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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL  Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Su 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/12 

MODÜLÜN AMACI 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe ve 

bilimsel yöntemlere göre içilebilir suyun duyusal, 

kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel özellikleri, su kirliliği, 

suyun kimyasal yapısının düzeltilmesi ve gıda 

bileşimindeki suyun incelenmesi ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe ve 

bilimsel yöntemlere uygun olarak içilebilir suyun 

özelliklerini tarif edebileceksiniz. 

2. Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki 

suyu, su kirliliğini ve suyun kimyasal yapısının 

düzeltilmesi yöntemlerini izah edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ve sınıf ortamı 

Donanım: İş önlüğü, Örnek kabı, ortotoluidin solüsyonu, 

klor ölçüm cihazı (komperatör), hidrometri şişesi, 

hidrometri büreti, ayarlı sabun çözeltisi, nessler ayıracı 

tüpe kondüktometre analitik terazi, standart KCL çözeltisi, 

su örneği, laboratuar araç gereçleri, temizlik malzemeleri, 

etüv, blendır, petri, desikatör, ölçü kaşığı, maşa, hassas 

terazi, temizlik malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Su, tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli en önemli ihtiyaçlardan 

biridir. İnsan besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç 

gün yaşayabilir. 

 

Su gıdaların vücuda alınması, sindirilmesi, besin ögelerinin emilmesi, hücrelere 

taşınması için gereklidir. 

 

Su, pek çok organik ve inorganik bileşiklerin iyi bir çözücüsüdür. Bundan dolayı 

doğadaki su hiçbir zaman saf olamaz. Doğal suyun bu durumu suyun kullanım amacını ve 

suya uygulanacak işlemleri de etkiler. İçme ve kullanma sularının belirli özellikte olması 

istenir. 

 

Bu modülde; suyun kaynaklarına, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özelliklerine ve 

gıdalarda suyun bulunuş biçimlerine yer verilmiştir. Modülü tamamladığınızda içme ve 

kullanma sularının taşıması gereken özellikleri, sularda sertlik kavramları ve sertliğin 

giderilme yolları ile gıdalarda bulunan suyun önemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik ile bilimsel yöntemlere uygun 

olarak içilebilir suyun özelliklerini tarif edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Su kaynakları hakkında araştırma yapınız. 

 İnsan vücudundaki su kaybının nedenleri hakkında araştırma yaparak örnekler 

bulunuz,sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle  paylaşınız.  

 İnternet ortamında su hakkında bilgi veren siteleri araştırarak, sularda sertlik 

kavramları ve farklı sertlik derecelerine sahip su özellikleri hakkında bilgi 

edininiz.  

 

1. İÇİLEBİLİR SUYUN ÖZELLİKLERİ 
 

Yaşamsal önemi olan suyun içilebilir nitelikte olması sağlık açısından önemlidir. 

Öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan ve yerine bir başka şeyin ikame 

edilemeyeceği doğal bir kaynak olan su  2 adet Hidrojen atomu ve 1 adet Oksijen atomundan 

oluşur. 

 

Sağlık açısından içilebilir suyun bir takım özelliklere sahip olması gerekir. İçilebilir 

suyun özelliklerini daha iyi kavrayabilmek için doğadaki su kaynaklarını, suyun kimyasal ve 

fiziksel açıdan özelliklerini tanımak gerekir. 

 

1.1. Doğadaki Su Kaynakları 
 

Dünyanın üçte ikisi sularla kaplıdır; ancak dünyadaki toplam suyun yaklaşık yüzde 

97’si deniz ve okyanusları oluşturan tuzlu sudur. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan 

tatlı suyun oranı yalnızca yüzde 3’tür.  

 

Tatlı su kaynaklarının yüzde 70’e yakını ise buz ve buzulların içinde hapsolduğu için 

tüketilememektedir. Tatlı su kaynaklarının diğer yüzde 30’luk kısmı yer altındadır. Nehirler, 

göller gibi yüzeysel tatlı su kaynakları ise dünyadaki toplam suyun yaklaşık binde üçünü 

oluşturur.  

 

Dünyadaki nüfus artıkça suyun dağılımıda azalarak etkilenmektedir. Temiz ve 

içilebilir su kaynakları her geçen gün kirletilerek kullanılamaz hale getirilmektedir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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İhtiyaçları karşılamaya uygun su miktarı Dünya'daki toplam suyun ancak % 0,25'ini 

oluşturmaktadır. Dünyadaki bütün suyu 4 litrelik bir bidona koyduğumuzu düşünürsek 

canlıların kullanabileceği su miktarı sadece 1 çorba kaşığı kadardır. 

 

Şekil 1.1: Dünyadaki suyun dağılımı doğadaki sukaynakları 

Dünyadaki su kaynaklarını genel başlık altında üç gruba ayırabiliriz. Bunlar;  meteor 

suları, yer altı suları ve yer üstü sularıdır. 

 

 Meteor Suları 

 

Bu sular yağmur ve kar sularıdır. Erimiş maddeleri çok az bulundururlar. Meteor 

suları,doğa sularının en temizidir. Fakat geçtikleri kirli hava tabakalarından bazı gazları, 

endüstri dumanlarını ve radyoaktif serpintileri beraberce sürüklediklerinden daha havada 

iken hijyen bakımından içilemez haldedir. Hijyen bakımından uygun olmasalar da endüstri 

bakımından tercih edilen sulardır. Buhar kazanlarında daha az taş oluşumuna neden olurlar 

ancak yapılarında bulunan fazla karbondioksit boruları aşındırabilir. 

 

 Yeryüzü Suları 

 

 Akarsular: Bunlar mevsimlere göre yağmurlar, karlar ve yeraltı sularıyla 

beslenen sulardır. Yeryüzünde daima hareket halinde bulunurlar. 

Hareketleri sırasında birtakım yabancı maddeleri fiziksel ve kimyasal 

olarak erimiş olarak yapılarına alırlar veya süspansiyon olarak taşırlar. 

Suyun kaldırma kuvveti ile de organik ve inorganik maddeleri 

beraberinde sürüklerler. 

 Durgun sular: Doğada bulunan durgun sular: Deniz, göl, bataklık suları 

İnsanlar tarafından hazırlanan durgun sular: Baraj, havuz ve depo suları 

 

 Yer Altı Suları 

 

Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle 

yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Bol yağışlı ve zemini geçirimli 

taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan, eğimi fazla ve geçirimsiz 

zeminlerde ise, yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum, çakıl, kumtaşı konglomera, kalker, 

volkanik tüfler, alüvyonlar, geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve 

karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil, marn, şist, granit gibi taşlar 

ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller. Yer altında biriken sular ( Taban suyu, 

Artezyen, Karstik Yeraltı Suyu ) olarak bulunur. 
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 Kuyu ve artezyen suları: Yer altı su tabakasına sondajla delerek veya 

başka türlü açılan deliklerle ulaşılarak elde edilmiş sulardır. 

 Kaynak suları: Kendiliğinden yeryüzüne çıkan sulardır. Yer altı 

sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye’de 

kaynaklara pınar, eşme, bulak ve göze gibi adlar da verilir. Kaynaklar, 

yer altı suyunun bulunuş biçimine, yüzeye çıktığı yere ve suların 

sıcaklığına göre gruplandırılabilir. 

 Soğuk kaynak suları: Yağış sularının yer altında birikerek yüzeye 

çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış 

koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. İçme suları, 

tıbbî sular (maden suları). 

 Sıcak kaynak suları: Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan 

kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden 

geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve 

tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral 

bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara, kaplıca, ılıca, içme gibi adlar 

verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir. Hipotermal 

34 ºC’ den az olan ılık, mezotermal ( 34- 37 ºC arasında vücut 

sıcaklığında), hipertermal (40 ºC’ den yüksek sıcaklıkta) sulardır. 

 

Şekil 1.2: Yer altı suları 

1.2. Hidrolojik Döngü (Su Döngüsü) 
 

Güneş enerjisinin ısıtmasıyla, çeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı; yağmur, 

kar, dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner. Bu suyun bir miktarı yer altı 

sularına karışırken, daha büyük kısmı, göl ve deniz gibi kaynaklarda birikir. 

 

Yeryüzündeki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. 

Dünya’daki su hareket  eder, biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, 

fakat gerçekte asla yok olmaz ve bu duruma su döngüsü denir. 

Su döngüsü de öteki tüm döngüler gibi süreklidir. Bitkiler de terleme ile su döngüsüne 

katılır. 

Bugün kullandığımız suyun milyonlarca yıldır dünyada bulunduğu ve miktarının çok 

fazla değişmediği doğrudur. Dünyada su hareket eder, bitkiler ve hayvanlar tarafından 

kullanılır; fakat gerçekte asla yok olmaz. Bu duruma  Hidrolojik Döngü (su döngüsü) denir 
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Şekil 1.3: Su döngüsü 

1.3. Suyun Molekül Yapısı  
 

Su, H2O moleküler yapısına sahip inorganik bir maddedir. İyonik olarak da bir 

hidrojen iyonunun (H+), bir hidroksit (OH-) iyonuna bağlanması şeklinde tanımlanır. Sıvı 

halde bileşiklerden mol ağırlığı en düşük olanıdır. Yoğunluğu saf haldeyken 1 g/cm³’tür. Su 

yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak kullanılır. Fakat suyun 

bileşimindeki oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır. Oksijen ve hidrojen 

birleşerek söndürücü olan suyu oluşturur. 

 

Suyun kimyasal formülü H2O'dur. Bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve 

bir oksijen atomundan oluştuğudur. İyonik olarak da, (H+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, 

(OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde tanımlanabilir.  

 

Su molekülünde; hidrojen  bağları, su moleküllerini bir arada tutar, her bir su 

molekülü maksimum 4 hidrojen bağı yapar.  

 

Bilimsel ismi Su 

Alternatif isimler Aqua, Dihidrojen monoksit, Hidrojen hidroksit 

Moleküler formülü H2O 

Mol kütlesi 18.0153 g/mol 

Yoğunluk (Hallere göre) 
1.0 g/cm

3
, sıvı 

2.0 0.917 g/cm
3
, katı 

Donma noktası 0 C (273.15 K) (32 ºF) 

Kaynama noktası 100 C (373.15 K) (212ºF) 

Özgül ısı kapasitesi (sıvı) 4184 J/(kg·K) 

Tablo 1.1: Suyun özellikleri 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/MolekÃ¼ler_formÃ¼l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mol_(kimya)
http://tr.wikipedia.org/wiki/YoÄŸunluk
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Donma_noktas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaynama_noktasÄ±
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96zg%C3%BCl_%C4%B1s%C4%B1_kapasitesi&action=edit&redlink=1
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Suyun molekül yapısı düzgün dörtyüzlü şeklindedir. Bu geometrik şeklin tepesinde 

oksijen atomu, birbirlerine komşu olmayan alt iki köşede oksijene bağlanmış iki hidrojen 

atomu ve diğer iki köşede ise ortaklanmamış elektron çiftleri bulunur. Hidrojen atomları 

oksijen atomuna 104,5 derecelik bir açıyla bağlanmışlardır. Bu açıya bağ açısı denir. 

 

Şekil 1. 4: Suyun molekül yapısı 

1.4. Suyun Özellikleri 
 

Suyun kendine özgü bir çok özellikleri mevcuttur.Bu özellikleri şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

 

1.4.1. Polar Kovalent Yapıda Olması 
 

Su; oksijen ve hidrojen arasında polar kovalent bağ ile oluşmuştur. Polar kovalent 

bağ; farklı iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal 

bağ’dır.  

 

Kovalent bağ ile polar kovalent bağ arasındaki fark; 

 

Bağdaki atomların elektronegatiflikleri birbirine eşit ise, elektronlar eşit olarak 

paylaşılır. Bu bağ ideal bir kovalent bağdır. 

 

Polar kovalent bağda ise elektronegativiteler farklıdır,  elektronlar eşit olarak 

paylaşılmaz. Bu durum su molekülüne dipol (polar) yapıda olma özelliği kazandırır. 
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Şekil.1.5:Su molekülünün oluşumu 

1.4.2. Suyun dipol (polar= kutuplu) yapısı  
 

Su molekülünün çevresinde elektrik dağılımı homojen değildir. Yapının oksijen 

tarafında elektron yoğunluğu fazla olup negatif yük (-) durumundadır. Benzer şekilde 

hidrojen tarafında ise elektron dağılımı görece düşüktür ve pozitif yük (+) durumundadır. 

Kısacası su, molekülün kendi içindeki yapı incelendiğinde, bir tarafı pozitif diğer tarafı 

negatif elektrik yükünde bir molekül yapısına sahiptir. Fakat, dışarıdan bakıldığında suyun 

molekül yapısı elektriksel olarak nötrdür. 

 

Şekil 1.6:Su moleküllerinin dipol (polar) özelliği 

1.4.3. Su molekülünün Kohezyon ve adezyon özellikleri  
 

Benzer moleküller arasındaki çekme kuvvetine kohezyon kuvveti, benzer olmayan 

moleküller arasındaki çekim kuvvetine de adezyon kuvveti denir. Adezyon ve kohezyon 

özelliğini biraz daha yakından inceleyelim; 
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1.4.3.1. Adezyon (yapışma) 

 

İki farklı maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetine adezyon (yapışma) denir. 

Adezyon kuvveti, bir sıvının molekülleri ile içinde bulunduğu kabın yüzeyi arasındaki 

kuvvetlerin çekimiyle ilgilidir. Bir sıvının (su, yağ vb.) cama yapışması durumunda etkin 

olan kuvvettir. Günlük yaşantınızda bu kuvvetle birçok kez karşılaşmışsınızdır. Örneğin; çay 

içerken bardağı kaldırdığınızda alttaki çay tabağının da birlikte kalktığını görmüşsünüzdür. 

