇ SANAYSANAYĐĐLERLERĐĐ, PLAST, PLASTĐĐK VE K VE 
SENTETSENTETĐĐK KAUK KAUÇÇUK UK 
ĐĐMALATHANELERMALATHANELERĐĐDDĐĐR. R. ĐĐNSANLAR NSANLAR 
GGÜÜNLNLÜÜK BESK BESĐĐNLERLE AZDA OLSA NLERLE AZDA OLSA 
BBÜÜNYELERNYELERĐĐNE SNE SĐĐYANYANÜÜR R 
ALMAKTADIR. DOLAYISIYLA ALMAKTADIR. DOLAYISIYLA 
ĐĐNSANLAR TARAFINDAN VNSANLAR TARAFINDAN VÜÜCUDA CUDA 
ALINAN SALINAN SĐĐYANYANÜÜRRÜÜN BELLN BELLĐĐ
KONSANTRASYONLARI KONSANTRASYONLARI 
GEGEÇÇEMEMESEMEMESĐĐ GEREKMEKTEDGEREKMEKTEDĐĐR.R.



�� SiyanSiyanüürr, hidrosiyanik , hidrosiyanik asitasit ve bu asitten tve bu asitten tüüreyebilen reyebilen metalmetal
tuzlartuzlarıınnıın genel adn genel adıı..

�� Hepsi Hepsi şşiddetli zehirlidir. En iddetli zehirlidir. En öönemlileri, nemlileri, sodyum siyansodyum siyanüürr ve ve 
potasyum siyanpotasyum siyanüürdrdüürr. End. Endüüstride stride ııssııttıılmlmışış kuru karbonlar kuru karbonlar 
üüzerinden, zerinden, NH3NH3 ve ve COCO gazlargazlarıınnıın karn karışıışımmıı gegeççirilerek elde irilerek elde 
edilirler.edilirler.

�� HCN (HCN (Hidrosiyanik asitHidrosiyanik asit), ac), acıı badem kokusunda badem kokusunda ççok uok uççucu bir ucu bir 
ssııvvııddıır. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki r. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki çöçözeltisi zeltisi ççok ok 
zayzayııf asittirf asittir



�� SwanSwan kuyruklu ykuyruklu yııldldıızzıınnıın siyann siyanüür r 
ışıışımasmasıı. Merkezdeki hafif ye. Merkezdeki hafif yeşşil il 
renk siyanrenk siyanüür iyonuna ait.r iyonuna ait.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLER TLER 
�� GEREK YER ALTI GEREKSE GEREK YER ALTI GEREKSE 

YERYERÜÜSTSTÜÜ SUYUNA ULASUYUNA ULAŞŞAN AN 
PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN, PESTN, PESTĐĐSSĐĐT T ÇÇEEŞĐŞĐDDĐĐ
VE SUDA VE SUDA ÇÖÇÖZZÜÜNME DURUMUNA NME DURUMUNA 
GGÖÖRE CANLILAR RE CANLILAR ĐĐÇÇĐĐN SINIR N SINIR 
DEDEĞĞERLERERLERĐĐ SSÖÖZ KONUSUDUR. Z KONUSUDUR. 
BU DEBU DEĞĞERLERERLERĐĐN N ÜÜSTSTÜÜNDEKNDEKĐĐ
KONSANTRASYONLAR CANLI KONSANTRASYONLAR CANLI 
HAYATINI OLUMSUZ YHAYATINI OLUMSUZ YÖÖNDE NDE 
ETKETKĐĐLER. PESTLER. PESTĐĐSSĐĐTLERTLERĐĐN AYRICA N AYRICA 
ĐĐÇÇME SULARI ME SULARI ĐĐÇÇĐĐNDE NDE ĐĐZZĐĐN N 
VERVERĐĐLEBLEBĐĐLLĐĐR R 
KONSANTRASYONLARI SKONSANTRASYONLARI SÖÖZ Z 
KONUSUDUR.KONUSUDUR.





�� PestisitlerinPestisitlerin canlcanlıılara verdilara verdiğği i 
zarar.zarar.



