
ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI 

1) 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) Çevre Kirliliğinin nedenleri ;  

…….Hızlı nüfus artışı,Plansız kentleşme, Plansız endüstrileşme,Doğal kaynakların hoyratça 

kullanılması,Göçler ve düzensiz şehirleşme, Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. 

artışı, Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon, Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,  

Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) 

hava  kirliliği,  Motorlu araçlar ve deniz araçları, Maden, kireç, taş ve kum ocakları,  Gübre ve 

zirai mücadele ilaçları, Atmosferik olaylar ve doğal afetler,Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm 

alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması, Katı atıklar ve çöp, Sulak alanların ve 

göllerin kurutulması, Arazilerin yanlış kullanımı, Kaçak avlanma, Televizyon, bilgisayar ve 

röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen  radyasyon,Endüstriyel 

ve kentsel kaynaklı gürültü…………………………………………………………………… 

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

sınıflandırılabilir. 

 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………… . 

 



4) 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. 

           

 

 



5) Aşağıdaki resimden yararlanarak sera etkisini açıklayınız. 

…..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………………………………………………………………………………… 

                                     

6) …….Küresel ısınma….. , insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması 
sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen 
isimdir.  
 

7) Küresel ısınmanın etkileri;  
 
………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……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                   



8) Küresel ısınmayı engellemek için alabileceğimiz bazı önlemleri aşağıdaki resimlerden yararlanarak 

açıklayınız. 

         

……….Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımını azaltmak. Güneş,rüzgar ve 
jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Ormanları korumak ve miktarlarını 
arttırmak. Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı 
………………………………………………………………………………………………….................
....................................................................................................................................... 

9) 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. 

                                  

10) 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 

…………………………………………………… 

 


