sucu

21/8/05



17:56



Page 1

































Susuzlukla
Yaﬂamak
Su, insano¤luyla do¤a aras›nda bir ba¤. Su yoksa yaﬂam da yok. Yaﬂam›n sürdürülebilmesi için
su çok önemli. Dünyada nüfus artt›kça, suya olan talep de art›yor; ancak su kaynaklar›m›z da
gittikçe azal›yor! Küresel ›s›nma da bu azalmay› art›r›yor. Günümüzde, çeﬂitli bölgelerde yaﬂayan yaklaﬂ›k 460 milyon insan su k›tl›¤› çekiyor. Uzmanlar, önlemler al›nmazsa 2025 y›l›nda,
nüfusun üçte ikisinin su k›tl›¤› çekece¤ini öngörüyorlar. Suyla ilgili tek sorun k›t olmas› da de¤il. Dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde, kirlilik düzeyleri çok yüksek. Bu tür yerlerdeki tatl›su kaynaklar› sanayide bile kullan›lam›yor. Bu kirlili¤in, ar›t›lmadan do¤aya b›rak›lan la¤›m sular›, kimyasal at›klar, yak›t s›z›nt›lar›, aç›kta b›rak›lan çöpler, tar›mda kullan›lan kimyasal maddeler gibi çeﬂitli nedenleri var. Dünya üzerinde yaﬂayan yaklaﬂ›k 1 milyar kiﬂinin temiz içme suyu bulunmuyor. Yani susuzluk her an kap›m›z› çalabilir. Ankara’da çald› bile! Bu yüzden k›t su kaynaklar›n›
do¤ru kullanmak, güvenilir olmayan suyu temiz ve sa¤l›kl› hale getirmek çok önemli. Ayr›ca
suyla bulaﬂan hastal›klar›n önlenmesi ve da¤›t›me kullan›m s›ras›nda boﬂ yere suyun yitirilmemesi önemli. ‹ﬂte kolay uygulanabilir, birkaç su temizleme yöntemi.

Süzme
Temiz bir tülbent, mendil ya da ince pamuk kumaﬂ›n
içinden bulan›k suyu geçirerek süzmek olas›. Bu
yolla toz toprak gibi parçaç›k halinde suyun içinde
bulunan kirleticilerden kurtulmak olas›. Bulan›k suyu
süzmek anlataca¤›m›z öteki yöntemlerin etkisini
art›racak iyi bir iyileﬂtirme yöntemi. ‹lk ad›m olarak
mutlaka uygulay›n.
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Havaland›rma
Suyu hava katarak havaland›rmak, hidrojen sülfür gibi
suyun kokusunu ve lezzetini olumsuz etkileyen, zararl›,
uçucu maddelerin su içindeki deriﬂimini azalt›r. Yine kötü tat ve kokuya neden olan demir, manganez gibi elementleri oksitleyerek hareketsizleﬂtirir. Suyu havaland›rmak için, yar›s›na kadar doldurulmuﬂ bir su kab›n› kuvvetlice çalkalay›n ya da içinde çak›l taﬂlar›n›n bulundu¤u delikli bir süzgeçten bir kaç kez boﬂalt›n.

Güneﬂ
Dezenfeksiyonu







Y›ld›z Tak›m›

Güneﬂten gelen mor
ötesi – A ›ﬂ›nlar›yla ›s›n›n yapt›¤› ›s›l iﬂlem
mikroorganizmalar›
etkisiz hale getirir.

Dezenfeksiyon
Kaynatarak, klorlama yaparak ya da Güneﬂ ›ﬂ›¤›yla,
yapabilece¤iniz dezenfeksiyon, suda bulunan ve bazen ölümle sonuçlanan hastal›klara neden olan mikroplar›n ölmesini sa¤lar.

1- Kullanmadan
önce ﬂiﬂeyi deterjanla
iyice y›kay›n.

2- ﬁiﬂenin 3/4’ünü suyla
doldurun.