PESTPESTĐĐSSĐĐTLERTLER

�� PestisitPestisit, zararl, zararlıı bbööcek ya da hayvanlarcek ya da hayvanlarıın gelin gelişşimini imini 
öönlemek, bu zararlnlemek, bu zararlıılarlarıı yok etmek, geri pyok etmek, geri püüsksküürtmek veya rtmek veya 
azaltmak iazaltmak iççin tasarlanmin tasarlanmışış bir madde ya da karbir madde ya da karışıışımdmdıır. r. 
PestPest-- babaşşbelasbelasıı, zararl, zararlıı, ha, haşşere anlamere anlamıına gelen Latince na gelen Latince 
kköökten tkten tüüremiremişştir.tir.

�� Bu zararlBu zararlıılar; lar; bbööceklercekler, , funguslarfunguslar (mantarlar), (mantarlar), yabancyabancıı
otlarotlar, , nematodlarnematodlar (yuvarlak solucanlar, (yuvarlak solucanlar, molluskalarmolluskalar
(yumu(yumuşşakakççalar) ve alar) ve kemirgenlerdirkemirgenlerdir..

�� ÇÇeeşşitleri itleri 
�� ĐĐnsektisitnsektisit : B: Bööcek, hacek, haşşerelere karerelere karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� FungusitFungusit : : FunguslaraFunguslara (Mantar) kar(Mantar) karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� HerbisitHerbisit : Yabanc: Yabancıı otlara karotlara karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� MollusitMollusit : Yumu: Yumuşşakakççalara karalara karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� RodentisitRodentisit : Kemirgenlere kar: Kemirgenlere karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� NematisitNematisit : Yuvarlak solucanlara kar: Yuvarlak solucanlara karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 
�� AkarisitAkarisit : Akarlara kar: Akarlara karşışı kullankullanıılan ilalan ilaççlardlardıır. r. 



ETKETKĐĐ MEKANMEKANĐĐZMASIZMASI

�� Sistemik bir Sistemik bir pestisitinpestisitin mekanizmasmekanizmasıı şşu u şşekildedir: ekildedir: PestisitPestisit bitki bitki 
taraftarafıından emildikten sonra bitki indan emildikten sonra bitki iççinde yukarinde yukarıı ((ksilemksilem boyunca)ve boyunca)ve 
ddışışararıı hareket eder. Bu hareketin sonucu olarak bitki ihareket eder. Bu hareketin sonucu olarak bitki iççin in 
sasağğlanan fayda artar. Buradan itibaren lanan fayda artar. Buradan itibaren pestisitpestisit artartıık k insektisitinsektisit
olarak adlandolarak adlandıırrıılabilir. bu sistemik labilir. bu sistemik insektisitinsektisit polanpolan ve nektar ile ve nektar ile 
etkisini getkisini göösterir. Etki gsterir. Etki göösterebilmesi, zararlsterebilmesi, zararlıı bbööceceğği i ööldldüürebilmesi rebilmesi 
iiççin in pollinatpollinatöörlererlere ihtiyaihtiyaçç duyar.duyar.

�� PestisitlerinPestisitlerin Hayvanlar ve Hayvanlar ve ĐĐnsanlar nsanlar ÜÜzerine Olumsuz Etkileri zerine Olumsuz Etkileri 

