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KİMYASAL MADDELERİN 
YARARLARI VE ZARARLARI

SODYUM

POTASYUM

DEMİR

MAGNEZYUM

SU

CIVA

KURŞUN

KARBONDIOKSIT

AZOTDİOKSİT

KARBONMONOKSİT

KLOR



➜➜ Doğal çevrede bulunan birçok kimyasal maddenin insan sağlığına fayda ve za-
rarları mevcuttur. Bu maddelerden bazılarının bulunmaması insanlar ölüme ka-
dar götürürken bazı maddelerden az miktarda alınması öldürücüdür.

➜➜ Vücuttaki elektriksel dengesinin korunması, kandaki iyon miktarının düzenlen-
mesinde görev alır. 

➜➜ Fazla miktarda bulunması tansiyon artışına, az miktarda bulunması ani ölümlere 
sebebiyet verir. 

➜➜ Toprakta belirli miktarda bulunması bitkiler için çok önemlidir.

SODYUM (Na)



Örnek:



➜➜ Vücuttaki iyon miktarının belirli aralıkta kalmasını sağlar. 

➜➜ Ayrıca sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olur.

➜➜ Hormonal faaliyetlere yardımcı olur. 

➜➜ Bitkilerin osmotik dengesini sağlar. Toprakta belirli oranlarda bulunmalıdır.

➜➜ Vücudumuzda oksijen taşıyan, kana kırmızı renk veren hemoglobinin ve bazı

➜➜ Enzimlerin temel yapısında yer alır. 

➜➜ DNA sentezinde görev alır. 

➜➜ Bitkiler için 2. derecede önemlidir.

POTASYUM (K)

DEMIR (Fe)



➜➜ Kemiklerin ana bileşenidir.

➜➜ İskelet ve dişlerin yapısının korunmasında yer alır.

➜➜ Kasların çalışmasına yardımcı olur.

➜➜ Vücut için en gerekli maddedir. Vücutta gerçekleşen faaliyetlerin çok büyük 
kısmı sulu ortamda gerçekleşir. 

➜➜ Vücuda dışarıdan madde alınmasında ve vücutta oluşan toksinlerin vücuttan 
atılmasında görev alır

➜➜ Yeryüzünde yaşamın devam etmesi için gereklidir.

➜➜  Ayrıca enerji eldesinde kullanılır.

MAGNEZYUM (Mg)

SU (H
2
O)



Örnek:



➜➜ Vücutta olumlu etkisi yoktur. 

➜➜ Vücuda alınması sonucu sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında bozulmalara ne-
den olur.

➜➜ DNA yapısında bozulmalara neden olur. 

➜➜ Organlarda fonksiyon kaybı oluşturur.

➜➜ Endüstriyel faaliyetler sonucu toprağa, suya ve havaya karışarak çevre kirliliği 
oluşturur.

➜➜ Bebekler üzerinde olumsuz etkisi çoktur.

CIVA (Hg)



➜➜ Vücut için en tehlikeli ağır metallerden birisidir.

➜➜ Hemoglobinin ve sinir sisteminin işlevselliğini düşürür. 

➜➜ Böbreklere zarar verir.

➜➜ Bitkide klorofil sentezini engeller. Bu nedenle bitki gelişimini olumsuz yönde et 
kiler. 

KURŞUN (Pb) 

➜➜ Yüksek miktarda solunması

➜➜ kalıcı hasarlara ve ölüme neden olabilir.

KARBON DIOKSIT (CO2)



➜➜ Solunum sistemine zarar verip kronik solunum hastalıklarına neden olur.

➜➜ Karbon monoksit (CO) Kalp, beyin gibi organlara oksijen gitmesini engelleyerek 
bilinç kaybı ve ölüme neden olur.

➜➜ Fosil yakıtların yeterli oksijen olmayan ortamda yanması ile meydana gelir.

Karbonmonoksit (CO)

➜➜ İnsan sağlığına zararlı bir madde olup zehirlenmelere ve ölümlere neden olur.

Klor (Cl
2
)

➜➜ Yorgunluk, halsizlik, solunum yollarında yanma ve tahriş yapar.

Azot dioksit (NO2)



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