Çay tabağını bardağa yapıştıran kuvvet, suyun özelliği olan adezyon kuvvetidir. Bu kuvvet 

sıvı-katı etkileşmesidir. Yağmur damlalarının cama yapışması, denizden çıkan bir insanın 

vücudunun ıslak kalması, duvara sürülen boyanın yapışması adezyon kuvvetinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

Bilinen tüm yapıştırıcı maddeler bu kuvvetlerin işleyişi prensibine dayanılarak üretilir. 

Yine durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi adezyon kuvvetine 

örnektir.  

 

1.4.3.2. Kohezyon (Birbirini Tutma) 

 

Kohezyon kelimesi Latince kökenlidir ve bir arada olma anlamına gelen cohaerere 

kelimesinden türemiştir. Gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçük olan kohezyon kuvveti, 

sıvı ve katı maddeler arasındaki negatif ve pozitif yüklerin birbirini çekmesiyle oluşur. 

Bağlar çok kısa sürede bozulur, saniyenin trilyonda biri kadar devam edebilir. Ancak sürekli 

olarak diğer moleküller arasında bir kohezyon kuvveti oluşur ve bu şekilde madde bir arada 

kalır. Diğer bir deyişle aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine kohezyon denir. 

Kohezyon kuvvetinin en güzel örneği su damlasının küresel bir yapıda dağılmadan 

durmasıdır.  

Su damlacıklarının bir arada durmasını kohezyon kuvvetine, su damlacıklarının farklı 

moleküllere yapışmasını ise adezyon kuvvetine örnek verebiliriz. 

 

Yine kohezyon kuvvetine örnek olarak, sıvı hâlde bulunan içtiğimiz süt, 

yemeklerimizde kullandığımız zeytinyağı, ayçiçek yağı, içtiğimiz çay ve arabamızda 

kullandığımız benzindeki sıvı moleküllerinin bira arada durmasını verebiliriz.  

 

Suyun ıslatma özelliği de yine su moleküllerinin çekim gücü sebebiyle birçok 

maddeye yapışabilme özelliğinden dolayı “kohezyon” özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Fotoğraf.1.1:Kohezyon özelliği sebebiyle su damlasının küre halinde durması 
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1.4.4. Suyun Yüzey Gerilimi 
 

Yüzey gerilimi sıvı yüzeylerinin  kohezyon kuvvetinin etkisi ile  zar gibi 

davranmasıdır. Sıvı yüzeyinde ince zar gibi bir tabaka vardır. Bu tabaka delinmez ise 

üzerinde cisim durabilir.  

 

Su damlacığının küresel biçimde olması yüzey gerilimi etkisindendir. Bir sıvının 

içindeki moleküller çevrelerindeki moleküllerce bütün yönlerde eşit kuvvetle çekilir. 

Halbuki sıvı yüzeyindeki moleküller sıvının içerisine doğru çekilirken dışarıya 

doğru çekim kuvveti olmaz. Böylece sıvı yüzeyindeki moleküller sıvının içerisine doğru 

çekilmiş olurlar. Bunun sonucunda da sıvı yüzeyi gerilmiş esnek bir zar gibi davranır. 

 

Su, molekülleri arasındaki hidrojen bağları nedeniyle, diğer sıvılara oranla çok daha 

büyük yüzey gerilimine sahiptir. Su sanki üzerinde bir film tabakası varmış gibi davranır. Bu 

yüzden bazı hayvanlar,  yüzeyi kırmaksızın üzerinde yürüyebilir, bir atacı su üzerine zarı 

delmeden bırakırsak su üzerinde kalır veya yapraklar su üzerinde yüzebilir. 

 

Fotoğraf.1.2:Suyun yüzey gerilim özelliği sebebiyle yaprağın su üstünde kalması 

 Yüzey Gerilimini etkileyen Faktörler: 

 

 Sıvının cinsi: Sıvı maddelerin eşit sıcaklıkta yüzey gerilimleri 

birbirinden farklıdır. Örneğin cıvanın yüzey gerilimi 0,44 N/m  suyun 

yüzey gerilimi  0,073 N/m dir. 

 Sıcaklık: Sıcaklık ve yüzey gerilimi ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça 

yüzey gerilimi azalır.  

 Sabun ve Deterjanlar: Bazı maddeler suya eklendiğinde yüzey 

gerilimini azaltıcı etki yaparlar. Bu maddelere yüzey aktif maddeler 

denir. Sabun ve deterjanlar yüzey gerilimini azaltır. Günlük hayatta 

evimizde temizlik maddesi olarak kullandığımız sıvı veya toz şeklindeki 

çamaşır ve bulaşık deterjanları, şampuanlar ve sabunlar suyun yüzey 

gerilimini azaltır, böylece su molekülleri maddeyi daha çok ıslatır ve 

kirlere daha kolay nüfuz eder. 

http://yuzey.nedir.com/
http://sivi.nedir.com/
http://cekim.nedir.com/
http://www.fizikbilimi.gen.tr/yuzey-gerilimi-ve-kilcallik/yuzey_gerilimi/
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Sabun ve deterjanlar yüzey aktif maddeler olup suyun yüzey gerilimini düşürerek 

köpük denilen gaz-sıvı karışımı meydana getirirler.  

 

 Yoğunluk: Sıvının yoğunluğu arttıkça yüzey gerilimi artar.Örneğin suya 

tuz eklendiğinde tuz moleküllerinin suyun içinde yayılması yani 

yoğunluğunun artması su molekülleri arasındaki kuvveti arttıracağından 

suyun yüzey gerilimi artar. 

 

1.4.5. Suyun Kılcallık Özelliği 
 

Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden dolayı sıvıların ince borularda yükselmesi 

olayına kılcallık denir. Örneğin su dolu bir bardağa ince cam boru batırırsak su bir miktar 

cam boru içerisinde yükselir. Bunun sebebi su ve cam molekülleri arasındaki adezyon 

kuvvetinin, su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olmasıdır. 

 

Aynı gözlemi cıva için yaparsak, cıvanın kılcal boru içerinde alçaldığını görürüz. 

Çünkü cıva molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti, cıva ve cam molekülleri arasındaki 

adezyon kuvvetinden daha büyüktür. 

 

Şekil.1.7:Adezyon ve kohezyon büyüklüğüne bağlı olarak gelişen kılcallık özelliği 

Kılcallık olayında kullanılan sıvının cinsi ve borunun ince olması önemlidir. 

Kullanılan boru ne kadar ince olursa sıvılar o kadar yükselir veya alçalır. 

 

Bu özellik suyun oldukça dar bir kanal boyunca, yerçekimine karşı hareketini ifade 

eder. Bu hareket yerçekiminin adezyon kuvvetini yenmesine kadar devam eder. Doğada 

ağaçlarda bulunan kılcal damarlardaki suyun yukarılardaki dallara kadar çıkması, bu özelliğe 

verilebilecek bir örnektir. Yine kesme şekerin ıslanması, peçetenin suyu emmesi, suya 

girince pantolon paçalarından yukarı su çıkması, mürekkeple canlı çiçeklerin boyanması, 

havluların suyu emmesi, sportif kumaşların teri emmesi, iple çiçekleri sulama , gözyaşı 

kanallarından göze gelen gözyaşı suyun kılcallık özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

http://www.fizikbilimi.gen.tr/yuzey-gerilimi-ve-kilcallik/kilcallik/
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1.4.6. Suyun Kızılötesi Işınları Absorbe Etmesi  
 

Su kızılötesi ışınları güçlü olarak emer.  Kızılötesi ışın, elektromanyetik spektrum 

üzerinde kırmızı renkli ışık halini alır,  

 

Suyun rengi, su moleküllerinin ışığı emiş (absorbe) ve yansıtış özelliklerine bağlıdır. 

beyaz  ışık dediğimiz güneş ışığında bütün renkler vardır.Su molekülleri aynen atmosferde 

olduğu gibi, kızılötesi ışığın kırmızı tarafındakileri, göze ulaşmadan emerler, mavi rengin 

çok az bir kısmını emerler (soğururlar), büyük bir kısmını yansıtırlar. Deniz bu nedenle mavi 

renkte görünür. Ne var ki denizin rengi her yerde aynı değildir. Çeşitli yerlerde parlak mavi, 

koyu mavi, yeşil, turkuvaz hatta kırmızımsı renkler alır. bu farklılıkları suyun sıcaklığı, 

derinliği, içinde yaşayan canlılar, dip tabiatı, tuz oranı gibi etkenler yaratırlar. Burada güneş 

ışığının atmosferde, bulutlarda tutulan miktarı da önemlidir. 

 

Güneş ışığının neredeyse yarısı suyun bir metre derinliğinde soğurulmuş olur. on bir 

metreye varıldığında ise sadece onda birinin bu derinliğe ulaşabildiği görülür. 500 metreden 

sonra sadece fosforlu organizmaların biraz aydınlattıkları, mutlak karanlık hüküm sürer. Bu 

nedenle denizin renginde derinlik de önemli bir faktördür. 

 

1.4.7. Suyun Donma Özelliği 
 

Bilinen tüm maddeler ısıları düştükçe büzüşürler. Bilinen tüm sıvılar da yine ısıları 

düştükçe büzüşür, hacim kaybederler. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuk olan 

kısımlar daha ağır hale gelir. Bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha 

ağırdır. Ama su, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir ısıya (+ 4C`ye) düşene kadar 

büzüşür, ama sonra birdenbire genleşmeye başlar. Donduğunda ise daha da genleşir. Bu 

nedenle suyun katı hali, sıvı halinden daha hafiftir. Yani buz, aslında "normal" fizik 

kurallarına göre suyun dibine batması gerekirken, su üstünde yüzer.   
 

Bunun sebebi, suyun donması sırasında, 104,5 derecelik bir açı yapmış olan hidrojen 

bağlarının su moleküllerinin birbirlerine sıkı şekilde bağlanmasını engellemesi ve bunun 

sonucunda arada kalan boşluktur. Böylece buz; içi boş, bal peteğine benzeyen, altıgen- 

kristal bir yapı oluşturur. Bu yapı buzun, suyun dibine batmayıp su üstünde yüzmesine neden 

olur.Yine bu olayla bağlantılı olarak; diğer kimyasallar, dipten yukarıya doğru donmaya 

başlmalarına rağmen, suyun katı hali olan buz, sıvı halinden daha hafif olması sebebiyle, 

donma olayı yüzeyden başlar 

 

Bu durum, 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. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektromanyetik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spektrum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/KÄ±rmÄ±zÄ±
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Şekil.1.8:Su molekülünün sıvı ve katı (buz) hali 

1.4.8. Suyun Hacmi 
 

Sıvılar ısıtılınca hacimleri artar. Yalnız suyun özel bir durumu vardır. +4C sıcaklıkta 

suyun hacmi minimumdur. +4C deki suyu ısıtır veya soğutursak, hacmi artar. 

 
Hacim ile özkütle ters orantılı olduğunda suyun özkütle-sıcaklık grafiği aşağıdaki gibi 

olur. 

 

1.4.9. Suyun Elektriksel İletkenliği 
 

Suyu iletken kılan içerisine karışan mineral tuzların iyonları ve karbondioksit 

bileşikleridir. Bu maddelerin suyun içerisinde iyonize olması elektrik iletkenliğini 

sağlamaktadır. Saf su elektriği iletmez. Daha önceden bahsedildiği üzere saf su molekülleri 

nötr haldedir ve nötr olduğu için içinde taşıyıcı olarak iyon veya serbest elektron barındırmaz 

(H2O elektronlarının hepsi bağ yapmıştır). 
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1.4.10. Suyun Çözücülüğü 
 

Su, birçok madde için çok iyi bir çözücüdür. Su, kendisi gibi iyonik bağlı polar 

bileşikleri çözerken, yağlar gibi kovalent bağlı apolar büyük organik bileşikleri çözemez.  

 

Sulu çözeltilerde, çözeltinin içerisinde bulunan moleküllerin anyon ve katyonlarının 

her biri su molekülleri tarafından çevrelenmiş bir durumda bulunurlar. Katyonlar(+), su 

moleküllerini negatif tarafından çekerken, anyonlar(-) ise pozitif tarafından aynı çekimi 

uygular. Yüksüz polar yapıya sahip moleküller su molekülleri arasında bulunan hidrojen 

bağını kırarak, bu bağı kendileri kurarlar. Bu nedenle doğadaki su  hiçbir zaman saf olarak 

bulunmaz, bileşiminde daima çözünmüş kimyasal maddeler bulunur.  

 

Suda çözünen maddeler hidrofilik maddeler olarak da bilinir ve su içinde çözünürler 

(örneğin; tuz). Su ile karışmayan maddeler ise (örneğin; yağ) hidrofobik maddeler olarak 

bilinirler. Bir maddenin su içindeki çözünme kabiliyeti, maddenin su molekükülleri arasına 

çekilme kuvvetinin durumuna bağlıdır. Eğer maddenin su içinde çözünme kabiliyeti yoksa, 

moleküller su molekülleri arasından dışarı itilir ve çözülme olmaz.  

 

Resim 1.1: Tuzun suda çözünmesi 

Su iyi bilinen bir çözücü olmasından dolayı özel bir maddedir. Aslında birçok madde 

su içinde, diğer sıvılar içinde çözündüğünden daha iyi çözünür. Bu suyun polar bir molekül 

olmasından kaynaklanır. Bu nedenle yüklü gruplar içeren hemen tüm maddeler su içinde 

çözünme eğilimindedir.  

 

1.4.11. Suyun Gizli Isısı 
 

Buz eridiğinde ya da su buharlaştığında, etraftan ısı çekilir. Bunun tersi 

gerçekleştiğinde ise, dışarıya ısı verilir. Bu "gizli ısı" olarak bilinen kavramdır. 
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Gizli ısı, suyun ısısını değiştirmeyen, ancak sadece onun katıdan sıvıya ya da sıvıdan 

gaz haline geçmesini sağlayan ısıdır. Bir buzu eritmek için ona ısı verdiğinizde, buz 0C`ye 

kadar gelir. Sonra biraz daha ısı verirsiniz, buzun ısısında hiçbir artış olmaz, hala 0C`dir. 

Ama artık buz değildir, eriyip su olmuştur. Isıda bir fark olmamasına rağmen, sadece katı 

halin sıvıya dönüşmesi için kullanılan bu enerjiye "gizli ısı" denir. Tüm sıvıların gizli ısıları 

vardır. Ancak suyun gizli ısısı, bilinen tüm sıvıların en yükseği sayılabilir. Normal ısılarda, 

sadece amonyak sudan daha yüksek bir donma gizli ısısına sahiptir. Buharlaşma gizli 

ısısında ise su en yüksek gizli ısıya sahip sıvıdır. 

 

1.4.12. Suyun Termal Kapasitesi 
 

Suyun "termal kapasitesi", yani suyun ısısını bir derece artırmak için gereken ısı 

miktarı, bilinen diğer sıvıların çok büyük bölümünden daha yüksektir. 

 

1.4.13. Suyun Termal İletkenliği 
 

Suyun termal iletkenliği, yani ısıyı iletebilme yeteneği, bilinen diğer herhangi bir 

sıvıdan en az dört kat daha yüksektir. Buzun ve karın termal iletkenlikleri ise düşüktür. Yani 

buz, havadaki soğuğu, altındaki su tabakasına çok az iletir. Böylece dışarıdaki hava –50C`yi 

bulsa bile, denizin üstündeki buz tabakası bir-iki metreyi geçmez. Foklar, penguenler ve 

diğer kutup hayvanları, bu sayede denizin üstündeki buzu delerek alttaki suya ulaşabilirler.  

 

 

Tablo.1.2:Suyun 0-100 Cº Arasındaki Fiziksel Özellikleri 
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1.5. Suyun Vücuttaki Görevi 
 

Canlıların yaşamsal faaliyetlerinin devamında en önemli madde olan su, insan 

vücudunda da en fazla bulunan temel bir bileşendir. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde 

suyun belli başlı görevleri vardır. 

 

Su iyi bir eritkendir. İçinde çok sayıda madde eriyebilir. Hücre çalışması su ve içinde 

çözünmüş maddelerle sürdürülür. 

 

 Hücrenin sitoplâzmasında hemen hemen bütün maddeler erimiş olarak bulunur. 

Hücre dışı sıvılarında da çok çeşitli maddeler su içerisinde erimiş durumdadır. 

Ayrıca su, tepkimelerin oluşabileceği sıvı bir ortam hazırlar, enzim 

tepkimelerine katılır, iyonlaşma olaylarının da gerçekleşmesini sağlar.  

 

Bu özellikleri ile suyun vücuttaki görevleri şunlardır: 

 

 Besinleri vücuda alma, 

 Sindirme 

 Besin ögelerini emilme 

 Hücrelere taşıma  

 Hücrelerde kullanma 

 

 Metabolizma sonucu oluşan artık ögelerin akciğerlere ve böbreklere taşınarak 

vücuttan atılmasını sağlar.  

 Vücut ısısının denetimini sağlar. Vücutta oluşan ısı terle dışarı atılır. Yaklaşık 1 

lt suyun buharlaşarak terle atılması 600 kalorilik ısıyı yok eder. Böylece vücut 

sıcaklığı normal derecede tutulmaya çalışılır.  

 Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın (örneğin eklemler) 

gerektiği gibi çalışmasını sağlar. 

 

Vücuttaki suyu ifade etmek için vücut sıvıları terimi kullanılır. 

 

 

Şekik.1.9:Vücuttaki sıvıların dağılımı 
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Hücre dışı sıvıları kan plazması, hücreler arası boşlukları dolduran sıvı ve lenf 

oluşturur. Tükürük bezlerinin salgısı, safra, pankreas öz suyu, sindirim sistemindeki bezlerin 

salgıları hücre dışı sıvısı sayılır. Hücre içi ve hücre dışı sıvıları yoğunluk, hacim ve başka 

yönlerden dengede tutulur.  

 

Vücuda alınan suyun çoğu ince bağırsakta, az olarak da kalın bağırsakta emilir ve 

vücut sıvılarına katılır. 

 

1.5.1. Su İhtiyacı 
 

Genel olarak, insan vücudunun 2/3’si sudur. İnsan vücudunun içerdiği su yaşa ve 

cinsiyete göre değişir. Çocukların vücudundaki su oranı yüksektir. Yaş ilerledikçe suyun 

yerini yağ alır. Yetişkinlerin vücut ağırlığının %50-60’ı sudur. Şişmanlarda bu oran %50’ye 

düşer, zayıflarda ise %70’e çıkar.  

 

Su vücudun her yanına dağılmıştır. Vücuttaki suyun %60’ı hücre içinde, %40’ı hücre 

dışındadır. Kas, karaciğer, böbrek gibi organlarda su oranı yüksek kemik ve dişlerdeki su 

oranı düşüktür.  

 

Vücutta oluşan artık maddeler ve fazla ısı su yardımıyla böbreklerden, deriden, 

bağırsaklardan ve akciğerlerden atılır. 

 
 Normal durumlarda su kaybı en çok böbreklerde olur. Yetişkinlerde günde idrarla 

1200–1500 mL su dışarı atılır. 

 Bağırsak yoluyla günde 100–300 mL su atılır. İshalde bu oran artar. Solunum 

(akciğerlerden) ve deri yoluyla su kaybı 300–400 mL kadardır. 

 Normal koşullarda vücuttan 2,5–3 litre su günlük olarak atılır. Su dengesinin sağlanması 

için bu suyun vücuda alınması gerekir.  

 

Vücuttan su kaybı sonucu kan plazmasının yoğunluğu %1 artınca, beyindeki susama 

merkezi uyarılarak susama duygusu gelişir ve birey su veya yerini tutan içecek içer. Bir 

kalori için 1-1,5 ml su alınmaktadır. Su ihtiyacı içeceklerle, suyla, katı besinlerle ve 

metabolizma sonucu oluşan suyla karşılanır. 

 

Vücudun günlük kaybettiği su ihtiyacını karşılamak için uzmanlar normal bir insanın 

günde 6–8 bardak su içmesi gerektiğini belirtmektedir. Vücut ağırlığının yüzdesi olarak su 

kaybının sonuçları şu şekilde olabileceği belirtilmektedir: 

 

%1: susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması  

%2: ısı artması, artan susuzluk hissi  

%3: vücut ısı düzenin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi,  

%4: fiziksel performansın %20-30 düşmesi  

%5: baş ağrısı, yorgunluk  

%6: halsizlik, titreme  

%7: fiziksel etkinlik sürerse bayılma  

%10: bilinç kaybı 

%11: olası ölüm 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Halsizlik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Titreme&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilin%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%BCm
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Fazla protein alımı, fazla tuz alımı ve kaybı, kusma, ishal, terleme, ateşli hastalıklar, 

sıcak çevrede çalışmak gibi durumlar su ihtiyacını artırır.  

 

Vücut su yetersizliğine çok dayanıksızdır. Hastalıklar ve su kaybının çok olduğu 

durumlarda zamanında su verilmezse hayat tehlikeye girer. 

 

İshal, kusma gibi su kaybının arttığı durumlarda vücut suyunun azalmaması için su, 

tuzlu ayran ve sulu besinler verilmelidir. Özellikle ishalde su ve elektrolit dengesi tehlikeye 

girer. Bu durumda hastaya verilecek suyun içine belirli miktarda tuz ve şeker katılır. 

Hastanın bol bol bu karışımdan ve sulu gıda alması sağlanır. Yiyeceklerine tuz eklenir. 

 

Su, bütün canlılar için vazgeçilmez hayatsal bir ögedir. İnsan besin almadan haftalarca 

canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Vücut için gerekli 

maddelerin çoğunluğu su içinde çözünmüş iyon olarak bulunur. Bu nedenle saf su insan 

vücudu için yararsızdır. Saf su, mineraller, tuzlar ve diğer yabancı maddelerden tamamen 

temizlenmiş sudur ve ancak özel yöntemlerle elde edilir. 

 

1.5.2. İçme Suyunun Özellikleri 
 

İçme suyunun özelliklerine geçmeden önce içme ve kullanma suları, su kalitesi ve 

işlenmiş içme suyu terimlerini öğrenelim. 

 

 İçme ve kullanma suları: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve gıda 

maddelerinin hazırlanması (gıda maddesi ile doğrudan temas eden ) vb. amaçlar 

için kullanılan, orijinal haliyle veya arıtıldıktan sonra bu standartta belirtilen 

özellikleri sağlayan dere, nehir, göl, baraj ve benzeri sular ile kaynak sularıdır. 

Kullanım amacına yönelik sulara alimentasyon suyu denir, bu sular için değişik 

su standartları geliştirilmiştir. 

 Su kalitesi: Değişik amaçlarla kullanılan her suda olması gereken özellikler 

vardır.    Bunlara kullanma sularının standartları denir. Örnek olarak, içme ve 

içecek olarak kullanılan sular, fabrikaların atıklarını bıraktığı sular santrallerde 

soğutma suyu olarak kullanılan sular, tarımda ve balık havuzlarında kullanılan 

sular için belirlenen özellikler vardır. Bununla birlikte, konutlarda içme suyu 

dışında, temizlik amacıyla kullanılan suların da bazı özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu sular mikroplu, kirli ve fazla sert olmamalıdır. 

 Kaliteli su; Her zaman güvenilir, lezzet, renk ve kokusu değişmeyen, 

tüketicilerin beğenisine uygun sudur.  

 İşlenmiş içme suyu: Yer altından gelen su, ileri teknoloji ile saflaştırılıp, 

ozonlama işleminden geçirilir ve damak zevkine uygun minerallerin ilave 

edilmesinin ardından tüketiciye sunulur.  
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Aşağıda içme ve kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri 

verilmektedir. 

 

1.5.2.1. İçme Suyunun Fiziksel Özellikleri 

 

Su bulunduğu şartlara bağlı olarak katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilir. Yoğunluğu 

büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Suyun fiziksel özelliklerinden sıcaklığı, bulanıklığı, rengi, 

lezzeti, kokusu, geçirgenliği ve ph’ı önemlidir.  

 

 Sıcaklık: İçilebilir suyun sıcaklığı 7–12 
0
C olmalıdır. Çok soğuk ve sıcak 

suların içimi hoş değildir. Sıcak suların içim tadı yavan, kaynak suları genelde 

serindir. 

 Bulanıklık: Suyun bulanıklığı içindeki asılı ve kolloidal durumda bulunan 

organik ve inorganik maddelerden ileri gelir. Organik maddeler arasında patojen 

mikroorganizmaların bulunabileceği de ayrıca unutulmamalıdır. Bulanık sular 

daima şüpheli sular olarak kabul edilmelidir.  

 

İçme ve kullanma sularının berrak olması da hijyen yönünden önemlidir. Kaynağı ne 

olursa olsun önceden ne gibi temizleme işlemine tabi tutulursa tutulsun bulanık suların 

içilmemesi, işletme ve ev işlerinde kullanılmaması gerekir. Hatta borularda tortu bırakmaları 

dolayısıyla endüstride bile kullanılmamalıdır. Depolanmış suda 10 m derinliğindeki cisimler 

fark edilmelidir. 

 

Bulanıklık tayininde “turbidimetre” denilen alet kullanılır. Bu aletin esası ,1 metre 

uzunluğunda 2 cm çapında bir cam borudur. Bir ucunda ortasında 4 mm siyah bir çizgi 

bulunan beyaz bir tıpa ile kapatılır. Bulanıklığı ölçmek için cam borunun içine tıpadaki siyah 

çizgi, üsten bakıldığında kayboluncaya kadar numune suyu konulur. 60 cm yüksekliğinden 

daha fazla su konulduğunda çizgi görülürse suyun berrak olduğuna karar verilir.30-60 cm 

arası hafif bulanıklığa ve 30 cm'den aşağı olursa bulanıklılığa karşı gelir. Muayene gündüz 

ışığı ile (güneş ışığında değil) yapılmalıdır. 

 

 Suyun rengi:  

 

Suyun mavi rengi kalın su katmanlarında daha iyi görünür. Az miktardaki su renksiz 

olmasına karşılık kalın tabaka halinde doğal olarak mavimtırak renktedir.  

Pratikte suyun rengi, içindeki katkı, kirlilik vb. etkenlere bağlı olarak suda kolloidal 

halde bulunan organik ve inorganik maddeler, bazen de endüstri sularında erimiş kimyasal 

maddeler ve boyalara göre büyük ölçüde değişebilir.  

 

Demir bileşikleri, kolloidal organik maddeler ve özellikle de bitkisel kaynaklı 

maddeler süspansiyon halinde bulunduklarında suyu renklendirirler.  

 

İçinde demir tuzları (ferro) bulunan sular sarı renkte olup havalandırılınca 

kırmızımtırak çökelek verirler.  

 

Granitli kayalardan gelen sular hafif esmerimsi bir renk taşırlar.  

Bakır ise mavi alev rengi oluşturur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/BakÄ±r
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Kireçtaşı, suyu turkuaz rengine çevirir.  

Suyun içindeki yosunlar, suyu yeşil renkli olarak gösterir. 

Suyun rengi hakkında karar verebilmek için suya süzüldükten sonra bakılmalıdır.  

 

 Suyun kokusu: 

 

Genellikle iyi nitelikli su kokusuzdur. Suyun kokulu oluşu birçok nedenden ileri gelir. 

 

Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir: 

 

Suların içinde yaşayan algler, protozoalar, çeşitli mikroorganizmalar, 

mikroorganizmaların fermantasyonu,  

 

Suya dışkı, idrar karışması  

Sudaki organik maddelerin ayrışması 

Suya evsel, endüstriyel artık ve atıkların karışması  

Derin yeraltı sularında sülfatların ayrışmasıyla kükürtlü hidrojen (H2S) oluşması 

Suların nakledilmelerinde kullanılan boru ve kaplar  

Suların dezenfeksiyonunda kullanılan klor ve iyot  

 

 Koku muayenesi için şişenin kapağı çıkarılarak hemen koklanır. Ayrıca 

su bir beherglas’a konur, ağzı saat camı ile kapatılır ve 95C'ye kadar 

ısıtıldıktan 5 dakika sonra koku muayenesi yapılır. 

 

 Suyun lezzeti:  
 

Suyun lezzeti, suda erimiş oksijen ve karbondioksit gazlarına, içerdiği diğer kimyasal 

maddelere, suyun sıcaklığına ve soğukluğuna göre değişmektedir. Suyun lezzeti doğal ve hoş 

içimli olmalıdır. Ekşi, acı, tuzlu, madeni veya kekremsi olmamalı, içildiği zaman boğazda 

kuruluk, buruşukluk ve midede de şişkinlik hissi vermemelidir.  

 

Suya istenilen taze su lezzetini veren oksijen ve karbondioksit gazları su ısıtıldığında 

buharlaşarak uçar, suda yavan ve tatsız bir lezzet oluşur.  

 

Suda bulunan mineral maddelerin oranı az ise suda kabul edilebilir bir lezzet vardır. 

Mineral maddelerin çokluğu suyu içilemez bir hale getirebilir. 

 

 Geçirgenlik: Suyun elektrik akımına direnci saf olduğu zaman çok şiddetlidir. 

2000- 5000 Ώ arasında değişir. Çözünmüş madensel tuzları içerdiği zaman ise 

elektrik akımı direnci azalır. 

 pH derecesi: Suyun pH'ı suda kalsiyum bikarbonat Ca(HCO3)2 ve sodyum, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi alkali tuzlar bulunursa bazik, fazla 

karbondioksit varsa asit reaksiyon gösterir. Suyun pH'ı nötr veya hafif alkali 

olmalıdır. Kaynak sularında pH 7.0–8.5, içme ve kullanma sularında pH 6.5–9.2 

sınırları içinde olmalıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/KireÃ§taÅ�Ä±
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turkuaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yosun
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1.5.2.2. İçme Suyunun Kimyasal Özellikleri 

 

İçme suyunun bir takım kimyasal özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler:  

 

 Sularda Oksijen:  

 

Oksijen, erimiş halde hava ile temas eden sularda bulunmaktadır. Sudaki oksijen oranı 

aşağıdaki durumlara göre değişir: 

 

Suyun yüzeysel veya derin olması 

Kokuşmuş maddelerin bulunup bulunmadığı 

Sıcaklığı 

Hava basıncı 

Bulunan madensel tuzlar 

Suda yaşayan canlılar 

Suyun dalgalı, çarpıntılı olması 

 

Genellikle dalgalandıkça ve aktıkça havadan oksijen alan temiz sular, litresinde 12 ml 

kadar oksijen içerirler. Bu sularda kokuşma maddeleri bulunduğunda, oksijen bu maddeler 

tarafından harcanır ve miktarı çok azalır.  

 

Bununla beraber hiçbir kirliliğe bağlı olmadığı halde yer altı 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 da 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 kemirici 

(agresiv ) özellik kazandırmaktadır. 

 

 Karbondioksit:  
 

Karbondioksit hemen hemen her suda çok az bulunur. Bu durumun sağlığa  zararı 

yoktur. Fakat suyun lezzeti üzerine etkisi vardır.  

 

Genel olarak karbondioksit oranının olabildiğince az olması istenir. Litrede 5 mg 

karbondioksit kabul edilebilir sınırlardadır. Fazla CO2 miktarı suda bazı maddelerin fermente 

olduğunun ve kokuşmanın belirtisidir.  

Çok derinden elde edilen gazlı maden sularında fazla karbondioksit bulunur. Yaklaşık 

litrede 2–3 mg'dır. Bunun kokuşma ve fermantasyonla ilgisi yoktur.  

 

Fazla miktarda karbondioksit bulunan suların pH'sı düşer ve asidik ortam oluşur. 

Böyle sular korozif özellik kazanırlar. Boruları, bulundukları kapları aşındırdıklarından 

kurşun, bakır, çinko gibi madenleri de içerirler. Sonuçta madensel zehirlenmelere neden 

olurlar. 

 



 

 22 

1.5.2.3. İçme Sularının Mikrobiyolojik Özellikleri 

 

Doğal kaynaklardaki su, doğal mikro florasında bulunan bakteriler ile topraktan 

kaynaklanan bakterileri içerebildiği gibi insan ve hayvanların doğal bağırsak mikro 

florasında bulunan bakteriler ve bağırsak patojenlerini de içermektedir. 

 

Suda bulunan bakteriler, üretim, hasat, işleme ve çeşitli aşamalarda gıda ile temas 

ettiğinde veya gıdalara eklendiğinde önemli bulaşma kaynaklarından birini oluşturur. 

 

İçme suları sağlık açısından her türlü mikrobiyolojik tehlikeden arınmış olmalıdır. 

İçme ve kullanma sularının 1cm3’ ünde 500’ den fazla aerob bakteri ve 100 cm3’  ünde ise 

koliform bakteri ürememelidir. 

 

1.6. Sularda Sertlik 
 

Bir suyun sertliği içindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum veya magnezyum 

tuzlarından ileri gelen özelliktir. Sularda sertlik üç çeşittir: 

 

1.6.1. Geçici sertlik (karbonat sertliği) 
 

Kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlarından meydana gelen sertliklere denir. Geçici 

sertlik bikarbonatlardan ileri geldiğinden, suların kaynatılması ile giderilir. Kaynatma 

sırasında ısı etkisiyle bikarbonatlar karbonat, karbondioksit ve suya parçalanır. Oluşan 

magnezyum ve kalsiyum karbonatlar çökerek ortamdan uzaklaşırlar.  

 

Ca( HCO3)2 + ısı → CaCO3 + CO2 + H2O↓ 

 

Mg( HCO3)2 + ısı → MgCO3 + CO2 + H2O↓ 

 

1.6.2. Kalıcı sertlik (karbonat olmayan sertlik) 
 

Kalsiyum ve magnezyumun klorür, nitrat, sülfat, fosfat ve silikat tuzlarından meydana 

gelen sertliklere denir. Kalıcı sertlik kalsiyum, magnezyum sülfat ve klorürden ileri geldiği 

için kaynatılmakla giderilemez. Bunun için değişik yöntemler kullanılır. 

 

1.6.3. Sertlik bütünü (toplam sertlik) 
 

Geçici ve kalıcı sertliğin toplamıdır. 

 

Sertlik bütünü (toplam sertlik) = Geçici sertlik + Kalıcı sertlik 
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1.7. Sularda Sertlik birimleri 
 

Sularda sertlik birimleri olarak değişik tanımlar kullanılmaktadır. Bunlardan en çok 

kullanılanları şunlardır: 

 

 Fransız sertlik derecesi ( f) : Litrede 10 mg kalsiyum karbonat (CaC03) 

kapsayan suyun sertliği, 1 Fransız sertlik derecesidir.  

 

 İngiliz sertlik derecesi ( e) : 0.7 litre (1 galon) suda 10 mg kalsiyum karbonat 

(CaC03) kapsayan suyun sertliği, 1 İngiliz sertlik derecesidir. 

 

 Alman sertlik derecesi ( dH) : Litrede 10 mg kalsiyum oksit (CaO) kapsayan 

suyun sertliği, 1 Alman sertlik derecesidir. 

 

Sertlik birimleri arasında şu bağıntı vardır ve sertlik derecelerinin birim çevirme 

işlemlerinde kullanılır:  

 

1  0f = 0.56 0dH= 0.7 0e = 10 ppm 

 

Örneğin; 

 

100 ml de 20 mg CaC03 bulunan suyun sertliği, 

 

 Kaç Fransız sertlik derecesidir? 

 Kaç Alman sertlik derecesidir? 

 Kaç İngiliz sertlik derecesidir? 

 Fransız sertlik derecesini bulmak için doğru orantı kurulabilir: 

 

1000 ml          10 mg CaC03     1 f ise 

100 ml             20 mg CaC03      x 

x .100.10 =20.1000.1               x =20  f 

 

 Alman sertliğine dönüştürmek için 1 f =0.56 dH eşitliğinden yararlanılır. Buna 

göre: 

 

1 f              0.56 dH ise 

20  f               x dH 

x .1 = 20. (0.56)     x = 11.2  dH’dir 

 

 İngiliz sertliğine dönüştürmek için 1 f = 0,7  e eşitliğinden yararlanılır. Buna 

göre: 

 

1 f              0.7  e ise 

20  f               x e  

     x .1 = 20. (0.7)        x = 14  e’dir 
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İçme ve kullanma sularının sınıflandırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
 

Özellik 
Alman Sertlik Derecesi 

( dH) 

Fransız Sertlik Derecesi 

( f) 

Çok yumuşak su 0–4 0–5 

Yumuşak su 4–8 5–10 

Orta sert su 8–12 10–20 

Sert su 12–18 20–30 

Çok sert su 18–30 30–50 

Tablo 1.3: İçme ve kullanma sularının Alman ve Fransız sertlik derecesi cinsinden 

sınıflandırılması 

Yer altı suları yüzey sularından daha serttir, çünkü bu sular yeraltında bulunan 

madensel maddelerle daha çok temastadır. 
 

Yumuşak sular borularda sert sulardan daha fazla korozyona sebep olur. Çünkü çok 

sert sularla su dağıtma sistemlerinde bulunabilecek Cu, Zn, Pb, Cd gibi ağır metaller su 

borularında kabuk (kireç) oluşturur.  
 

Sert sular aynı zamanda mutfak eşyalarında kabuk (kireç) yapar ve sabun sarfiyatını 

artırır. Yarım kilogram kireç 4,5 kg sabun sarf ettirir.  

 

Sert suların kullanma zorunluluğu dışında içilmesinde aşağıdaki zararlar vardır: 
 

 Mide asitliğini nötrler, bu yüzden midedeki sindirimi güçleştirir ve geciktirir. 

 Vücudun sudan kalsiyum alma olanağını ortadan kaldırmış olur. 

 Vücuda fazla sodyum iyonu girerse, kanın tampon dengesi bozulur. Dış etkilere 

ve özellikle mikroorganizmalara dayanıklılık azalır, metabolizma bozulur, deri 

ve dolaşım hastalıkları görülür. 

 Bağırsaklarda safra asitlerini nötrler, bu asitlerin etkilerini ve dolayısıyla 

buradaki sindirimi azaltır, karaciğer, safra yolu bozukluklarına sebep olur. 

 Vücuda giren fazla alkaliyi dışarı atmak için böbrekler çok yorulur. Bu gibi 

sular idrarın reaksiyonunu da alkaliye dönüştürdüğünden, idrar yollarında 

oksalat, fosfat ve karbonat taşlarının kolayca oluşmasına sebep olur. 

 Çok sert sularla vücudu yıkamak da doğru değildir. Çünkü fazla alkali, derinin 

yüzeyini eriterek koltuk altı, apış arası, parmak ve bilhassa ayak parmakları 

arasında pişik gibi zedelenmeler, dermatozlar meydana getirir. Uzun süre bu 

gibi sularla yıkananların saçları, kirpik ve kaşları dökülür. 

 Çok sert sularla sulanan bitkiler, çiçekler büyüyemez ve kurur. 

 Çok sert suya konan akvaryum balıklarının da yaşaması zorlaşır. 

 



 

 25 

1.8. Suyun Sertliğinin Giderilmesi 
 

Suya sertlik veren maddeler magnezyum ve kalsiyumun suda çözünen tuzlarıdır. Gıda 

maddesi ve sanayi girdisi olarak kullanılan suların belli bir sertlikte olması istenir. Örneğin; 

tekstil, boya, kâğıt, deri, gıda gibi birçok endüstride sert su kullanılamaz, buhar kazanlarında 

taş oluşmaması için yumuşak su kullanılır. 

 

Arıtılarak sertliği giderilmiş sular, her türlü temizlik işlerinde, çay, kahve ve 

yemeklerde de kullanılır. 

 

Sertliğin giderilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin amacı şudur: 

 

Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını ya tamamen uzaklaştırmak ya da ortamda 

bırakıp etkisiz hale getirmektir.  

 

 Bikarbonattan ileri gelen sertliği gidermek için kaynatmak yeterli olurken diğer 

sertlikleri gidermek için farklı yöntemler kullanmak gerekir. 

 Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tamamen uzaklaştırmak için bunların suda 

çözünmeyen bileşiklerini oluşturmak gerekir. Bilinen en iyi yöntem soda ile 

çöktürmektir. 

 

Ca
+2

  +  NaCO3    →→  CaCO3 + 2Na 

 

En basit sertlik giderme yöntemi soda ile yumuşatma 

 

 Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını etkisizleştirmek için diğer bir yol bu 

iyonları kompleks içine almaktır. Bu amaçla kullanılan madde EDTA (Etilen 

Diamin Tetra Asetik asit)’dır. Piyasada kireç giderici adı altında pratik amaçlar 

için kullanılır. 

 Yukarıda belirtilen pratik yöntemler kullanılan su miktarlarının fazla olması ve 

ekonomik olmaması nedeniyle endüstride pek geçerli değildir. Endüstride suyun 

sertliğini gidermek için özel iyon değiştiriciler kullanılır. “Zeolit” denen iyon 

değiştiriciler üzerinden geçen sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları tutularak 

yerine sodyum ( Na ) iyonları verirler. Böylece sudaki kalsiyum ve magnezyum 

iyonları tamamen temizlenmiş olur. Su sertliğini gidermek amacıyla kullanılan 

zeolit bir zaman sonra özelliğini yitirir. Çünkü yapısında artık sodyum iyonu 

kalmamış, yerine kalsiyum ve magnezyum iyonları gelmiştir. Bu durumda 

cihazdan sert su akımı kesilip yerine doymuş NaCl ( sodyum klorür-sofra tuzu 

)çözeltisi geçirilerek zeolit tekrar sodyum iyonlarınca yüklenmiş olur. Bu işleme 

“Rejenerasyon” denir. 
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Şekil 1.10: Su sertliğini gidermede kullanılan basit bir iyon değiştirici 

1.9. İçilebilir Nitelikteki Suyun Özellikleri  
 

 Kokusuz, renksiz, tortusuz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır. 

 İçimi hoş, sıcaklığı 15 C’den daha düşük, tercihen 7 C olmalıdır. 

 Sertliği 7-14 Fransız sertlik derecesinde olmalıdır. 

 Toksin ve zararlı maddeler ihtiva etmemelidir. 

 Hastalık yapıcı (Patojen) mikroorganizmalar barındırmamalıdır. 

 Bol miktarda ve fiyatı ekonomik olmalıdır. 

 

Tüketim amaçlı su ile ilgili yasal zorunluluklar ve sınırlamalar, “İNSANİ TÜKETİM 

AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” de belirtilerek Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

 

1.10. Suyun Rezistivitesini (Elektriksel İletkenlik = EC) Ölçme 
 

Su kalitesinin belirlenmesinde araştırılan parametrelerden birisi de suyun iletkenlik 

değerinin belirlenmesidir. İletkenlik çözelti içinde iki elektrot arasındaki elektrik akımıdır. 

Elektrik akımı geçişi çözelti içindeki iyonlar tarafından yapılmaktadır.  İletkenlik suyun 

saflığını belirleyen bir özelliktir. Suyun iletkenliği ne kadar az ise içerisindeki iyonlar da o 

kadar azdır. Su içindeki H+ ve OH- iyonlarından dolayı çok az bir iletkenlik vardır. Bu 

iletkenlik ölçeğinin başlangıcı olarak kabul edilir. İletkenlik “İletkenlik=1/direnç” eşitliği ile 

ifade edilir. Ölçü birimi olarak Siemens/cm kullanılmaktadır (S=Siemens=Ohm-1). Saf 

suyun iletkenliği 0.055 mS/cm civarındadır. 

 

Bir suyun elektriksel iletkenliği, su içinde çözünmüş olarak bulunan iyonların cinsi ve 

konsantrasyonuna bağlıdır. Çözünmüş tuz konsantrasyonu arttıkça elektriksel iletkenlikte de 

artış olur. Bu nedenle suların elektriksel iletkenliği ölçülerek su içinde çözünmüş toplam tuz 

miktarı hakkında fikir edinilebilir. 
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İletkenliğin doğrudan ölçülmesi ile sudaki toplam iyon derişimi saptanır. İletkenlik 

değişimlerine dayanarak yapılan analiz yöntemine kondüktometri (iletkenlik ölçme) denir ve 

kondüktometre denilen cihazlarla ölçülür. 

 

1.10.1. Suyun iletkenliğini etkileyen etmenler 
 

Suyun iletkenliği; 

 

 Sudaki iyonların toplam ve bağıl konsantrasyonlarına,  

 Hareketliliğine,  

 Değerliklerine ve  

 Ölçüm sıcaklığına bağlıdır. 

  

Fotoğraf.1.3: Kondüktometre 

1.10.2. Suyun Rezistivitesini ölçme 
 

 Kullanılan Araç Gereçler 

 

 İletkenlik ölçüm aleti  

 Standart KCl çözeltisi  

 Analitik terazi  

 Su örnekleri  

 

o Standard potasyum klorür çözeltisi hazırlama: (0,0100 M) : 
745,6 mg susuz KCl tartılır, bir miktar saf suda çözünür ve 1 L’ye 

tamamlanır. Bu, 25
o
C’de iletkenliği 1413 μmhos/cm olan standard 

referans çözeltisidir.  

o Numune hazırlanması: Temiz su numuneleri direkt olarak 

ölçülebilir. Aşırı tortulu, yağlı, katranlı vb. gibi kirli numuneler 

süzülmelidir. 

 

 İşlem Basamakları: 

 Kondüktometre ölçümden, 15-20 dakika önce önce çalıştırılarak ısınması 

sağlanır (Fotoğraf.1.4 ) 
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Fotoğraf.1.4: Kondüktometrenin analize hazırlanması 

 Çalıştırıldıktan sonra göstergenin ölçüm moduna geçmesi için bir süre 

beklenir (Fotoğraf.1.5) 

 

Fotoğraf.1.5: Göstergenin ölçüm moduna geçmesi 

 Standart KCl çözeltisi hazırlanır (Fotoğraf.1.6). 

 

Fotoğraf.1.6: Standart KCl çözeltisinin hazırlanması 

 Kondüktometrenin elektrotunu KCl çözeltisine daldırılıp, 1-2 tur 

hafifçe çevrilir ve göstergedeki iletkenlik değeri  sabitleninceye kadar 

beklenerek kalibrasyon yapılr ( Fotoğraf.1.7). 
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Fotoğraf.1.7: Kondüktometrenin kalibrasyonu 

 Su numunesi içerisine kondüktometrenin elektrotunu daldırılır ve 

içerisinde 1-2 tur çevrilir, göstergede iletkenlik değeri sabitlendikten 

sonra okuma yapılır(Fotoğraf.1.8). 

 

 

Fotoğraf.1.8: Su numunesi iletkenliğinin ölçümü 

1.11. Suda Amonyak Aranması  
 

Suda çeşitli mikroorganizmaların varlığı pratik olarak, amonyak, nitrit, nitrat varlığı 

ile gösterilebilir. 

 

Suda amonyak bulunması kirlenmede başlangıç, nitrit ara ve nitrat son basamaktır. 

 

 Suda amonyak varlığı suyun taze kirliliğini, devam eden kirliliği gösterir. Ne 

serbest halde, ne de çeşitli tuzları halinde sularda bulunmaz. Organik 

maddelerin parçalanması ile oluşan amonyağın bulunması halinde özellikle 

dışkı vb. maddelerin karıştığının bir belirtisi olarak kabul edilmektedir. Fakat 

bazı derin kuyu ve toprağın temizliği ispatlanmış sularda amonyağa litrede1/100 

mg.'a kadar rastlanılabilmektedir. Buradaki amonyak bitkisel kaynaklı olup 

hayvansal ve insan kaynaklı kadar tehlikeli değildir. Kaynak içme ve kullanma 

sularında amonyak bulunmamalıdır. Amonyağın kısmen oksitlenmesiyle oluşan 

nitritlerin suda bulunması kuyu veya kaynaklara dışkı suyunun bulaşmasının 

göstergesidir. Eğer nitratlar organik maddelerle kirlenmiş sularda mevcutsa 

organik maddelerin parçalanmasının son ürünü olması ve suların kendi kendini 

temizleme sırasında oluşması sonucu bulunmasından dolayı kirliliğe işaret 

sayılmazlar 
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Suda amonyak tayini: Nessler ayıracı ile varlığı kontrol edilir. Tüpe konulan 10 ml 

suya birkaç damla Nessler ayıracı damlatılır. Az miktarda amonyak kirli sarı, çok miktarda 

ise turuncu ve kırmızıya doğru giden renk verir ve çökelti oluşur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İçme suyunda sertlik tayini yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız.  

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Ayarlı sabun çözeltisi 

 Hidrometri büreti 

 Hidrometri şişesi 

 Su 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hidrometri şişesine 40ml sertliği tayin 

edilecek su koyunuz. 

 

 Laboratuvar önlüğü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızı temizlemelisiniz. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlamalısınız. 

 Kullanacağınız araç gereçlerin 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 Hidrometri büretine ayarı belli sabun 

çözeltisini ‘0’ çizgisine kadar 

doldurunuz. 

 

 Hidrometri büretini doldururken huni 

kullanmalısınız. 

 Huniyi büretin geniş olan ucuna 

yerleştirmelisiniz. 

 Ayarlı sabun çözeltisini bürete 

doldururken zaman zaman büreti 

kaldırarak çözelti miktarını kontrol 

etmelisiniz. 

 Hidrometri büretine sabun çözeltisinin 

‘0’ çizgisine kadar doldurulmuş 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Ayarlı sabun çözeltisini numunenin 

içine damla damla ilave ediniz. 

 Ayarlı sabun çözeltisini numuneye 

birden bire boşaltmayınız, damla damla 

boşaltmaya özen göstermelisiniz. 

 Büretin ucu geniş kısmından 

parmağınızı dikkatli ve kontrollü şekilde 

kullanarak sabun çözeltisini hidrometri 

şişesine damlatmalısınız. 

 

 Gereğinden fazla sabun çözeltisi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kullanmak sonucun yanlış çıkmasına 

sebep olabilir,dikkat etmelisiz. 

 Hidrometri şişesine ayarlı sabun 

çözeltisinden damlatıp kapağını sıkıca 

kapatarak iyice çalkalayınız. 

 

 Şişenin kapağını sıkıca kapattığınızdan 

emin olmalısınız. 

 Hidrometri şişesini kuvvetlice 

çalkalamalısınız. 

 Şişeyi her çalkalamadan sonra biraz 

bekleterek sabun köpüğü oluşup 

oluşmadığını ve köpüğün hemen sönüp 

sönmediğini gözlemlemelisiniz. 

 Hidrometri şişesinde bulunan suyun 

yüzeyinde 1 cm kalınlığında 5 dk 

dayanan kalıcı köpük elde edilinceye 

kadar işleme devam ediniz. 

 

 Hidrometri şişesinde düz bir zemine 

koyarak köpük miktarını ve süreyi doğru 

olarak kontrol etmelisiniz. 

 Köpüğün en az 5 dakika sönmemesine 

dikkat etmelisiniz. 

 Hidrometri büretinde harcanan sabun 

çözeltisi miktarını okuyunuz. 

 Okumayı doğru yapmalısınız. 

 Okuduğunuz rakam doğrudan Fransız 

sertlik derecesi cinsinden suyun 

sertliğini verecektir.. 

 Bulduğunuz sonucu Fransız sertlik 

derecesi cinsinden not ediniz. 

 Okuduğunuz sonucu not almalısınız. 

 Sonucu Fransız sertlik derecesinden 

ifade etmelisiniz. 

 Bulduğunuz sonucu Alman sertlik 

derecesine çeviriniz. 

 Sertlik dereceleri arasındaki bağıntıyı 

kullanmalısınız. 

 Bağıntıyı doğru kurmaya ve işlem hatası 
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yapmamaya özen göstermelisiniz. 

 Bulduğunuz sonucu yorumlayınız. 

 Sizin ve arkadaşlarınızın bulduğu 

sonuçları karşılaştırmalısınız. 

 Farklılıklar varsa nedenlerini 

tartışmalısınız. 

 Sertliğini ölçtüğünüz su örneğinin 

arkadaşlarınızla aynı olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 



 

 34 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal formülüdür? 

A) CO2 

B) H2SO4 

C) HP4 

D) H2O 

E) HO2 

 

2. İnsan,vücudundaki suyun yüzde  kaçını kaybederse ölür? 

A) % 10  

B) % 15 

C) % 5 

D) % 20 

E) % 2 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi endüstride tercih edilen sulardır?   

A) Meteor suları  

B) Yeryüzü suları 

C) Yer altı suları 

D) Durgun sular 

E) Deniz suyu 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki durgun sulardır?  

A) Depo suları 

B) Havuz  

C) Deniz  

D) Baraj suları 

E) Nehir  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sıcak kaynak sularından değildir?   

A) Hipotermal  

B) Hopitermal 

C) Mezotermal 

D) Hipertermal 

E) Gayzer 

 

6. Normal koşullarda günlük su ihtiyacı kaç litredir? 

A) 3 L 

B) 1,5–2 L 

C) 3–3,5 L 

D) 2,5–3 L 

E) 4 L 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. İnsan vücudundaki su ihtiyacı hangi durumlarda artar? 

A) Ateşli hastalıklar 

B) İshal-kusma 

C) Fazla tuz alımı ve kaybı 

D) Terleme 

E) Hepsi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi içilebilir nitelikteki suyun  özelliklerinden değildir?  

A) Kendine has bir tadı bulunmalıdır. 

B) Sıcaklığı 22 0C’ de olmalıdır.   

C) Berrak ve renksiz olmalıdır. 

D) Zararlı mikroorganizmalar bulunmamalıdır. 

E) Kokusuz olmalıdır 

 

9. Suyun pH’ı nasıl olmalıdır?  

A) Asidik 

B) Nötr veya hafif alkali 

C) Bazik 

D) Alkali  

E) Nötr veya hafif asidik 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi geçici sertliğin tanımıdır? 

A) Kaynatmakla giderilemeyen sertliktir. 

B) Sabunu köpürtmeyen sertliktir. 

C) Kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlarından ileri gelen sertliktir.  

D) Suya acı tadı veren sertliktir. 

E) Hepsi  
 

11. Hangi faktörlere göre suda bulunan oksijen oranı değişir?  

A) Suyun yüzeysel olmasına   

B) Bileşimindeki madensel tuzlara   

C) Suda yaşayan canlılara  

D) Suyun derin olmasına   

E) Hepsi 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi suyun sertliği içinde çözünmüş olan tuzlardan oluşur? 

A) Kalsiyum-Magnezyum 

B) Klor-Flor  

C) Kobalt-Magnezyum 

D) İyot-Kalsiyum 

E) Sodyum  tuzlarından 
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13. Aşağıdakilerden hangisi toplam sertliği ( sertlik bütününü) ifade eder? 

A) Kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarıdır. 

B) Geçici ve kalıcı sertliğin toplamıdır. 

C) Kalsiyum ve magnezyum klorür, nitrat, sülfat, fosfat ve silikat tuzlarıdır. 

D) Sularda sertlik bütünü, hal değişimiyle ilgilidir 

E) Böyle bir sertlik yoktur. 

 

14. 100 ml’de 10mg CaCO3 (kalsiyum karbonat) bulunan suyun sertliği kaç alman sertlik 

derecesidir? 

A) 5,6 0 dH 

B) 5,4 0 dH 

C) 5,8 0 dH 

D) 5,7 0 Dh 

E) 5,0 0 Dh 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi  doğada bulunan suyun yaptığı devirdir? 

A) Kimyasal 

B) Hidrolojik 

C) Mikrobiyolojik 

D) Biyolojik 

E) Ekolojik 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi  yeryüzünde her zaman hareket halinde olan sulardır? 

A) Yeraltı suları 

B) Durgun sular 

C) Akarsular 

D) Meteor suları 

E) Yağmur suları 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi  kendiliğinden yeryüzüne çıkan sulardır?    

A) Kaynak suları  

B) Akarsular 

C) Kuyu suyu 

D) Durgun sular 

E) Hepsi 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi  suyun vücuttaki görevleridir? 

A) Metabolizma artıklarının vücuttan atılmasını sağlar. 

B) Vücut ısısını denetler. 

C) Su iyi bir eritkendir. 

D) Enzim tepkimelerine katılır 

E) Hepsi 
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19. Yetişkinlerin vücut ağırlığının yüzde kaçı sudur? 

A) %40–50 

B) %50–60 

C) %60–70 

D) %30–40 

E) %20–40 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi  konutlarda temizlik amacıyla kullanılan suyun özelliğidir? 

A) Mikroplu olmamalı 

B) Kirli olmamalı 

C) Fazla sert olmamalı 

D) Kötü kokulu olmamalı 

E) Hepsi 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi  mineraller, tuzlar ve diğer yabancı maddelerden tamamen 

temizlenmiş sudur? 

A) İçme suyu 

B) Kullanma suyu 

C) Saf su 

D) Steril su 

E) Klorlu su 
 

22. İçilebilir suyun sıcaklığı kaç 
0
C olmalıdır?   

A) 1,-3 0C arası 

B) 1–2 0C arası 

C) 7–15 0C arası 

D) 18–20 0C arası 

E) 5- 7 0C arası 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi  içilebilir  suyun lezzetini değiştirmez? 

A) Suda bulunan amonyak gazı 

B) Çözünmüş olarak bulunan tuzlar 

C) Suda erimiş O2  

D) Suyun sıcaklığı ve soğukluğu 

E) CO2 gazları 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi  suların kaynatılmasıyla giderilen sertliktir? 

A) Kalıcı sertlik 

B) Sertlik bütünü 

C) Geçici sertlik 

D) Toplam sertlik 

E) Magnezyum sertliği 
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25. Aşağıda verilen değerlere göre yüzdelik (%) nem miktarını hesaplayınız. Dara: 54,70g    

Dara+Örnek: 64,70g    Dara+KM:61,70g  

A) 20 

B) 30 

C) 35 

D) 40 

E) 15 

 

Aşağıdaki boşluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz. Önündeki harfi 

parantez içine yazınız. 

 

26. (   ) İnsanların her türlü gereksinimi için kullanılacak su ………....……… olmalıdır. 

 

27. (   ) Akarsular önemli miktarda ……………………. maddelerini de beraberinde 

sürükler. 

 

28. (   ) Tekstil, boya, kağıt, deri, gıda gibi birçok endüstride……………….su 

kullanılmaz. 

 

29. (   ) Suyun rengi, genellikle suda koloidal halde bulunan …………..…… ve 

……………. maddelerden ileri gelir. 

 

30. (   ) …….……………. , her zaman güvenilir, lezzet, renk ve kokusu değişmeyen, 

tüketicilerin beğenisine uygun sudur. 

 

31. (   ) Oksijen erimiş halde ……….…… ile temas eden sularda bulunmaktadır. 

 

32. (   ) Suların kaynatılması ile giderilemeyen sertlik …………… sertliktir. 

 

33. (   ) Yumuşak sular borularda sert sulardan daha fazla ……………… sebep olurlar. 

 

A. korozyona F. temiz 

B. kaliteli su G. standartları 

C. sert H. bulaşmaya 

D. organik / inorganik I. organik 

E. kalıcı İ. Hava 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

 Sabun çözeltisi ile kuyu suyunda sertlik tayini yapınız.  Yaptığınız işlemleri 

değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

Gerekli araç ve gereçler: 

 

 Hidrotimetri büreti ve pipeti 

 Sabun çözeltisi 

 Su numunesi 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?   

3. Kullanacağınız araç gereçleri temizlediniz mi?   

4. Hidrometri şişesine 40 ml kuyu suyu koydunuz mu?   

5. Hidrometri büretine sabun çözeltisini “0” çizgisine kadar 

doldurmaya dikkat ettiniz mi? 
  

6. Sabun çözeltisini numunenin içine damla damla ilave ettiniz mi?   

7. Kapağı kapalı hidrometri şişesini iyice çalkaladınız mı?   

8. Hidrometri şişesinde bulunan suyun yüzeyinde 1 cm kalınlığında 5 

dk dayanan kalıcı köpük elde edilinceye kadar işleme devam 

ettiniz mi? 

  

9. Şişeyi düz bir zemine koyarak köpük miktarını ve süreyi doğru 

olarak kontrol ettiniz mi? 
  

10. Hidrometri büretinde harcanan sabun çözelti miktarını doğru 

okudunuz mu? 
  

11. Bulduğunuz sonucu Fransız sertlik derecesi cinsinden not ettiniz 

mi? 
  

12. Sonucu Alman sertlik dercesine dönüştürdünüz mü?   

13. Sertliğini ölçtüğünüz su örneği arkadaşlarınızın örnekleriyle aynı 

mı? 
  

14. Analiz sonucunu rapor haline getirdiniz mi?   
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15. Araç, gereçleri özenli kullandınız mı?   

16. Çalışmalarınızı yaparken dikkatli davrandınız mı?   

17. Deney sonrası ortam ve araç temizliğinizi yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki suyu, su kirliliğini ve suyun 

kimyasal yapısının düzeltilmesi yöntemlerini izah edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gıdalarda su aktifliği hakkında araştırma yapınız. 

 Gıdalarda bulunan serbest ve bağlı su hakkında araştırma yapınız, 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle tartışınız. 

 

2. GIDALARDA BULUNAN SU 
 

Gıdalarda bulunan su miktarı önemli bir kalite göstergesidir. Çünkü bazı gıdalarda su 

oranı yüksek olursa hem kalite özellikleri değişir hem de enzim ve mikroorganizmalar 

tarafından kısa sürede bozulmaya neden olur. 

 

Gıdaların içerdiği su birçok bileşen için çözücü görevi görür. Gıdalardaki biyolojik ve 

kimyasal değişikliklerden kaynaklanan bozulmaların sebebi gıdaların yüksek miktarda su 

içermesidir. Kurutma ve konsantre etme gibi yöntemler gıdadaki su miktarını azaltarak 

çözünenlerin miktarını artırmayı amaçlar.  

 

Gıdalardan suyun ayrılması ve gıdaya çözünen madde eklenmesi aynı gibi görünse de 

gıda üzerindeki etkileri farklıdır. 

 

Gıdanın içerdiği çözelti, mikrobiyolojik gelişmenin kontrol edilebildiği noktaya kadar 

konsantre edildiğinde gıdada istenmeyen fiziksel ve kimyasal değişiklikler ortaya çıkabilir. 

Konsantrasyonun çok büyük miktarda artırılması, enzimatik ve enzimatik olmayan 

değişmeleri önler fakat bu durumda da gıdanın tadında ve görünüşünde değişmeler gözlenir. 

 

Gıdalarda su miktarını % nem olarak ifade ederiz.Gıdalarda nem miktarının kontrol 

edilmesinin nedenlerini şu şekilde ifade edebiliriz: 

 

 Depolama açısından nem miktarı önemlidir. Çünkü gıdadaki enzim ve 

mikroorganizma faaliyetleri nem miktarına bağlıdır. Nem miktarı arttıkça enzim 

ve mikroorganizma faaliyetleri de artar ve gıda bozulmaya başlar. Depolama 

ölçütlerinin belirlenmesinde gıdanın nem miktarına da bakılır. 

 Ticari açıdan önemlidir. Örneğin fire kayıpları ve fiyatın düşük olması vb. gibi  

 Standartlardaki nem oranını karşılaştırmak açısından önemlidir. Analiz 

sonuçlarının belli bir nem sınırı üzerinden verilmesi vb. gibi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Gıdalara uygulanacak işlemlerin optimum (en uygun) şartlarda yapılması  

 

2.1. Su Aktivitesi ve gıda teknolojisindeki önemi 
 

Gıdaların içerdiği su miktarı kantitatif olarak onun bileşimini belirleyen bir faktördür. 

Gıdada bulunan suyun özellikleri hakkında bilgi edinilmesi için su aktivitesinin bilinmesi 

gerekir. Zira gıdaların işlenmesi ve depolanması aşamalarında uğradıkları bozulmalar ve 

kalite kayıpları arasındaki bağıntılar en iyi şekilde su aktivitesi ile ifade edilmektedir. 

 

Su aktivitesi, gıda maddelerindeki suyun yapıya ne şekilde bağlı olduğunu, bazı 

kimyasal ve enzimatik reaksiyonlarla mikrobiyolojik faaliyetler için kullanılabilme 

durumunu ve derecesini belirlemektedir. 

 

Su aktivitesi, gıda maddesindeki su buhar basıncının, aynı sıcaklıktaki saf suyun su 

buharı basıncına oranıdır. 

 

Yani aw  = P/ P0 ‘dır. 
 

Burada: P=Çözeltideki suyun buhar basıncı, P0 =Saf suyun buhar basıncıdır. 

 

Bu kavram bağıl nemle de ilişkilidir.  

 

Bağıl nem= 100× aw. 

 

Taze gıdaların birçoğunun aw 0.99’un üzerindedir. Mikroorganizmalar aw 0,9-1’de 

maksimum düzeyde geliştiğinden taze gıdalar mikrobiyal olarak çok kısa sürede bozulurlar. 

aw 0,6’nın altında ise mikroorganizmalar gelişemezler. Kuru gıdalarda aw 0,6’dan düşük 

olduğundan uzun süre bozulmadan kalabilirler. 

 

Su aktivitesi ürünün raf ömrünü, kokusunu, rengini, lezzetini ve yapısını etkiler. Bu 

nedenle su aktivitesinin ölçülmesi, mikrobiyolojik riskleri en aza indirmenin ve gıda 

kalitesini artırmanın en önemli çözümüdür. 
 

Mikroorganizma Minimum Optimum Maksimum 

Bakteri 4,5 6,5–7,5 9,0 

Küf 1,5–3,5 4,5–6,8 9,0–11,0 

Maya 1,5–3,5 4,0–6,5 8,0–8,5 

Tablo 2.1: Bazı mikroorganizmaların gelişebildikleri yaklaşık pH değerleri 

Aynı su miktarına sahip gıdalar arasında dayanıklılıkları açısından önemli farklılıklar 

olduğu saptanmış ve gıdanın dayanıklılığı konusunda su miktarının tek başına ölçü 

olmayacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. 
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Gıda Maddesi Su Aktivitesi ( aw ) 

Kurutulmuş sebzeler, kek karışımları, kraker 0.2 – 0,3 

Kurutulmuş yumurta, kakao 0.4 

Çikolata, şekerleme, bal 0.5 – 0,6 

Kurutulmuş meyve, mısır şurubu 0.6 – 0,7 

Tuzlanmış balık, kuru incir (yumuşak) 0.7 – 0,8 

Macar salamı, reçeller 0.8 – 0,9 

Taze et, sebze ve meyveler, portakal suyu 

konsantresi 
0.9 – 1,0 

Tablo 2.2: Bazı gıdaların yaklaşık su aktifliği değerleri 

2.1.1. Serbest Su 
 

Tüm gıdalarda az veya çok su bulunur. Hayvansal ve bitkisel dokularda su, serbest su 

ve bağlı su halinde bulunur. 

 

Serbest su, su dışındaki protein, karbohidrat gibi su tutucu bileşiklerden uzak 

konumda bulunan, dokular arası alandaki sudur. Serbest su molekülleri arasında hidrojen 

bağları bulunur. 

 

 Gıdalarda serbest su daha fazla miktarda bulunur ve kurutma, buharlaştırma 

işlemleri sırasında gıdalardan kolaylıkla ayrılabilir.  

 Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeler ve kimyasal reaksiyonlar serbest suyun 

varlığında oluşmaktadır.  

 Gıdalarda bazı fiziksel değişimler serbest su ile ilişkilidir. Örneğin %13 rutubet 

içeren buğday kuru hissini verdiği halde, %8 nemli fındık elastik ve yaş hissi 

verir.  

 Gıdalarda serbest su nem ve kuru madde tayin yöntemlerinden biriyle miktarı 

tayin edilebilir. 

 Nem tayini yönteminde % nem miktarı (serbest su) aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

 

(Dara + Örnek) – (Dara + Kuru Madde) 

 

% NEM (g/100g) = ----------------------------------------------- × 100 
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Örnek: Bir gıda örneğine uygulanan işlemler sonucunda aşağıdaki değerler 

bulunuyor. Bu gıda örneğindeki % nem miktarını bulunuz. 

 

Dara (kabın ağırlığı): 27.63 g 

Dara+örnek: 32.62 g 

Dara+KM (kuru madde) : 32.09 g 
 

Verilen değerleri formülde yerine koyarsak; 
 

                                  (Dara+Örnek) – (Dara+Kuru Madde) 

% NEM (g/100g) = ----------------------------------------------- × 100 

                                                  (Dara+ Örnek) - Dara 
 

                                                32.62 ─ 32.09 

                                     =-----------------------------× 100 

                                                 32.62 ─ 27.63 
 

                                                         0.53 

                                                  =------------× 100 

                                                         4.99 
 

                                           % Nem   = 10.62 g/100g 
 

2.1.2. Bağlı Su 
 

Bağlı su, kristal suyun protein, karbohidrat gibi su tutucu kolloidal bileşiklerin 

yüzeyleri tarafından tutulan (absorbe edilen) sudur. Yığın halinde bulunan sudan farklı 

özelliklerdedir, katı dokulara yakın bulunur. 

 

 Hayvansal dokulardaki suyun %8-10’u,meyve ve sebzelerdeki suyun yaklaşık 

%6 kadarı bağlı sudur. 

 Bağlı su – 40 0C’ de donmaz.  

 Ancak yüksek sıcaklıklarda gıdadan ayrılabilir. 

 Bağlı suyun hareketi kısıtlıdır. 

 Bağlı su iyonlar, proteinler ve yüksüz maddelerle etkileşime girebilir. 

 Bağlı su kimyasal/biyokimyasal reaksiyonlarda kullanılamaz. 

 Mikroorganizmalar tarafından kullanılamaz. 

 

Kompleks sistemlerde su farklı şekillerde bağlı olabilir. Bağlı su olarak tanımlanan su 

yapısal su, komşu su ve çoklu tabaka suyunun yaklaşık tamamını kapsamaktadır. Yapısal su, 

su dışındaki bileşenlerin bir parçası olarak bulunan ve en sıkı bağlı olan sudur. 

 

 Yapısal su: Kimyasal hidratlar ve protein kristallerinde dokular arası bölgede 

bulunan bağlı sudur. 

 Komşu su: Yapıya kuvvetli bağlı su çeşididir. İyon ve iyon gruplarına bağlı su, 

komşu suyun en sıkı bağlı olanıdır.  
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 Çoklu tabaka suyu: Bağlı su, birinci tabakada kalan uçlara bağlanır ve komşu 

su dışında pek çok tabaka oluşturur. Su, dışındaki bileşenlere yakın bir 

konumdadır. Komşu suya oranla daha az kuvvetle bağlıdır.  

 

2.2. Su Kirliliği Ve Suda Otoepürasyon (Suların kendi kendini 

temizlemesi) 
 

Yer üstü ve yer altı sularını kirleten şartlar karşısında doğa, sularını korumak ve 

kirlenmiş olanlarını temizlemek için birçok aracı kullanmaktadır. Suların kirlenme sonucu 

taşıdıkları kimyasal maddelerin ve canlı cisimlerin, doğanın kendisinin temizlenmesine 

otoepürasyon (Autoepuration) denir. Kısaca “otoepürasyon” suların kendi kendini 

temizlemesidir. Bu olay biyolojik, kimyasal ve mekaniksel- fiziksel olmak üzere  üç şekilde 

oluşur. 

 

2.2.1. Biyolojik faktörler 
 

Biyolojik etkilerle suyun kendini temizlemesidir. 

 

Bu faktörler; 

 

2.2.1.1. Nitrifikasyon 

 

Aerop ve anaerop mikroorganizmaların tesiriyle organik maddeler bir seri redüksiyon 

ve oksidasyon olayları geçirerek bitkilerin istifade edebileceği nitratlar haline dönüşürler. 

 

2.2.1.2. Mikroplar arasındaki mücadele 

 

Canlı organizmada 37 C sıcaklığa ve bol gıda kaynaklarına alışmış olan patojen 

mikroorganizmalar , vücut dışına çıktığı zaman bu şartlara uzun zaman dayanamayıp ölürler 

veya bu şartlara alışmış olan saprofit mikroorganizmalarla karşılaşınca bunlara direnemeyip 

canlı kalamazlar. Ayrıca protozoonlar bakteriofajlar ve fitoplanktonlar çok önemli rol 

oynarlar. Bunların mikrop yeme konusundaki yetenekleri çok fazla olup kirli suların 

biyolojik temizlenmelerinde yaptıkları iş çok önemlidir. 

 

2.2.2. Mekaniksel ve fiziksel faktörler 
 

Mekaniksel ve fiziksel faktörlerle suyun kendini temizlemesidir.Bu faktörler: 

 

2.2.2.1. Süzülme (Filtrasyon veya perkolasyon) 

 

Su kum gibi küçük taneli bir toprak tabakasından geçerken ,içerisindeki kolloidal 

halde bulunan organik ve inorganik maddeler ve mikroplar , bu küçük kum taneleri 

tarafından çekilerek bunların üzerine yapışır. Bu işleme filtrasyon  veya perkolasyon denir. 

Uygun bir toprak tabakasından aşağıya geçen su böylece berraklaşır.Ancak filtrasyonun 

tesiri ,toprak tanelerinin çaplarına, tabakanın kalınlığına ve su basıncına bağlıdır. 
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2.2.2.2. Çökme 

 

Sular içinde bulunan madensel ve organik maddeler ağırlıkları sebebiyle yavaş yavaş 

dibe doğru çökerler ve bu esnada kendilerinin çekim sahasına tesadüf eden daha küçük ve 

kolloidal cisimler ile mikroorganizmaları sürükleyerek suların temizlenmesine yardım 

ederler. Suyun kitlesine ve durgun kalma süresine göre bu olayın etkinliği azalıp çoğalabilir. 

 

2.2.2.3. Dilüsyon 

 

Kirli suların daha az kirli veya temiz büyük su kitlelerine karışarak ,dilüe olması ve 

mikrop konsantrasyonlarının azalmasıdır. 

 

2.2.2.4. Güneş ışınları 

 

Güneşin ultraviyole ışınları sularda etki edebildiği yüzeysel tabakalarda 

bakterisid(bakteri öldürücü) etki gösterir. 

 

2.2.3. Kimyasal faktörler 
 

Kimyasal faktörlerle suyun kendini temizlemesidir. 

 

Bu faktörler: 

 

2.2.3.1. Oksijenasyon (Oksijenleştirme) 

 

Bol oksijenle temasa gelen hareketli sularda oksijen otoepürasyon için önemli bir 

faktördür. Ancak çok miktarda deterjan içeren kanalizasyon sularının meydana getirdikleri 

köpük tabakalarının bu oksijenasyona veya dolayısıyla suların temizlenmesine engel teşkil 

edeceği unutulmamalıdır. 

 

2.2.3.2. Kimyasal konsantrasyon 

 

Özellikle tuzdan zengin sularda, örneğin deniz sularında bakteriyel faaliyetler kontrol 

altında tutulur. 

 

2.3. Suyun Kimyasal Yapısının Düzeltilmesi  
 

Suların geçtikleri toprak tabakalarından eritip aldıkları kimyasal maddelerin bazıları 

,vücut gereksinimini sağlamaları nedeniyle çok faydalı oldukları halde diğer bir kısmı,suyun 

organoleptik(duyusal) niteliklerini bozar, su tesislerinde veya kullanım sahalarında teknik ve 

ekonomik sakıncalar doğurur veya doğrudan sağlık için zararlı olabilir. Diğer taraftan sular 

,tesisattan ve içinde bulundukları kaplardan endüstri atık ve artıklarından zehirli maddeler 

karışabilir. İşte böyle suların kimyasal olarak düzeltilmesi gereklidir. 
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2.3.1. Agressiv sular 
 

Bulundukları kaplar veya geçtikleri boruların minerallerini eriterek aşındırıcı etki 

ederler ve erittikleri minerallerin cinsine göre zehirli olurlar. Yumuşak sular tatsız ve yavan 

olur. Öte yandan kalp, damar ve troid hastalıklarına neden olurlar . Doğa şartlarında sulara 

agressivite veren etken özellikle CO2 'dir. Bulundukları kaplar ve geçtikleri boruların 

minerallerini eriterek korozyona neden olarak, erittikleri minerallerin cinsine göre zehirli 

olurlar. Yüksek çözgenlikleri temas ettikleri bakır, çinko, kadmiyum, gibi toksik metalleri 

çözerler ve bu maddeleri içerirler. Kalsiyum ve magnezyum bikarbonatları sularda CO2  ile 

denge halinde bulunurlar. Yüksek CO2 derişimine sahip yumuşak sular kireç taşına karşı 

agresiftir. Böyle suların özel kaplarda iletilmesi veya CO2 'in ortadan kaldırılması gereklidir.  

 

Bunun için; 

 

 Su havalandırılır veya buharla ısıtılır. 

 Böyle sular kireç veya magnezyum ilave edilir. 

 Kireç magnezyum vererek veya su mermer parçalardan geçirerek CO2 doyrulur. 

 

2.3.2. Tuzlu sular 
 

Sularda fazla tuzu gidermek için elektrosmoz ve distilasyon metotları kullanılır.  

 

2.4. Suyun Arıtılması Ve Dezenfeksiyonu 
 

Suların arındırılması ve dezenfekte edilmesi aşamaları şunlardır:  

 

 Sedimantasyon,  

 Koagülasyon,  

 Yumuşatma,  

 Filtrasyon, 

 Dezenfeksiyon  

 

2.4.1. Sedimentasyon 
 

Bulanık suların 1-3 gün durulmaya tabi tutulması, bulanıklığın gitmesi bakımından 

önemlidir. İlk berraklaşma üstten olduğu için su üstten alınarak temizleme vasıtalarına 

gönderilir 

 

2.4.2. Koagülasyon 
 

Bazı sular kil ve humus gibi anorganik ve organik kolloidal maddeleri içeren çözelti 

halindedir. Bu kolloidal halde dağılmış maddeler durulma ve sedimentasyonla giderilemez. 

Bulanıklığa sebep olan bu tanecikler ancak suya kimyasal maddeler katarak koagülasyon 

(pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) ile çöktürülebilir. 
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2.4.3. Filtrasyon 

 

Suların kum süzgeçlerden (Filtrelerden) geçirilmesi: 

 

Çok eskiden beri kullanılan bu metod tabiattaki tabii olan süzmenin sun'i olanıdır. Su 

kum katmanlarından geçirilerek süzülür. 

 

2.4.4. Dezenfeksiyon 

 

Su arıtma işleminin en son basamağı olan dezenfeksiyon işlemi, temiz su eldesinin en 

önemli basamağıdır. İşlemin amacı, içme ve kullanma sularındaki mikroorganizmaların yok 

edilmesidir. 

 

Su dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler şunlardır: 

 

2.4.4.1. Kaynatma 

 

Suyun 10 dakika kadar kaynatılması yapılan dezenfeksiyon işlemidir.Bu işlem 

esnasında sporlu mikroorganizmalar ölmez ancak diğer mikroorganizmalar tahrip 

edilir.Suyun kaynatılması ile suda tat verici olan gazlar ortamdan uzaklaştırılmış olur.Bu 

nedenle suda oluşan tat bozukluklarını gidermek amacıyla suyun havalandırılması (kaptan 

kaba boşaltma) gerekmektedir. Kaynatma usulü ile dezenfeksiyon ev şartlarında 

geçerlidir.Çok güvenli bir dezenfeksiyon yöntemi olmamakla birlikte zorunlu hallerde 

kullanılması tercih edilmelidir. 

 

2.4.4.2. Klorlama 

 

Klor dezenfektan etkisi fazla olan bir maddedir. Klorun suda bulunan 

mikroorganizmalara tam etki edebilmesi için klor dozunun ve klorun sudaki kalma süresinin 

tam ayarlanması gerekmektedir.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile suda 

bulunması gereken klor miktarı en fazla 0,5 mg/lt olarak belirlenmiştir.Yani suyun litresinde 

en fazla 0,5 mg serbest klor bulunması anlamına gelmektedir.  

 

Klorlama işlemi bazı patojen bakteriler ve parazitlerin kistlerine karşı etkisizdir.  

Bakterileri ve parazit kistleri bulunma olasılığı yüksek olan sulara klorlamanın yanında 

flitrasyon işlemi de uygulanmalıdır. 

 

2.4.4.3. Ozon İle Dezenfeksiyon 

 

Özel olarak tasarlanmış Ozon jeneratöründen elde edilen Ozon gazının su ile temas 

ettirilmesi suretiyle gerçekleştirilir..Bu dezenfeksiyon işleminde çabuk sonuç alınır.Ancak 

pahalı bir dezenfeksiyon yöntemi olması ve sürekliliğinin olmaması (özellikle şebeke 

sularında uç noktaya kadar etkili olması gerekir) nedeniyle pek tercih edilmez.Sporlular 

dışında bütün mikroorganizmalar tahrip olur. 
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2.4.4.4. Ultraviyole İle Dezenfeksiyon 

 

Bunun için yüksek voltajlı elektrik lambaları kullanılır.Suya 10 cm mesafe ile 30 sn 

tesir ettirilerek dezenfeksiyon yapılır. Sporlulara etkisi yoktur. 

 

2.4.4.5. Potasyum Permanganat İle Dezenfeksiyon 

 

Suya atıldığı zaman oksijen meydana gelmektedir.Oksijen suda oksidan etkisiyle 

sporlular dışındaki mikroorganizmaları öldürür. Suya menekşe rengi verdiğinde bunun 

giderilmesi gerekir.Bu da potasyum hiposülfit ile olur.Az miktardaki sular için 

kullanılır.Kolera bakterisine karşı diğerlerinden daha etkilidir.Kaplarda siyah kahverengi bir 

tortu bırakması nedeniyle pek kullanılmamaktadır. 

 

2.4.4.6. İyotla Dezenfeksiyon 

 

İyotun da yüksek bakterisit etkisi vardır.Suların dezenfeksiyonunda tavsiye ediliyorsa 

da ekonomik değildir.1 litre suya % 2’lik tentürdiyottan 2 damla hesabıyla yapılır.İyot ile su 

dezenfeksiyonunda su berrak olmalı kullanılan kap ise cam veya emaye olmalıdır.Az 

miktardaki sular için kullanılmaktadır. 

 

2.4.3. Dezenfeksiyonun izlenmesi 
 

Suyun dezenfeksiyonu işlemi öncesi ve sonrası, dkkatle takip edilmelidir. Sulardan 

düzenli olarak örnekler alınarak mikrobiyolojik analizler yapılmalı ve sonuçlara göre 

gerektiğinde dezenfeksiyon dozu veya işlemlerinde değişikliğe gidilmelidir. 

 

2.5. Suda Klor Tayini 
 

Serbest klorun miktarı suyun koku,lezzet ve kemiricilik niteliğinde etkili olur. 

Standarda göre izin verilebilecek en yüksek miktar suyun litresinde 0.5 mg, tavsiye 

edilebilecek miktar olarak da 0.1 mg/lt belirlenmiştir. Aşağıda verilen analizi yaparak suda 

klor miktarını belirleyiniz. 

 
Suda klor tayini için gerekli malzemeler 

 

 Klor ölçüm cihazı (komperatör),  

 Ortotoluidin solüsyonu,  

 Su  

 

Suda klor tayini işlem basamakları  

 

 Komperatör tüpünün temizliğini kontrol ediniz. 

 Tüpün üstten 1 cm boşluk kalıncaya kadar su ile doldurunuz.  

 Tüpteki suya 3 damla ortotoluidin solüsyonu damlatınız.  

 Tüpün ağzını parmakla kapatılarak 5-6 kez çalkalayınız. 
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 Tüpü komperatörün yuvasına yerleştiriniz.  

 Tüpteki suyun rengini komperatör diskindeki renk skalasında bulunuz.  
 Diskin sol tarafında, su örneğindeki klor miktarını ppm (ppm: milyonda kısım anlamına 

gelen parts per million) cinsinden gösteren rakamı okuyunuz.  

 Tüpteki suyu lavaboya dökünüz. 

 Tüpü akar su ile yıkayıp, kurumaya bırakınız.  

 Malzemeyi kutuya yerleştirip kaldırınız.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Domates salçasında serbest su miktarını bulmak için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız.  

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Etüv 

 Desikatör 

 Örnek kabı 

 Hassas terazi 

 Laboratuvar önlüğü 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gıda örneğini uygun araçla homojenize 

ediniz. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamını temizlemelisiniz. 

 Kullanılan araç gereçleri 

temizlemelisiniz. 

 Örneğin tam olarak homojenize 

olmasına dikkat etmelisiniz.  

 Yaklaşık 10 g örneği kaba koyarak 

tartınız. 

 İşlemler sırasında kabı maşa ile tutmaya 

özen göstermelisiniz. 

 Teraziyi hava akımı almayan düz bir 

zemine koyarak ayarını yapmalısınız.  

 Hassas tartım yapmaya dikkat 

etmelisiniz.  

 Sonucu doğru okuyup darayı not etmeye 

özen göstermelisiniz. 

 Örneği kaba koyarken teraziye 

dökmemeye özen göstermelisiniz.  

 Okuduğunuz sonucu (dara+ örnek) not 

etmelisiniz. 

 Etüvü 105 0C’ ye ayarlayınız.  

 Etüvün kullanım talimatına harfiyen 

uymalısınız. 

 Etüvün sıcaklık ve süresinin 

doğruluğunu kontrol etmelisiniz. 

 Örneği 1 saat etüvde tutunuz. 

 Etüvün kapağının sıkıca kapalı olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Kabı etüve yerleştirdikten sonra süreye 

dikkat etmelisiniz. 

 Bunun için bir saate ayarlanmış 

laboratuvar saati kullanabilirsiniz. 

 Süre sonunda örneği alarak desikatörde 

soğutunuz. 

 Desikatörü kullanma talimatına 

uymalısınız. 

 Desikatörün içindeki nem çekici madde 

taşlaşmamış olmasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekiyorsa nem çekici maddeyi 

değiştirmelisiniz. 

 Örneği desikatöre alırken maşa 

kullanmalısınız. 

 Desikatörün kapağının kapalı olmasına 

dikkat ederek sık sık açıp 

kapatmamalısınız. 

 Desikatörde örnek oda sıcaklığına 

gelene kadar bekletmelisiniz. 

 Soğuduktan sonra tartınız. 

 Terazinin kalibrasyonunu kontrol 

etmelisiniz. 

 Hassas tartım yapmalısınız. 

 Sonucu ( dara + KM ) not etmeyi 

unutmamalısınız. 

 Kullandığınız araç gereçleri 

temizleyerek yerlerine kaldırmalısınız.  

 Serbest su konusunda verilen formülle 

% nem miktarını hesaplayınız. 

 Formüle, sonuçları doğru olarak 

yerleştirmelisiniz. 

 Hesaplama hatası yapmamaya dikkat 

etmelisiniz. 

 Sonucu not etmeyi unutmamalısınız. 

 Bulduğunuz sonucu yorumlayınız. 

 Sizin ve arkadaşlarınızın bulduğu 

sonuçları karşılaştırmalısınız. 

 Farklılıklar varsa nedenlerini 

tartışmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gıda maddesindeki su aktivitesi neyin belirtisidir?  

A) Suyun yapıya ne şekilde bağlı olduğunu 

B) Kimyasal reaksiyonlar için kullanılma durum ve derecesini 

C) Mikrobiyolojik faaliyetler için kullanılma durum ve derecesini 

D) Enzimatik reaksiyonlar için kullanılma durum ve derecesini 

E) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi  taze gıdaların çoğunun su aktifliğidir ( a w ) ? 

A) 0,99 üzeri  

B) 0,89 üzeri  

C) 0,98 üzeri  

D) 0,88 üzeri  

E) 0,098 üzeri 

 

3. Meyve ve sebzelerdeki suyun yaklaşık yüzde kaçı bağlı sudur?   

A) % 4 

B) % 5 

C) % 6 

D) % 7 

E) % 1 

 

4. Gıdalarda nem miktarının kontrol edilmesi neden önemlidir? 

A) Depolama açısından 

B) Ticari açıdan    

C) Standartlardaki nem oranını karşılaştırma açısından 

D) Gıda işlemeye yön verme açısından  

E) Hepsi  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi suyun kendi kendini temizlemesini ifade eder? 

A) Sedimantasyon,  

B) Koagülasyon,  

C) Yumuşatma,  

D) Filtrasyon 

E) Otoepürasyon 

 

6. Suyun klorlanması  ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Klor dezenfektan etkisi fazla olan bir maddedir 

B) Suyun litresinde en fazla 0,5 mg serbest klor bulunması  

C) Kaplarda siyah kahverengi bir tortu bırakması nedeniyle pek kullanılmamaktadır 

D) Klorlama işlemi bazı patojen bakteriler ve parazitlerin kistlerine karşı etkisizdir 

E) Amacına ulaşması için klor dozunu ve klorun sudaki kalma süresi önemlidir 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Suyun kaynatarak dezenfeksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Suyun, 3 dakika kadar kaynatılması dezenfeksiyon için yeterlidir. 

B) Kaynatma işlemi esnasında sporlu mikroorganizmalar ölmez. 

C) Kaynatma işlemi ile tat verici olan gazlar suya kazandırılmış olur. 

D) Oldukça güvenli bir dezenfeksiyon yöntemidir. 

E) Kaynatarak dezenfeksiyon sanayide çok kullanılan bir yöntemdir. 

 

Aşağıdaki boşluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz. Önündeki harfi 

parantez içine yazınız. 

 

8. (     ) Gıdalarda yüksek miktarda su bulunması, gıdalardaki …………………. ve 

……………..değişikliklerden kaynaklanan bozulmalara sebep olur.   

 

9. (    ) Su aktivitesinin ölçülmesi gıda  ………………. artırmanın en önemli adımıdır.   

 

10. (    ) Su haricindeki bileşenlerden uzak, başlıca su-su hidrojen bağları ile yapıya 

katılan suya……………su denir. 

 

A – enzimatik/biyolojik  

B – kalitesini  

C – kimyasal/biyolojik   

D – komşu    

E – serbest 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ispanaktaki serbest su miktarını bulunuz. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu 

ile kontrol ediniz.  

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Etüv 

 Desikatör 

 Örnek kabı 

 Hassas terazi 

 Laboratuvar önlüğü 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Kullanacağınız araç  gereçler hazır mı?   

3. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?   

4. Kullanacağınız araç gereçleri temizlediniz mi?   

5. Örneği, uygun araçla homojenize ettiniz mi?   

6. Hassas terazinin kalibrasyonunu yaptınız mı?   

7. Kabı hassas terazide tarttınız mı?   

8. Hassas tartım almaya dikkat ettiniz mi?   

9. Sonucu doğru okuyup darayı not ettiniz mi?   

10. Yaklaşık 10 g örneği uygun kaba koyarak tarttınız mı?   

11. Okuduğunuz sonucu ( dara + örnek ) not ettiniz mi?   

12. Etüvün fişini kontrol ettiniz mi?   

13. Etüvün sıcaklık ve süresinin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

14. Örneği 105 
0
C’de 1 saat etüvde tuttunuz mu?   

15. Süre sonunda örneği desikatörde oda sıcaklığına gelene kadar 

beklettiniz mi? 
  

16. Örnek soğuduktan sonra hassas tartım yaptınız mı?   

17. Tartım sonucunu (dara+KM) not ettiniz mi?   

18. Kullandığınız araç gereçleri temizleyerek yerlerine kaldırdınız 

mı? 
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19. Hesaplamayı dikkatli yaptınız mı?   

20. Analiz raporunuzu yazdınız mı?   

21. Sizin ve arkadaşlarınızın bulduğu sonuçları karşılaştırdınız mı?   

22. Farklılıklar varsa nedenlerini tartıştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız bilgi ve 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Suyun yaşamdaki önemini resim, fotoğraf, şekil, grafik vb ile 

somutlaştırarark açıklayabildiniz mi?  

  

2. Doğadaki su kaynaklarını şematik olarak gruplara ayırabildiniz mi?    

3. Suyun molekül yapısı çizerek özelliklerini resim, şekil, fotoğraf, 

grafik vb kullanarak açıklayabildiniz mi? 

  

4. Suyun molekül özelliklerini resim, şekil, fotoğraf, grafik vb 

kullanarak açıklayabildiniz mi? 

  

5. İçilebilir nitelikteki suyun özelliklerini sıralaya bildiniz mi?   

6. Suyun duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini 

resim, şekil, fotoğraf, grafik vb kullanarak açıklayabildiniz mi? 

  

7. Suda sertlik oluşturan maddeleri ve bununla ilgili denklemleri 

yazabildiniz mi? 

  

8. Suda sertlikle ilgili hsaplamalar yapabildiniz mi?   

9. Suda sertlik derecesini hidrometrik yöntemle ölçebildiniz mi?   

10. Sertlik birimlerini birbirine dönüştürebildiniz mi?   

11. Suyun rezistivitesini ölçebildiniz mi?   

12. Suda NH3 araması yapabildiniz mi?   

13. Gıdada bulunan su çeşitlerini şematik olarak gruplayıp 

açıklayabildiniz mi? 

  

14. Su aktivitesini tanımlayarak gıda teknolojisindeki önemini 

açıklayabildiniz mi? 

  

15. Su kirliliği ve suda otoeporasyonu açıklayabildiniz mi?   

16. Suyun kimyasal yapısının düzeltilmesi yöntemlerini 

açıklayabildiniz mi? 

  

17. Suyun arıtılması ve dezenfeksiyon yöntemlerini şematik olarak 

çizerek açıklayabildiniz mi? 

  

18. Çeşitli gıdalarda serbest suyu buharlaştırabildiniz mi?   

19. Suda klor tayini yapabildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm 

sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü başardınız tebrik ederiz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 E 

8 B 

9 B 

10 C 

11 D 

12 A 

13 B 

14 A 

15 B 

16 C 

17 A 

18 E 

19 B 

20 E 

21 C 

22 C 

23 A 

24 C 

25 B 

26 F 

27 I 

28 C 

29 D 

30 B 

31 İ 

32 E 

33 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 C 

4 E 

5 E 

6 C 

7 B 

8 C 

9 B 

10 E 
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