�� Bir Bir pestisidpestisid kimyasal bir madde ya da kimyasal bir madde ya da virvirüüss veya veya bakteribakteri gibi gibi 
biyolojik bir ajan olabilir. biyolojik bir ajan olabilir. KimyasalKimyasal pestisitlerinpestisitlerin ççooğğu hedef u hedef 
organizmaya seorganizmaya seççkin etkinlik gkin etkinlik göösteremedikleri isteremedikleri iççin hedef in hedef 
organizma dorganizma dışıışındaki organizmalarda da ndaki organizmalarda da ççeeşşitli itli hastalhastalııklaraklara yol yol 
aaççar hatta ar hatta ööldldüürrüüccüü olabilirler.Bir olabilirler.Bir ççok ok pestisitpestisit insanlar iinsanlar iççin de in de 
zararlzararlııddıır. Kullanr. Kullanııldldııklarklarıı canlcanlıılarlarıın yiyecek n yiyecek şşeklinde insanlar eklinde insanlar 
taraftarafıından kullanndan kullanıılmalarlmalarıı sonucunda insanlarda yaygsonucunda insanlarda yaygıın n 
hastalhastalııklara ve istenmeyen sklara ve istenmeyen sııkkııntntııllıı durumlara sebep olurlar. durumlara sebep olurlar. 
Kimyasal Kimyasal pestisitlerinpestisitlerin ve etken maddelerinin akut ve etken maddelerinin akut toksiktoksik etkileri etkileri 
vardvardıır. r. KarbamatlarKarbamatlar, , organofosfatlarorganofosfatlar ve klorlanmve klorlanmışış
hidrokarbonlarhidrokarbonlarıı iiççeren bir eren bir ççok ok pestisitpestisit genetoksikgenetoksik etkiye sahiptir. etkiye sahiptir. 
TarTarıım ile um ile uğğraraşşan ve an ve pestisitepestisite maruz kalan insanlarda yapmaruz kalan insanlarda yapıılan lan 
ççalalışışmalarda bu bireylerde yapmalarda bu bireylerde yapıısal ve saysal ve sayıısal sal kromozom kromozom 
anomalilerianomalileri ile kardeile kardeşş kromatidkromatid dedeğğiişşiminde artmalar iminde artmalar 
ggöözlenmizlenmişştir.tir.



�� PestisitlerinPestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarkronik etkisine maruz kalan tarıım im işşççilerinde bir ilerinde bir ççok genetik hasarok genetik hasarıın n 
yanyanııssıırara karacikaraciğğerer, , bbööbrekbrek ve kaslarda bozukluklar gve kaslarda bozukluklar göörrüülmlmüüşşttüür. r. PestisitinPestisitin canlcanlıılar lar 
üüzerindeki etkisi zerindeki etkisi fetalfetal yayaşşamdan itibaren baamdan itibaren başşlamaktadlamaktadıır. Bu ilar. Bu ilaççlar lar plasentadanplasentadan
fetfetüüsese gegeççmekte ve bunu sonucu olarak dmekte ve bunu sonucu olarak düüşşüükler, kler, hiperpigmentehiperpigmente ve ve hiperkeratatikhiperkeratatik
ççocuk doocuk doğğumlarumlarıı ggöörrüülmektedir. Yaplmektedir. Yapıılan hayvan deneylerinde ise radyoaktif lan hayvan deneylerinde ise radyoaktif 
olarak iolarak işşaretlenip anneye verilen aretlenip anneye verilen pestisitinpestisitin 5 saat sonra plasentadan fet5 saat sonra plasentadan fetüüse gese geççtitiğği i 
ve fetve fetüüssüün n ggöözz, sinir sistemi ve karaci, sinir sistemi ve karaciğğerine yerleerine yerleşştitiğği gi göözlenmizlenmişştir.tir.

�� OrganofosfatlOrganofosfatlıı ve ve karbamatlkarbamatlıı insektisitlerinsektisitler ise etkilerini doise etkilerini doğğrudan dorudan doğğruya ruya periferalperiferal
ve merkezi ve merkezi sinir sistemisinir sistemi üüzerinde gzerinde gööstererek canlstererek canlıı yayaşşamamıınnıı tehdit etmektedirtehdit etmektedir

..
�� Bir Bir ççok ok pestisitpestisit insana, hayvanlara ve insana, hayvanlara ve ççevreye verdievreye verdiğği zarar vermektedir. Bununla i zarar vermektedir. Bununla 

ilgili ilk ilgili ilk ççalalışışmalar 70malar 70’’ lili yyııllarllarıın ban başışında, nda, UNEP UNEP StokholmStokholm ĐĐnsan nsan ÇÇevresi evresi 
KonvansiyonuKonvansiyonu’’nu haznu hazıırlayan srlayan süürereççte gte gööstermistermişşlerdir. 30 ylerdir. 30 yııl sonra l sonra ABDABD, , 
AvustralyaAvustralya, , KanadaKanada, , JaponyaJaponya ve ve Yeni Yeni ZellandaZellanda, uluslar aras, uluslar arasıı baskbaskıılara boyun lara boyun 
eeğğerek kerek küüresel anlaresel anlaşşma taslama taslağığınnıın olun oluşşturulmasturulmasıına karar vermina karar vermişşlerdir.lerdir.

�� Bu Bu ççalalışışmalar kapsammalar kapsamıında KOK (Kalnda KOK (Kalııccıı Organik Kirleticileri) olarak adlandOrganik Kirleticileri) olarak adlandıırrıılan lan 
iiççlerinde tarlerinde tarıımda da kullanmda da kullanıımmıı yaygyaygıın olan birn olan birççok kimyasal ok kimyasal üürrüün bazn bazıı öözel zel 
durumlar haridurumlar hariçç yasaklanmyasaklanmışış ve KOK ve KOK öözellizelliğği tai taşışıyan yeni kimyasallaryan yeni kimyasallarıında nda 
üüretilmesi yasaklanmretilmesi yasaklanmışışttıır. Bu anlar. Bu anlaşşma kapsamma kapsamıında; nda; aldrinaldrin, , endrinendrin, , toksafentoksafen, , 
klordanklordan, , dieldrindieldrin, , heptakolheptakol, , mireksmireks, , DDTDDT ve endve endüüstriyel kimyasallar olan striyel kimyasallar olan 
heksaklorobenzenheksaklorobenzen ve ve PCBPCB’’lerler yasaklanmyasaklanmışış ve stoklarve stoklarıı takip alttakip altıına alna alıınmnmışışttıır.r.

�� TarTarıım ilam ilaççlarlarıınnıın kan hn kan hüücreleri creleri üüzerine de olumsuz etkileri vardzerine de olumsuz etkileri vardıır. r. OrganofosforluOrganofosforlu
insektisitlerinsektisitler eritrositlerineritrositlerin (k(kıırmrmıızzıı kan hkan hüücreleri) creleri) membranmembran öözelliklerini dezelliklerini değğiişştirerek tirerek 
eritrosit fonksiyonun engellemektedir. Dieritrosit fonksiyonun engellemektedir. Diğğer bazer bazıı pestisitlerpestisitler de eritrositlerin de eritrositlerin 
boyutlarboyutlarıınnıın ve yn ve yüüzey zey şşekilllerininekilllerinin bozulmasbozulmasıına ve eritrosit antioksidan sistem na ve eritrosit antioksidan sistem 
enzimlerinin aktivitelerinin deenzimlerinin aktivitelerinin değğiişşmesine sebep olmaktadmesine sebep olmaktadıır. r. PestisitlerinPestisitlerin en en öönemli nemli 
etkilerinden biri de etkilerinden biri de asetilkolinesterazasetilkolinesteraz enzimini enzimini inhibeinhibe etmeleridir. Bu durumda alt etmeleridir. Bu durumda alt 
beyin kbeyin köökküünde solunum kontrol merkezlerinin basknde solunum kontrol merkezlerinin baskıılanmaslanmasıı ile canlile canlıı ööllüüme gider. me gider. 
Yine Yine pestisitlerdepestisitlerde yapyapıılan bir aralan bir araşşttıırmada rmada pestisitlerinpestisitlerin TCA enzimlerinin (TCA enzimlerinin (malatmalat
dehidrojenazdehidrojenaz, , ssüüksinatksinat dehidrojenazdehidrojenaz) ) inhibeinhibe olmasolmasıına sebep olduna sebep olduğğu bulunmuu bulunmuşşturtur



