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ÇAĞDAŞ  SAĞLIK  ve  SAĞLIK  HİZMETLERİ  KAVRAMLARI 
BU  KAVRAMLARA   ETKİ   EDEN   DİNAMİKLER 
                                                                       Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
1. BİR İÇGÜDÜ OLARAK SAĞLIK 
Canlılar aleminin temel içgüdüsü sağlığını korumak ve neslini 

sürdürmektir. Beslenme, çiftleşme, tehlikeden kaçınma, acı dindirme gibi, diğer 
birçok içgüdü ve davranışın da asıl kaynağı bu içgüdüdür.  

Sağlığını koruma ve neslini sürdürme içgüdüsünün hayvan davranışlarına 
yansımasının ilginç örnekleri vardır. Örneğin; gözünde katarakt gelişen keçi, 
gözünü çalılara sürterek bir tür katarakt ameliyatı, fazla yiyerek rahatsızlaşan 
leylek, gagasına aldığı suyla, kendi kendine lavman yapmakta veya kabızlık 
çeken köpekler, bir tür ayrık otu yiyerek onun ishal yapıcı (müshil)  etkisinden 
yararlanmaktadır. Benzeri davranışlara insanlarda da rastlanmaktadır. 
Örneğin; bazı ilkel  ve izole yerli kabilelerinde, kabızlık sıkıntısı olan çocuklara, 
anne / baba tarafından, ağza alınan su çocuğun anüsüne verilmek suretiyle bir 
tür lavman yapılmaktadır. Hayvan ve insanlarda görülen bu tür, sağlığını 
koruma ve neslini sürdürme, davranışlarının örnekleri oldukça çoktur. 

Sağlığı koruma ve nesli sürdürmeye yönelik davranışlar, canlıların 
varoluşundan günümüze dek süregelmiştir. Ancak, hayvanlarda bir içgüdü 
düzeyinde kalan bu davranışlar, insanlarda zamana koşut olarak, gelişmiş 
istemli, bilinçli ve toplumsal davranışlar şekline dönüşmüştür. Buradan 
hareketle, günümüzdeki anlamda olmasa bile, sağlık hizmetlerinin insanlıkla 
birlikte var olageldiği, ilk insanın ilk hekim ve eczacı, sağlık hizmetleri tarihinin 
ise insanlık tarihi ile yaşıt olduğu söylenebilir.  

İş bölüşümü ve uzmanlaşma sürecinin bir sonucu olarak, hekimlik ve 
diğer sağlık meslekleri ( eczacı, hemşire, sağlık memuru vb) gelişmiş ve bu 
işleri yapan insanlar birer profesyonel haline gelmiştir. Profesyonelliğin 
gelişmesine koşut olarak da, günümüzdeki sağlık meslekleri ve sağlık sektörü 
oluşmuştur. 

 
2 - BİLİMDEKİ GELİŞMENİN SAĞLIK HİZMETLERİNE YANSIMASI 
Sağlık hizmetleri, bir içgüdü şeklinde başlayarak, istemli, bilinçli ve 

toplumsal bir davranış haline dönüşmekle kalmamış, zamanın ilerlemesine 
koşut olarak, sürekli ve düzenli bir değişim göstermiştir. Diğer bir anlatımla, 
sağlık hizmetleri, gerek teknolojik düzey ve gerekse hizmet sunma biçim ve 
anlayışı yönünden  sürekli bir değişim ve gelişim içinde olmuştur. Bu gelişim 
ve değişimde, bilimdeki gelişim ve birikimle birlikte (bilimsel dinamik), 
toplumların içinde bulunduğu üretim ilişkileri ve düzeyi  (toplumsal dinamik) 
belirleyici bir rol oynamıştır. 

Sağlık hizmetleri, bilimsel dinamiğin etkisiyle, mistik, polifarmasi, etiyolojik 
tedavi ve çağdaş dönem olarak adlandırılabilecek dört dönem ve süreç 
geçirmiştir. 
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2.1. Mistik Dönem  
 Pozitif bilimlerin varlığından bile söz edilmeyen ilk çağlarda, her türlü iyilik 

ve kötülük hali birtakım doğa üstü güçlere ve olaylara dayandırılmakta idi. 
Kıtlık, kuraklık, afet gibi olaylar bazı tanrıların küstürülmesi, kızdırılması, 
insanların hastalanması ise, onların içine bazı kötü ruhların girmesi veya 
başka yollarla zarar vermesi olarak yorumlanmıştır. Bu nedenle de, her türlü 
sağlığı koruma ve hastalıkları iyileştirme işlemlerinin esasını; kötü ruhları 
kovma, doğa üstü güçlere adak sunma, tapınma ve benzeri mistik eylemler 
oluşturmuştur. Bu dönemde, bu anlamdaki, sağlık hizmet ve yardımları 
büyücüler ve din adamları tarafından götürülmüş ve yürütülmüştür. 

Bu anlayış ve uygulamaların mirası / kalıntıları,  günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Nazara karşı mavi boncuk takılması, hastalara muska 
yazılması, büyü yapılması, loğusalara kırmızı elbise giydirilmesi, sağlık 
sorunlarında medyun ve benzeri kişilerden yardım beklenmesi / alınması ve 
benzeri uygulamalar söz konusu dönemin mirasının / kalıntılarının örnekleridir. 

 
2.2. Polifarmasi Dönemi  
 İnsanlar, günlük yaşamdaki  rastlantılar sonucunda, bazı bitkilerin, 

gıdaların ve maddelerin birtakım sıkıntılara iyi geldiğini gözlemiştir. Bu 
gözlemler, zamanla uygulama / denemelerle zenginleştirilmiş, böylece acı ve 
sıkıntıların bazı maddelerle giderilmesi veya hafifletilmesi uygulamalarına 
geçilmiştir.  

Giderek, birçok hastalıkta, bugünkü anlamda olmasa bile, ilaç 
diyebileceğimiz çeşitli maddeler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu 
uygulamada, madde ve hastalık ayırımı  söz konusu olmamıştır. Yani, aynı 
hastalıkta çok çeşitli maddenin veya aynı maddenin değişik hastalıklarda 
kullanılması söz konusudur. Bu nedenle de, bu dönemin çok ilaçlı dönem          
(polifarmasi dönemi) olarak adlandırılması yanlış olmayacaktır.  

Sağlığı koruma ve hastalıkları iyileştirmede madde (ilaç) kullanımına 
geçilmesi, bu alanda, din adamlarının yerini yavaş yavaş mütetabbip 
denilebilecek insanlara bırakması ile sonuçlanmış ve bu dönemin sağlık 
personelini mütetabbipler oluşturmuştur.  

Polifarmasi döneminin / uygulamalarının mirasları / uzantıları günümüzde 
de devam etmektedir. Halk tababetinde, insanların mısır püskülü veya zencefil 
yaprağından birçok derdine çare araması, aktarların / mütetabbiplerin birçok 
bitki ve maddeyi hastalara çare olarak pazarlaması, şifalı bitkiler üzerine 
ciltlerle kitaplar yazılması bu dönemden günümüze kalan mirasların 
örnekleridir.  

 Modern tıpta, yeterli tanı olanaklarına sahip olamayan bazı tıp 
mensuplarının, hastalarına çok çeşitli yapı ve fonksiyondaki ilaç listelerinden 
oluşan reçeteler düzenlemeleri ( birinden biri etki eder düşüncesiyle )  yine 
polifarmasi döneminin modern tıbba olan etkilerinin sonucudur. 
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2.3. Etiyolojik Tedavi Dönemi  
Bilim ve bu arada sağlık bilimindeki gelişmeye koşut olarak, özellikle 19. 

YY’da birçok hastalığın etkeni veya oluş mekanizması keşfedilmiş ve bilinir 
hale gelmiştir. Sonuçta,  hastalıkların birbirinden ayrı birer antite / olgu olduğu 
anlaşılmıştır. Her hastalığın birbirinden ayrı bir antite olması, bunların 
tedavilerinin de farklı olmasını gerektirmiş ve düşündürmüştür. Böylece, 
hastalık etkeni veya oluş mekanizmasına yönelik tedaviler geliştirilmiştir. 
Bulaşıcı hastalıkların etkenleri olan mikroorganizmaların ve bunlara karşı 
antibiyotiklerin keşfedilmesi, hormonal ve dejeneratif hastalıkların oluş 
mekanizması ve tedavilerinin bulunması bunlara örnektir.  

Bu gelişmenin sonunda, her hastalık için ayrı, etkene ve oluş 
mekanizmasına yönelik tedavinin uygulandığı dönem başlamıştır. Sağlık 
hizmetlerinin giderekten, bilimsel temellere oturması, hekimlik mesleğini ve 
eğitimini de beraberinde getirmiş ve sağlık hizmetleri hekimler tarafından 
yürütülen bir hizmet haline gelmiştir. Günümüzde bu dönemin etki ve mirasları 
devam etmekte ve sağlık hizmetlerinde tedavi edici uygulamalar önemli bir yer 
almaktadır. 

Bu döneme kadar olan uygulamaların ortak özelliği, “hasta kişi yok 
hastalık var” anlayışının hakim olmasıdır. Daha açık bir anlatımla, hastalanan 
kişinin ailesiyle, toplumla ve çevresiyle bütünleşmiş bir varlık olduğu 
kavranamamış, kişiye yalnızca bir hastalık tablosu gözüyle bakılmıştır. Tüm 
girişim ve işlemler de, kişiye değil, bu hastalığa yönelik olmuştur. 

 
2.4. Çağdaş Dönem  
Zamanın ilerlemesi ile, birçok hastalığın etkeninin bulunmasına karşın, 

bazılarında belli bir etken saptanamamıştır. Ayrıca, aynı etkenin bazı kişileri 
hastalandırdığı buna karşılık düğer bazılarını hastalandırmadığı gözlenmiştir. 
Aynı etken bir kısım toplumlarda epidemilere neden olurken diğer bir kısmında 
sporadik olgular halinde kalmaktadır. Bu benzeri gözlemler, hastalıkların 
etiyolojisinin daha ayrıntılı olarak  ele alınarak, incelenmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Özellikle epidemiyoloji disiplinin sağladığı olanaklarla, hastalıkların 
etiyolojisi ayrıntılı olarak incelendiğinde, etiyolojide rol alan faktörlerden bir ya 
da bir kaçının hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu ve bu faktör ( etken )  ortamda 
olmadan hastalığın oluşmadığı görülmüştür ( Tbc’de Tbc basili, sıtmada sıtma 
parazitleri ya da mezotelyoma’da asbest lifi gibi). Bir hastalığın oluşması için 
mutlaka bulunması gereken bu faktöre gerekli neden ( etken ) denilmektedir.  

Hastalıkların oluşması için, ortamda tek başına etkenin varlığı da 
yetmemekte, diğer bazı faktörlerin de birlikte bulunması gerekmektedir. İşte 
hastalık oluşma riskini artıran ya da etkenin kişileri yenmesini kolaylaştıran bu 
faktörlerin tümüne birden yeterli neden denilmektedir.  

Etken ortamda var olsa da, yeterli nedenlerin bir ya da bir kaçının yokluğu 
kişilerde hastalık oluşma riskini, toplumlarda ise hastalık sıklığını önemli 
oranda azaltmaktadır. Bundan ötürü, yeterli nedenler azaltılarak / giderilerek 
de hastalıklar önlenebilir. Bu çalışmalar daha da ayrıntılandırıldığında; yeterli 
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nedenlerin tamamının çevre ile ilgili olduğu görülmüştür. İlerleyen yıllarda, 
hastalıkları hazırlayan tüm çevre ( fizik, biyolojik, sosyal ) faktör ve ilişkileri de 
bulunmuş ve gösterilmiştir. Hatta, insanların ve toplumun sağlıklı ya da 
sağlıksız oluşunu belirleyen, esas faktörün çevre olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı hastalıklarda (kardiyo vaskuler hastalıklar, diyabet, kanser vb) belirli 
ve tek bir gerekli neden (etken) yoktur. Bu hastalıklar, yeterli nedenlerin bir 
araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bundan ötürü de, bu hastalıklarda doğrudan 
etkene yönelik tedavi söz konusu değildir. 

Yukarda özetlenen ve benzeri bulgular, etiyoloji=etken, ya da hastalıklarla 
savaş=tedavi anlayış ve yaklaşımının yanlış olduğunu göstermiştir. Böylece 
hem etiyoloji hem de hastalıklarla savaş kavramları yeniden tanımlanmıştır. 
Günümüzdeki tanımına göre, etiyoloji; bir hastalığın gelişmesinde rol alan 
faktörler bütünü ya da yumağıdır. Başka bir anlatınla; bir hastalığın oluşması 
için birçok faktörün birlikte ve yan yana bulunması gerekir. Bu faktörler ise, 
kendi içinde; etken (ajan), kişi (host) ve çevre olarak üç grupta toplanır. 
Hastalıklar, epidemiyolojik üçlü olarak adlandırılan, bu üç gurup faktörün 
aralarındaki ilişkiler ve etkileşimler sonucunda oluşmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde görselleştirildiği gibi, epidemiyolojik üçlünün ilişkileri bir 
kaldıraca benzetilebilir. Bu kaldıraçta, etken ve kişi kaldıracın kollarında çevre 
ise destek noktasında bulunur. Bundan ötürü, çevrenin etken ile kişinin 
ilişkilerinde belirleyici bir rolü ve yeri vardır. Sağlıklı çevre ortamında                  
( kaldıracın destek noktasının etkene doğru kayması, yük kolunun kısalması ), 
kişi etkeni kolayca yener ve hastalık oluşmaz. Aynı şekilde, belirli bir etkeni 
olmayan hastalıklarda da, olumlu çevrede, yeterli nedenlerin hepsi bir araya 
gelmez, dolayısı ile de hastalık oluşmaz 

                        

                               EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ 

KİŞİ / HOST  ETKEN / AJAN 

       Yaş              olumsuzluk              olumluluk Biyolojik 

       Cins  Fizik 

       Irk                     ÇEVRE Kimyasal 

Sosyal Durum  Sosyal 

Alışkanlıklar Biyolojik  

Davranışlar Fizik  

 Sosyal  

 

Olumsuz çevre koşullarında ise, (kaldıracın destek noktasının kişiye 
yaklaşması, kuvvet kolunun kısalması) yeterli nedenler yumağı bir arada ve 
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yan yana bulunabilmekte ve etkenler kişileri kolayca yenmekte ve  hastalıklar 
kolayca oluşabilmektedir. Bu üçlünün her bir gurubunun ( kişi, etken, çevre ) 
özelliklerine bakıldığında, kişi ve etkene ilişkin faktörlerin sabit ya da 
değiştirilmesi güç özellikler olduğu, buna karşılık çevreyi olumlu hale 
getirmenin olanaklı ve kolay olduğu görülmektedir. 

Bu bilgi ve bulgulara, diğer bazı gözlemler de eklenmiştir. Kişiler tedavi 
edildikten sonra, aynı çevre ortamına gönderildiklerinde, kısa bir süre içinde, 
hastalık tekrarlamaktadır. Ayrıca, sosyal bilimler onu göstermiştir ki; tek tek 
kişileri tedavi ederek, toplumun tümünü sağlıklı kılmak ya da toplumun sağlık 
düzeyini yükseltmek olanaksızdır. Buna karşılık, çevredeki bazı olumsuzluk-
ların giderilmesi bazı hastalıkların sıkılığını  (prevalans, insidans) düşürerek, 
toplumun sağlık düzeyini hızla yükseltmektedir. 

Tüm bu bulgu ve bilgilerin ışığında, gerek kişilerin ve gerekse toplumun 
sağlık düzeyini yükseltmek için, yalnızca tedavi odaklı anlayışının terk edilerek, 
sağlık  ve sağlık hizmeti yeni bir anlayışla yaklaşılması gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu gelişmelerin bir ürünü olarak, sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık 
hizmetleri kavramı gelişmiş ve her geçen gün daha da  önemli ve öncelikli bir 
yer edinmiştir. Böylece, sağlık hizmetlerinde, kişileri önce sağlam iken 
korumak, buna rağmen hastalanır ise tedavi etmek ve gereğinde rehabilite 
etmek diye tanımlanabilecek çağdaş sağlık anlayışı dönemine geçilmiştir. 
Sağlık hizmetlerine bir ilkeler dizini ve bütünü olarak yaklaşan bu anlayışın / 
dönemin başlıca ilkeleri şöyle sıralanabilir: 

- Kişinin yaşamı bölünmez bir bütündür, sağlıklı ve hastalıklı dönemler 
diye birbirinden ayrılamaz. Kişinin hastalığı ya da  hastalık; sağlıklı dönem diye 
bilinen dönemdeki birtakım birikimlerin sonucudur, 

- Kişi ve çevresi ( fizik, biyolojik, sosyal ) bir bütündür ve birbirinden 
soyutlanamaz. Kişinin sağlığı, çevrenin özellikle de sosyal çevrenin bir 
fonksiyonudur, 

- Sağlık hizmeti, hastadan çok, sağlama götürülen bir hizmettir,  
- Koruma tedaviden daha etkili, kolay ve ekonomiktir. Dolayısı ile 

koruyucu hizmetler tedavi edici hizmetlerden çok daha önemli ve önceliklidir, 
- Hastalık yalnızca kişiyi ilgilendirmez, ailesinden başlayarak tüm toplumu 

ve giderekten tüm insanlığı etkiler ve ilgilendirir, 
- Bir toplumda en sık görülen, en çok öldüren, sakat bırakan ve ekonomik 

kayıplara neden olan  hastalık en önemli hastalıktır, 
- Sağlık, birçok sektörün hizmetinden etkilenen bir olgudur. Bu nedenle 

de, bir ekip hizmetidir. 
Günümüzdeki sağlık kültür ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinin geçirmiş 

olduğu süreç ve dönemlerin karışımından oluşuyor. Bu karışımda, eski dönem 
ve kalıntıların payı, toplumların sosyo kültürel gelişmişlik düzeyine göre,  
artıyor ya da azalıyor. Geri kalmış toplumlarda, tıbbın ilk dönemi olan, mistik 
dönemin kalıntılarına (muskadan, medyumlardan medet umma) ya da 
mütetabbiplık uygulamalarına (kırıkçı, çıkıkçı, otlardan ilaç yapımı) sıkça 
rastlanıyor. Gelişmişliğini tamamlamış olan toplumlarda ise, bu tür 
davranışlara hiç rastlanmıyor.  
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SAĞLIK   KÜLTÜRÜ  KARIŞIM   ve   GELİŞİMİ  

                                                                         bilimsel dinamik 

 

                                                                                                  ÇAĞDAŞ 

                                                                ETİYOLOJİK             DÖNEM 

                                   POLİFARMASİ     TEDAVİ 

            MİSTİK                 DÖNEMİ  

          DÖNEM 

               toplumsal dinamik 

 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi; sağlık kültür ve uygulamalarında 
genel gelişim,  çağdaş dönemin payının artması,  buna karşılık eski 
dönemlerin payının azalması yönündedir. Ancak, bu gelişimi geriye çevirmek, 
ya da yavaşlatmak isteyen zihniyet ve uygulamalara da rastlanmaktadır. Bu 
gelişimde, bilimsel dinamik belli bir ivme ve sürekliliğe sahip, toplumsal 
dinamik ise, ülkelerde hakim olan üretim ilişkileri ve bunun bir yansıması olan 
siyasal erke göre, dalgalanmalar gösteriyor, hızlanıyor  ya da yavaşlıyor.  

Toplum liderleri ve bunlardan biri olan sağlıkçıların görevi; sağlık kültürü 
ve uygulamaları içinde, bilimsel ve çağdaş uygulamaların payını artırmaktır. Bu 
payın arttığı oranda, insanlar bilim ve teknolojiye yöneliyor ve ondan yardım 
arıyor. Kişiler ve toplum çağa ve insanlık onuruna yakışır bir sağlık 
hizmetlerine kavuşuyor. Tersinde ise, insanlar mistik uygulamalardan çare 
arayarak, kendi kaderiyle baş başa kalıyor. 

 
3 -  ÇAĞDAŞ  SAĞLIK ve  SAĞLIK HİZMETLERİ  KAVRAMLARI 
 Geçmiş dönemde ve geleneksel anlayışta, sağlık kavramı, yalnızca 

hastalık ve sakatlığın olmayışı şeklinde algılanmış ve tanımlanmıştır. Tanımın 
böyle yapılması, hastalık kavramını ön plana çıkarmış, kişilerin / toplumların 
sağlığı bu kavrama bağlı olarak değerlendirilmiş ve belirli semptomları ya da 
sakatlığı olmayan herkes sağlıklı olarak kabul edilmiştir.  

Hastalık kavramı ise, tarihin çeşitli dönemlerinde ve farklı kültürlerde farklı 
algılanmıştır. Diğer bir anlatımla; hastalık kavramı, zamana ve topluma  göre 
değişmiştir. Örneğin; yakın dönemlere kadar Türkiye’de ishal bir hastalık 
olarak kabul edilmemiştir. Aynı şekilde, Şark Çıbanı ve Trahom yaygın olduğu 
toplumlarda hastalık olarak kabul edilmemiş, hastalık olarak kabul edilmemesi 
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bir yana, yüzünde Şark Çıbanı lekesi olmayan erkek yakışıklı kabul 
edilmemiştir. Bu konudaki genel gelişim; zamanın ilerlemesi ve kültür 
düzeyinin yükselmesine koşut olarak, hastalık kabul edilen durumların artması 
yönünde olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, sağlıklı kabul edilme, ya da 
sağlıklı kişi / toplum tanımı da değişmiş ve bir toplumda sağlıklı kabul edilen 
kişi diğer toplumda hasta olarak tanımlanmış ve algılanmıştır. 

Hastalık kavramındaki bu göreceliliğe ve değişkenliğe karşın, tıp çevreleri 
hastalık kavramına bağlı olmayan ve evrensel bir sağlık tanımı yapamamış ve 
sağlığın tanımını hastalık kavramı ile tanımlamak zorunda kalmışlardır. 

Günümüzde en çok kabul görmüş ve evrensel olan sağlık tanımı; Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından yapılmış olan tanımdır. Bu tanıma göre, sağlık; 
"yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve 
sosyal yönden tam bir iyilik" halidir. 

Sağlık hizmetleri için genel bir tanım vermek gerekir ise; "sağlığın 
korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon için yapılan çalışmaların 
tümüne" birden sağlık hizmetleri denir.  

Sağlık hizmetlerini böyle kısaca tanımlamak tam anlaşılır olmaktan 
uzaktır. Bu nedenle de, gerçekte sağlık hizmetleri bir bütün olmakla birlikte, 
anlaşılırlığını kolaylaştırmak amacıyla; 1) koruyucu sağlık hizmetleri, 2) tedavi 
edici sağlık hizmetleri, 3) rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere üç ana 
bölümde incelenmekte ve tanımlanmaktadır. 

3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  
Hastalıklar oluşmadan, insanları korumak için verilen hizmetlerin tamamı 

bu başlık altında toplanır. Kendi içinde iki bölümde incelenir. 
3.1.1. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri : İnsanın 

çevresinde bulunan ve onun sağlığını olumsuz etkileyen biyolojik, fizik  
kimyasal ve sosyal etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek 
çevreyi olumlu hale getirme çabalarının tümü bu başlık altında toplanır. Bu 
başlık altındaki başlıca hizmetler;  

- Yeteri kadar ve temiz su sağlanması, 
- Atıkların zararsız hale getirilmesi, 
- Besin hijyeni 
- Konut sağlığı, 
- Endüstri sağlığı, 
- Vektörlerle savaş, 
- Hava kirliliği ile savaş, 
- Radyasyonla savaş, 
- Gürültü ile savaştır. 
Bu hizmet grup ve türlerinden de anlaşılacağı üzere, çevreye yönelik 

koruyucu hizmetler, sağlık sektöründen daha çok, diğer sektör ve meslek 
gruplarını ilgilendiren bir hizmet grubudur. Sağlık sektörünün bu konudaki 
temel görevi; eğitim, danışmanlık, denetim ve yol göstericiliktir. 
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3.1.2. İnsana Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri  
 Kişileri dolayısı ile de toplumu hastalık etkenlerine karşı dirençli ve güçlü 

kılmayı, hastalanmaları halinde ise, en erken dönemde tanı konularak, 
yıkımsız veya en az yıkımla tedavi etmeyi amaçlayan hizmetler bu grup altında 
toplanır. Bu gruptaki hizmetlerin başlıcaları; 

- Erken tanı  ve uygun  tedavi, 
- Aşılama, 
- İlaçla koruma (kemoprofilaksi), 
- Beslenmenin iyileştirilmesi, 
- Sağlık eğitimi, 
- Aile planlamasıdır. 
Hizmet tanım ve türlerinden de görüleceği üzere, bu grup hizmetler 

özellikle sağlık sektörü ve sağlık personelince yürütülen hizmetlerdir. 
 
3.2. Tedavi Edici Hizmetler  
Hastalanan insanların tekrar sağlığına kavuşması için yapılan 

çalışmaların tamamı bu başlık altında toplanır. Kendi içinde; birinci basamak 
tedavi hizmetleri (ilk başvuru ve ayakta tedavi), ikinci basamak tedavi 
hizmetleri (yataklı tedavi hizmetleri) ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri (üst 
düzeyde uzmanlaşmış ve yüksek teknoloji kullanılan merkezler) olmak üzere 
üç kademeye ayrılır. Bu hizmetler, tamamen sağlık personeli ve sektörünce 
yürütülen hizmetlerdir. 

3.3. Rehabilitasyon Hizmetleri  
Hastalık sonrası, sakatlık veya güçsüzlük gibi nedenlerle, günlük 

yaşamını sürdüremeyen ve işgücünü kaybedenlere verilen hizmetler bu başlık 
altında toplanır. 

3.3.1. Tıbbi Rehabilitasyon  
Hastalık veya kaza sonucu kaybedilen organ yerine protez takılması veya 

güçsüzleşen organa yeniden güç kazandırılması (felçlilere fizik tedavi 
uygulanması vb) suretiyle kişinin günlük işlerini devam ettirme yeteneğini 
kazandırma çalışmaları bu türden çalışmalardır. Fizik tedavi hizmetleri olarak 
tanımlanabilecek bu hizmetler sağlık sektörü ve sağlık personelince götürülen 
hizmetlerdir. 

3.3.2. Sosyal Rehabilitasyon  
Fizik ve psikolojik yıkımlı kişilerin, bu durumlarına uygun işe yerleştirilmesi 

(bir işte çalışırken sakatlanan kişinin, aynı işyerinde, işinin değiştirilerek daha 
uygun bir işe geçirilmesi, işsiz sakatların sakat kontenjanından işe alınması vb) 
veya bakımlarını temin gibi (sakatların bakımevlerine, yaşlıların huzurevlerine 
yerleştirilmesi gibi) çalışmalara da sosyal rehabilitasyon çalışmaları denir. 
Hizmet tanım ve örneklerinden de  anlaşılacağı üzere, sosyal rehabilitasyon, 
sosyal hizmet kurum ve personelince yürütülen hizmetlerdir. 
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4 . TOPLUMSAL DİNAMİK 
Bilimsel  süreç devam etmekte ve sürekli yol almaktadır. Ayrıca, iletişim 

çağına girilmiş olmasının bir sonucu olarak, bilimsel süreç ve bilgi 
evrenselleşmiştir. Üretilebilen her türlü bilgi ve teknoloji, anında tüm toplumlara 
ulaşmakta ve onların kullanımına sokulabilmektedir.  

Çağdaş sağlık ve sağlık hizmeti anlayışı da bu evrensel değerlerden  
birisidir. Bunun bir sonucu olarak, tüm ülke ve toplumlarda, sağlık hizmetlerinin 
çağdaş anlayışla düzenlenmiş olması ve aşağı yukarı hepsinde de birbirine 
benzer sağlık hizmet ve sistemlerinin bulunması beklenir . Oysa bu böyle 
değildir ve böyle olmuyor. Bilim ve teknolojinin kullanımı ve insanlara sunumu 
çeşitli farklılıklar gösteriyor. Örneğin; Penisillin’in etken maddesi, 
endikasyonları, uygulama biçimleri, etki ve sonuçları tüm dünyada aynı. Ama, 
Penisillin’in hizmete sokuluşu toplumdan topluma çok farklı.  Kimi ülkelerde, 
eczanede ve reçete ile satılıyor.  Uzman ellerce ve allerji / duyarlılık testleri 
yapılmadan kimseye uygulanmıyor. Kimi ülkelerde ise, bakkalda satılıyor, 
mütetabbipler tarafından ve herhangi bir test yapılmadan uygulanıyor. İşte, 
aynı maddenin / bilginin /  hizmetin, kişilere / topluma sunulmasındaki bu 
farklılığı yaratan / belirleyen, o toplumun içinde bulunduğu üretim ilişkisi ve 
sosyo kültürel gelişmişlik düzeyidir ( toplumsal dinamik). Üretim ilişkileri ve 
toplumsal örgütlenmesi çağa uygun olan toplumlarda, çağdaş bir sağlık sistemi 
ve ortamı oluşurken, geri kalmış toplumlarda ilkellikler devam ediyor. 
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TEMEL  SAĞLIK  HİZMETLERİ  KAVRAM  ve  ANLAYIŞI 
 
                                                              Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
1. GİRİŞ 
Çağdaş sağlık ve sağlık  hizmeti anlayışının gelişip yerleşmiş olduğu bir 

ortamda, Yirminci Yüzyıl’ın ikinci yarısına girildi ve dünyada iletişim çağı 
başladı. Dünyanın herhangi bir yerindeki, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden 
tüm dünya anında haberdar oluyordu. En azından bilim çevreleri için, bu 
böyleydi. Bunun da ötesinde, dünyanın her yanında olup biten her şeyden, 
aynı anda, haber alınıyor ve insanlık adeta ortak yaşıyordu. Dünyanın uzak bir 
köşesinde hastalıktan, Afrika’da açlıktan ya da Pasifik Adaları’nda volkandan 
fışkıran  lavların içine sıkışarak ölen çocuklar görüntülü olarak izlenebiliyor ve 
onların ızdırabı, hep birlikte çekiliyordu. İletişim ortamının sağladığı 
olanaklarla, insanlar tüm dünyanın, ülkesinin, bölgesinin ve kendinin sağlık 
durumunu / düzeyini gayet açık bir biçimde algılıyor / biliyor ve bunları birbiriyle 
kıyaslayabiliyordu. Ülkeler arası / insanlar arası farklılıkları ve bu farklılıkların 
nedenlerini irdeleyebiliyor ya da tartışabiliyordu. 

Bu tartışmaların uluslararası platformlara (WHO, UNICEF, FAO, 
UNESCO vb) taşınmasının bir sonucu olarak, tüm kurum ve kuruluşlarda, 
1970’li yıllar, insanlığın  sağlık durum ve düzeyinin irdelendiği, değerlendirildiği 
ve tartışıldığı yıllar oldu. Bu tartışmalar sonucunda, insanlığın  sağlık 
durumunun şöyle bir görüntü sergilediği görüldü ve anlaşıldı : 

1) Bazı ülke ve bölgelerde doğuşta beklenen ömür 72 yıl veya daha uzun 
iken, diğer bazı ülkelerde 50 yıl dolayındadır, 

2) Bazı ülkelerde bebek ölüm hızı %0 10’un altına düşmüşken, diğer 
bazılarında %0 150’nin üzerindedir, 

3) Gelişmekte olan birçok ülkede,  başta aşı olmak üzere, çok basit 
yöntemlerle korunabilen bazı hastalıklardan insanlar ölmeye devam 
etmektedir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar görülmez olmuştur. 
Gelişmekte olan ülkelerde her yıl doğan 80 milyon bebekten 72 milyonuna 
hiçbir aşı yapılmamaktadır, 

4) İki milyarı aşkın kişi, hala, sıtma riski altında yaşamakta ve her yıl, bu 
ilkel hastalık nedeniyle, iki milyon insan ölmekte olup, bunların bir milyonunu 
beş yaş altı  çocuklar oluşturmaktadır, 

5) Bazı ülkelerde kişi başına günlük gıda tüketimi 3400 kalorinin üzerinde 
olup, aşırı beslenme söz konusu iken, diğer bazılarında açlık yaygın bir 
sorundur. Bir milyara yakın kişi, yoksulluk, kötü beslenme ve sürekli yineleyen 
hastalık kısır döngüsü nedeniyle çalışamaz, kendisinin ve ailesinin günlük 
yaşamını idame ettiremez durumdadır. 

6) Çevre koşulları gün be gün bozulmakta, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme bu sorunu daha da 
derinleştirmektedir, iki milyara yakın insan güvenli sudan yoksundur, 



 16

7) Tüm bu olumsuzluklara ek olarak, dünya nüfusunun üçte ikisi sürekli ve 
düzenli bir  minimal sağlık bakımından yoksundur. 

 Daha niceleri eklenebilecek, bu bilgi ve bulgular sonuncunda, insanlık ve 
onun adına sözcülük yapan uluslararası kuruluşlar, bazı saptamalarda 
bulunmuştur : 

*İnsanlığın sağlık düzeyi iyi değildir. Özellikle, dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik gelişmişlik ve teknolojik olanaklarla, toplumların sağlık düzeyleri 
kıyaslandığında, bu gerilik daha da belirgin olup, insanlığın sağlık düzeyi 
sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmişliğin gerektirdiği düzetin çok 
gerisindedir. 

* İnsanlığın sağlık  düzeyinin iyi olmamasına ek olarak, bu tablonun 
düzelme olasılığı da yok. Çünkü; İnsanlar sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanamıyor ve insanların önemli bir kısmına asgari sağlık hizmetleri bile 
ulaşmıyor. 

* Bu saptamalar gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler için geçerlidir. 
Ancak, gelişmekte olan ülkelerde çok daha da belirgin. Gelişmiş ülkeler ile 
gelişmekte olan ülkeler arasında , sağlık düzeyi açısından, çok derin farklılıklar 
var. 

* Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu farka ek olarak, her iki 
tip ülkenin kendi içindeki bölgeler ve toplum katmanları arasında da büyük 
farklılıklar var. Aynı ülkenin kimi bölgesinde sağlık düzey ölçütleri iyi ve kabul 
edilebilir düzeyde iken, diğer bazı bölgelerinde minimal / temel bir sağlık 
hizmeti bile verilemiyor ve sağlık düzey ölçütleri çok bozuk. Özetle, ülkelerin 
kendi bölgeleri arasında da derin farklılıklar var. 

 
 
2. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRECİ 
2. 1. Amaç Belirleme Aşaması 
Yukarda özetlenen, düşünce ve saptamaların  yansımasının bir sonucu 

olarak, 1977 yılında toplanan, DSÖ 30. Asamblesi (genel kurulu) gündemine, 
insanlığın sağlık düzeyinin tartışılacağı ve gözden geçirileceği bir madde 
konuldu. Konuyu tartışan  ve değerlendiren  DSÖ 30. Asamblesi,  “2000 
Yılında Herkese Sağlık” diye bilinen ve sloganlaşan bir amacı benimsedi ve 
karar altına aldı. 

Bu karara göre; hükümetlerin ve DSÖ’nün gelecek dönemdeki tek ve 
temel amacı; herkesin, sosyal ve ekonomik yönden üretken bir yaşam 
sürdürebileceği bir sağlık düzeyine erişmesini sağlamak olmalıdır. Bu temel 
amaca ulaşmanın yolu ise, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan 
korunmadan geçtiği bilinmektedir.  

Dünyadaki tüm insanlar, 2000 Yılına dek,  belirli ve asgari bir ölçüde 
sağlık düzeyine kavuşmalı, ülkeler ve bölgeler arası farklılık en aza indirilerek, 
herkes; içinde yaşadığı toplumun faaliyetlerine etkin bir biçimde katılabilecek, 
üretken olabilecek bir konumda olmalıdır. 

2.2. Politikaların / İlkelerin Belirlenmesi 
Hükümetler ve DSÖ’nün önüne, “2000 Yılında Herkese Sağlık” amacının / 

hedefinin konması, bu amaca ulaşmayı sağlayacak politikaların / ilkelerin 
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belirlenmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. İşte bu gereksinime yanıt aramak 
üzere, 1978 Yılında, UNİCEF ve DSÖ’nün öncülüğünde; Kazakistan’ın 
başkenti Alma Ata’da, Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı toplandı. 

Bir hafta süren, 67 uluslararası örgüt  ve 134  ülke yetkilisinin katıldığı bu 
konferansta, “2000 Yılında Herkese Sağlık” amacına ulaşabilmenin 
politikalarını, ilkelerini belirleyen / içeren ve Alma Ata Bildirgesi olarak 
adlandırılan metin hazırlandı ve  katılanlarca imza altına alındı.  

Bildirgeler, bağlayıcı metinler olmayıp, imza koyan tüm ülkelerin 
hükümetlerine yol gösteren bir belge niteliğindedir. Yani, hükümetleri bağlayıcı 
ve uymayanlara yaptırım getirme gibi bir özelliği yoktur. Yalnızca, onların 
önüne konmuş bir öneriler belgesi niteliğindedir. Bu nedenle de, Alma Ata 
bildirgesi de yeterince etkili olmamış ve yaşama geçirilmesi geciktirilmiş ve 
geciktirilmektedir. 

Alma Ata bildirgesinin, uluslararası bir sözleşme ya da sözleşme 
niteliğinde olduğunu ileri süren düşünürler de vardır. Çünkü; tüm katılımcı, 
devlet yetkililerinin (cumhurbaşkanı, başbakan, bakan) ve uluslararası 
kuruluşların yetkililerinin (genel başkan, genel sekreter) bizzat imzaladığı bir 
metindir. Bu nedenle de, imza koyan devlet ve örgütler için bağlayıcı bir metin 
olması gerekir. En azından etik olarak bu böyledir. Türkiye, bu bildirgeye imza 
koyan ülkeler arasındadır.  

Alma Ata Bildirgesi’nde, “2000 Yılında Herkesse Sağlık” amacına 
ulaşmanın yolu  “Temel Sağlık Hizmetleri”dir denilerek, bildirgenin her 
yerinde Temel Sağlık Hizmetlerinin (TSH) önemine vurgu yapılmıştır. Bu 
bildirgeden yola çıkarak TSH’ ni tanımlamak gerekir ise; tüm toplum tarafından 
kabullenilecek / benimsenecek yollarla ve onların tam katılımını sağlayarak  ve 
yine o ülkenin olanakları ile yürütülebilecek / götürülebilecek esas / temel / baz 
sağlık hizmetlerine temel sağlık hizmetleri denir. Bu tanım açılmış şekliyle: 

 TSH;  
*Toplumca benimsenen / kabullenilen, 
 * Toplumun katkı ve katılımını sağlayan, 
 *Ülke kaynakları ile karşılanabilir, 
 * Yoğunluğu uçlarda olan ve tüm toplumu kapsayan ,                 
 * Esas / temel / asgari sağlık hizmetleridir, diye tanımlanabilir. 
 
2.3. Alma Ata Bildirgesi’nde Belirlenen Politikalar 
Alma Ata Bildirgesi, yalnızca TSH kavramını tanımlamak ve belirlemekle 

kalmamış, TSH’ın politika ve ilkelerini de tek tek saymıştır. TSH için, belirlenen 
bu politikalar / ilkeler başlıca üç grup altında toplanabilir: a) TSH’ın felsefesi, 
ana ilkeleri, b) TSH’nin örgütlenmesi/yapılanması ve yürütülmesine ilişkin 
ilkeler,  c) TSH’nin hizmet içeriğine ilişkin ilkeler. 

 
2.3.1 Temel Sağlık Hizmetlerinin Ana İlkeleri / Felsefesi 
Eşitlik İlkesi : Sağlıklı yaşam ve tıbbi bakım insanların doğuştan 

kazanılmış temel hakkıdır. Bu hak, herkese, sosyal statüsü ve hangi ekonomik 
durumda olduğuna bakılmaksızın ve nerede yaşarsa yaşasın koşulsuz bir 
eşitlik içinde sağlanmalıdır. 
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Öz Sorumluluk İlkesi : Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve ondan 
sorumlu olmalıdır. Bu dizeden olmak üzere, herkes, sağlık hizmetlerinin 
planlanmasından yürütülmesine dek, hizmetlerin her kademesine katılmalı ve 
onu benimseyerek sahiplenmeli, sorumluluk almalıdır. 

Sektörler Arası İşbirliği İlkesi : Toplumun sağlığı yalnızca sağlık 
sektörünün değil, tüm sektörlerin hizmetleri ile ilgilidir. Bu nedenle de, tüm 
sektörlerin kendi hizmetlerinde toplum sağlığı gözetilmeli / öncelenmeli ve 
toplum sağlığı çalışmalarında tüm sektörler görev alarak, sektörler arasında 
işbirliği sağlanmalıdır. 

Uluslararası Dayanışma İlkesi: Hastalık ya da sağlık, kişiyi, ailesini 
toplumunu ilgilendirdiği gibi tüm dünya ulus ve devletlerini de ilgilendirir. Bu 
nedenle de, insanlığın sağlığı için; tüm ülkeler dayanışma içinde olmalı, 
özellikle de gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeleri bu anlamda destekle-
melidir. 

 
2.3.2  TSH’ın Örgütlenmeye, Sağlık Hizmetlerinin Yapılanmasına İlişkin 

İlkeleri 
Bütünlük, Kapsayıcılık  İlkesi : Koruma, tedavi,  rehabilitasyon  ve 

yaşamı / sağlığı iyileştirme hizmetleri bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. 
Sağlık örgütü bu hizmetlerin hepsini  ve bir bütünlük içinde ele almalıdır. 

Sağlık örgütü tüm toplumu kapsamalı ve yurt sathına homojen 
dağılmalıdır. 

Toplumla İç İçelik İlkesi : Sağlık örgütü, toplumun ilk başvuru 
gereksinimini karşılayacak ve hizmetlerin ülke içinde dengeli dağılımını 
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bunu sağlamak üzere; evlere ve işyerlerine dek  
(halkın yaşadığı yere) uzanan temel hizmet birimleri kurulmalıdır. 

Kademelenme ve Süreklilik İlkesi : Sağlık örgüt ve hizmetlerinin 
yapılanması kademeli olmalı ve bu kademelenme sevk zincirine uygun 
olmalıdır. Sağlık hizmetleri sürekli ve yerleşik hizmetler olmalıdır. 

Toplumun Katkı ve Katılımına Uygunluk İlkesi : Sağlık örgütü ve 
birimleri, toplumun ve sektörlerin katkı ve katılımına uygun bir biçimde 
yapılanmalıdır. Özellikle de, toplumun yönetsel katılımını sağlayacak nitelikte 
olmalıdır. 

Ülke Koşullarına Uygunluk İlkesi :  Sağlık örgütü ve hizmetleri ülkenin / 
toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullarına uygun olmalı ve onun 
öz kaynakları ile yürütülebilecek, idame ettirilebilecek nitelikte olmalıdır. 
Hizmetlerde, ülke koşullarına uygun teknoloji kullanmalıdır. 

 
2.3.3  TSH Örgütünün Vereceği Hizmetlerin  İçeriğini Belirleme İlkeleri 
Her ülkenin ve toplumun sağlık sorunları farklıdır. Bu nedenle de, değişik 

ülkelerdeki sağlık örgütlerinin sunduğu hizmetlerin içeriğinin farklılık 
göstermesi kaçınılmazdır. Ancak, bir ülkedeki sağlık örgütünce verilecek 
hizmetlerin içeriği belirlenirken, mutlaka bir öncelikler sıralaması yapılması  ve 
sunulacak hizmetlerin buna göre belirlenmesi gerekir. Bu öncelikleri 
belirlerken, sorunlar ; sıklık (en çok görülen),  ölümcüllük (en çok öldüren, 
sakat bırakan)  ve ekonomik kayıp (en çok ekonomik kayıplara neden olan) 
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ölçülerine vurulmalı; yani sorunların bir halk sağlığı sorunu olup olmadığı 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Sağlık örgütünce verilecek hizmetlerde halk 
sağlığı sorunu olma özelliği taşıyan sorunlara önem ve öncelik verilmelidir. 

Bu ölçekler açısından, bir değerlendirme yapıldığında, bazı hizmetler 
vardır ki; bunlar tüm dünya ve tüm ülkeler için, ortak ve vazgeçilmez öncelikleri  
olan sorun ve hizmetlerdir. Gelişmiş gelişmemiş fark etmeksizin, tüm ülkelerin 
sağlık örgütleri bu hizmetleri öncelikle vermek zorundadır. Alma Ata 
Bildirgesi’ne göre; tüm dünyada ortak olan, tüm ülkelerin sağlık örgütlerince 
sunulması ve toplumunun her kesimine eşit bir biçimde ulaştırılması gereken, 
vazgeçilmez / minimal hizmetler  şunlardır : 

- Temiz ve yeteri kadar su sağlanması, 
- Herkese, asgari sağlık koşullarına sahip, konut sağlanması, 
- Ana - çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, 
- Bağışıklama hizmetleri, 
- Salgın hastalıkların kontrolü, 
- Sık görülen hastalık ve kazalarda uygun tedavi hizmetleri, 
- Temel ilaçların sağlanması, 
- Sağlık eğitimi ve halkın, sağlık yönünden, bilinçlendirilmesi. 
 
Alma Ata Bildirgesi’ne göre; bir ülkede temel sağlık hizmetlerinin  

varlığından söz edilebilmesi için, o ülkedeki sağlık örgütünün, tüm insanlık için 
ortak / vazgeçilmez olan  hizmetleri ve asgari bakımı, o toplumdaki herkese ve 
eşit bir biçimde, sağlanması gerekir. Tüm ülkelerdeki sağlık örgütleri, bu 
hizmetleri öncelikle ve mutlaka vermeli, bunların üzerine, kendi koşullarına ve 
sorunlarına göre, eklemeler yapmalıdır. 

 
2.4. Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi 
Alma Ata’da, TSH’ın ilke ve politikalarının belirlenmesinden sonra, bu ilke 

ve politikaların yaşama geçirilebilmesi için izlenecek yol / strateji ve bu 
stratejilerin hedeflerinin belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun 
üzerine, 1979’da toplanan DSÖ 32. Asamblesi çalışmalarını bu gereksinmeye 
yanıt vermeye ayırmıştır. Bu genel kurulda, “2000 Yılında Herkese Sağlık 
Stratejileri” olarak bilinen metin kaleme alınmış ve kabul edilmiştir.  

DSÖ 32. Genel Kurulu’nda kabul edilen, “2000 Yılında Herkese Sağlık 
Stratejileri”, tüm dünyayı gözeten, genel amaç ve stratejilerden oluşan bir 
metindir. Oysa, dünyanın bölgeleri arasında, sağlık sorunları açısından, önemli 
farklılıklar vardır. Bundan ötürü de, her bölgenin sağlık stratejileri ve 
hedeflerinin farklı olması gerekir. Bu nedenle de, bölgesel strateji ve hedeflerin 
belirlemesine gereksinim vardır. Genel Kurul, bu gereksinime yanıt vermek 
üzere, DSÖ’nün bölge örgütlerine (Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu ve 
Uzakdoğu) kendi bölgelerinin strateji ve hedeflerini belirleme görevi vermiştir. 

Türkiye, DSÖ’nün Avrupa Bölgesi’ne (EURO) dahildir. DSÖ Avrupa 
Bölgesi Genel Kurulu, 1980 yılında bu gündem ve amaçla toplanmış ve 
Avrupa Bölgesi İçin Strateji ve bu stratejilerin hedeflerini 38 madde  altında 
toplamıştır. Bölgedeki ülkelerde,  2000 Yılına dek gerçekleştirilmesi karar 
altına alınan, hedefler şöyledir : 
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Birden on ikiye kadar olan maddeler, sağlık düzeyinin iyileştirilmesine 

ilişkin hedefleri belirlemektedir : 
- Ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki farklılık % 25 azaltılacak(1. madde), 
- Sakatlara, yaşanabilir ve doyurucu bir ortam sağlanacak ( 3. Madde), 
- Sağlıklı yaşanan yıl sayısı % 10 artırılacak ( 4.madde ), 
- Aşıyla korunulabilir hastalıklar yok edilecek ( 5.madde ), 
- Doğuşta beklenen ömür en az 75 yıl olacak ( 6.madde ), 
- Bebek ölüm hızı %0 20’nin altına inecek ( 7.madde ), 
- Anne ölüm hızı 100 000 canlı doğumda 15’in altına inecek  ( 8.madde ), 
- 65 yaşın altındakilerde, kardiovasküler sistem hastalıklardan ölümler % 

15 azaltılacak ( 9.madde ), 
- 65 yaş altında, kanserden ölümler % 15 azaltılacak  ( 10.madde ), 
- Kazalardan ölümler % 25 azaltılacak ( 11.madde ), 
- İntihar ölümlerindeki artış durdurulacak ( 12.madde ), 
 
On üçten on yediye kadar olan maddeler, sağlıklı yaşam biçimi ile ilgili 

hedefleri düzenliyor : 
-  Toplumun ve Ekonominin sağlık öncelikli düzenlenmesi , 
- Devletin sağlıkta sorumluluğunu üstlenmesi, 
- Yeterli dengeli beslenmenin sağlanması 
- Kötü alışkanlıkları azaltılması gibi toplumun sağlıklı yaşam biçimlerine  
  yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıkların azaltılmasını hedefleyen 

maddelerden  oluşuyor. 
 
18’den  25’e kadar olan maddeler çevre sağlığı ve çevrenin ıslahı ile ilgili 

maddelerdir. Su ve hava kirliliğinin önlenmesi, besin güvenliği, atıkların 
denetimi, konut sağlanması, iş çevresinin sağlıklı hale getirilmesi gibi 
konularda hedefler koymuş 

26 - 31. Maddeler arasındaki maddelerde, sağlık örgütlerinin yeniden 
düzenlenmesi ve TSH’a uydurulması ile ilgili hedefler düzenlenmiştir. Özetle 
bu maddeler ile 2000 yılına dek, herkese uygun ve asgari bakımın ağlanacağı 
bir sağlık sistemine kavuşulması hedeflenmiştir. 

32 - 38. maddeler arasındaki maddeler ile, bu hedeflere ulaşılması ve 
sağlık sistemlerindeki bu değişikliklerin yapılabilmesi için gerekli olan; siyasal, 
yönetsel, teknik ve insan gücüyle ilgili düzenlemelere ilişkin hedefler 
konmuştur. 

Toplantı sonunda, kabul edilen bu hedefler açısından her ülkenin beş 
yılda bir durumunu değerlendirerek, diğer ülkelerle kıyaslayarak bir rapor 
halinde DSÖ bölge ve diğer ülkelere göndermesi kararlaştırılmıştır. 
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1. GİRİŞ 
Canlıların temel içgüdüsü sağlığını koruma ve neslini sürdürmektir. Bu 

nedenle de, sağlığı koruma çaba ve davranışları ilk canlı ile başlamış ve 
günümüze dek süregelmiştir. Bu çaba ve davranışlar, diğer canlılarda bir 
içgüdü olma niteliğini  sürdürürken, insanlarda gelişerek istemli , bilinçli ve 
toplumsal bir davranış niteliğine kavuşmuştur. Bu gelişmede ise, iki temel 
faktör belirleyici olmuştur: 1- pozitif bilimlerdeki gelişim ve birikim  (bilimsel 
dinamik),    2- toplumda hakim olan üretim ilişkisi ve sosyo - ekonomik düzey  
(toplumsal dinamik). 

Pozitif bilimlerdeki gelişimin sağlık alanına yansımasının bir sonucu 
olarak; mistik, polifarmasi ve etiolojik tedavi dönemlerinden geçen sağlık  
uygulamaları, günümüzde “çağdaş sağlık anlayış ve uygulaması” 
diyebileceğimiz içeriğe ve döneme ulaşmıştır. Bilimsel dinamiğin sağlık alanını 
biçimlendirmesi ile oluşan bu  süreç, kendi içinde, belli bir düzenlilik ve 
sürekliliğe sahip olmanın yanında, özellikle iletişim çağına girdikten sonra,  
evrensel olma niteliğine de kavuşmuştur. Böylece, çağdaş sağlık hizmetleri 
anlayış ve ilkeleri, evrensel ilkeler haline de gelmiştir. Buna karşın ve hala, 
dünyada tıbbın geçirmiş olduğu aşamaların kalıntılarına rastlanabilmekte ve 
hatta bazı  toplumlarda bu kalıntılar hakim uygulama biçimi olabilmektedir. 
Diğer bir anlatımla, evrenselleşmiş olan çağdaş sağlık anlayış ve 
uygulamalarına karşın, toplumlarda farklı biçimlerde sağlık hizmetleri 
sunulduğu ve farklı sağlık politikalarının varlığı gözlenebilmektedir. 

Çağdaş sağlık anlayış ve sunuş biçimi, özellikle üretim ilişkileri ve sosyo-
ekonomik düzeyi geri olan toplumlarda gereğince yer bulamamaktadır. Bunun 
yerine tıbbın eski dönemlerinin kalıntılarının ağırlıkta olduğu sağlık politika ve 
sunuş biçimleri varlığını sürdürmektedir. Buradan hareketle, toplumlarda 
uygulanan sağlık hizmet ve politikalarını esas belirleyen faktörün, o topluma , 
hakim olan üretim ilişkisi ve bunun yönetime yansıyan siyaseti  ( toplumsal 
dinamik ) olduğu sonucu çıkarılabilir. Bilimin ulaştığı aşamaya ve 
evrenselliğine karşın, toplumlarda farklı farklı sağlık politikalarının izlenmesinin 
/ uygulanmasının altında yatan gerçek budur. 

Günümüzde  var olan sağlık politika ve hizmet anlayışları, genel olarak, 
iki seçenek halinde netleşmektedir. Bunlardan birisi; sağlıklı yaşam ve tıbbi 
bakımı, doğuştan kazanılmış ve temel insanlık hakkı sayan politikadır. Bu 
politika, tüm temel haklarda olduğu gibi, sağlık hakkının gereklerinin   yerine 
getirilmesi sorumluluk ve görevini  topluma,  onun örgütlü gücü olan devlete 
verir. Sağlığı toplumsal bir olgu, sağlık hizmetlerini ise toplumsal bir 
dayanışma ve davranış olarak görür. Diğer seçenek ise, bu temel insanlık 
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hakkını doğrudan reddetmese de, sağlık hakkını toplumsal bir görev olarak ele 
almayan, bu hakkın yerine getirilmesini tamamen piyasanın arz ve talep 
kurallarına bırakan ve insanların, bu haktan, fırsatları oranında yararlanmasını 
öngören politikadır. 

Sağlık politikalarının  oturduğu bu iki eksen / seçenek, sağlık sektörünün 
finansmanı, örgütlenmesi ve insan gücü gibi tüm diğer alt politika ve 
uygulamalarını da belirlemektedir. Örneğin; birinci seçenekten yola çıkan 
sağlık politikası,  finansmanda toplumsal dayanışmayı ön plana çıkararak, 
sağlık hizmetlerini  kamu eliyle ( genel bütçe veya kamu sigortası ) finanse 
ederken, örgütlenme ve hizmet sunumunda  kamu örgüt ve birimlerini 
benimser. İkinci seçenekte ise; hizmet başı ödeme ve özel sigortacılık 
finansman yolu olarak seçilirken, örgütlenme ve hizmet sunumunda özel 
kuruluşlar yeğlenir. Seçilen / benimsenen  genel politika, alt politika ve 
uygulamalara, ülkenin sosyo-kültürel yapısına göre farklı derece ve biçimlerde 
yansıyor / yansıyabiliyor. Bu nedenle de, bu genel politikanın, yukarda 
özetlenen, açık ve net uygulamaları her zaman ve her toplumda görülmüyor. 
Bu durum, sanki çok çeşitli sağlık politika ve uygulamaları varmış gibi bir 
görüntü ortaya çıkarıyor. Oysa esas olan, belirleyici olan ayırım değişmiyor. 
Yalnızca, bu iki seçeneğin, kendi içindeki, farklı  biçimlenmeleri, 
kompozisyonları söz konusu olabiliyor.  

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de  izlenen sağlık politikalarını 
anlamak ve açıklamak ancak  bu ilişkiler yumağının gözetilmesi ile  olanaklıdır. 

 
2. OSMANLI DÖNEMİ 
İmparatorluk döneminde, monarşinin tüm özellikleri sağlık politika ve 

uygulamalarına da yansımıştır. İdari örgütlenmenin saray merkezli ve askersel 
olmasına koşut olarak, devlet eliyle yürütülen sağlık hizmetleri de daha çok 
saraya ve orduya yönelik olmuştur. Yaygın kitleler ise, genellikle serbest 
çalışan, tabip ve cerrahlardan ücret karşılığında hizmet almıştır. Bunun 
yanında, kimsesiz ve yoksullar için, padişah ve yakınlarının hayra yönelik 
olarak kurduğu hastane ve şifa evleri ile askeri tabipler ve özel nitelikli 
vakıflarca da bir kısım sağlık hizmetleri verilmiş ise de, hakim olan hizmet 
biçimi özel hizmetlerdir. Gerek özel kişilerce ve gerekse hayır kurumlarınca 
sunulan bu hizmetler ise, İstanbul, Bursa, Edirne, Kayseri ve  Selanik gibi 
büyük kentlerle sınırlı kalmıştır. 

Devletin sağlık işlerini düzenleyen, tabip, cerrah ve diğer sağlık 
personelinin atama yetkisini elinde bulunduran Reisul Etibba ( Hekim Başı ) 
kurumundan başka resmi bir örgüt yoktur. Bunun yanında, içme suları ve besin 
kontrolü, kanalizasyon ve ölü defni, çeşitli sosyal yardım hizmetleri gibi sağlık 
konuları ile de ilgilenilmiş ve bu konularda hizmet verilmiş ise de, bu hizmetler 
de birkaç büyük kentle sınırlı kalmıştır. Özet bir anlatımla; yaygın kitlelere 
sunulacak sağlık ve sosyal hizmetler, 19. YY ‘ın sonlarına gelinceye dek 
devletin asli görevleri içinde sayılmamıştır. Bunun bir sonucu olarak, halk her 
türlü bilim dışı kurum ve davranıştan şifa arar durumda kalmıştır. 

Tüm diğer konularda olduğu gibi, sağlık alanında da  19 YY’ın ikinci 
yarısından sonra Batı’ya yönelinmiştir. Böylece, sağlık alanındaki ilk resmi ve 
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yaygın örgütlenmenin adımları atılmıştır. Hekimbaşı kurumu 1849’da 
kaldırılarak yetkileri, 1850 yılında kurulan, Tıbbiye Nezareti’ne devredilmiştir. 
1862 yılında,  hekimlik uygulamaları ile ilgili bir nizamname yayımlanarak, 
hekimlik yapabilmek için tıp okullarından birinden mezun olma şartı 
getirilmiştir. 1867 yılında yayımlanan,  İdare-i Umumiye-i Vilayat 
Nizamnamesi’nde genel idari örgütlenme içinde sağlık örgütlenmesine de yer 
verilmiştir. 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye Nezaretine bağlı olarak, Nezareti 
Tıbbiye-i Mülkiye kurularak ilk sivil sağlık örgütünün merkezi oluşturulmuştur. 
1871 yılında ise, İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi ile Sıhhiye 
Müfettişlikleri ve Memleket Tabiplikleri kurularak ilk resmi ve yaygın 
örgütlenmenin adımları atılmıştır. 1906 yılında,  Meclis-i Maarifi Sıhhiye 
kurulmuş ve bu meclis 1908 yılında Meclis-i Umuru Tıbbiye-i Umumiye adını 
alarak, günümüzdeki genel müdürlüğe eşdeğer olan bir statüye 
kavuşturulmuştur. Bu genel müdürlüğün örgütlenmesinde ise, İtalya’daki sağlık 
örgütlenmesi örnek alınmıştır. Bu genel müdürlük 1914 yılında  Dahiliye 
Nezaretine bağlanarak, Dahiliye  Nezareti’nin  adı  Dahiliye ve Sıhhiye 
Nezareti’ne dönüştürülmüştür. Böylece, yaygın kitlelere götürülen sağlık 
hizmetleri içişleri bakanlığına bağlı bir genel müdürlük gözetiminde yürütülen 
devlet görevi olma niteliğine kavuşmuştur. 

 
3. CUMHURİYET DÖNEMİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 2 Mayıs 1920’de kabul edilen 3 Sayılı 

Yasa ile, Sıhhiye ve Muavenatı İçtimaiye Vekaleti kurularak, sağlık hizmetleri 
ayrı bir bakanlıkça yürütülen asli devlet görevlerinden birisi olma niteliğine 
kavuşturulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın ağır koşulları ve henüz Cumhuriyet’in 
ilan edilmemiş olmasına karşın, sağlık hizmetlerinin bu öncelik ve düzeyde ele 
alınması, zamanın yönetiminin konuya verdiği önemin en açık kanıtıdır. 

1920 yılında, TBMM  Hükümeti’nin ilk sağlık bakanı olarak, atanan Dr. 
Adnan Adıvar göreve başladığında, ne yerleşmiş bir örgüt ve alt yapı ne de 
köklü ve geçerli bir yasal düzenleme vardı. Her şeyin yeniden ya da yoktan 
kurulması gerekiyordu. Bu nedenle de, günümüze miras kalan ve tüm ülkeye 
yayılan sağlık alt yapısının başlangıcının bu tarih olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. 

Adnan Adıvar’dan sonra bakanlığa atanan, Dr. Refik Saydam, kısa süreli 
aralıklar dışında, 1937 yılına dek bu görevi sürdürmüştür. Bu nedenle, Refik 
Saydam Dönemi diyebileceğimiz bu dönem, bugünkü anlamda sağlık hizmet 
ve örgütünün kurulduğu ve halen etkisini  sürdürdüğü yıllar olmuştur. İllerde  
kurulan ve valiye bağlı olan Sağlık Müdürlükleri ile ilçelerde kaymakama 
bağlı olan Hükümet Tabiplikleri örgütün temel taşlarını oluşturmuştur. Birinci 
basamağa ve koruyucu hizmetlere önem ve  öncelik verilerek, doğrudan 
merkezi hükümetçe üstlenildiği bu dönemde, hastanelerin yerel idarelere ( 
belediyeler, il özel idareleri ) bırakılması düşünülmüştür. Bu erekle, bir yandan 
yerel idarelerin hastane açması teşvik edilirken öte yandan da, bu idarelere 
örnek olmak üzere, Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük 
illerde doğrudan bakanlığa bağlı  “Numune Hastaneleri” açılmıştır. Özet ve 
sonuç olarak, Refik Saydam döneminde, kamunun farklı birimlerince 
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yürütülmesi düşünülse de, tüm sağlık hizmetleri asli bir devlet görevi ve 
sorumluluğu olarak algılanmış ve ele alınmıştır. 

Bu dönemde, bazıları yukarda  özetlenen girişimlerle, devlete bağlı 
sağlık örgüt ve birimlerinin tüm yurda yayılması için büyük bir çaba 
harcanırken, diğer yandan da, sağlık insan gücünün  nicelik ve nitelik 
yönünden yeterli olması için bir dizi önlemlere başvurulmuştur. Tüm sağlık 
personelinin atama ve terfilerinin merkezileştirilerek, Sağlık Bakanlığı emrine 
alınması, sağlık personelinin artışını sağlamak ve kamuda çalışmalarını 
özendirmek amacıyla, Yatılı Tıp Talebe Yurtları, Mecburi Hizmet, kamuda ( 
özellikle de birinci basamakta ) çalışanlara yüksek ücret uygulaması gibi  
uygulamalar bu amaca yönelik uygulamaların örnekleridir. 

1946 - 1950 yılları arasında bakanlık yapan, Dr. Behçet Uz  “Birinci On 
Yıllık Sağlık Planı” ya da  “Behçet Uz Planı”  olarak anılan planı hazırlayarak 
yürürlüğe sokmuştur. Tüm sağlık hizmetlerini entegre etmeyi ve yurt sathına 
yaymayı amaçlayan bu planla, hizmetlerin tümü merkezi hükümet görev ve 
sorumluluğu haline getirilmiştir. Bu plan gereğince; ülke iki sağlık bölgesine 
ayrılacak ve her bölgenin örgütlenmesi kendine yeterli hale getirilecekti. Bu 
bölgelerde, her 40 köy için 10 yataklı bir Sağlık Merkezi kurulacak ve bu 
merkezlerde iki hekim, bir ebe, bir sağlık memuru ve bir ziyaretçi hemşire 
bulunacaktı. Buna ek olarak her on köy için bir ebe ve bir sağlık memuru 
öngörülüyordu. Bu merkezler koruyucu ve tedavi edici hizmetleri birlikte 
yürüteceklerdi. Bölgelerin kurulması tamamlanınca, her bölgede bir tıp 
fakültesi açılması düşünülmüştü. 

Bu planda, çağdaş sağlık politikasının temel ilkelerinden  olan, koruyucu 
ve iyileştirici hizmetlerin entegre edilmesi,  hizmet birimlerinin  genel idareden 
ayrı  ve nüfus esasına göre  kurulması gibi amaçların benimsendiği 
görülmektedir. Böylece, bir yandan koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin 
bütünleştirilmesi, öte yandan da yalnızca bazı büyük kentlerin yararlandığı 
tedavi hizmetlerinden kırsal bölgelerinde yararlanması hedeflenmişti. Behçet 
Uz’dan sonra, bu plan gereğince uygulanmamış ve giderekten her ilçeye bir 
sağlık merkezi inşa etme biçimine dönüştürülmüştür. Bu merkezler ise, 
maliyeti çok yüksek küçük birer hastane olmaktan öteye gidememiştir. 
Kamuda çalışan hekimlere yüksek ücret uygulamasına son  verilmesinin bir 
sonucu olarak, geçimini muayenehanesindeki çalışmalarıyla karşılamak 
zorunda kalan merkez hekimleri ise, koruyucu hizmetler ile  ilgilenmedikleri 
gibi, merkezlerde ücretsiz poliklinik ve tedavi bile yapamaz duruma 
gelmişlerdir. Bu durum, hekimlerin sağlık merkezlerinden ayrılarak tamamen 
serbest çalışmaları sonucunu doğurmuştur.  

Giderek, bu merkezlerde çalışacak hekim ve sağlık personeli bulunamaz 
olmuştur. !978  yılında çıkarılan, Tam Gün Yasası ile getirilen ücret politikası 
ile, personel yönünden daha iyi bir duruma kavuşan bu merkezler, bu 
uygulamaya son verilmesinden sonra  tekrar ve hızla hekim kaybına 
uğrayarak, verimsiz küçük hastanecikler haline dönüşmüştür. 1980’den sonra 
zaman zaman kapatılan ve açılan  bu birimlerin bazıları hastaneye bazıları ise 
sağlık ocağına dönüştürülerek varlığına son verilmiştir. 
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Özel idare hastaneleri 1953 yılında Sağlık Bakanlığına bağlanarak, tüm 
hastane hizmetleri bir merkezi hükümet görev ve sorumluluğu haline 
getirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak, il ve ilçe hastanelerinin açılması hız 
kazanarak, tedavi edici hizmetlerin yurt sathına yayılmasında önemli mesafeler 
kaydedilmiştir. Bu olumlu gelişmeye koşut olarak, hastane hizmetleri bakanlık 
merkezinde öncelik ve öneme sahip olan tek hizmet haline gelmiştir. Ancak; bu 
gelişme diğer bir olumsuzluğu da beraberinde getirmiş ve  birinci basamak ile 
koruyucu hizmetlerin ikinci plana itilmesi, diğer bir anlatımla ihmal edilmesi 
sonucunu doğurmuştur. Diğer taraftan, bu tarihten itibaren yönetime hakim 
olmaya başlayan liberal görüş ve politikalar, tüm alanlarda olduğu gibi, sağlık 
alanında da özel sektörün geliştirilmesi çaba  ve zorlamalarını gündeme 
getirmiştir. Zamanla daha da güç kazanan, bu politika  tedavi kuruluşlarının  da 
Anadolu’ya yayılmasının hızını  da kesmiştir.  

Her ne kadar, Cumhuriyet’in başından beri genel politika ya da resmi 
politikaya hakim olan görüş sağlık hizmetlerinin bir kamu sorumluluğu ve 
görevi olma yönünde olmuş ise de, alttan alta bu hizmetlerin özel sektör 
aracılığı ile götürülmesi görüşü hep var olagelmiştir. Bu durum ikircikli bir 
yapıya neden olmuş, bir yandan kamu hizmetleri olabildiğince güçlendirilmek 
ve yaygınlaştırılmak istenirken öte yandan da özel sektörün gelişmesi için 
büyük gayretler sarf edilmiştir. Sağlık politikası alanında var olan bu ikircikli 
yapı, 1950’den sonra  daha belirgin hale gelmiş ve özellikle hükümetler 
düzeyinde hizmetlerin özel sektöre devredilmesi anlayışı hakim görüş haline 
gelmeye başlamıştır. 

 Sağlık politikasına hakim olan bu ikircikli yapı sonucunda, özellikle 
kırsal kesim olmak üzere, gerek tedavi edici hizmetlerde ve gerekse koruyucu 
hizmetlerde çağ yakalanamamış ve gerisinde kalınmıştır. Halkın artan talepleri 
karşılanamadığı gibi, bu talepleri geçici önlemlerle karşılamak da olanaksız 
hale gelmiştir. İşte böyle bir ortamda yönetimi devralan İhtilal Hükümeti sağlık 
hizmetlerini önem ve öncelikle ele almıştır.  

Bunun bir sonucu olarak,  1961 Anayasası’nın 48 ve 49. maddeleri ile, 
sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri devlete bir görev olarak verilmiştir. Bu 
maddeler doğrultusunda hazırlanan, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
sağlık hizmetlerinin yeniden ve bu anlayışla düzenlenmesi / örgütlenmesi 
öngörülmüştür. Bu  amacı gerçekleştirmek üzere, zamanın Sağlık Bakanlığı 
müsteşarı Dr. Nusret Fişek’in önderliğinde hazırlanan, 224 Sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun  5 ocak 1961 yılında kabul 
edilmiştir. Böylece, sağlık hizmetleri tarihimizde  “ Sosyalleştirme Dönemi” 
olarak adlandırabileceğimiz dönem başlamıştır. 

224 Sayılı Yasa, sağlıklı yaşam ve tıbbi bakımı doğuştan kazanılmış bir 
hak ve bu hakkın gereğinin devlet tarafından yerine getirilmesi politikasını en 
açık bir biçimde ifade eden ve bunu kanun maddesi olarak yazılı hale getiren 
yasa olmuştur. Yasayla, sağlık hizmetlerinin, her anlamda entegre edilerek, bir 
bütün halinde ve tek elden yurt sathına yayılması öngörülmüş ve 
amaçlanmıştır. Ancak, izleyen yıllarda yönetime gelen iktidarların sahip olduğu 
neoliberal politikalarla, bu yasayla benimsenen sağlık politikası çelişmiştir. 
Bunun bir sonucu olarak, ülke koşullarına çok uygun olan, Sosyalleştirme  
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Programı  merkezi hükümetlerden gerekli desteği görmediği gibi, sağlık alanı 
iki ayrı politikanın çekişme / çatışma alanı haline getirilerek, programın başarılı 
olmasını olanaksızlaştıran bir ortam yaratılmıştır. 

1970’li yıllar  dünyada neoliberal anlayış ve politikaların atağa geçtiği 
yıllar olmuştur. Bu politikanın ülke yönetimlerine hakim olmasına koşut olarak, 
sosyal devlet anlayış ve politikalarından da uzaklaşılmıştır.  

Bu gidişin, Türkiye’ye de yansıması uzun zaman almamış ve 24 Ocak 
1980 Kararları ile resmi ve yazılı hükümet politikaları niteliğine kavuşmuştur. 
Bunun bir uzantısı olarak,  sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini piyasanın arz 
ve talep kuralları  içinde ve kişilerin toplumsal fırsatları oranında yararlandığı 
hizmetler olarak ele alan politika resmi politika haline gelmiştir. Böylece, sağlık 
hizmetlerinde“özelleştirme dönemi” diyebileceğimiz döneme geçilmiş ve TC 
Anayasası bu yönde yeniden düzenlenmiştir.                       

 1961 Anayasası’nda yer alan ve  sosyal devlet olmanın bir ifadesi olan  
“insan haklarına dayalı devlet” tanımı 1982 Anayasası ile değiştirilerek “insan 
haklarına saygılı devlet” şekline dönüştürülmüştür. Aynı şekilde, sağlık ve 
sosyal güvenlik hizmetlerini devlete bir görev olarak veren maddeler 
kaldırılarak yerine, bu hizmetleri devletin gözeteceğini, düzenleyeceğini ifade 
eden maddeler yerleştirilmiştir. 

Özetlenen bu gelişmeden de anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet’in 
başından 1960’ların ortalarına dek  izlenen resmi sağlık politikası,  zaman 
zaman tereddüt geçirilmiş ve özel sektörün gelişmesi için her türlü ortam 
yaratılmış ise de, hizmetlerin kamu eliyle götürülmesini benimseyen politika 
olmuştur. Buna koşut olarak da, her geçen yıl, hizmetlerde kamu ağırlığı 
artmıştır.  

1950’lerden sonra iktidarlara egemen olan liberal görüşle birlikte, özel 
sektörü geliştirme ve yerleştirme çabaları artmış ve 1970’lerden sonra, 
egemen görüş haline gelmeye başlamıştır. 1982 Anayasa’sı ve izleyen yıllarda 
ise, bu görüş, resmi politika haline gelmiştir. 

Son yirmi yılın temel özelliği, sağlık hizmet ve örgütünü bu yeni 
politikaya uygun hale getirme  gayret ve zorlamaları ile geçirilmiş olmasıdır. Bu 
erekle, hizmetlerin finansmanı ve örgütlenmesine çeşitli biçim ve modeller 
önerilmiş ve sürekli bir arayış / reform arayışı içinde olunmuştur.  

Gelinen noktada bulunan çözüm ise, genel hatları ile; örgütlenmede 
sağlık ocakları ve devlet hastanelerinin kaldırılarak yerine muayenehane 
temeline dayalı olan “aile hekimliği” ve özel hastanelerin kurulması, 
finansmanda ise;  genel bir kamu sigortası “genel sağlık sigortası”  üzerine 
oturtulmuş “özel sigortacılık ve hizmet başı ödeme”dir. Bu geçişte başarılı 
olunabilecek mi? Ne kadar başarılı olunacak? Henüz belli değil. Bunun toplum 
/ ülke sağlığına getirecekleri ise bir hayli tartışmalıdır.  

Ancak, şurası kesindir ki; Bu geçiş kolay ve çabuk olmayacaktır. Çünkü; 
iktidarlara hakim olan politika ile Cumhuriyet’ten günümüze örgüte ve topluma 
yerleşmiş olan politika ve anlayış birbiriyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle de, 
bu geçiş yaygın kitlelerden yeterli destek bulamamakta ve hatta toplum, 
yerleşmiş olan sistem ve anlayışın korunması yönünde davranışlar sergilen-
mektedir. 
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 Bunun bir sonucu olarak, sağlık alanı bu iki politikanın çekişme alanı 
haline gelmiştir. Bu çekişme, devlet uygulamalarında da ikircikli bir yapıya 
neden olmakta, bir yandan özelleştirme için büyük gayretler sarf edilirken öte 
yandan da devlet eliyle yatırımlara ve yeni uygulamalara devam edilmektedir. 
Ancak,  bu yatırımlara bütçeden ayrılan para olabildiğince minimal düzeyde 
tutulmaktadır. Sonuçta, inşaatlar çok uzun sürelere yayılmakta, inşaat 
tamamlansa bile, içinin donanımı yapılamamaktadır. Böylece bir verimsizlik 
kısır döngüsü yaşanmaktadır. 

Son yıllara  hakim olan bu ikircikli yapı nedeniyle, sağlık hizmetleri, 
hizmet alanların da hizmet verenlerin de memnun olmadığı bir yapıya 
kavuşmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak, Cumhuriyet’ten günümüze  
kaydedilen olumlu gelişmeler hızını kaybetmiş, gerek sağlık hizmetlerinin 
düzeyi ve gerekse toplumun sağlık düzeyi açısından gelişmiş ülkelerin çok 
gerisinde kalındığı gibi, toplumun içinde bulunduğu sosyo ekonomik ve kültürel 
düzeyin de gerisinde kalınmıştır. 
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TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ 
                                                                    Prof. Dr. Recep AKDUR 
1. TARİHÇE 
Osmanlı imparatorluğu döneminde, genel idari örgütlenmenin askeri baza 

oturmasına koşut olarak, daha çok orduya yönelik olan sağlık hizmetlerinin 
devlet eliyle yürütülmesi dışında sağlık hizmetleri; padişah, sultan ve 
hayırsever kişilerin kurdukları hastane, şifa evleri ve benzeri kuruluşlarca verile 
gelmiştir. Devletin sağlık işlerini düzenleyen, tabip, cerrah ve diğer sağlık 
personelinin atama görev ve yetkisini elinde bulunduran Reisül Etibbalık             
(Hekimbaşı) kurumundan başka resmi bir örgüt yoktur. 

1839 yılında kurulan, "Beynelmilel Sıhhiye Meclisi" Osmanlı 
İmparatorluğu döneminin ilk yaygın ve sivil kesimleri de kapsayan sağlık 
örgütü olarak kabul edilir. Daha sonra, 1878'de "Cemiyeti Tıbbiyeyi Mülkiye" 
kurulmuştur. 1906 yılında "Meclisi Maarifi Tıp" adını alan bu örgüt, Meşrutiyetin 
ilanını izleyen yıllarda "Meclisi Umuru Tıbbiyeyi Mülkiye ve Sıhhiyeyi 
Umumiye" adını alarak yetki ve görevleri genişletilmiş, günümüzdeki anlamda 
olmasa bile, tüm toplumun sağlığından sorumlu bir örgüt haline getirilmiştir. 

İmparatorluğun son yıllarında, sağlık işlerini yürütmek üzere, Sıhhiye 
Müdüriyeti Umumiyesi adında bir genel müdürlük kurulmuş ve bu genel 
müdürlük İçişleri Bakanlığına ( Dahiliye Nezareti ) bağlanarak, 1914 yılında 
bakanlığın adı "Dahiliye ve Sıhhiye Nezareti" Olarak değiştirilmiştir. Böylece, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, sağlık hizmetleri, ikinci derecede bir 
devlet örgütü  eliyle yürütülür hale gelmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin, birinci derecede bir devlet görevi olarak ele alınışının 
başlangıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşu iledir. Savaş 
yıllarında Ankara'da kurulan T.B.M.M. Hükümeti, 2 Mayıs 1920 tarihinde, 3 
Sayılı Kanun ile, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti'ni kurarak, tüm 
ülkedeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevini bu bakanlığa vermiştir. 
Savaş şartlarında yaşanması ve o tarihlerde yalnızca gelişmiş bazı ülkelerde 
ayrı bir Sağlık Bakanlığı'nın kurulmuş olması göz önüne alındığında, zamanın 
hükümetinin konuya vermiş olduğu önem ve ileri görüşlülüğü kolayca 
anlaşılmaktadır. 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, ilk Sağlık Bakanı olarak, Dr. Refik 
SAYDAM görevlendirilmiştir. Kısa süreli aralıklar dışında, 1921-1937 yılları 
arasında bakanlık yapan Dr. Refik  SAYDAM, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yerleşmesinde büyük emekler 
harcamış ve bu nedenle de sağlık hizmetleri tarihimize damgasını vurarak, 
önemli bir yer edinmiştir. 

“Refik SAYDAM” dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, halen 
geçerliliğini koruyan, temel ilkeler ve yapılar oluşturulmuştur. Koruyucu sağlık 
hizmetleri ön plana çıkarılmış ve devlet olanakları bu yöne kanalize edilmiştir. 
Tedavi edici hizmetlerin, mahalli idareler eliyle yürütülmesi politikası 
benimsenerek, bu alanda, devlet yol göstericilik ile yükümlenmiştir. Bu amaçla; 
Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır'da SSYB'na bağlı "Numune 
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Hastaneleri" açılarak belediye ve özel idarelerin benzeri hastaneler kurması 
teşvik edilmiştir. 

1928 yılında 1219 Sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun" çıkarılarak sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiş 
ve hizmet disiplinize edilmiştir. 1930 yılında, sağlık hizmetlerinin anayasası 
niteliğinde olan 1593 Sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" çıkarılmış ve 
böylece, sağlık hizmetleri politikasının esasları belirlenmiştir. 1936 yılında ise, 
3017 Sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu" 
çıkarılarak sağlık örgütünün temel çatısı kurulmuştur. Başta bu üç kanun 
olmak üzere, Refik SAYDAM zamanında çıkarılan, benzeri kanunlar ile sağlık 
yönetimi ve politikalarının temelleri oluşturulmuş ve günümüzde de hizmetler 
bu temeller üzerinde yürütülmektedir. 

Dr. Refik SAYDAM döneminde, sağlık insangücü konusuna da özel önem 
verilmiştir. Sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez bir koşul olan, yeterli sayı ve 
nitelikte personelin yetiştirilmesi amacıyla önemli adımlar atılmıştır. Bu dizeden 
olmak üzere; 1924 yılında, tıp fakülteleri mezunlarını kapsayan, mecburi 
hizmet kanunu çıkarılmış ve yatılı tıp talebe yurtları açılmıştır. Kamu 
sektöründe çalışan sağlık personelinin idaresi tek elde toplanarak yetki 
SSYB'na verilmiştir. Özel idare ve belediyeler yalnızca yatırım ve hizmetleri 
finanse eden kuruluşlar haline getirilmiştir. Böylece personelin tayin, terfi ve 
atamaları belirli bir sisteme bağlanmış ve disiplinize edilmiştir. Bunlara ek 
olarak, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan personele daha yüksek bir ücret 
rejimi uygulanarak, hükümet tabiplikleri ve koruyucu hizmet birimlerinde 
çalışma çekici hale getirilmiştir. 

Dr. SAYDAM döneminden sonraki, ilk önemli girişim; 1946 yılında 
toplanan      9. Milli Tıp Kongresine, zamanın Sağlık Bakanı, Dr. Behçet UZ 
tarafından sunulan "Birinci On Yıllık Sağlık Planı"dır. “Behçet UZ Planı” diye de 
anılan bu plana göre; ülke yedi sağlık bölgesine ayrılacak ve her bölgenin 
örgütlenmesi kendi kendine yeterli olacaktı. Her kırk köy için, on yataklı bir 
sağlık merkezi kurulacak ve bu merkezlerde; iki hekim, bir ebe, bir sağlık 
memuru ve bir ziyaretçi hemşire çalışacaktı. Bunlara ek olarak her on köy için 
bir ebe ve bir sağlık memuru çalıştırılması öngörülmüştü. Bu merkezler 
koruyucu ve tedavi edici hizmetleri birlikte yürüteceklerdi. Bölgelerin kuruluşu 
tamamlandıktan sonra her birine bir tıp fakültesi kurulması öngörülmüştü. 

Bu plan ile, çağdaş sağlık yönetiminin temel ilkelerinden biri olan, 
koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin bütünleştirilmesi ve hizmet ünitelerinin nüfus 
esasına göre kurulması amaçlanmıştır. Böylece, koruyucu ve iyileştirici 
hizmetler bütünleştirilecek ve bu hizmetler tüm yurt yüzeyine 
yaygınlaştırılacaktı. 

1953 yılında, özel idare hastaneleri devletleştirilmiş ve hastane hizmetleri 
de bir merkezi hükümet görevi haline getirilmiştir. Bunun doğal bir sonucu 
olarak, hastanelerde büyük gelişmeler kaydedilmiş ve yalnızca büyük 
kentlerde var olan hastane hizmetleri, hızla, tüm yurda yayılmıştır. Bu olumlu 
gelişmeye karşılık, bu dönemde, koruyucu sağlık hizmetleri ikinci plana itilmiş 
ve öncelikli durumunu kaybetmiştir. 
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1960 yılından sonra, planlı dönem başlamıştır. Hazırlanan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'nda sağlık idaresinde temel amacın, halkın sağlık 
düzeyini yükseltmek olduğu ve bunun için de, halk sağlığı hizmetlerine öncelik 
verilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Bu amaca ulaşmak için, tedavi edici hizmetler, koruyucu hizmetleri 
tamamlayan bir öğe olarak görülmüş, az sayıda nüfusun yararlandığı ve pahalı 
bir hizmet olan, hastanecilik yerine evde ve ayakta tedaviyi sağlayan, küçük 
topluluklara kadar yayılan bir sağlık örgütünün kurulması öngörülmüştür. 

Planın öngördüğü hedefler yönünde, sağlık hizmetleri yeniden 
örgütlenmiş ve bu amaçla, 5 Ocak 1961 tarihinde “Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” kabul edilmiştir.  Uygulamasına, 1963 
yılında başlanan, Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinin 1977 yılında tüm 
ülkeye yayılması hedeflenmişti. 1982 yılında ise, her 5000 kişiye bir "Sağlık 
Ocağı" kurulmasının tamamlanması öngörülüyordu. Program tüm Türkiye'ye 
yaygınlaştığında, belli bir sistemden yoksun olarak ve birçok kuruluşça ayrı 
ayrı yürütülen hizmetlerin doğurduğu sakıncalar giderilecek, hizmetler eğitim 
ve denetim zinciri ile birbirine bağlanarak, mevcut kaynakların en verimli bir 
şekilde kullanılması sağlanacaktı. 

 
2. ÖRGÜTLENME 
Günümüz Türkiye'sinde, sağlık sektörünün genel örgütlenmesine 

bakıldığında, örgütlenmenin açık ve net olduğunu söyleyemiyoruz. Çok sayıda 
resmi, yarı resmi ve özel kuruluş gerek sağlık hizmeti üretiminde ve gerekse 
finansmanında görev yapmakta olup, bunların sayısı elliye yakındır. Kamu 
kesiminde;  S.B., M.S.B., S.S.K., Tıp Fakülteleri, M.E.B., P.T.T., T.C.D.D., 
Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları sağlık hizmeti veren başlıca 
kuruluşlardır. Buna ek olarak, dini gruplar, azınlıklar ve vakıfların yanında, kar 
amaçlı özel sektör kuruluşları da hizmet vermektedir.  

Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık politikasının çizilmesi ve 
uygulanmasından resmen sorumlu olmakla beraber, diğer sağlık kuruluşları 
üzerindeki yetkisi oldukça sınırlıdır. Özetle, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tek 
elden yönetimi veya eşgüdümü söz konusu değildir. Birçok kuruluş, birbirinden 
habersiz hizmet üretmeye çalışmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, 
var olan kaynakların verimli kullanılması sağlanamamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı dışında kalan kuruluşların genellikle ve yalnızca hastane 
hizmeti ürettiği ve sınırlı belli gruplara hizmet verdiği  göz önüne alındığında, 
Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin temel çatısını Sağlık Bakanlığı örgütünün 
oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, yürürlükteki yasalara göre, 
ülkenin sağlığından sorumlu ve yetkili olan kuruluş da, Sağlık Bakanlığı'dır. 

Sağlık Bakanlığı, merkezi yönetime dayalı bir örgüt olup, merkezde bakan 
illerde ise valiler örgütün temel otorite noktalarını oluşturmaktadır. Bakanlık 
yapısında, hem yatay olarak hem de dikey olarak örgütlenmiş programlar 
vardır. Verem ve Sıtma hizmetleri dikey olarak örgütlenmiş programların 
örnekleridir. Buna karşılık, temel sağlık hizmetleri programı yatay olarak 
örgütlenmiş ve yürütülen bir programdır. 
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Merkezi düzeyde; bakan, müsteşar ve beş müsteşar yardımcısı vardır. 
Bunların altında ise, sekiz kadar ana hizmet birimi, sekiz kadar yardımcı 
hizmet birimi ve dört bağlı birim olmak üzere toplam yirmiyi aşkın birim vardır       
(Bakınız;   Şekil 1: Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Şeması). 

 
İllerde sağlık hizmetlerinin başı validir. İl Sağlık Müdürü, valinin müşaviri 

ve onun adına hizmeti yöneten kişi durumundadır ( Bakınız:  Şekil 2: İl Sağlık 
Müdürlüğü Şeması ). 

 
Yukarıda idari yapısı özetlenen Sağlık Bakanlığı birimlerinde hizmetlerin 

akışı ise, genel hatları ile, şöyle özetlenebilir. En uçta, 2500-3000 nüfusa bir 
“Sağlık Evi” bulunur.  Sağlık Ev’lerinde bir ebe çalışmakta olup, ağırlıklı olarak 
ana-çocuk sağlığı hizmetleri ile yükümlüdür. Gebelerin tespiti, belli aralıklarla 
izlenmesi ve kontrolü, doğumun yaptırılması, lohusa ve çocukların izlenmesi 
ve kontrol edilmesi ile aşılama hizmetleri ebeden beklenen temel görevlerdir. 
Bunların yanında, kendine bağlı nüfusta, enfeksiyon hastalıkları, aile 
planlaması, beslenme ve sağlık eğitimi, çevre sağlığı ve benzeri diğer sağlık 
sorunlarından da sorumludur. 

 
Sağlık Evi’nin bir üzerinde olan kuruluş “Sağlık Ocağı”dır. Kırsal alanda 5 

- 10 bin kişiye, kentlerde ise 15 - 35 bin kişiye bir Sağlık Ocağı bulunur. Sağlık 
Ocaklarında, nüfusa bağlı olarak sayısı değişmek üzere, hekim, sağlık 
memuru, hemşire ve ebe ile birlikte yardımcı sağlık personeli bulunmaktadır. 
Ocaklar, koruyucu sağlık hizmetleri yanında evde ve ayakta tedavi hizmetleri 
ile yükümlüdür. Kendine bağlı nüfusta, sağlıkla ilgili tüm olayları izler, 
değerlendirir ve kendi olanakları ile çözebileceği sorunları çözer, çözemediği 
sorunlar için ise, üst kuruluşlardan yardım ister. En geniş anlamdaki, sağlık 
hizmetlerinin ilk başvuru ve izleme noktasıdır. Ocağa başvuran kişilerin sağlık 
sorunları orada çözülemez ise, ilçe ve il hastanelerine ( ikinci basamak tedavi 
kurumları ) sevk edilir. İl ve ilçe hastanelerinde de çözülemeyen sağlık sorunu 
olan hastalar ise, ileri teknoloji ile donatılmış ve yan dallarda uzmanlaşmış 
personel bulunan üçüncü basamak tedavi kurumlarına sevk edilir. 

 
Hizmetlerin bu genel çerçevesine ek olarak, ikinci basamak hizmet veren, 

Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri ( AÇŞ / AP Merk .), Verem Savaş Dispanserleri 
gibi ünitelerle, hizmetlere üst düzeyde lâboratuar desteği veren Hıfzıssıhha 
Enstitüleri ve Halk Sağlığı Lâboratuarları vardır. Sağlık Meslek Liseleri,  Bölge 
Depo ve Tamirhaneleri, Hava Limanları Sağlık Denetleme Merkezi, Hudut 
Sağlık Denetleme Merkezi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi diğer birimlerdir. 
Sağlık Bakanlığı'na bağlı birim tür ve sayıları  Çizelge:1’de görülmektedir. 
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Çizelge I : Sağlık Bakanlığı Birim ve Kuruluşları (1995) 

Birimin Adı Sayısı 

Köy Sağlık Evi 
Sağlık Ocağı  
Verem Savaş Dispanseri 
AÇS/AP Merkezi 
Hastane 
Sağlık Meslek Lisesi 
Sağlık Eğitim Enstitüsü 
Hava Limanları Sağ. Denetleme Merkezi 
Hudut Sağlık Denetleme Merkezi 
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi 
Hıfzıssıhha Enstitüsü 
İl Halk Sağlığı Lâboratuarı 
İlçe Halk Sağlığı Lâboratuarı 

11,888 
4,927 
256 
268 
677 
323 
6 
8 
13 
45 
13 
66 
15 

Kaynak: S.B. Özet Sağlık İstatistikleri, 1995 
 
3. FİNANSMAN 
Sağlık hizmetlerinin finansmanında; kamu genel bütçesi, zorunlu sosyal 

sigorta, özel sigortacılık veya kapalı ağ sistemi ile hizmet başı bedel ödeme 
olmak üzere başlıca dört model vardır. Türkiye'de, bu finans modellerinden 
hemen hemen tamamı uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı harcamaları, 
doğrudan devlet ödemeleri ve üniversite hastaneleri giderleri genel bütçeden 
karşılanırken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri zorunlu sigortacılık 
kapsamına girmektedir. Ayrıca, hizmet başı bedel ödenmesi de yaygındır.  
Özel sigortacılık hizmetleri son yıllarda teşvik görmekte  ve hızla gelişmekte 
olup,  bir buçuk milyon dolayında kişi bu tür sigortalara üye olmuş durumdadır.  

 
Henüz, kapalı ağ sistemi uygulamaları yok ise de, yasalar uygundur ve 

yakın bir gelecekte uygulamaya girmesi olanaklıdır. 
 
Türkiye'de, farklı finansman kaynak ve modellerinin bir arada bulunması 

nedeniyle kesin hesaplar yapılamamakta ve sağlık sektöründeki finans durumu 
net olarak gösterilememektedir. Buna rağmen, eldeki mevcut verilerden 
hareketle, bazı ölçütler elde edilebilmektedir. 
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Çizelge 2: Türkiye'de Toplam Sağlık Harcamaları (1992) 
Kaynak Milyon TL. Toplama Oranı % 
SSK 
BAĞ-KUR 
Emekli Sandığı 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Üniversite Hastaneleri 
KİŞİSEL HARCAMALAR 
MSB ve Diğer Kamu 
DİĞER 

7661047 
524221 
1510185 
11529365 
1965623 
12175000 
2157970 
5676083 

17.7 
1.2 
3.5 
26.7 
4.6 
28.2 
5.0 
13.1 

TOPLAM        43199594                100 
Kaynak:Yıldırım S.: Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi 
  

 
Çizelge: 2’den de görüldüğü gibi, sağlık sektörünün başlıca finans 

kaynakları şunlardır: Sağlık Bakanlığı bütçesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı'nın sağlık harcamaları, üniversite hastanelerinin devlet bütçesinden 
karşılanan giderleri, doğrudan devlet ödemeleri (180 harcama kalemi) ve kamu 
iktisadi teşekküllerinin sağlık harcamaları. Bu kaynaklardan yapılan toplam 
sağlık harcaması GSMH'nın % 2.76'sı olup bu oran, kişi başına yaklaşık , 
654539 TL'sına eşdeğerdir. 

 
Sağlık hizmetlerinin finansmanında, bilinen tüm yöntemlerin birlikte 

kullanılması, bir avantaj yaratarak, sağlık için toplanan paranın miktarını 
artırabilir gibi görünmekte ve algılanmaktadır. Oysa bu böyle olmamaktadır. 
Nitekim, Avrupa Topluluğu ülkeleri ile  karşılaştırıldığında,  Türkiye.’de gerek 
ulusal gelirden ve gerekse kamu kaynaklarından sağlık hizmetlerine ayrılan 
payın çok küçük olduğu görülmektedir ( bakınız çizelge 3 ve 4). Buna karşılık, 
finansman yöntemlerinden belli birisinin yeğlenmemiş olması bir kargaşa 
ortamı yaratmaktadır 
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Çizelge 3: Türkiye ve AT'da Kişi Başına GSMH ve Yıllık Sağlık 
Harcaması             
              İle  Ulusal   Bütçe İçinde Sağlık Harcamalarının Payı 
 
ÜLKELER 

Kişi Başına  
GSMH-1993 

(ABD $) 

Kişi Başına Sağlık 
Harcaması 
(ABD $)* 

Ulusal Bütçe İçinde 
Sağ. Harcaması  

1986-93 (%)** 
Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

21.650 
26.730 
23.560 
22.790 
13.000 
19.840 
20.950 
18.060 
7.390 

13.590 
9.130 
2.970 

103.0 
78.7 

- 
658.5 
340.4 
398.3 

- 
343.9 
160.8 

8.8 
22.7 
6.2 

2 
1 

18 
16 
14 
10 
14 
14 
7 
6 
8 
4 

Kaynak:UNICEF'in Dünya Çocuklarının Durumu 1996 Raporu 
Ana Britannica Karşılaştırmalı Ulusal İstatistikler 
*Devletin sağlık harcamalarını kapsar. 
**Devletin sağlık harcamalarının Ulusal Bütçe içindeki payıdır. 

 
 

Çizelge 4: Türkiye ve AT'da Toplam Yatırımlar İçinde Eğitim, Sağlık  
              ve Sosyal Refah  Yatırımlarının Payı (%)  
ÜLKELER Sağlık ve 

Sosyal Refah 
Toplamı 

Sağlık 
Yatırımları 

Sosyal Refah 
Yatırımları 

Eğitim 
Yatırımları 

Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

50.4 
42.2 
24.6 
45.4 
47.5 
51.6 
52.8 
39.5 
34.4 
34.2 
44.3 
29.4 

1.6 
1.1 

19.0* 
16.0 
13.0 
12.6* 
13.9 
13.8 
10.3* 
7.0 
8.0 
3.5 

44.7* 
40.1 
49.6* 
45.1 
29.1 
29.6* 
40.9 
37.8 
31.3* 
39.0 
28.0 
3.9 

15.0* 
9.7 
0.9* 
7.0 

12.2 
8.4* 
10.8 
13.2 
10.0* 
5.3 

12.0 
20.0 

Kaynak:World Development Report 1994 
*İle Belirtilen Veriler 1980, diğerleri için 1992 yılına aittir 

 
4. İNSANGÜCÜ 
Türkiye'de sağlık insangücünün başlıca elemanları; hekim, diş hekimi, 

eczacı, sağlık memuru, hemşire ve ebelerdir. Sağlık insangücünün 
planlanması ve eğitim esaslarının belirlenmesi yetkisi, genel olarak, Sağlık 
Bakanlığı ve DPT’ye verilmiştir. Buna karşılık, yüksek öğrenimli sağlık 
personelinin yetiştirilmesinde, sayısal planlama DPT ve YÖK tarafından 
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yapılmakta, eğitim ise tamamen YÖK tarafından düzenlenmekte ve 
yürütülmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi lise dengi okul mezunu 
sağlık personelinin gerek sayısal planlaması ve gerekse eğitimi Sağlık 
Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Tıp fakülteleri, SSK 
ve Kızılay gibi diğer bazı kurumlarca da hemşire yetiştirilmekte ise de, bunların 
genel içindeki sayısı çok azdır. Ayrıca,  bu okulların yüksek öğrenime 
dayandırılmasına bağlı olarak, bu tip okullar zaman içinde kapatılmaktadır. 

Personel istihdamında, bilinen tüm istihdam biçimleri vardır. Yani; 657 
Sayılı Yasa kapsamına giren maaşlı, SSK Yasası kapsamına giren ücretli ve 
sözleşmeli  ya da tamamen özel çalışan olmak üzere, her kademeden ve 
türden personel söz konusudur. Hatta, bazen aynı kişi bu istihdam 
biçimlerinden üçünün de kapsamına girebilmektedir. 

Günümüzde, sağlık personelinin sayısı ve niteliğinin yeterliliği konusu, 
çeşitli odaklarca, tartışılmaktadır. Ancak, şurası kesindir ki; sağlık insangücü 
alanında Cumhuriyet'le birlikte büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Nitekim, 1923 
yılında 554 hekim, 4 eczacı, 69 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe 
bulunduğu göz önüne alındığında, bugün gelinen noktanın büyüklüğü tartışma 
götürmez. 1995 yılı rakamları ile, Türkiye'deki sağlık personeli sayıları ve 
kurumlara dağılımı Çizelge:5'de verilmiştir 

 
Çizelge 5: Türkiye'de Sağlık Personeli Sayıları ve Kurumlara Dağılımı 
 
Sağlık 
Personeli 

 
Toplam 

Sağlık 
Bakanlı

ğı 

 
SSK 

 
Üniversite 

Diğer 
Kamu K. 

 
Özel 

Hekim 
Uzman 
Pratisyen 
Diş Hek. 
Eczacı 
Sağ.Memu
ru 
Hemşire 
Ebe 

65 832 
27 564 
38 268 
11 457 
18 366 
30 811 
56 280 
35 604 

34 405 
9 737 
24 688 
2 171 
1 193 
22 678 
35 348 
33 038

6 869 
4 001 
2 868 
465 
944 

2 193 
6 826 
1 227 

10 871 
5 029 
5 842 
469 
358 

2 205 
7 829 

39 

4 562 
1 655 
2 907 
602 
560 

1 730 
4 038 
107 

9 125 
7 142 
1 983 
7 750 
15 311 
2 005 
2 239 
1 193 

Kaynak:Sağlık Bakanlığı , Özet Sağlık İstatistikleri, 1995 
 

 
Türkiye’deki sağlık insangücü ile Avrupa Topluluğu ( AT)  ülkelerindeki 

sayılar kıyaslandığında, Türkiye için olumsuz bir görüntü elde edilmektedir          
(Bakınız  çizelge: 6). Ancak bu görüntü yanıltıcıdır. Çünkü; hekim başına 
düşen nüfus sayısı çok kaba bir ölçek olup, gerçek durumu yansıtmaz. Bir 
ülkedeki hekim ya da diğer sağlık insangücünün hesabında esas göz önünde 
bulundurulması gereken, o ülkedeki nüfus ve hastalık örüntüsü ile toplumun 
sağlık talebidir. Örneğin; AT ülkelerinde toplumun poliklinik kullanım sıklığı 10 - 
13 başvuru / kişi / yıldır. Yani bir kişi bir yılda 10 - 13 kez polkiniğe   
başvurmaktadır. Bu  ülkelerde   500   kişiye   bir    hekim düşmesi durumunda, 
bu 500 kişinin yıllık başvuru yükü 5000 poliklinik  olacaktır. Oysa, bir hekimin 
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bir yıllık poliklinik kapasitesi 3000 kadardır. Daha başka bir anlatımla, AT 
ülkelerinde 500 kişiye bir hekim düşmesi hekim sayısının yetersizliği anlamına 
gelir. 
 
Çizelge 6 : Türkiye ve AT'da Doktor,  Sağlık Personeli ve  
              Hasta Yatağı Başına Düşen Kişi Sayısı 
 
ÜLKELER 

Bir Doktora 
Düşen Kişi 

Sayısı(1994)* 

Hekim Dışı Sağlık 
Personeline Düşen Kişi 

Sayısı(1994)* 

10.000 Kişiye 
Düşen Yatak 

Sayısı** 
Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

310 
390 
370 
350 
630 
210 
410 
810 
580 
280 
490 

1260 

- 
- 
- 

270 
160 

- 
300 
240 
990 

- 
820 

1010 

94 
77 

111 
114 
97 
94 

123 
81 
60 
50 
50 

22.3 
*World Development Report 1994'den Alınmıştır 
**Ana Britanica Karşılaştırılmalı Ulusal İstatistiklerden Alınmıştır. 
-Verisi olmayan 

 
 
Bu hesaba göre; bu ülkelerde bir hekime 300 kişi düşmesi gerekir. Buna 

karşılık, Türkiye’de 500 kişiye bir hekim düşmesi halinde, hekim insangücü 
fazlalığı, diğer bir anlatımla gizli ya da açık işsizlik var demektir. Çünkü; 
Türkiye’de yıllık poliklinik kullanım sıklığı      3 başvuru / kişi  /yıldır ve 500 
kişiye bir hekim düşmesi halinde,  yıllık 1500 poliklinik yüküne denk gelir. Bu 
hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere, yalnızca mutlak sayılara bakılarak, 
Türkiye’deki insangücü sayılarının, Avrupa’nın gerisinde çok yetersiz olduğu 
gibi bir karamsarlığa ya da telaşa kapılmaya gerek yoktur. 

 
 
5. TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ 
Türkiye, Avrupa ve Asya kıtaları arasına yerleşmiş toplam 774 815 km 

alanı ve 66 milyonluk nüfusu ile oldukça büyük olan ülkelerden biridir. 
Kilometre kareye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 82 olup, hızla kentleşen bir 
yapıya sahiptir ve nüfusunun % 59.1’i kentlerde yaşamaktadır.  
Cumhuriyet'ten sonra eğitime verilen öneme koşut olarak, toplumun eğitim 
düzeyi hızla yükselmekte olup, erişkinlerde okuma - yazma oranı % 80'e 
ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, oldukça genç bir nüfus yapısı 
vardır. Son verilere göre; on altı yaşın altındaki nüfusun genel nüfusa oranı % 
34.2 , buna karşılık 65 yaş üzerindeki nüfusun oranı % 4.2'dir. Kaba doğum 
hızı %0 22, kaba ölüm hızı %0 6.5'dir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, 
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yıllık nüfus artış hızı %0 16.8 olup, oldukça yüksektir. Özetle, Türkiye'de, çok 
doğuran, çok ölen ve hızla nüfusu artan bir toplum yapısı vardır. Avrupa 
topluluğu ülkeleri ile Türkiye,’nin bazı demografik özelliklerinin kıyaslanması 
çizelge 7’de görülmektedir 
 
 
Çizelge 7: Türkiye ve AT'da Bazı Demografik Veriler ( 1996 ) 
ÜLKELER Nüfus 

(Milyon) 
16 Yaş Altı 

Nüfus 
Oranı(%) 

Kaba Doğum 
Oranı (%) 

Nüfus Artış  
Hızı(%) 1980-

94 
Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

10.1 
5.2 

81.3 
57.8 
3.5 

57.2 
15.4 
58.1 
10.4 
39.6 
9.8 

60.8 

18.8 
17.3 
17.2 
21.1 
28.6 
16.6 
19.5 
20.6 
18.3 
18.4 
20.4 
36.0 

12 
12 
10 
13 
15 
10 
13 
14 
10 
10 
12 
28 

0.2 
0.1 
0.3 
0.5 
0.3 
0.1 
0.6 
0.2 
0.6 
0.4 
0.0 
2.2 

Kaynak:UNICEF'in Dünya Çocuklarının Durumu 1996 Raporu 
 

 
 
Çizelge 8’ de görüldüğü gibi, Türkiye’nin çevre sağlığı ölçütleri AT 

ülkelerinin oldukça gerisinde olup, çevre sağlığı ve beslenme yetersizliği 
önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 
enfeksiyon hastalıkları, önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam 
etmektedir. Buna karşılık, Cumhuriyet’ten günümüze görülen büyük 
ilerlemelere karşın, sağlık hizmetlerinin tüm yurt düzeyine yayılmasında bazı 
sıkıntılar vardır. Özellikle kırsal bölgelere etkili ve erişilebilir bir hizmet 
götürülmesi sağlanamamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak; doğumların 
yaklaşık % 24.1'i sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılmakta, aşılama 
oranlarında arzu edilir düzey elde edilememektedir. Erken tanı ve uygun tedavi 
eksikliği nedeniyle, pnömoni (zatürre) ve ishal gibi basit / tedavisi kolay 
hastalıklardan  ölümler meydana gelmektedir. 
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Çizelge 8: Türkiye ve AT'da Bazı Çevre Sağlığı Ölçütleri 
 
ÜLKELER 

Temiz 
İçme 
Suyu 
Olan 

Nüfus(%) 

Şebeke 
Suyu 
Olan 

Konut 
(%) 

Kanalizasyonl
u ya da 

Fosseptikli 
Konut (%) 

Tuvaleti 
İçerde 
Olan 

Konut(%) 

Konutlard
a 

Ortalama 
Oda 

Sayısı 

Oda 
Başına 
Düşen 

Kişi 
Sayısı 

Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

89 
99 
99 
94 
73 
86 
97 
- 

97 
78 
92 
69 

91.9 
100.0 
99.2 
99.2 
73.2 
86.1 

- 
- 

81.3 
90.5 
73.4 
35.9 

62.5 
98.6 
94.2 
73.8 
72.3 
95.7 

- 
- 
- 

87.9 
58.1 
84.5 

79.0 
94.5 
95.6 
85.0 
70.0 
82.2 

- 
97.3 
93.0 

- 
78.0 
73.8 

5.2 
3.8 
4.2 
3.7 
4.7 
3.7 
- 

4.9 
3.5 
4.4 
3.6 
2.7 

0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
0.8 
- 

0.6 
0.9 
- 

1.0 
2.2 

Kaynak:Ana Britannica Karşılaştırılmalı Ulusal İstatistikler. 
 

 
Cumhuriyet döneminde, diğer birçok sektörde olduğu gibi, sağlık 

sektöründe dolayısı ile de toplumun sağlık düzeyinde büyük ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Bazı sağlık düzey ölçütlerinin, geçmişteki ve günümüzdeki 
durumu kıyaslandığında bu gelişme daha da bir netlik kazanmaktadır. 
Örneğin; 1920'lerde binde 250'nin üzerinde olduğu tahmin edilen bebek ölüm 
hızı günümüzde binde 51'lere düşmüştür. 1960'lı yıllarda binde 16 olan kaba 
ölüm hızı, günümüzde binde 6.5'dır. Bu gelişmeler sonucudur ki; 1960'larda 
doğuşta beklenen yaşam süresi 50 yıl iken, bugün, bu süre 67.9 yıla çıkmıştır. 
  

Toplumun sağlık düzeyindeki bu hızlı iyileşmeye karşın, bu gelişmenin 
yeterliliği veya yetersizliği her zaman tartışılmış ve tartışılmaktadır.  Özellikle, 
katılma hazırlıkları içinde olduğumuz, AT ülkelerinin sağlık düzeyleri ile kıyas-
lama yapıldığında, Türkiye'deki durumun iyi olduğunu söyleyemiyoruz ( bakınız  
çizelge:9 ).  
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Çizelge 9: Türkiye ve AT'da Bazı Sağlık Düzeyi Ölçütleri 
ÜLKELER Doğuşta 

Beklenen Ömür 
(Yıl) 

 1994 

Kaba Ölüm 
Hızı (%0)  

1994 

Bebek Ölüm 
Hızı (%0)  

1994 

Anne Ölüm 
Hızı (%000) 

1980-92 

Belçika 
Danimarka 
F.Almanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
Yunanistan 
İspanya 
Portekiz 
Türkiye 

76 
75 
76 
77 
75 
77 
77 
76 
78 
78 
75 
66 

11 
12 
12 
10 
9 

10 
9 

11 
10 
9 

10 
8 

8 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
8 
8 
9 

47 

3 
3 
5 
9 
2 
4 

10 
8 
5 
5 

10 
150 

Kaynak:World Development Report 1994 
 
Toplumun sağlık düzeyinin en iyi göstergelerinden birisi bebek ölüm 

hızıdır.  Bu hız açısından, Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, gelişmiş 
ülkeler bir yana, ekonomik gelişmişlik açısından daha geri olan birçok ülkeden 
bile daha iyi durumda olmadığı görülmektedir. Diğer sağlık düzey ölçütleri 
açısından da durum benzerdir. Özetle, Türkiye'de sağlık düzeyi, ekonomik 
gelişmişlik ile orantılı olmayan ve onun çok gerisinde kalan bir düzeydedir. 
Türkiye'de, nüfus ve sağlık düzeyi ile ilgili bazı temel göstergeler Çizelge: 
10'da verilmiştir. 

Çizelge  10 : Türkiye'de Bazı Temel Göstergeler 
Toplam Nüfus* 
Şehir Nüfusu 
Köy Nüfusu 
0-14 Yaş Nüfus 
15-64 Yaş Nüfus 
65 + Yaş Nüfus 
0-12 Aylık Nüfus (bebek) 
0-5 Yaş Nüfus (çocuk) 
15-49 Yaş Grubu Kadın Nüfus 

56 473 035 
33 326 351 
23 146 684 
19 745 352 
34 310 320 
2 417 363 
1 116 493 
5 954 744 

14 098 160 
 BİNDE** 
Yıl Ortası Nüfus (1996)-63,221,000 
Kaba Doğum Hızı 
Kaba Ölüm Hızı 
Bebek Ölüm Hızı 
Toplam Doğurganlık Hızı 
Toplam Nüfus Artış Hızı 

 
22.0 
6.5 

44.2 
2.55 
16.8 

Kaynak: S.B. Özet Sağlık İstatistikleri, 1995 
*1990 Nüfus Sayımı Sonuçlarından Alınmıştır. 
**Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1996 İçin 
Beklenen Rakamlar. 
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 Şekil 1 :  SAĞLIK  BAKANLIĞI  MERKEZ  ÖRGÜTÜ 

    BAKAN     

         
 Özel Kalem      
         
Bakanlık 

Müşavirleri 
    Yüksek Sağlık 

Şurası 
 

         
  Teftiş Kurulu 

Bşk 
     

         
    Müsteşar     
       
   MüsteşarYardımcıları    
         
         
 Refik Saydam 

Hıfzıssıhha 
Mer.Bşk 

   Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Md. 

 

         
         
 Araş. Plan. Koor. 

Kurulu D. Bşk 
   Basın ve Halkla 

İlişkiler Müş. 
 

         
 Hukuk Müşavirl.       
         
         
 TSH Genel Md.    Verem Savaşı 

Dairesi Bşk. 
 

         
 Tedavi Hizmet. Genel 

Md. 
   Sıtma Savaşı 

Dairesi Bşk. 
 

         
 Ana Çocuk Sağ. 

Genel Md. 
   Kanserle Savaş 

Daire Bşk. 
 

         
 İlaç ve Ecz. Genel 

Md. 
   Dış İlişkiler 

 Daire Bşk. 
 

         
 Sağlık Eğitimi Genel. 

Md. 
   Avrupa Topluluğu 

Koor. Dairesi Bşk 
 

         
         
 Personel Genel Md.       
    İLLER  Savunma Sek.  

 İdari ve Mali İşl. Daire 
Bşk. 
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                                Şekil 2 : İL  SAĞLIK  ÖRGÜTÜ (1996) 
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 Ruh Sağl.Şb.Md.  

     

 Halk Sağlığı SO 
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 İdari ve Mali Şb.Md.  
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EKOLOJİK DENGE 
ÇEVRE   KİRLİLİĞİ  ve  İNSAN SAĞLIĞI 
 
                                                                 Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
1. EVRENİN OLUŞUMU 
İnsanlık, var olduğundan bu yana, evrenin oluşumunu merak etmiş 

başlıca  ilgi ve araştırma alanlarından birini bu konu oluşturmuştur.Bu konuda 
birçok bilimsel ve mistik/teolojik kuramlar üretilmiştir. Bilimsel kuramlardan en 
yaygın kabul göreni ise “Büyük Patlama Kuramı’dır. 

Bu kurama göre; büyük patlamadan önce evrenin tümü quarklardan/ 
atomaltı yapılardan oluşan kozmik bir öz, bir plazma veya bir enerji yumağı idi. 
12-16 milyar yıl kadar önce, başlayan tepkimeler zinciri ile bu özde büyük bir 
patlama meydana geldi. Devam eden tepkimeler sonunda bir yandan 
maddeler oluşurken öte yandan da  ateş topu halinde olan madde yığınları, bu 
parlamanın etkisi ile, merkezden çevreye doğru hızla uzaklaştı ve evrene 
yayıldı. Yayılan bu ateş topları, milyarlarca yıldızdan oluşan gökadaları 
/galaksileri meydana getirdi. Bu galaksilerden biri de  günümüzden 4.6 milyar 
yıl önce oluşan Samanyolu Galaksisi’dir. 

Samanyolunu oluşturan milyarlarca yıldızdan birisi güneştir. Güneşin 
etrafında ve ondan daha küçük olan dokuz parça soğuyarak taşlaştı.  Bunlar 
güneşin bir uydusu haline geldi. Sonuçta güneş ve etrafındaki dokuz gezegeni 
göreceli bir kararlılığa ulaştı. Böylece günümüzden 4 milyar yıl kadar önce 
güneş sistemi oluştu. Güneşin gezegenlerinden birisi olan küremiz de göreceli 
bir dinginliğe ve karalılığa ulaştı 

Bu evrede hem klasik fizik, kimya ve biyoloji bilimleri doğmamıştı hem de 
bu bilmdalları bu evre için geçerli değildi. Bu nedenle bu evreye klasik 
bilimlerle açıklanamayan evre  denmektedir. 

Küremizin soğuma sürecinde tepkimeler zinciri devam etti ve bu 
tepkimeleri sonucunda 92 element oluştu. Elementler özgül ağırlıklarına göre 
sıralanarak gazküre (atmosfer), suküre (hidrosfer) ve taşküre(litosfer) şeklinde 
küremizin katmanları oluştu. Bu katmanlar arasında sürekli bir enerji ve madde 
alışverişi günümüze dek varlığını sürdürdü. Bu alışverişe bağlı olarak ve 
giderekten küremizin katmanlarının bileşimleri (kompozisyonu) göreceli bir 
sabitliğe ulaştı. Bu ortam canlılığın oluşmasına çok uygun bir yapıya sahipti. 
Bu ortamda  ve günümüzden 3 milyar yıl kadar önce bakteriler oluştu. Bitkiler 
ve böcekler 450 milyon yıl( yaşamın başlangıcı olarak burası kabul edilir), 
balıklar 300 milyon yıl, kuşlar 140 milyon yıl, insansılar 3-4 milyon yıl insan ise 
500 bin yıl önce evrildi. 
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2.  MADDE VE  ENERJİNİN  SAKINIMI YASASI 
Maddenin Sakınımı/Korunumu Yasası’na göre, dünyada var olan  hiçbir  

element / madde yok olamaz, yoktan da  element ya da madde var edilemez. 
Bu nedenle de, dünyada var olan  elementlerin / maddelerin miktarı sabittir. 
Ancak, elementler diğer madde ve madde bileşimlerine (kompozisyonlarına) 
dönüşebilir. Bu dönüşme daha basitten karmaşığa (komplekse) ya da 
karmaşıktan daha basite doğru her iki yönde de olabilir. Bunun bir sonucu 
olarak ve zaman zaman, elementlerden oluşan  bileşiklerin / maddelerin 
miktarları kısmen değişse de toplam element miktarı sabittir ve hiçbir zaman 
değişmez. 

Dünyadaki toplam element miktarı sabit olmakla birlikte, bu element ve 
maddelerin dünyanın katman ve bölümleri arasındaki dağılım payları da 
zaman zaman değişebilir. Çünkü; dünya statik olmayıp,  katmanları ve 
bölümleri arasında sürekli bir madde alışverişi vardır. Maddeler, bu alışveriş 
yoluyla katmanlar arasında gidip gelirler.  Bu gidiş gelişler sonucunda, belli bir 
maddenin belli bir katmandaki miktarı artabilir ya da azalabilir. Ancak, toplam 
miktar hiçbir zaman değişmez ve daima sabittir. Değişen, sadece, bu 
maddenin dünya katman ve bölümlerindeki dağılımıdır. 

Aynı şekilde, Enerjinin Sakınımı Yasası’ na göre, dünyada var olan 
enerji miktarı sabittir. Ne var olan enerji yok olur ne de yoktan enerji var 
edilebilir. Ancak, enerji biçimleri (mekanik, ısı, ışık, kimyasal, nükleer vb) 
birbirine dönüşebilir. Ayrıca, basit maddelerden karmaşık maddeler oluşurken 
madde bünyesinde enerji depolanır, tersinde; yani karmaşık maddeler bast 
maddelere yıkılırken ise açığa enerji çıkar. Daha açık bir anlatımla, 
elementlerden ya da basit bileşiklerden karmaşık maddeler oluşurken büyük 
bir enerji kullanımı olur ve bu enerji karmaşık maddelerin bünyesinde 
depolanır. Bu bileşikler tekrar parçalanırken, depolanmış olan bu enerji açığa 
çıkar.  

Dünyamızdan dışarıya kaçan enerji miktarı ile tekrar güneşten sağlanan 
enerji miktarları da eşittir. