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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0107 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Çevre Kirleticileri 

MODÜLÜN TANIMI  
Çevre kirleticilerinin etkilerinin incelenerek öğrenilmesini 

sağlayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Çevre kirleticilerinin etkilerini kavramak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Çevre kirleticilerinin etkilerini çevre sağlığı açısından 

doğru kavrayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Çevre kirleticilerini çevre sağlığı açısından 

araştırabileceksiniz. 

2. Çevre kirleticilerinin yapay çevreye etkilerini insan 

sağlığı açısından araştırabileceksiniz. 

3. Çevre kirleticilerinin doğal çevreye etkisini çevre 

sağlığı açısından araştırabileceksiniz. 

4. Çevre kirleticilerinin sağlık üzerine etkisini doğru 

gözlemleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı 

Donanımlar: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiş, broşür vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Çevre kirlenmesi kavramının geniş bir kapsamı vardır. En genel anlamda başta 

insanlar olmak üzere tüm canlıların sağlıklarına kısa veya uzun bir sürede olumsuz yönde 

etki yapan, canlıların ekolojik dengesini bozan çevre değişiklikleri olarak tanımlanabilir. 

Hepsi birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen çevre kirleticileri kirlettikleri çevrenin türüne 

göre biyolojik, kimyasal ve fiziksel kirletici etkenler olarak üçe ayrılabilir. 

 

Çevre kirlenmesi, tarihin değişik dönemlerinde değişik ölçülerde görülmüş fakat 

sanayileşme, kentleşme ve motorlu araç sayısında artma ile karakterize edilen günümüz 

toplumunda önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Çevre 

kirlenmesinin çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak görülmesi ise ancak II. Dünya 

Savaşı'nı izleyen yıllarda olabilmiştir. Ondan önceki yıllarda çevre kirlenmesi ile ilgili 

sorunlar içme ve kullanma suyu, insan atıkları, vektör kontrolü, besin sanitasyonu gibi 

biyolojik kirlenme konularıyla sınırlı kalmıştır. Günümüzde ise bir yandan teknolojik alanda 

bir yandan da çevreye yönelik ilgide belirgin bir artış olmuş, fiziksel ve kimyasal kirlenme 

konuları daha çok önem kazanmıştır. Öyle ki artık çevre kirliliğinden söz edildiğinde 

pestisitlerin, deterjanların, asit yağmurlarının, radyasyonun ve gürültünün olumsuz etkileri 

anlaşılmaktadır.  

 

Bu modül ile çevre kirleticilerinin sağlığa, yapay ve doğal çevreye, çevre sağlığına 

etkileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.  

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Çevre kirleticilerini çevre sağlığı açısından araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Doğal ve yapay kirleticileri araştırınız. 

 

1. ÇEVRE KİRLETİCİLERİ 
 

Doğada hiçbir şey durağan değildir. Gerçekte doğa, düzenli değişimlere sahiptir. Bu 

değişimler bazen önceden tahmin edilebilir gelişmelerdir veya mevsimsel hava koşullarında 

olduğu gibi normal bir döngüsel olaylar dizisidir. Buna rağmen büyük çoğunluğu önceden 

tahmin edilememektedir. Önceden tahmin edilemeyen bir olay meydana geldiğinde ve bu 

olay olağanüstü bir özellik gösterdiğinde hem insanlar hem de çevrenin diğer ögeleri için bir 

tehlike hâlini alır. 

 

1.1. Doğal Kirleticiler 
 

Çevre kirleticileri doğal, yapay çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

Meydana gelen sel, deprem, savaş vb. olaylar beraberinde çevre kirliliği yaratmaktadır. 

 

1.1.1. Sel 
 

Sel, çeşitli nedenlerle oluşun su kütlelerinin ya da su kütlesi ve hızı artan akarsuyun 

canlı ve cansız çevre ile kültürel çevreye zarar verebilecek derecede akış büyüklüğü 

oluşturmasıdır. Sel ister büyük nehirlerin kıyısına yerleşmiş ister dağ yamaçlarında yaşıyor 

olsun isterse çöllerde bulunsun her yerdeki insanın rastlayabileceği türde bir doğa olayıdır. 

Yerleşilen yerlerdeki çeşitlilik görülme sıklığını değiştirmesine rağmen özellikle sel olayını 

dikkate almadan kurulan altyapılar bu doğa olayının bir faciaya dönüşmesine neden 

olabilmektedir. 

 

Sele en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve 

kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine 

yatakların amacı dışında kullanılması da etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme 

sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi hâline gelmesi, ağaçlandırılması, 

doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal 

hatta can kayıplarına rastlanmaktadır.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları 

taşıyamayacağı miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki 

yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır. 

Sürekli ve şiddetli rüzgâr büyük bir dalgaya sebep olarak suyu karaların içine kadar sürükler. 

Göl bölgelerinde de benzer atmosferik şartlar veya depremler göl seviyesinde değişimlere ve 

sellere sebep olur. Diğer yandan okyanustaki depremler ve volkanik patlamalar sonucu 

oluşan tsunami adı verilen dev okyanus dalgaları karaların iç kesimlerine kadar girerek etkili 

olur.  

 

 

Resim 1.1: Sele bağlı nehir yataklarında oluşan taşmalar 

 

Ani bir sel sırasında alınacak önlemler; 

 

 Evin dışında bulunuyorsa hemen yüksek bir yere çıkmalı,  

 Su yatağı veya çukur bölgeler hemen terk edilmeli,  

 Sel bölgesi terk edilirken asla sudan karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalı,  

 Sel sırasında arabada bulunuluyorsa asla su ile kaplı yoldan gitmeye 

çalışılmamalı,  

 Arabada herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk edilmeli ve yüksek bir yere 

çıkmalı, 

 Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli 

olunmalıdır. 

 

1.1.2. Deprem 
 

Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana 

gelen sismik dalgalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile 

kastedilen, meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler 

sismometre ile ölçülür. Depremin moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan 

Richter ölçeği) belirlenir. Bu ölçeğe göre üç ve altı şiddetindeki depremler genelde 

hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli 
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şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine 

etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.  

 

Depreme karşı alınacak önlemler; 

 

 Binanın depreme karşı güvenliği için olması gereken önlemler kontrol edilmeli, 

 Deprem sonrası aile bireylerinin toplanacağı bir buluşma noktası ve buluşma 

planı hazırlanmalı, 

 Evde yaşayanların kişisel bilgilerini içeren bir belge doldurularak uygun yere 

saklanmalı, 

 Ev içinde güvenliği sağlayacak güvenlik planı yapılmalı, 

 Eşyalar ve içindekiler güvence altına alınmalı, 

 Ağır eşyalar ve su tankı sabitlenmeli, 

 Eşyalar raf üstüne sabitlenmeli, 

 Asılı duran eşyalar sabitlenmeli, 

 Dolaplar sabitlenmeli, 

 Deprem sonrasında yardım ekipleri ulaşana kadar yetecek miktarda erzak 

depolanmalı, 

 İlk yardım çantası hazırlanmalıdır.  

 

Deprem anında bireysel olarak yapılması gerekenler: 

 

 Deprem sırasında güvenli bir yere saklanınız. Sakin olunuz, koşmayınız daha 

önce belirlediğiniz sağlam, sert bir nesnenin altına giriniz ya da yanına uzanınız. 

Yer sarsıntısı duruncaya kadar saklandığınız yerden çıkmayınız (en az 60 sn). 

 Bir binada eğer çıkışa uzaksanız binadan çıkmaya çalışmayınız. 

 Kitaplık, cam eşyalar, ocak, pencere gibi düşüp kırılınca sizi yaralayabilecek 

eşyalardan uzak durunuz. Ayrıca pencerelerden de uzak durunuz çünkü 

pencereler deprem sırasında içeri doğru patlayabilir. 

 Evde güvenli bir yere saklanamıyorsanız pencerelerden uzakta arkanızı 

pencereye dönerek diz çökünüz ve dirseklerinizle yüzünüzü koruyup ellerinizi 

boynunuzun arkasında birleştiriniz. Ayrıca yüzünüzü korumak için yastık, 

battaniye, elbise ya da buna benzer herhangi bir şey kullanınız. 

 Balkona çıkmayınız. 

 Asansörleri kesinlikle kullanmayınız. 

 Sokaktaysanız elektrik direklerinden uzak durunuz. Bina ve duvar diplerinde ve 

uçurum kenarlarında durmayınız. 

 Dik kayalıkların yanına sokulmayınız. 

 Eğer taşıt kullanıyorsanız otoyol bariyerlerinden, köprülerden, kavşaklardan, 

enerji nakil hatlarından, alt geçitlerden ve yüksek katlı binalardan uzak durunuz 

ve aracın içinde güvenli bir yerde bekleyiniz. 

 



 

 6 

 

Resim 1.2: Depremden hasar görmüş bina 

 

1.1.3. Yangın 
 

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden 

olduğu doğal afettir. Yangınların oluştuğu coğrafik alanda maddi hasarlara neden 

olmasından ziyade orada yaşayan canlılar ve ekolojik denge üzerinde son derece olumsuz 

etkileri vardır. 

 

Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik 

kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, evlerde kullanılan tüpler, patlayıcı-parlayıcı 

maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Özellikle büyük yerleşim 

alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG 

tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara 

göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. Bununla birlikte 

kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı 

maddeler için gerekli önlemlerin alınması hâlinde yangın afeti olma olasılığında büyük bir 

azalma olacaktır. Camların yerde uzun süre durmaları sonunda doğal ışınlar, cam 

taneciklerine güneş ışılarını yayar ve sonucunda yangın oluşabilir. 

 

 Bilgisizlik  

 

Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli 

eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doğru 

kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve 

çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek 

ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle 

yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek 

gerekir. 
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 İhmal 

 

Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit 

veya sigara izmariti, açık unutulmuş bir LPG tüp veya evde kullanılan tüp ateş alıp yangına 

yol açar. 

 

 Kazalar 

 

Sistem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması, elektrik 

kontağı vb.) yangına neden olmaktadır. Ancak kendiliğinden gelişen bütün olaylar, 

başlangıçta yeterli önlemlerin alınması sonucu olabildiği gibi bilgisizlikten de 

kaynaklanmaktadır. Temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır. 

 

 Sabotaj  

 

Yangına karşı gerekli önlemler alındığı hâlde bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç 

uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden 

olabilir. 

 

 Sıçrama 

 

Kontrol altına alınmış veya alınmamış bir yangın, ihmal veya bilgisizlik sonucu 

sıçrayarak yayılarak veya parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşabilir. 

 

 Doğa olayları 

 

Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi ya da yıldırım düşmesi ve benzeri 

doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir. Orman yangınlarının etkileri, orman örtüsünün 

tabiatına ve yangının şiddetine bağlıdır. Orman yangınları, küçük zararlardan tutun da 

ormanın hem koruyucu hem de iktisadi faydalarını gelecek nesillere taşıyacak şekilde 

tamamen tahribine kadar büyük zararlar meydana getirebilir. Orman yangınlarının çoğuna 

insanlar bilerek veya bilmeyerek neden olur. Hava şartları ise yangınlarda önemli bir çevre 

ve tetik faktörüdür. Her yıl yıldırımların sebep olduğu yangınlar, Türkiye’de yaklaşık olarak 

140 hektarlık ormanı tahrip eder. 
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Resim 1.3: Orman yangını 

 

Orman yangınının nedenleri % 98,8 gibi büyük bir oranda kasıtlı veya kasıtsız insan 

etkisine bağlı olsa da meteorolojik şartların da etkisi açıkça görülebilir. Meteoroloji 

parametrelerinin yanıcı madde (yakıt) üzerinde meydana getirdiği nem değişimleri hem 

yangın riski açısından hem de yangın çıktıktan sonra hareket yönünün belirlenmesinde çok 

büyük bir öneme sahiptir. Yakıt nemi, havanın bağıl nemi ve sıcaklığına bağlı olarak gün 

içerisinde değişim göstermektedir. Ülkemizdeki yangınların % 83,3’ü haziran - ekim ayları 

arasında meydana gelmekte, ayrıca çıkan yangınların % 32 gibi önemli bir kısmı 12:00 - 

15:00 saatleri arasında yani yakıt nem kapsamının en düşük olduğu dönemde meydana 

gelmektedir. 

 

1.1.4. Fırtına 
 

Genel olarak halk arasında fırtına denildiğinde kuvvetli rüzgârlar akla gelir. Fırtına, 

asıl olarak sel ve taşkınlara neden olan kuvvetli yağmurları ve yıkıcı rüzgârları üreten hava 

sistemleridir. Fırtına sistemleri, sıradan gözlem şebekeleriyle ve bilgisayar tahmin 

modelleriyle belirlenemeyecek kadar küçük ölçekli olabilir. Bunun yanında çok az gözlem 

şebekelerinin bulunduğu açık denizler üzerindeki fırtına sistemlerinin tahminleri de zordur. 

 

Fırtınalar sosyal hayatta da önemli etkilere sahiptir. Çok çabuk gelişen konvektif 

fırtına sistemleri, ani yağışlarla birlikte akışa geçerek taşkınlara, kuvvetli rüzgârın etkisiyle 

de can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden fırtınalar insan aktivitelerini çok büyük 

oranda etkilemektedir. Fırtınalar, başta ulaşım olmak üzere pek çok sektörün faaliyetlerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Kuvvetli konvektif hareketler sonucunda meydana gelen 

türbülans sonucunda uçaklar için büyük tehlike arz eder. Ülkemiz ve dünya taşımacılığında 

deniz yollarının önemi çok büyüktür. Özellikle denizler üzerinde oluşan fırtına sistemleri, 

gemilerde büyük can ve mal kayıplarına, sahil ve sahile yakın yerleşim alanlarında özellikle 

rüzgâr yönündeki dağ yamaçlarında aşırı yağışlara, sellere, büyük tahribatlara ve felaketlere 

sebep olmaktadır. 
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Ülkemizde oluşan fırtına tipleri, genellikle küçük ve orta ölçeklidir. Özellikle bu 

ölçekli fırtınaların oluşum anını tam olarak tahmin etmek oldukça zordur. Yüksek hava 

gözlemleri, meteorolojik radarlar, uydu görüntüleri gibi veriler ve sayısal hava tahmin 

modelleri ile birleştirilerek fırtına risk bölgelerini belirlemek için operasyonel ve bilimsel 

çalışmalar yapılmalıdır.  

 

1.2. Yapay Kirleticiler 
 

1.2.1. Sanayi Atıkları 
 

Çeşitli sanayilerde üretilen ve çevreye arıtılmadan boşatılan radyoaktif maddeler, 

soğutma suları, moloz, teneke ve plastik, demir ve kimyasal maddeler, baca çıkış gazları, 

sintine ve balast gibi atıklar çevreye zararlı olabilecek pek çok etki meydana getirmektedir. 

 

Sanayileşmiş ülkelerde yeryüzü kaynaklarının kontrolsüz harcanması sonucu ozon 

tabakasının tahribi, asit yağmurları, sera tesiri, hava, kara ve denizlerin kirlenmesi, 

ormanların ve tarım alanlarının azalması hayat alanını giderek daraltmaktadır. Ozon 

tabakasının incelmesinin başlıca tehlikesi cilt kanserlerinin artmasıdır. Sera etkisinin temel 

nedeni ise petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanılmasıdır.  

 

 

Resim 1.4: Katı atıklar  

 

Bu durumun zamanla oluşturabileceği olası neticeler arasında atmosfer ısısının 

artması, buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin yükselmesi, karaların azalması, kuraklık ve 

dolayısıyla gıda kıtlığı tehlikesi sayılabilir. Ayrıca inşaat materyali, sentetik malzemeler 

içeren mefruşat ve çeşitli tüketim ürünlerinin (boya kalemleri, incelticiler, cila, vernik vb.) 

içerdikleri bileşikler ev içi havasını kirleterek sağlık açısından zararlar oluşturabilmektedir. 

Asbest ve kurşun içeren boyalar bilhassa sağlık açısından tehlikeli olmaktadır. 

 

Endüstriyel atıklar önce havayı ve suyu dolayısıyla da toprağı kirletir. Havaya karışan 

kükürt dioksit, asit yağmurlarına dönüşerek yeryüzüne düşer. Böylelikle toprağın özellikleri 

bozulur ve yetişen bitkilerde anormallikler ve kirlenmeler görülür. Kirli sularla sulanan 

bitkiler ve suları içen hayvanlar da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Örneğin, 
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endüstriyel atık olan cıva beslenme yoluyla balıklardan insanlara geçerek çeşitli sağlık 

sorunlarına ve ölümlere neden olmaktadır. 

 

1.2.2. Kazalar 
 

Önceden planlanmamış, beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralanma, can ve mal 

kaybına yol açan olaylar kaza olarak tanımlanır. Yapılan istatistikler kazaların yoğun olarak 

evlerde, trafikte ve iş yerlerinde olduğunu göstermiştir. Kazaları önlemek için hangi önleyici 

tedbirlerin alınması gerektiğini bilmek hayati önem taşır. Kazalara yol açan etkenlerin 

başında insanların bilgisizliği, ihmali, dikkatsizliği ve kuralları çiğnemeleri gelmektedir. 

 

Kara, deniz ve hava taşımacılığında meydana gelen kazalar toprak, su, hava kirliliği ve 

yangınlara neden olmakta canlı ekosistemine de zarar vermektedir (örneğin, tanker 

kazalarında denizlere dökülen petrolden kaynaklanan kirlilik). Fosil kaynaklar küresel 

ısınma üzerinde etkili iken yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan çeşitli 

santrallerde meydana gelen kazalar sonucunda geniş çaplı ve uzun süreli çevre kirliliği 

oluşmakta sonuçları tüm canlıları etkilemektedir. Örneğin, nükleer santrallerde meydana 

gelen patlamalar sonucu yayılan radyasyon kirliliği vb. 

 

1.2.3. Savaşlar 
 

Bugün yaşanan çevre sorularının % 34’ü savaş ve silah harcamalarından 

kaynaklanmaktadır. Savaş sadece bölgedeki ülkelere ve savaşın yaşandığı alana etki etmez. 

Çünkü doğa döngü içindedir ve bu döngünün herhangi bir evresine verilecek zarar diğer 

evreleri de etkiler. Savaşlar; iklimlerin değişmesine, küresel ısınmaya, baraj ve su 

kanallarının açılmasına ve tahribine, ekolojik dengenin bozulmasına, toprak kirliliğine, 

kimyasal kirliliğe, radyoaktif kirliliğe, katı atık ve çöp kirliliğine, doğal hayatın yok 

edilmesine, yüzey ve yeraltı su sistemlerinin kirletilmesine, asit yağmurlarına, su ve 

kanalizasyon sistemlerinin çökmesine neden olmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ülkemizde çevre kirliliğinin oluşmasında doğal ve yapay kirleticilerin etkileri 

hakkında bir duvar gazetesi hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevre kirliliğinin oluşmasını araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime 

geçebilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları 

karşılaştırarak çevre kirliliğinin 

günümüzdeki durumu hakkında 

değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 Ülkemizdeki çevre kirliliğinin durumu 

hakkında araştırma yapınız. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan 

ülkemizdeki kirlilik kaynaklarını 

belirleyebilirsiniz. 

 Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere 

dikkat edebilirsiniz. 

 Ülkemizdeki kirlilikte doğal 

kirleticilerin etkilerini 

değerlendirebilirsiniz. 

 Ülkemizdeki kirlilikte yapay 

kirleticilerin etkilerini 

değerlendirebilirsiniz. 

 Yaşadığınız coğrafi bölgedeki çevre 

kirliliğinin durumunu belirleyebilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görsellerden yararlanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak duvar gazetesi çıkarmak 

için hazırlık yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Gazeteniz için gerekli olan kâğıt, kalem 

vb. malzemeyi temin etmek için bir liste 

oluşturabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Duvar gazetesini oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için 

konu başlıklarına göre gruplandırdığınız 

bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon 

kartonu ve kalemler kullanarak 

düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 

 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Duvar gazetenizi hedef kitlenin 

görebileceği bir mekânda sergilemeye 

dikkat edebilirsiniz. 

 Duvar gazetesi ile ilgili hedef kitlenin 

yorumlarını alarak çalışmalarınızı 

değerlendiriniz. 

 Yorumları almak için görüş kutusu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Yorumları yüz yüze görüşerek de 

alabilirsiniz. 

 Anket formu düzenleyebilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve 

farklı yönlerini tartışabilirsiniz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir 

rapor hazırlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Sele en çok nehir …………………….. taşmalar sonucu rastlanır.  

 

2. Depremler ………………………………….. ile ölçülür.  

 

3. Yangınların oluştukları coğrafik alanda maddi hasarlara neden olmasından ziyade, 

orada yaşayan canlılar ve ………………………………….. üzerinde son derece 

olumsuz etkileri vardır. 

 

4. Ülkemizde meydana gelen yangınlar 12:00-15:00 arasında yani …………………… 

kapsamının en düşük olduğu dönemde meydana gelmektedir. 

 

5. …………………….. sistemleri sıradan gözlem şebekeleriyle ve bilgisayar tahmin 

modelleriyle belirlenemeyecek kadar küçük ölçekli olabilir. 

 

6. Sera etkisinin temel nedeni ise petrol ve kömür gibi ………………………………….. 

kullanımıdır. 

 

7. ………………………….. atıklar önce havayı ve suyu dolayısıyla da toprağı kirletir. 

 

8. ……………………. önlemek için hangi önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini 

bilmek hayati önem taşır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Çevre kirleticilerinin yapay çevreye etkilerini araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yapay kirleticilerin çevreye etkilerini araştırınız. 

 Çalışmalarınızı dosyalayarak arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. ÇEVRE KİRLETİCİLERİNİN YAPAY 

ÇEVREYE ETKİSİ 
 

İnsanlar var oldukları günden beri yaşamını doğal çevre ile iç içe sürdürmektedir. 

Bireyler yaşadıkları doğal çevreyi, amaçları doğrultusunda değiştirerek kendilerine bir yapay 

çevre meydana getirir. İnsanların günlük yaşamlarını sürdürdükleri ev, iş yeri, taşıt araçları, 

kamuya açık sinema, tiyatro gibi mekânlar yapay çevrelerini meydana getirmektedir. 

İnsanları en fazla etkileyen kirlilik ise kendi yapay çevrelerinde meydana gelen kirliliktir. 

 

 

Resim 2.1: İnsanların amaçları doğrultusunda doğal çevreyi değiştirmesi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1. Yapay Atmosfer 
 

İnsanların yapay çevrelerinde soludukları havaya yapay atmosfer denir. Havanın, 

insan sağlığını doğrudan etkilemesi sebebi ile temiz olması şarttır. İnsanlar genellikle kapalı 

mekânlarda çalışmaktadır. Bunun için kalabalık yerlerin havası çabuk kirlenmekte ve 

insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Kapalı ortamların havasını temiz tutmak için bu 

ortamların havasını kirleten maddelerin kullanımı sınırlandırılmalı ve kapalı yerlerde sigara 

içilmemelidir. Mutlaka yeterli hava dolaşımını sağlayacak önlemler alınmalı, havalandırma 

sistemi bulunmasına dikkat edilmelidir. Binaların yapımında kullanılan asbest, çeşitli 

amaçlarda kullanılan spreyler, çamaşır suyu, böcek ilaçları, ısınmak amacı ile kullanılan 

yakıtların birçoğu zehirli maddeler içermekte ve insan sağlığına zarar vermektedir.  

 

2.2. Aydınlatma 
 

Görme olayında, çevredeki cisimlerden yansıyan ışınların gözümüze ulaşması esastır. 

Aydınlatmanın amacı, kişilerin yaptıkları işleri, yaşayıp çalıştıkları ortamın ayrıntılarını 

görebilmelerine yardımcı olmaktır. Günümüzde en önemli ve yaygın aydınlatma kaynağı 

elektrik enerjisidir.  
 

Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı % 20 

civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel hem bütçesel rahatlama 

sağlanmaktadır. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en 

az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık 

kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü 

az enerji kullanan bir ampulle değiştirmek enerji tüketimini % 80 civarında 

azaltabilmektedir.  
 

2.3. Kamuya Açık Yerler 
 

Yapay ortamlar kamuya açık yerlerdir. Yapay ortamların kalabalık olması çabuk 

kirlenmeye, gerekli tedbirler alınmaz ise kirliliğin kısa sürede yayılmasına ve birçok kişinin 

sağlığının olumuz etkilenmesine yol açmaktadır. 
 

 

Resim 2.2: Kamuya açık ortamlarda gerekli tedbirlerin alınmamasının sağlığı olumsuz 

etkilemesi 
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Bunun için bu tür ortamlarda havalandırma sistemleri mutlaka olmalı ve sürekli 

çalışmalıdır. Yasalar buraların denetimini yerel yönetimler dahil ilgili kuruluşlara vermekle 

birlikte toplumun tüm bireyleri buraların sağlık koşullarının denetlenmesi ve niteliğinin 

sürdürülmesi için katkıda bulunmak zorundadır. Kamuya açık yerler yasalarımızda umumi 

yerler terimiyle karşılanmaktadır. Yasalar buraların denetimini yerel yönetimler dâhil ilgili 
kuruluşlara vermekle birlikte toplumun tüm bireyleri buraların sağlık düzeyinin 
denetlenmesi ve niteliğinin sürdürülmesi için katkıda bulunmak zorundadır. 

 

2.4. Sağlığa Zararlı Olabilecek Kuruluşlar 
 

Yapay çevre ögelerinden olan atölyeler, fabrikalar, hastaneler, lokantalar yararları 

yanında çevreye zarar verebilecek kuruluşlardır. Örneğin hastaneler her türlü hastalığın 

tedavi edildiği yer olmakla birlikte hastane atıkları özel yöntemlerle biriktirilip yok 

edilmedikleri takdirde çevre için önemli bir tehdit oluşturur. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak 

için gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin fabrika bacalarına filtre takılması vb.  

 

2.5. İş Yerleri 
 

Çevre yönetimi komplike bir anlayış ve eylem biçimidir. İşletmeye dinamizm 

kazandıran çevre faktörlerinin sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirilmesi olayıdır. 

Yani israf ve sorumsuz tüketim anlayışına son verilmesi ve üretim süreci sonucunda oluşan 

atıkların rastgele çevreye atılmamasıdır. 

 

İş yerleri, fabrikalar çevreyi kirletmemek için gerekli önlemleri almalıdır. Örneğin 

temiz yakıt kullanmalı, filtre sistemleri kurulmalı, geri dönüşümü mümkün olan ham 

maddeler kullanılmalı, personel çevre konusunda eğitilmeli, yeşillendirme çalışmaları 

yapılmalı, teknolojik yenilikler takip edilmeli ve uygulanmalıdır. En önemlisi yetkili 

kurumlardan gerekli izinler, mutlaka alınmalıdır. Denetleyici kurumlar da bu tür yerleri sık 

denetlemelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çevre kirleticilerinin yapay çevreye etkileri ile ilgili afiş hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevre kirliliğinin oluşmasını araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime 

geçebilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları 

düzenleyip not edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak 

çevre kirliliğinin günümüzdeki durumu 

hakkında değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 Yapay çevreyi araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime 

geçebilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları 

düzenleyip not edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak 

çevre kirliliğinin yapay çevreye etkilerinin 

günümüzdeki durumu hakkında 

değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görseller araştırınız. 

 İnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşların broşürlerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Yakın çevrenizde varsa fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak afiş çalışmanız için 

hazırlık yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Afişiniz için gerekli olan kâğıt, kalem vb. 

malzemeyi temin etmek için bir liste 

oluşturabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri 

bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Afişinizi oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu 

başlıklarına göre; bitkisel kaynaklar, 

hayvansal atıklar, şehir ve endüstri atıkları 

olarak gruplandırdığınız bilgi ve 

dokümanları farklı renklerde fon kartonu 

ve kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 

 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Afişinizi hedef kitlenin görebileceği bir 

mekânda sergilemeye dikkat edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bireyler yaşadıkları…………….., amaçları doğrultusunda değiştirerek kendilerine bir 

yapay çevre meydana getirir.  

 

2. İnsanları en fazla etkileyen kirlilik ise kendi …………………. meydana gelen 

kirliliktir. 

 

3. Havanın insan sağlığını doğrudan etkilemesi sebebi ile …………….. olması şarttır. 

 

4. ………………………… amacı kişilerin yaptıkları işleri, yaşayıp çalıştıkları ortamın 

ayrıntılarını görebilmelerine yardımcı olmaktır. 

 

5. Binaların yapımında kullanılan asbest, çeşitli amaçlarda kullanılan spreyler, çamaşır 

suyu, böcek ilaçları, ısınmak amacı ile kullanılan yakıtların birçoğu 

………………………………….. içermekte ve insan sağlığına zarar vermektedir.  

 

6. …………………………………….. kalabalık olması çabuk kirlenmeye, gerekli 

tedbirler alınmaz ise kirliliğin kısa sürede yayılmasına ve birçok kişinin sağlığının 

olumuz etkilenmesine yol açmaktadır. 

 

7. Yapay çevre ögelerinden olan atölyeler, fabrikalar, hastaneler, lokantalar yararları 

yanında ………………………. zarar verebilecek kuruluşlardır. 

 

8. İşletmeye dinamizm kazandıran çevre faktörlerinin sorumluluk anlayışı içerisinde 

yerine getirilmesi olayına. …………………………………….… denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Çevre kirleticilerinin doğal çevreye etkisini araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevre kirleticilerinin hava, su ve toprak üzerindeki etkisini araştırınız. 

 Ülkemizde yok olma tehlikesi olan canlı türlerini inceleyiniz. 

 

3. ÇEVRE KİRLETİCİLERİNİN DOĞAL 

ÇEVREYE ETKİSİ 
 

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

mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını oluşturur. Gelişen teknolojinin getirdiği 

rahatlıkların yanında doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla 

artmaktadır. Kirleticilerin doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, 

bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği son yıllarda inkâr edilemez bir gerçek hâline 

dönüşmüştür.  

 

3.1. Hava, Su ve Toprak Üzerindeki Etkisi 
 

3.1.1. Toprak Üzerine Etkisi 
 

Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin 

hızlanması ile birlikte toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. 

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

endüstrileşmenin henüz gelişmemesi sebebiyle diğer çevre faktörlerinde olduğu gibi toprakta 

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

hızlı nüfus artışı ile birlikte tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla 

gelişmesine paralel olarak toprak kirliliği de artmaya başlamıştır. Toprak kirliliği her geçen 

gün daha da ciddi boyutlara ulaşan önemli çevre problemlerinden birisini teşkil etmektedir.  

 

Toprağın üstüne veya içine bırakılan zararlı atık maddelerin toprağın özelliklerini 

bozması olayına “toprak kirlenmesi” denir. Toprak kirliliğine sebep olan faktörler; 

 

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

mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon 

şebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan toprağa verilmesi, 

 Egzoz gazları, ozon, karbon monoksit, kükürt dioksit, kurşun, kadmiyum vb. 

zehirli maddeler,  

 Tarımsal mücadele ilaçları ve suni gübreler, 

 

   

Resim 3.1: Toprak kirliliği 

 

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

bor gibi besin maddelerini içeren suni gübreler, 

 Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen 

atıklardır. 

 

Ayrıca ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla açılması, tarım 

topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma vb. 

sebeplerle oluşan toprak erozyonu, bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde 

de en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kirleticilerden bazıları 

toprağın özelliklerini bozarken bazıları da verimini düşürür. 

 

3.1.2. Su Üzerine Etkisi 
 

İnsan ve canlı yaşamı için hayati öneme sahip olan suyun kullanılabilir olması için 

tehlikeli kimyasallardan ve bakterilerden temizlenmiş olması gereklidir. Ayrıca derelerden, 

ırmaklardan ve göllerden alınarak yerleşim yerlerindeki insanların kullanımına sunulan su 

belirli standartlara uymak zorundadır. Aksi durumda kullanılması tehlikeli sonuçlar 

doğurabilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı gibi etkenlerden dolayı 

su kaynakları olan dereler, göller ve yeraltı suları aşırı kirlenme ile yüz yüze kalmaktadır. 

Yerleşim yerlerinin (şehir, kasaba vb.) ve fabrikaların atık suları derelere veya göllere 

bağlanmaktadır. Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözünmüş olan 

oksijenin miktarının azalmasına sebep olur. Bu da suda yaşayan bitki ve hayvanların ölüm 

oranlarını artırmaktadır. Bu tür sular daha koyu renge ve pis kokuya sahiptir. Hatta bazı 

göller veya derelerde aşırı kirlenme sonucu canlı yaşamı sona ermiş ve içerisinde atıklardan 

meydana gelen adacıklar oluşmuştur. 

 

Doğadaki su döngüsünden alınan sular, insanlarca kullanıldıktan sonra yine bu 

döngüye karıştırılır. Bu süreç sırasında kirlenen suyun fiziksel ve biyolojik özelikleri, 
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değişikliğe uğrar. Yeraltı ve yer üstü sularının özelliklerinin bozulması kirlenmeyi 

hızlandırmaktadır. 

 

 

Resim 3.2: Su kirliliği 

 

3.1.3. Hava Üzerine Etkisi 
 

Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, 

canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde 

bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim 

aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek yeryüzündeki canlı 

hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.  

 

 Kaynaklarına göre hava kirliliği 

 

 Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma 

amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak 

kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine 

yol açmaktadır. 

 Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği: Nüfus artışı ve gelir 

düzeyinin yükselmesine paralel olarak sayısı hızla artan motorlu 

taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör 

oluşturmaktadır.  

 Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda 

yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin 

alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun 

teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız 

ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması hava kirliliğine sebep 

olmaktadır. 
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 Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler 

 

 Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı,  

 Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar 

ve soba boruları temizlenmeli,  

 Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,  

 Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,  

 Doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli,  

 Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı 

engellenmeli,  

 Kalorifer ve doğal gaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,  

 Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,  

 Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,  

 Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı 

tedbirler uygulamaya konulmalı, 

 Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalıdır.  

 

 

Resim 3.3: Hava kirliliği 

 

Bütün bu etkenlerin yanında atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf 

edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hâkim 

rüzgârlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların 

önlenmesi ve araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması 

sağlanmalıdır. 

 

3.2. Yok Olan ve Yok Olma Tehlikesi Olan Türler 
 

3.2.1. Ülkemizdeki Durumu 
 

Coğrafi konumu dolayısıyla yaklaşık 12 bin bitki çeşidine ev sahipliği yapan 

ülkemizde 120 memeli, 400'den fazla kuş, 130 sürüngen ve 300 balık türü yaşamaktadır. 

Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Toros Dağları, Amanos Dağları ve Tuz Gölü 

çevresi bitki  ve hayvan türlerinin bölgelere göre dağılımında en zengin bölgeler olarak 

görülmektedir. Tüm bu zenginliklere rağmen yaşam alanlarının yok olması, çevre kirliliği, 
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yasadışı ticaret ve avcılık, yangınlar nedeniyle türler yok olmaktadır. Sadece Türkiye'de 

yetişen endemic (belli bir yerde yetişen) "İstanbul nazendesi", "Konya gaşağı" ve bir yonca 

türü olan "Trifolium Parchycalyx"in de aralarında bulunduğu bitkiler yok olma tehlikesi 

altında bulunmaktadır. Giderek azalan yaban keçisi, alageyik ve çizgili sırtlan gibi 

hayvanların sayıları av üretme ve koruma istasyonlarında çoğaltılmaya çalışılmaktadır.  

 

Avrupa’da bitki ve hayvan türlerinin korunması için 1979'da kabul edilen, Türkiye'nin 

1984 yılında imzaladığı “Bern Sözleşmesi” ile yok olma tehlikesi altındaki bitkiler, 

hayvanlar koruma altına alınmaktadır. 

 

Geçmişte sadece Türkiye'de yaşayan Anadolu Parsı ile Anadolu topraklarında görülen 

Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, yılan boyun, kelaynak ve kaplanın 

ülkemizdeki nesilleri tamamen tükenmiştir. 

 

 Hayvanlar 

 

 Bozayı: Sayılarının ülkemizde çok azaldığı tespit edilmiştir.  

 Telli turna: Türünün az sayıda kalan nesli, özel koruma altına alınmıştır.  

 Akdeniz foku: Türkiye denizlerindeki sayısının 50–60 arasında olduğu 

tahmin edilmektedir.  

 Alageyik: 1970'lerin başında sayıları 50'nin altına düşen tür, sadece 

Antalya ve Muğla'daki av üretme ve koruma istasyonlarında 

yaşamaktadır.  

 Ceylan: 1982'de Şanlıurfa Ceylanpınar’da koruma altına alınmıştır.  

 Çizgili sırtlan: Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde az sayıda 

bulunmaktadır. 

 Mezgeldek: “Küçük toy” olarak da bilinen bu hayvan türüne 1998'de 

Orta Anadolu'da rastlandı. Sayılarının çok azaldığı tahmin edilmektedir.  

 Su samuru: Yakın zamana kadar Türkiye'nin tüm nehir ve çaylarında 

yaşayan su samurlarının sayısı hızla azalmıştır. 

 Kuyruksüren: "Firavun sıçanı" olarak da adlandırılan ve ülkenin güney 

kısmında görülen tür, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

 Ulu geyik: Geçmişte, Orta Anadolu ve Trakya'da yaygın olarak 

rastlanılan türün av üretme istasyonları dışında sayısı çok azalmıştır.  

 Yaban koyunu: Konya Bozdağ’da koruma altına alınması sonucu 

sayıları 2 bin 500'ü geçmiştir.  

 Yaban keçisi: Av üretme ve koruma istasyonlarında sayıları arttırılmaya 

çalışılmaktadır.  

 Karakulak: "Step vaşağı" olarak da anılan tür, aralarında Çanakkale, 

İzmir, Muğla, İçel'in de bulunduğu bazı illerde görülmektedir.  

 Çengel boynuzlu dağ keçisi: Av üretme ve koruma istasyonlarında 

sayıları artırılmaya çalışılmaktadır. 
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 Vaşak: Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde 

nadir olarak görülmektedir. 

 Kurt: Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de nesli 

tükenmek üzere olan kurtlar için acil önlem alınması gerekmektedir. 

 Dikkuyruk: Tüm dünyada sayılarının 15 bin olduğu bilinen türün bazı 

yıllarda % 70'inin Türkiye'de kışladığı bilinmektedir. Yaşam alanlarının 

yok olması nedeniyle türün nesli tükenmek üzeredir. 

 Şah kartal: Türkiye'de yaklaşık 60 tane yaşamaktadır.  

 Kara akbaba: Daha çok yaşlı ağaçların bulunduğu ormanlarda yaşayan 

türün sayısı, yaşam alanlarının yok olması nedeniyle azalmaktadır.  

 Huş tavuğu: "Kafkas horozu", "dağ horozu" olarak da adlandırılan 

hayvan türü, Kuzeydoğu Anadolu'da yaşmakta olup nesli tüm dünyada 

tükenmek üzeredir.  

 Toy: Avrupa ve Anadolu’da yaşayan toyun nesli tükenmek üzere olup en 

iri kuşlardandır.  

 Çöl varanı: Sürüngenler familyasından olan çöl varanı, sadece 

Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde görülmektedir. 

 

  

Resim 3.4: Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar; akdeniz foku ve toy kuşu 

 

 Bitkiler 

 

 Konya gaşağı: Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. 2006 

verilerine göre bu bitkiden doğada yalnızca 9 kök kalmıştır. Bitkiyi 

koruma çalışmaları devam etmektedir.  

 Sevgi çiçeği: Halk arasında "gelin düğmesi" olarak da bilinen bitki 

türüdür. Türkiye'ye özgü ve sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 

yetişmektedir. Bu bitki, Bern Sözleşmesi ile korumaya alınmıştır.  
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 Sığla: Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı Türkiye'nin 

güneybatısıyla Rodos Adası olan sığla ağacı, Türkiye'de bin üç yüz kırk 

sekiz hektarlık ormanda bulunmaktadır.  

 Beyaz çiçekli çakal nergisi: Dünyada sadece Türkiye'de Muğla-Fethiye 

çevrelerinde yetişen bir bitkidir.  

 Termopsis turcica: Dünyada sadece Konya'daki Akşehir Gölü 

çevresinde yetişen bitki türü, “Dünya Doğal Yaşamı Koruma Konseyi” 

tarafından koruma altına alınmıştır. 

 Narin acı çiğdem: İstanbul'a özgü küçük çiçekli acı çiğdem türü, 

denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesi 

yaşamakta olup Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.  

 Mavi yıldız: Türkiye'nin kuzeybatısında ve Yunanistan'ın bazı 

bölgelerinde ender görülen bitki türü, Bern Sözleşmesi'yle koruma altına 

girmiştir.  

 Yabani siklamen: Yumrulu bitkiler familyasındaki tür, Bern Sözleşmesi 

ile korunmaktadır. 

 Çan çiçeği: Sadece Çoruh Vadisi'nde yetişen türün soyu, tüm Avrupa'da 

tehlike altına girmiştir.  

 Karadeniz salkımı: Soyu, tüm dünyada tehlike altında olan bir bitkidir.  

 Kilyos peygamber çiçeği: Türkiye'de Batı Karadeniz kıyılarında yetişen 

bitki türüdür. Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.  

 Göl soğanı: Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan bitkilerdendir.  

 Çöven: İç Anadolu'nun tuzlu steplerinde yetişen bitkinin soyu, tüm 

dünyada tehlike altında bulunmaktadır.  

 İstanbul nazendesi: Dünyada sadece Türkiye'nin kuzeybatısında 

görülmektedir. 

 

   

Resim 3.5: Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler; kardelen, kar çiçeği ve siklamen 

 

 Erzincan süt otu: Dünyada sadece Erzincan Ovası'nın doğusundaki tuzlu 

bataklıklarda yetişen bitki, Bern Sözleşmesi ile korumaya alınmıştır.  

 Çorak gülü: Tuz Gölü civarında yetişmektedir.  
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 Kardelen: Türkiye'de doğal olarak yetişen 9 türü bulunmaktadır. İki türü 

dışında kardelen soğanlarının doğadan toplanarak ihraç edilmesi 

yasaklanmıştır.  

 Sphaerophysa kotschyana: Dünyada sadece İç Anadolu'da 800–1000 

metre arasında değişen yükseklikte yetişen bir bitkidir.  

 Trifolium parchycalyx (yonca): Bern Sözleşmesi ile koruma altına 

alınmıştır. 

 

3.2.2. Dünyadaki Durumu 
 

Dünyanın hemen her bölgesindeki bitki ve hayvan türleri arasında nesli tükenme 

tehlikesiyle karşılaşan ve bir kısmı ne yazık ki dünya üzerinden tamamen silinen binlerce tür 

bulunmaktadır.  

 

 Hayvanlar 

 

 Kutup ayısı (ursus maritimus): 2006 yılında hassas tür kategorisinde 

bulunan kutup ayıları, son dönemlerde tehlike altındaki tür kategorisine 

alınmıştır. Kutup bölgesindeki buzulların erimesi sonucu yaşam alanları 

tehlike altındadır. Tahminlere göre kutup bölgesindeki bu durum 

değişmez ise önümüzdeki 45 yıl içinde kutup ayılarının sayısında yüzde 

30'luk bir azalma görülecek ve tümüyle yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalacaktır. 

 

 

Resim 3.6: Kutup ayılarının neslinin yok olmasına neden olan küresel ısınma 
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 Vatoz (manta birostris): Avrupa kıyılarındaki sığ deniz sularında 

yaşayan yassı vücutlu bir balıktır. Kuma gömülerek yaşar. Sırtı benekli 

ve çivilidir. Erkeği 70, dişisi 125 cm uzunluğundadır. 180 kadar türü 

vardır. Vatoz, yıldızlı vatoz, gözlüklü vatoz, dev burunlu vatoz en çok 

bilinenleridir. Denizlerde besin zincirinin en üst halkası olarak gösterilen 

türün bilinçsiz avlanma nedeniyle nesli tükenmektedir. 

 

 

Resim 3.7: Vatoz balığı 

 

 Tazmanya kurdu (thylacinus cynocephalus): 1930'lara kadar türünü 

sürdürmüştür. Tazmanya kurdu keselilerden olmakla birlikte kurt ile 

köpek arası bir görünüştedir. Kuyruğuyla birlikte uzunluğu yaklaşık bir 

buçuk metre, kafası iri ve geniş, kulakları yuvarlak, gövdesi ince yapılı, 

bacakları güçlü, kuyruğu da ince ve uzundur. 20. yüzyılda soyu 

tükendiğine inanılan Avustralya'ya özgü büyük bir etçil keselidir. 

Avustralya'nın Avrupalılar tarafından iskânından sonra soyu tükenen 

birçok türden sadece biri olmasına rağmen en büyüğü ve en ünlüsüdür. 
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Resim 3.8: Tazmanya kurdu 

 

 Hazar kaplanı veya pers kaplanı (panthera tigris virgata): İran, 

Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde sık görülen tür en 

son 1970 yılında Rusya'daki türün son üyesinin ölümü ile yok olmuştur.  

 

 

Resim 3.9: Hazar kaplanı 

 

 Anadolu panteri (pantherea pardus tulliana): Leopar alt türündeki 

büyük kedilerin Anadolu’daki son temsilcilerindendir. Doğal yaşam 

alanları ve av kaynaklarının azalması parsları insanların yaşadığı yerlere 

yönlendirmiş ve bu da öldürülmelerine yol açmıştır.  

 Gri balina (eschrichtius robustus): Gri balinalar genellikle 2-3 mille 

yüzer fakat korktuklarında bu hızı 6-7 mile çıkarır. Yüzgeçli bir balina ise 

20 mil hızla yüzebilir. Bu düşük hızda gri balinaların kıyıya fazla 

yaklaşmalarından dolayı avcılardan kaçışını çok zor bir hâle getirirdiği 

için avlanmaları kolaydır. 
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 Siyah çizgili albatros (thalassarche melanophrys): 21 albatros türünün 

hepsi neslinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıyadır.  

 

 

Resim 3.10: Albatros 

 

 Verreaux’s sifaka lemur (propithecus verreauxi): Madagaskar'a özgü 

bir türdür ve kararlı bir orman habitatında yaşayabilmektedir. Kömür 

üretimi ve orman kesimi ile yaşadığı bölge tehlike altına girmiştir. Aynı 

zamanda adanın bazı bölgelerinde avlanmaktadır. 

 Kısa gagalı yunus (delphinus delphis): Akdeniz alt türüdür. Son 40 yıl 

içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu 

% 50 düşmüştür.  

 

 Bitkiler 

 

 Baobab ağacı: Afrika ve Hindistan’da yetiştirilen bu ağaç gittikçe daha 

çok tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

 Maymun çıkmazı ağacı: Şili’de yetişen ağaç bir fosil kadar yaşlıdır. 

Ancak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaçlardandır. 

 

   

Resim 3.11: Dünyada nesli tükenmekte olan baobab ağacı 

 

 Bois dentelle ağacı: Bu ağaç çok az sayıda vardır. Dünyada bu ağaçtan 

sadece iki tane kalmıştır. 
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 Rafflesia çiçeği: Dünyanın en büyük çiçeklerinden birisidir. Kokusu hoş 

olmadığı için bu çiçeğe “et çiçeği” denir. 

 Yarasa çiçeği: Yarasa çiçeği çok ender rastlan güzel bir bitki türüdür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dünyada ve ülkemizde yok olan ve yok olma tehlikesi olan türler ile ilgili broşür 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yok, olan ve yok olma tehlikesi olan 

türleri araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum, kuruluş ve odalarla iletişim 

kurabilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları 

karşılaştırarak yok olan ve yok olma 

tehlikesi olan türlerin günümüzdeki 

durumu hakkında değerlendirme 

yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 Ülkemizdeki yok olan ve yok olma 

tehlikesi olan türlerin mevcut durumunu 

inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan 

ülkemizdeki yok olan ve yok olma 

tehlikesi olan türleri belirleyebilirsiniz. 

 Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere 

dikkat edebilirsiniz. 

 Alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları 

sınıflandırabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görsellerden yararlanabilirsiniz. 

 Dünyadaki yok olan ve yok olma 

tehlikesi olan türlerin mevcut durumunu 

inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan dünyadaki 

yok olan ve yok olma tehlikesi olan 

türleri belirleyebilirsiniz. 

 Yoğunlukta olduğu ülkelere ve kıtalara 

dikkat edebilirsiniz. 

 Alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları 

sınıflandırabilirsiniz.  

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görsellerden yararlanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak broşür hazırlamak için 

planlama yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Broşürünüz için gerekli olan kâğıt, 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kalem vb. malzemeyi temin etmek için 

bir liste oluşturabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Broşürünüzü oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için 

konu başlıklarına göre gruplandırdığınız 

bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon 

kartonu ve kalemler kullanarak 

düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 

 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Broşürünüz ile ilgili hedef kitlenin 

yorumlarını alarak çalışmalarınızı 

değerlendiriniz. 

 Yorumları almak için görüş kutusu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Yorumları yüz yüze görüşerek de 

alabilirsiniz. 

 Anket formu düzenleyebilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve 

farklı yönlerini tartışabilirsiniz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir 

rapor hazırlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Hava, su ve toprak çevrenin ……………………. unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve 

diğer mikroorganizmalar ise …………………. unsurlarını oluşturur. 

 

2. Modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte 

…………………………..de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 

3. Kirleticilerden bazıları ……………………. özelliklerini bozarken bazıları da 

………………………..düşürür. 

 

4. İnsan ve canlı yaşamı için hayati öneme sahip olan …………………..kullanılabilir 

olması için tehlikeli kimyasallardan ve bakterilerden temizlenmiş olması gereklidir. 

 

5. Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözünmüş olan 

………………………………miktarının azalmasına sebep olur. 

 

6. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri 

sırasında ortaya çıkan atıklarla ……………………………….. kirlenerek 

yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir. 

 

7. Düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış 

yakma tekniklerinin uygulanması ……………………………………. hava kirliliğine 

yol açmaktadır. 

 

8. Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Toros Dağları, Amanos Dağları ve Tuz 

Gölü çevresi ……………………. ve ………………….. türlerinin bölgelere göre 

dağılımında en zengin bölgeler olarak görülmektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Çevre kirleticilerinin sağlık üzerine etkisini gözlemleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini araştırınız.  

 Çalışmalarınızı dosyalayarak arkadaşlarınız ile paylaşınız.  

 

4. ÇEVRE KİRLETİCİLERİNİN SAĞLIK 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Çevre sağlığı, varlığın olumsuz olarak tarif edilen her türlü çevresel etkene karşı 

korunması ve onunla çevresel etkenleri belirlenen ölçütlere uyumlu olarak bir arada tutma 

hizmetidir.  

 

Çevre sağlığı, toplumların sağlık düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Toplumların 

sağlık düzeylerinin gelişmişliği ise değişik göstergelerle ölçülebilmektedir. Bunlar sağlık 

elemanına düşen nüfus, yatak başına düşen hasta, hastalık, ölüm olayları ve nedenleri gibi 

parametrelerin genel olarak dağılımıdır. Bu göstergelerden yaygın olarak kullanılanlardan 

biri de “bebek ölüm hızı” göstergesidir. 

 

4.1. Sağlık ve Çevre İlişkisi 
 

Kişinin kendi sağlığını korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan 

doğrudan sorumlu olmasının yanı sıra çevre ile ilgili olumsuz davranışların başkalarının 

sağlığını da tehlikeye düşürebilmesi, konunun önemli bir yasal düzenleme ve yaptırım 

sorunu olarak da karşımıza çıkmasına yol açmaktadır. 

 

Canlılar döllenme aşamasından başlayarak birçok çevresel sorundan etkilenmektedir. 

Bu etkilenme doğumdan ölüme kadar çok değişik boyutlarda olmaktadır. Çevre; hastalıklar 

için zemin hazırlayabilir, doğrudan hastalık nedeni olabilir, hastalıkların yayılımını 

kolaylaştırabilir, bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir. Çevrede sağlığı 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen önemli etkenler bulunmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 36 

Herkese yaşama hakkı sağlamak görevi Anayasa ile devlete verilmiştir. Ayrıca İnsan 

Haklan Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi; her insanın gerek kendisinin gerekse ailesinin 

sağlık ve huzurunu güvenceye alacak bir yaşam düzeyine sahip olma hakkından söz 

etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Dünya Sağlık Örgütü 

Anayasası'nı da imzalamıştır. Gerek bu uluslararası anlaşmalar gerekse Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın buyruklarına uyarak olabildiğince herkese eşit ve etkin sağlık hizmeti vermek 

amacı ile 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa 

çıkarılmıştır. 1961 Anayasası (Md. 49: Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 

yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla yükümlüdür.) ile 1982 Anayasası 

(Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.) na göre  çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 

vatandaşların görevidir. 

 

 

Resim 4.1: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı 

 

Her canlı yaşadığı çevre ile iletişim hâlindedir. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi 

ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve 

çevre sorunlarının ortaya çıkması genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri 

bozmasıyla başlamıştır. İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle 

oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, 

zincirin tümünü etkileyip bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını 

oluşturmaktadır. 

 

4.2. Çevre Kirleticilerinin İnsan Sağlığına Etkileri 
 

Çevresel etkenler giderek halk sağlığında daha büyük önem kazanmaktadır. Bu durum 

bir yandan yeni çevresel faktörlerin etkili olmaya başlamasına bir yandan da diğer halk 

sağlığı sorunlarının kontrol edilmeye başlamasına bağlıdır. İnsan dışındaki tüm etmenler 

çevrenin ögesidir. 

 

Çevre sağlığı, toplumların sağlık düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Toplumların 

sağlık düzeylerinin gelişmişliği ise değişik göstergeler ile (hastanelerde yatak başına düşen 

hasta, hastalık, ölüm olayları, bebek ölüm hızı vb.) ölçülebilmektedir. Sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesi sebep sonuç ilişkileri bakımından dikkate alındığında kirlenen ve bozulan 

ekolojik çevre şartlarının toplum sağlığı sorunlarının temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu 
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nedenlerle sosyal ve ekolojik çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi tüm sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesinde hayati önem taşımaktadır. 

 

Sağlığın korunması için bir yandan kişiye yönelik koruyucu hekimlik yöntemlerini 

uygulanırken (kişi direncini arttırmak için yeterli ve dengeli beslenme, aşılama, sağlık 

eğitimi, erken tanı ve tedavi gibi) bir başka önemli nokta da çevreye yönelik koruyucu 

uygulamalardır. 

 

 

Resim 4.2: Halk sağlığını etkileyen etmenler 

 

 İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler 

 

 Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve 

önemli bir kısmının kullanılamaz hâle gelmesi  

 Özellikle büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle 

yaşanamaz hâle gelmesi  

 Ozon tabakasının delinmesi 

 Yerkürenin giderek ısınması  

 Kanser ve benzeri hastalıkların artması 

 Doğal kaynakların hızla tüketilmesi  

 

 Çevreye yönelik koruyucu uygulamalar 

 

 Hastalık etkenlerinin oluşumunu önlemek 

o Kanser yapıcı maddeleri kontrol altına almak ve kullanılmasını 

önlemek 

o Olumsuz fiziki etmenleri en aza indirmek (radyasyon vb.) 

o Sosyal çevrede oluşan olumsuz koşulları ortaya çıkarmak (AIDS, 

verem gibi) ve kontrol altına almak 

 

 Hastalık sebeplerini çevre sağlığı bakımından zararsız hâle getirmek ve 

çevresel sağlık sakıncalarını en aza indirmek 
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o Atıkların kontrolü yönünde gerekli her türlü tedbirlerin alınması 

o Kanalizasyon sistemlerinin bütün konut alanlarını kapsaması, 

düzenli çalışması ve arıtma tesisleri ile sonlanması 

o Çöplerin uygun biçimde toplanması, uygun alanlarda depolanması 

ve bertaraf edilmesi 

o Endüstriyel atıklar için toplama arıtma tesisleri kurulması 

 

 Hastalıkların yayılmasını önleme 

o Kirli suların arıtılması (dezenfeksiyon) 

o Besinlerin arıtılması (pastörizasyon) 

o Hastalık taşıyıcı karasinek, sivrisinek gibi haşerelerle mücadele 

o Hastalık aracı olan hayvanlar ile savaşma (veba, kuduz vb.) 

 

 Sağlık yönünden risk altında olan kişi, grup ya da kitlelerin eğitimi vb. 

o Hızlı kentleşme ile birlikte artan kentli nüfusun birinci basamak 

sağlık hizmeti talebini karşılayacak etkin bir model geliştirilerek 

etkin bir sağlık sistemi kurulması 

o Çevresel risk faktörlerinin azaltılması için sektörler arasında iş 

birliği programları geliştirilmesi 

o Yerel yönetimler tarafından çevre sağlığı hizmetlerinin yeterince 

güçlendirilmesi 

 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sebep sonuç ilişkileri bakımından dikkate alındığında 

kirlenen ve bozulan ekolojik çevre şartlarının toplum sağlığı sorunlarının temelini 

oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenler ile sosyal ve ekolojik çevrenin korunması, 

düzenlenmesi ve geliştirilmesi tüm sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde hayati önem 

taşımaktadır. 

 

4.3. Çevre Kirleticilerinin Besin Kirliliğine Etkileri 
 

Doğrudan ya da su ve toprak kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan besin kirliliği 

sağlığımız açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Besinlerin fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik kirliliği birçok etkenin vücuda girmesine yol açar. Besinlerde yapısal olarak 

yapılan değişiklikler (genetik olarak değiştirilmiş besinler) ile hormon ve antibiyotikler 

bilimsel kurallara uygun yapılmadığında çok istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu durum, 

sebze ve meyvelerde ürünü artırmak için kullanılan hormonlar için de geçerlidir. Üreticilerin 

“azı yararlı olanın çoğunun daha çok yararlı olacağı” şeklindeki yaklaşımı büyük bir 

toplumsal tehlikeye dönüşebilir. Ayrıca bir besin maddesinin içerisindeki kimyasalın birim 

miktarda önerilen miktarı aşmaması sorunu çözmez. Söz konusu besin maddesinden çok 

fazla tüketilmesi tehlike sınırının aşılmasına yol açabilir.  
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4.3.1. Besin Kirliliğinin Nedenleri 
 

Hava, su ve toprak kirlenmesi, tarım ilaçlarının kullanılması, daha sonra tüketilmek 

için hazırlanan yiyeceklerin yapımı ve saklanması sırasında gerekli koşulların 

sağlanamamasından dolayı yiyeceklerin bozulması besin kirlenmesinin nedenlerindendir.  

 

Nüfus artışına paralel olarak daha çok ürün elde etmek için çeşitli çabalar sarf 

edilmekte, çalışmalar ürünün artışıyla ilgili iyi sonuçlar verirken bir yandan da besinlerin 

kirlenmesine yol açmaktadır. Bu kirlilik bitki çeşitliliğini tehlikeye düşürmekte ve birçok 

türün yok olmasına neden olmaktadır. Besin kirlenmesi sonucunda en büyük zararı 

hayvanlar ve insanlar görmekte, kirlenmiş besin maddelerinin tüketilmesi çeşitli hastalıklara 

hatta ölümlere neden olabilmektedir. Besin kirlenmesinnin nedenleri: 

 

 Radyoaktif kirlenme 

 Tarımsal ilaçlarla kirlenme 

 Saklanma  

 Biyolojik kirlenme 

 Taşınma sırasında meydana gelen kirlenme 

 

 

Resim 4.3: Besin kirliliği 

 

4.3.2. Besin Kirlenmesi İçin Alınabilecek Önlemler 
 

Zirai mücadele ilaçları bitkiler üzerinde birikerek besinlerle insanlara ve hayvanlara 

geçer. DDT vücutta yağ dokusunda birikir. Zamanla öldürücü boyutlara ulaşır. Nükleer 

kirlenmede radyoaktif maddeler çevreye yayılarak bitkilerin üzerine çöker ve yağmur 

sularıyla su kaynaklarına taşınır. Ürünün artışı için toprağa verilen gübreler besin 

kirlenmesine yol açıp gübreleme sonucu açığa çıkan zehirli maddeler besin zinciriyle 

kullanım alanından uzaklara yayılmaktadır. Kirli besinler, beslenme sonucu vücuda girerek 

mikropların yayılmasına neden olur. Sonuçta besin zehirlenmesi kolera, dizanteri, sarılık gibi 

hastalıkları ortaya çıkarır. Besin kirlenmesi için alınabilecek önlemler:  

 

http://www.bilgiustam.com/turkiyede-tarim/
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 Besinler iyice yıkandıktan, temizlendikten sonra tüketilmelidir.  

 Besinler uzun süre bekletilmemelidir.  

 Ambalajlı satılan besinlerin üzerinde TSE damgası aranmalıdır.  

 Ambalajlı satılan besinlerin son kullanım tarihi geçmiş olanlar kesinlikle 

tüketilmemelidir.  

 Ürünler üretim sırasında hatalı gübrelenmemeli, ilaçlanmamalıdır.  

 Nükleer sızıntıya veya patlamaya maruz kalmış besinler kesinlikle 

tüketilmemelidir.  

 Çevreyle birlikte besinlerin kirlenmemesi için atıklar arıtılmadan sulara 

verilmemeli, toprağa atılmamalıdır. 

 

4.4. Çevre Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler 
 

Tabiattaki bütün canlılar çevredeki diğer varlıklarla uyum içinde hayatlarını devam 

ettirir. Örneğin, ormanlarda tüm bitki, hayvan ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşar. 

Çevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok olması diğer canlıların olumsuz 

etkilenmesine neden olur. Bu durum besin zincirinin bozulmasına neden olabilir. Ormanların 

yok olmasının ise çevreye çeşitli etkileri vardır. Ormanda yaşayan canlı türlerinin yok 

olması, hava kirliliğinin artması, yağışların azalması, erozyonun artması vb. 

 

Nüfusun hızlı artışı çevrenin ve doğanın dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bunun sonucunda insanlar tarım arazilerine yerleşerek yeşil alanların yok olmasına sebep 

olmuştur. Sonuçta toprak, hava ve su kirlenmekte böylece birçok canlı türü yok olmaktadır. 

 

 Erozyonun önlenmesi 

 

Erozyon Türkiye’nin en önemli çevre sorunlarından birisidir. Erozyon ile toprak kaybı 

artmaktadır. Toprağın su tutma kapasitesi ve verimi düşerek çoraklaşma meydana gelir. 

Ayrıca erozyon ile taşınan toprak göl, baraj ve sulama kanallarını doldurmaktadır. Bu 

kanalların temizlenmesi ise ekonomik kayıplara sebep olur. 

 

 

Resim 4.4: Erozyon oluşumu 
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Çeşitli sebeplerden dolayı bitki örtüsünün yok edilmesi erozyona sebep olur. Erozyon 

verimli toprakların kaybedilmesinin dışında birçok canlı türünün de geleceğinin tehlike 

altına girmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak canlıların hayatını devam ettirebilmesi 

yaşadıkları alanların bozulmadan korunması ile mümkündür. 

 

 Doğal kaynakların düzenli ve geri dönüşümlü olarak kullanılması 

 

Organik atıklar mikroorganizmaların faaliyeti sonucu toprağa karıştırılır ve ekolojik 

döngüye katılır. Kullanım sonucu oluşan birçok atık madde yeniden kullanılabilir hâle 

getirilir. Dünyada bu uygulama hızla gelişmektedir. Atık sular da arıtma işleminden sonra 

tekrar kullanılabilir duruma getirilmektedir. Geri dönüşümü olmayan zararlı atıklar için ise 

gerekli tedbirler alınmalıdır. Ekolojik dengenin korunmasına yönelik bu işlemler çeşitli 

kesimlerce benimsenmeli ve özelikle belediyeler tarafından uygulanmalıdır. 

 

 Çevresel etki değerlendirmesi 

 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) toplumun ekonomik anlamda gelişimini 

sağlayacak belli bir proje veya çalışmanın, çevre üzerindeki önemli etkilerinin önceden 

belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç sadece karar verme süreci olmayıp aynı zamanda karar 

verme süreci ile gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. 

 

Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmadan çevre ile ilgili değerlerin ekonomik ve 

sosyal politikalar karşısında korunmasını sağlamak, planlanan ve uygulanacak olan bir 

faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel faktörleri önceden tespit edip bu konuda 

gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ÇED’in başlıca amacıdır. Başka bir ifade ile 

insanların sağlıklı bir çevrede sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde hayatını sürdürmesi ve 

sürdürülebilir bir kalkınma ile yaşam standartlarını yükseltmesidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkileri ile ilgili sunu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevre kirliliğini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basından 

yararlanabilirsiniz. 

 İlinizde çevre ile ilgili kurum ve kuruluş 

yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. 

 Çevre kirliliğinin insan sağlığına 

etkilerini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basından, İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Çevre ve sağlık arasındaki ilişkiyi 

inceleyebilirsiniz. 

 Hastalık oluşturmasındaki etkilerini 

inceleyebilirsiniz. 

 İnsanın çevre kirliliği oluşumundaki 

rolünü inceleyebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri doküman hâline 

getiriniz. 

 İlk önce çevre kirliliği yaratan sorunlara 

yer verebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Bilgilerinizin bütünlük oluşturmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Dokümanlarınızla ilişkili görseller elde 

ediniz. 

 Afişler, broşürler vb. görsellerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Kendiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sunu hâline 

getiriniz. 

 Bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. 

 Kendiniz yazarak dosya 

oluşturabilirsiniz. 

 Asetat kâğıtlarına yazarak tepegöz 

yardımı ile sunabilirsiniz. 

 Sununuzu anlatınız. 

 Etkili ve vurgulayıcı konuşmaya dikkat 

edebilirsiniz. 

 Akıcı ve anlaşılır olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Anlatımınızı dikkat çekici görsellerle 

destekleyebilirsiniz. 

 Zamanı ve enerjinizi verimli kullanmaya 

özen gösterebilirsiniz. 

 Soruları yanıtlandırmaya dikkat 

edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ……………………………………. karar verme süreci olmayıp aynı zamanda karar 

verme süreci ile gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. 

 

2. Çeşitli sebeplerden dolayı bitki örtüsünün yok edilmesi ………………. sebep olur. 

 

3. ………………………………. çevrenin ve doğanın dengesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

 

4. Zirai mücadele ilaçları, bitkiler üzerinde birikerek …………………….. insanlara ve 

hayvanlara geçer. 

 

5. …………………………….. sonucunda en büyük zararı hayvanlar ve insanlar 

görmektedir. 

 

6. sosyal ve ekolojik çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi tüm 

…………………………………………… iyileştirilmesinde hayati önem 

taşımaktadır. 

 

7. ………………………………, toplumların sağlık düzeyini önemli ölçüde 

etkilemektedir. 

 

8. Çevresel. etkenler giderek ……………………………….. daha büyük önem 

kazanmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kişi, kendi ………………………………….. ve geliştirilmesine yönelik 

uygulamalardan doğrudan sorumludur. 

 

2. Kanalizasyon sistemlerinin bütün konut alanlarını kapsaması, düzenli çalışması ve 

…………………………………… ile sonlanması gerekmektedir. 

 

3. Türkiye'nin 1984 yılında imzaladığı …………………………………. ile yok olma 

tehlikesi altındaki bitkiler, hayvanlar koruma altına alınmaktadır. 

 

4. Ülkemizde giderek azalan yaban keçisi, alageyik ve çizgili sırtlan gibi hayvanların 

sayıları, ………………………… ve …………………………. çoğaltılmaya 

çalışılmaktadır. 

 

5. Aydınlatmada ………………………………….., görsel konfordan ödün vermeden 

gerekli en az aydınlık şiddetinin sağlanması ile elde edilir. 

 

6. Günümüzde en önemli ve yaygın aydınlatma kaynağı ………………..……………… 

dir. 

 

7. Yapılan istatistikler ……………………. yoğun olarak evlerde, trafikte ve iş 

yerlerinde olduğunu göstermiştir. 

 

8. Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi ya da yıldırım düşmesi ve benzeri 

……………………………………. sonucunda yangın çıkabilir. 

 

9. ……………………..; iklimlerin değişmesine, küresel ısınmaya, baraj ve su 

kanallarının açılmasına ve tahribine yol açmaktadır. 

 

10. ……………………………………. her geçen gün daha da ciddi boyutlara ulaşan 

önemli çevre problemlerinden birisini teşkil etmektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 yataklarından 

2 sismometre 

3 ekolojik denge 

4 yakıt nem 

5 fırtına 

6 fosil yakıtların 

7 endüstriyel 

8 kazaları 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 doğal çevreyi 

2 
yapay 

çevrelerinde 

3 temiz 

4 aydınlatmanın 

5 zehirli maddeler 

6 yapay ortamların 

7 çevreye 

8 çevre yönetimi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 fiziksel biyolojik 

2 toprak kirliliği 

3 toprağın verimini 

4 suyun 

5 oksijenin 

6 hava tabakası 

7 
ısınmadan 

kaynaklanan 

8 bitki hayvan 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 
çevresel etki 

değerlendirmesi 

2 erozyona 

3 
nüfusun hızlı 

artışı 

4 besinlerle 

5 besin kirlenmesi 

6 
sağlık 

hizmetlerinin 

7 çevre sağlığı 

8 halk sağlığında 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
sağlığın 

korunması 

2 arıtma tesisleri 

3 Bern Sözleşmesi 

4 
av üretme koruma 

istasyonlarında 

5 enerji tasarrufu 

6 elektrik enerjisi 

7 kazaların 

8 doğa olayları 

9 savaşlar 

10 toprak kirliliği 

 



 

 48 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 Çevre El Kitabı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2008. 

 GÜNEY Emrullah, Çevre ve İnsan, Çantay Yayınevi, İstanbul, 2003. 

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 



 

 49 

KAYNAKÇA 
 

 BELİNER Aylin Sena, Savaşın Çevreye Etkisi, Powerpoint Sunu. 

 Bilim Teknik Dergisi, Çevre, Küresel Isınmanın Cebimize Etkisi, Sayı: 402, 

Mayıs-2001. 

 Çevre El Kitabı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2008.  

 GÜNEY Emrullah, Çevre ve İnsan, Çantay Yayınevi, İstanbul, 2003. 

 Oğuz Ö., IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Kitabı, Bildiri Özeti. 

 ŞAHİN Mete,  Haliç Çevre Teknolojileri. 

 www.diyarbakirakb.gov.tr 08.03.2010, 10:41 

 www.dmi.gov.tr 08.03.2010, 10:47 

 www.tbmm.gov.tr 08.03.2010, 11:40 

 www. megep.meb.gov.tr 08.03.2010, 11:55 

 www.akut.gov.tr 08.03.2010, 12:50 

 www.dauam.marmara.edu.tr 08.03.2010, 13:05 

 www. ibb.gov.tr 11.03.2010, 11:40 

KAYNAKÇA 

http://www.1bilen.com/blogtr/profile.php?id=2
http://www.diyarbakirakb.gov.tr/
http://www.dmi.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.akut.gov.tr/
http://www.dauam.marmara.edu.tr/