DETERJANLARDETERJANLAR
�� DETERJANLAR KONUSUNDA DDETERJANLAR KONUSUNDA DÜÜNYA NYA 

SASAĞĞLIK LIK ÖÖRGRGÜÜTTÜÜNNÜÜN N ÖÖNERDNERDĐĞĐĐĞĐ
LLĐĐMMĐĐTLERE GTLERE GÖÖRE RE ĐĐÇÇME SUYUNDA ME SUYUNDA 
BULUNABBULUNABĐĐLECEK ANYONLECEK ANYONĐĐK K 
DETERJANLAR 0,2 mg/l YDETERJANLAR 0,2 mg/l YĐĐ
GEGEÇÇMEMELMEMELĐĐDDĐĐR. DETERJANLAR R. DETERJANLAR 
CANLILARA CANLILARA ĐĐÇÇME SUYU ME SUYU ĐĐLE, AYRICA LE, AYRICA 
DETERJANLA KDETERJANLA KĐĐRLENMRLENMĐŞĐŞ SU SU ĐĐLE LE 
YIKANAN MEYVE VE BYIKANAN MEYVE VE BĐĐTKTKĐĐLER VE LER VE 
ÇÇALKALANMADAN KULLANILAN ALKALANMADAN KULLANILAN 
KAPLARLA GEKAPLARLA GEÇÇEBEBĐĐLLĐĐR. EVLERDE R. EVLERDE 
YIKANAN KAPLAR SONRADAN YIKANAN KAPLAR SONRADAN 
ÇÇALKALANDIALKALANDIĞĞI ZAMAN SUYA 0,2I ZAMAN SUYA 0,2--1 1 ppmppm
YYÜÜZEY AKTZEY AKTĐĐF MADDE VERF MADDE VERĐĐR. R. 
DETERJANLAR DERDETERJANLAR DERĐĐ ALTI ALTI ĐĐLTLTĐĐHABI HABI 
YAPIP DERYAPIP DERĐĐ ÜÜSTSTÜÜNNÜÜ TAHRTAHRĐŞĐŞ
ETMEKTEDETMEKTEDĐĐR.R.







DETERJANDETERJAN

�� DeterjanDeterjan, , petrolpetrol ttüürevlerinden elde edilen, temizleme, revlerinden elde edilen, temizleme, 
ararııtma tma öözellizelliğği bulunan, toz, si bulunan, toz, sııvvıı veya krem durumunda veya krem durumunda 
olabilen olabilen kimyasal maddekimyasal madde, ar, arııttııccıı. Deterjan. Deterjanıın, kelime n, kelime 
anlamanlamıı kir skir söökküüccüü olup olup sabunsabun ddışıışındaki temizleyicilerin ndaki temizleyicilerin 
ttüümmüünnüü kapsar. Ykapsar. Yüüzey aktif zey aktif öözellizelliğği nedeniyle temizleme i nedeniyle temizleme 
iişşlerinde kullanlerinde kullanıılan, ilan, iççinde yardinde yardıımcmcıı kimyasal maddeler de kimyasal maddeler de 
bulunduran karbulunduran karışıışımlara deterjan denilmektedir.mlara deterjan denilmektedir.

�� Tarihi Tarihi 
�� ĐĐlk deterjan lk deterjan üüretimi retimi 19171917 yyııllıında yapnda yapıılmlmışışttıır. r. AlmanAlman

kimyackimyacıı F. F. GGüünthernther, , naftalininaftalini alkillealkilleşştirerek elde ettitirerek elde ettiğği i 
maddeyi maddeyi ssüülfonlamlfonlamışış ve bve bööylece ilk deterjanylece ilk deterjanıın aktif n aktif 
maddesini elde etmimaddesini elde etmişştir. Bunu sonraki ytir. Bunu sonraki yııllarda llarda öözellikle zellikle 
Alman kimyacAlman kimyacıılarlarıın aran araşşttıırmalarrmalarıı takip etmitakip etmişş ve ve 19321932
yyııllıında nda HenkelHenkel'in'in FewaFewa ve ve ProcterProcter andand GambleGamble''ıınn DreftDreft
markalarmarkalarııyla piyasaya yla piyasaya ççııkardkardığıığı yayağğ alkolalkolüü ssüülfatlfatıı bazlbazlıı
deterjanlar ilk deterjanlar olarak tarihe gedeterjanlar ilk deterjanlar olarak tarihe geççmimişştir.tir.

�� BugBugüün batn batııda da üüretilen deterjanlarretilen deterjanlarıınn %50%50--60'60'ıı endendüüstride stride 
ve temizlik amacve temizlik amacııyla byla büüyyüük kuruluk kuruluşşlarda,larda, %25%25--30'u 30'u 
temizlik amactemizlik amacııyla evlerde ve geri kalanyla evlerde ve geri kalanıı kozmetikkozmetik ve ve 
kikişşisel bakisel bakıım m üürrüünlerinin nlerinin formformüülasyonlarlasyonlarıındanda
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.



DETERJANIN KATKI DETERJANIN KATKI 
MADDELERMADDELERĐĐ
�� KompleksleKompleksleşştiriciler tiriciler 
�� AAğğartartııccıılar ve Stabilizatlar ve Stabilizatöörler rler 
�� Korozyon Korozyon öönleyiciler nleyiciler 
�� Optik beyazlatOptik beyazlatııccıılar lar 
�� KolloidalKolloidal tataşışıyyııccıılar lar 
�� KKööppüük ayarlayk ayarlayııccıılar lar 
�� Dolgu maddeleri (nem Dolgu maddeleri (nem ççekiciler ve ekiciler ve 

topaklamaytopaklamayıı öönleyiciler) nleyiciler) 
�� Dezenfektanlar Dezenfektanlar 
�� ParfParfüüm m 
�� Ovucular, enzimler ve diOvucular, enzimler ve diğğer aktif madde er aktif madde 

katkkatkıılarlarıı



DETERJANIN YAPISIDETERJANIN YAPISI

Deterjanlar kompleks ve sentetik yapDeterjanlar kompleks ve sentetik yapııllıı maddelerdir. maddelerdir. 
Sabun ve deterjanlarSabun ve deterjanlarıın kimyasal yapn kimyasal yapııssıı ççok farklok farklıı
olduolduğğundan temizleme iundan temizleme işşlevindeki etkileri de farkllevindeki etkileri de farklııddıır. r. 
Sabun asidik ve sert sularda etkili deSabun asidik ve sert sularda etkili değğildir. (Sert sudaki ildir. (Sert sudaki 
CaCa++ ve Mg++ ile (C17H35COO)2 olu++ ve Mg++ ile (C17H35COO)2 oluşşur ve ur ve çöçöker) bir ker) bir 
çöçökelti olukelti oluşşturur. Buna karturur. Buna karşışıllıık deterjanlar bu tip sularda k deterjanlar bu tip sularda 
etkilidir. etkilidir. 
YYüüzey aktif madde (zey aktif madde (ssüürfaktanrfaktan) ismi sabun, deterjan, ) ismi sabun, deterjan, 
ememüülsiyon olulsiyon oluşşturan maddeler, turan maddeler, ııslatslatııccıı maddeler imaddeler iççin in 
kullankullanıılan genel bir isimdir. Deterjanlar, her biri lan genel bir isimdir. Deterjanlar, her biri 
temizlemede ayrtemizlemede ayrıı bir gbir göörev yapan, pek rev yapan, pek ççok maddenin ok maddenin ççok ok 
kompleks bir karkompleks bir karışıışımmııddıır. Yr. Yüüzey aktif maddeler veya zey aktif maddeler veya 
ssüürfaktanlarlarfaktanlarla ilgili modern kavram, sabunlarilgili modern kavram, sabunlarıı, deterjanlar, deterjanlarıı, , 
ememüülsifiyanlarlsifiyanlarıı, , ııslatslatııccıı maddeleri ve girme(maddeleri ve girme(penetrasyonpenetrasyon) ) 
maddelerini kapsamaktadmaddelerini kapsamaktadıır. Br. Büüttüün bunlar, birbirleriyle n bunlar, birbirleriyle 
temasta olan iki faz arastemasta olan iki faz arasıındaki yndaki yüüzey tabakaszey tabakasıınnıın n 
öözelliklerini zelliklerini dedeğğitirerekitirerek, aktifliklerini s, aktifliklerini süürdrdüürrüürler. Yrler. Yüüzey zey 
aktif maddelerin pek aktif maddelerin pek ççooğğu, moleku, moleküüllüün bir ucunda suyu n bir ucunda suyu 
ççeken (eken (hidrofilikhidrofilik) ve di) ve diğğer ucunda suyu iten (er ucunda suyu iten (hidrofobikhidrofobik) bir ) bir 
grup bulundururlar. Deterjanlar, kirleri uzaklagrup bulundururlar. Deterjanlar, kirleri uzaklaşşttıırmada rmada 
etkin olan bu etkin olan bu öözelliklere, fazlaszelliklere, fazlasııyla sahiptirler. Hafif ve ayla sahiptirler. Hafif ve ağığır r 
deterjanlar olarak sdeterjanlar olarak sıınnııflandflandıırrııllıırlar rlar 



�� YYüüzey Aktif Maddelerin zey Aktif Maddelerin 
SSıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı::
YYüüzey aktif maddelerin zey aktif maddelerin hidrofobikhidrofobik
kkıısmsmıı genelde 8genelde 8--18 karbon i18 karbon iççeren deren düüz z 
veya az dallanmveya az dallanmışış zincirdir, bazzincirdir, bazıı
hallerde zincirdeki bazhallerde zincirdeki bazıı karbon karbon 
atomlaratomlarıınnıın yerine benzeyen halkasn yerine benzeyen halkasıı
gegeççmimişştir. tir. ÖÖrnek olarak C12H25_ rnek olarak C12H25_ 
((dodesildodesil) ve C12H25C6H4 _ () ve C12H25C6H4 _ (dodesildodesil) ) 
benzen verilebilir. Ybenzen verilebilir. Yüüzey aktif zey aktif 
maddenin imaddenin iççerdierdiğği i hidrofilikhidrofilik grup grup ççok ok 
farklfarklıı olabilir. olabilir. HidrofilikHidrofilik grubun yapgrubun yapııssıına na 
ggööre yre yüüzey aktif maddeler;zey aktif maddeler;

AnyonikAnyonik :_ OSO3(:_ OSO3(--) veya _ SO3) veya _ SO3--

KatyonikKatyonik :_ N+(CH3)3+ veya C5H5N+:_ N+(CH3)3+ veya C5H5N+

ĐĐçç Tuz :_N+(CH3)2 (CH2)2 COOTuz :_N+(CH3)2 (CH2)2 COO--

YarYarıı Polar :_ N(CH3)2 OPolar :_ N(CH3)2 O

ĐĐyonik Olmayan :_ N(OCH2CH2)n OHyonik Olmayan :_ N(OCH2CH2)n OH
YYüüzey aktif madde olmak zey aktif madde olmak üüzere zere 
ssıınnııflandflandıırrıılabilir labilir 



�� AnyonikAnyonik deterjanlar sulu deterjanlar sulu çöçözeltide zeltide –– iyon iiyon iççeren yeren yüüzey aktif zey aktif 
maddelerdir.maddelerdir.

C12H25OH + SO3 C12H25OSO3H C12H25OH + SO3 C12H25OSO3H NaOHNaOH C12H25OSO3C12H25OSO3--NaNa++

�� KatyonikKatyonik deterjanlar, deterjanlar, çöçözeltide pozitif yzeltide pozitif yüüklklüü iyon veren yiyon veren yüüzey zey 
aktif maddelerdir. aktif maddelerdir. 

C12H25Cl + N(CH3)3 C12H25N(CH3)3+C12H25Cl + N(CH3)3 C12H25N(CH3)3+ClCl--

�� YarYarıı polar deterjanlarpolar deterjanlarıın yapn yapııssıı ::

CH3CH3
II
C12H23N(CH3)2 + H2O2 + C12H25_N_O + H2OC12H23N(CH3)2 + H2O2 + C12H25_N_O + H2O
II
CH3CH3

�� ĐĐçç tuz yaptuz yapııssıındaki maddeler :ndaki maddeler :

O O II IIO O II II
C12H25N(CH3)2 + C12H25N(CH3)2 + ClCl_CH2_C__CH2_C_
C12H25N(CH3)2_CH2_C_O +C12H25N(CH3)2_CH2_C_O +NaClNaCl

�� ĐĐyonik olmayan deterjanlaryonik olmayan deterjanlarıın yapn yapııssıı ::

C12H25OH + nCH2_CH2 C12H25(OCH2CH2)n OHC12H25OH + nCH2_CH2 C12H25(OCH2CH2)n OH





ZARARLI MADDELERZARARLI MADDELER

0,01-mg/LKadmiyum (Cd)

0,01-mg/LSiyanür (CN)

0,01-mg/LSelenyum (Se)

0,05-mg/LArsenik (As)

0,05-mg/LKrom (Cr+)

0,05-mg/LKurşun (Pb)

En Fazla
Miktar;

Kabul Edilebilir
Miktar

Ölçü -
Birim

Zehirli Maddenin
Adı;



SASAĞĞLILIĞĞA ETKA ETKĐĐSSĐĐ OLAN OLAN 
MADDELERMADDELER

45-mg/LNitrat (NO3)

1.50.1mg/LFlorür (F)

En Fazla
Miktar;

Kabul Edilebilir
Miktar;

Ölçü -
Birim

Maddenin
Adı;





�� HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLAR:LAR:

�� HEDEF 1): HEDEF 1): SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNNĐĐN N 
NE OLDUNE OLDUĞĞUNU KAVRAMAUNU KAVRAMA

�� DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

�� SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNNĐĐN NE N NE 
OLDUOLDUĞĞUNU AUNU AÇÇIKLAR.IKLAR.

�� SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNNĐĐN HANGN HANGĐĐ
FAKTFAKTÖÖRLERDEN MEYDANA RLERDEN MEYDANA 
GELDGELDĐĞĐĐĞĐNNĐĐ AAÇÇIKLARIKLAR



�� HEDEF 2):HEDEF 2): SU KSU KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNNĐĐN N 
KKĐĐMYASAL YMYASAL YÖÖNNÜÜNNÜÜ ĐĐNCELEME VE NCELEME VE 
KAVRAMAKAVRAMA

�� DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

�� KKĐĐMYASAL ATIK KAVRAMINI MYASAL ATIK KAVRAMINI 
AAÇÇIKLARIKLAR

�� DETERJENLARIN SU DETERJENLARIN SU 
KKĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNDEKNDEKĐĐ YYÖÖNNÜÜNNÜÜ AAÇÇIKLAR.IKLAR.

�� SANAYSANAYĐĐ ATIKLARINDAKATIKLARINDAKĐĐ
KKĐĐMYASALLARI AMYASALLARI AÇÇIKLAR.IKLAR.

�� KKĐĐMYASAL KMYASAL KĐĐRLRLĐĐLLĐĐKTE ALINMASI KTE ALINMASI 
GEREKEN GEREKEN ÖÖNLEMLERNLEMLERĐĐ AAÇÇIKLAR.IKLAR.



�� ÖÖĞĞRENME VE RENME VE ÖÖĞĞRETME RETME 
TEKNTEKNĐĐKLERKLERĐĐ:  :  AAÇÇIKLAMA IKLAMA 
YYÖÖNTEMNTEMĐĐ

�� SORUSORU--CEVAPCEVAP

�� ÖÖĞĞRETMEN SUNUMURETMEN SUNUMU

�� ÖÖĞĞRENCRENCĐĐ SUNUMUSUNUMU

�� TARTITARTIŞŞMAMA



�� ÖÖLLÇÇME DEME DEĞĞERLENDERLENDĐĐRME:  RME:  
ÖÖĞĞRENCRENCĐĐLERE ALERE AÇÇIK VEYA IK VEYA 
KAPALI UKAPALI UÇÇLU  SORULAR LU  SORULAR 
HAZIRLANIR.EVHAZIRLANIR.EVĐĐNNĐĐZDEKZDEKĐĐ
DETERJANLARIN DETERJANLARIN ĐĐÇÇERERĐĞĐĐĞĐNNĐĐ
ARAARAŞŞTIRABTIRABĐĐLLĐĐRSRSĐĐNNĐĐZ.Z.