3- ﬁiﬂeyi 20 saniye
çalkalay›n ve içindeki
suyu dökün.

4- ﬁiﬂeyi suyla a¤z›na
kadar doldurun ve
kapa¤›n› kapat›n.

5- ﬁiﬂeleri k›vr›ml›, demir
bir metal parças›n›n
üzerine ﬂekildeki gibi
yerleﬂtirin.

6- Y a d a u y g u n s a ,
ﬂekildeki gibi
çat›n›za yerleﬂtirin.

7- Bulundu¤unuz yerin
güneﬂ alma oran›na ba¤l›
olarak, sabah 09.00 ya da
10.00’dan baﬂlayarak,
ö¤leden sonra 15.00 ya da
16.00’ya kadar en az alt› saat
güneﬂ ›ﬂ›¤›nda b›rak›n.

8- Art›k suyunuzu
tüketebilirsiniz.

Kaynatma yoluyla sudaki mikroplar› öldürebilirsiniz.
Su tats›zsa, bir kaptan di¤erine bir kaç kez çalkalayarak doldurup boﬂalt›n, yani havaland›r›n. Lezzeti de¤iﬂtirmek için kaynatma s›ras›nda iri bir parça odun
kömürü de ekleyebilirsiniz, ama kaynatt›ktan sonra
kömürü ç›kartmay› unutmay›n.
Klor ekleyerek dezenfekte etmek de bir seçenek. Yine
de pek ideal bir yöntem oldu¤u söylenemez. Çünkü
kullan›lacak uygun klor miktar›n› belirlemek zor olabilir. Klor miktar›ndaki ayars›zl›k, hoﬂ olmayan bir tada
ve büyük olas›l›kla baz› sa¤l›k sorunlar›na neden olur.
Ancak, klor çok etkili bir dezenfektand›r.
Klorlama için klor içeren, saf çamaﬂ›r sular›n› kullan›n, aksi halde kolayca zehirlenebilirsiniz. Berrak su-

Güneﬂ Dezenfeksiyonu
Yar›s› siyaha
boyanm›ﬂ pet ﬂiﬂe

Pet su ﬂiﬂesi

K›vr›ml› metal
parças›
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yu çamaﬂ›r suyuyla dezenfekte etmek için, ilkönce
kullanaca¤›n›z çamaﬂ›r suyundaki klor deriﬂimine bak›n. Klor deriﬂimi, %1’se, litre baﬂ›na 10 damla; %26 aras›ndaysa, litre baﬂ›na 2 damla; 7-10 aras›ndaysa 1 damla çamaﬂ›r suyu damlat›n ve en az 30 dakika bekletin. Su bulan›ksa, verilen damla say›s›n› en
az iki kat›na ç›kar›n. Bu iﬂlemden sonra belli belirsiz
bir klor kokusu olmal›. Aksi halde, yani koku oluﬂmam›ﬂsa ayn› klor dozunu yeniden uygulayarak 15 dakika daha bekletin. Daha sonra da klor tad› ve kosunun azalmas› için bekletin. Dezenfeksiyondan sonra
klorlanm›ﬂ suyu havaland›r›n. Bu yolla dezenfekte etti¤iniz suyun içine toz halinde bir tutam C vitamini
atarsan›z, klor nötralize olur, üstelik daha hoﬂ lezzette bir su elde edersiniz.
Güneﬂ dezenfeksiyonu (SODIS = Solar Disinfaction),
Güneﬂ’in yüksek enerjili morötesi ›ﬂ›nlar›n›n suyu ›s›tmas›na dayanarak çal›ﬂan, hastal›k nedeni olabilecek
mikroorganizmalar› öldüren bir yöntem. Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›
bol alan bölgelerde yayg›n olarak kullan›lan bu yöntemde, içinde su bulunan kap, do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›
alt›nda en az 6 saat bekletilir. Suyun görece berrak,
kab›n da morötesi ›ﬂ›nlar›n derinlemesine nüfuz edebilmesi için çok büyük olmamas› gerekir. Pet ﬂiﬂeler bu
iﬂ için oldukça uygun. Cam kaplar da kullan›labilir,
ama bunlar genellikle a¤›r olurlar; üstelik hem k›r›labilirler hem de daha geç ›s›n›rlar, yani daha uzun süre
bekletilmeleri gerekir. Güneﬂ alt›na koymadan önce
suyu çalkalayarak havaland›rmak, bu dezenfeksiyon
yönteminin etkisini önemli ölçüde art›r›r. Eski pet ﬂiﬂeleri kullanmaktan kaç›n›n çünkü eski ﬂiﬂeler zamanla
matlaﬂ›r ve morötesi ›ﬂ›nlar›n geçiﬂini yavaﬂlat›r. Bu
yüzden ﬂiﬂelerinizin yeni olmas›na özen gösterin. Bulundu¤unuz yer az güneﬂ alan bir bölgeyse, bu yönteme baﬂvurmay›n.
ﬁiﬂenin kapa¤›ndan tavan›na olacak ﬂekilde yar›s›n›
boyamak ve boyal› k›s›m alta gelecek ﬂekilde, k›vr›ml›
bir metal parças›n›n üzerine yatay koymak, suyun daha çabuk ›s›nmas›na yard›mc› olur. K›vr›ml› metalin ﬂiﬂeleri koydu¤unuz yüzeyini alüminyum folyoyla kaplamak, ek bir yans›t›c› malzeme kullanmak gibi uygulamalar, yans›yan morötesi ›ﬂ›nlar›n da devreye girmesini sa¤lar, böylece ›s›nma etkisini güçlendirir ve çabuklaﬂt›r›r. Unutmay›n! Bu yöntem suyun kimyasal kalitesini de¤iﬂtirmez; görece berrak su kullan›l›lmas› gerekir; uygun hava koﬂullar›na gereksinim duyar; büyük miktarlardaki su için etkili olmaz.
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Ocakta Dam›tma
Plastik örtü
A¤›rl›k

Ba¤lama ipi
A¤›rl›k
‹çme suyu

Kirli ya da tuzlu su
Buhar ç›k›ﬂ deli¤i

Is›tma kab›

Ocak

bir tanka aktar›lan su buhar›, burada tekrar s›v› duruma dönüﬂür. Siz de mutfak oca¤› üstünde, ﬂekildeki gibi bir düzenek kurup kolayca dam›tma yapabilirsiniz.
Ya da güneﬂin ›ﬂ›nlar›n› ve ›s›tma etkisini kullanabilirsiniz.

Üst Yüzeyi Aç›l›
Cam Kutuyla Dam›tma
Cam kutu

Biriktirme
olu¤u

Dam›tma
Kaynama noktas›ndaki s›v›ya ›s› vermeyi sürdürerek,
onun buhar hale getirilmesi, ard›ndan da yeniden yo¤unlaﬂt›r›larak s›v› hale dönüﬂtürülmesine dam›tma denir. Deniz suyundan, sudaki tuzu ar›nd›rarak içme suyu elde etmenin en iyi yolu olarak bu yöntem kullan›l›r. Yöntemde, kaynat›lan deniz suyu buharlaﬂarak yükselir, tuzsa tank›n dibinde kal›r. Daha serin olan baﬂka



Kirli ya da
tuzlu su

‹çilebilir su
biriktirme kab›
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Y›ld›z Tak›m›

Bulan›k Suyun Temizlenmesi

Ne yapabiliriz?

Bulan›k suyu temizlemek için önce baz› malzemelere gereksi-

Ülkemiz, yayg›n kan›n›n aksine, su zengini de¤il. Bu

nim var. Taban› kesik bir pet ﬂiﬂe, tek delikli lastik bir t›pa, de-

nedenle suyu dikkatli kullanmak çok önemli. Türki-

likten geçecek ama su s›zd›rmayacak ince bir hortum, geniﬂ ve

ye'de suyun önemli bir bölümü evlerde kullan›l›yor.

çukur bir kap, kömür tozu, çak›l taﬂ›, iri taneli kum, ham pa-

Bir insan, her gün, içmek için 5 litre, kiﬂisel temizli¤i

muk, bulan›k su. Malzemeleriniz tamamsa, basit bir düzenek

için 25 litre suya gereksinim duyuyor. Damlayan bir

kurmak gerekiyor. Taban› kesik ﬂiﬂenin içine ﬂiﬂenin kesik k›sm›

musluk, haftada 90 litre kadar su ak›tabiliyor. Diﬂle-

yukar› gelecek ﬂekilde, alttan üste do¤ru ham pamuk, iri ça-

rimizi f›rçalarken muslu¤u aç›k b›rakmak, dakikada 9

k›l,iri kum, ince kum ve odun kömürü tozunu koyunuz. ﬁiﬂeyi

litre kadar suyun boﬂa gitmesine yol açabiliyor. Araﬂ-

kesik k›sm›na yak›n bir yerden olmak üzere iki yan›ndan delip
iple lavaboya ya da uygun bir yere asabilirsiniz ya da daha
özel bir düzenek kurabilirsiniz. Düzene¤iniz haz›r oldu¤unda
çok yavaﬂ ve azar azar suyu, ﬂiﬂenin içine dökmeye baﬂlay›n.
Dökmeye baﬂlad›¤›n›zda, önce ince hortumdan birkaç damla
bulan›k su akacakt›r, bu suyu at›n. Damlalar halinde akarak bi-

t›rmalara göre, muslu¤un gereksiz yere akmas›na
izin vermeyen, k›sa duﬂ alan, bulaﬂ›klar›n› makinede
y›kayan, gereksiz yere sifon kullanmayan, varsa bahçesini güneﬂ batt›ktan sonra sulayan 4 kiﬂilik bir aile,
1 y›lda 140 ton su tasarrufu yapabiliyor. Bu tasarrufa herkes katk› yapmal›, katk›n›n büyümesi için de
yak›nlar›m›z› uyarmal›y›z.

riken suyu kullan›m amacl› tüketebilirsiniz.
Muslu¤u aç›k b›rakmay›n; sebzeleri, meyveleri elde
y›kamak yerine, su dolu bir kapta y›kay›n. Bu suyla
çiçeklerinizi sulay›n, ya da temizlik suyu olarak kullaÇamurlu su

n›n. Bulaﬂ›klar›n›z› elde de¤il makinede y›kay›n. Diﬂ

Kömür tozu

f›rçalarken ya da t›raﬂ olurken suyu kapat›n. Daha k›-

‹nce kum
‹ri kum
Çak›l taﬂlar›

sa duﬂ al›n. Gereksiz yere sifon çekmeyin; tuvaleti

Pamuk

tirin. Banyo duﬂunun baﬂl›¤›n› suyu daha iyi bir ﬂe-

çöp olarak kullanmay›n. Sifona plastik bir ﬂiﬂe yerleﬂ-

kilde püskürten ekonomik duﬂ baﬂl›klar›yla de¤iﬂtirin. Musluklar›n su kaç›rmad›¤›ndan emin olun, gerekirse tamir edin ya da ettirin. Çamaﬂ›r makinesini
tam doldurup çal›ﬂt›rmak, iki kez yar›m doldurup çal›ﬂt›rmaktan daha az su harcar.

Serpil Y›ld›z
Kaynaklar

http://egitek.meb.gov.tr/dersdesmer/dersdestek/4fen/4_1unite/4_1unite26.htm
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Water_pasteurization
http://www.nrdc.org/water/pollution/grunoff.asp
http://www.sodis.ch/
http://egitek.meb.gov.tr/dersdesmer/dersdestek/4fen/4_1unite/4_1unite26.htm
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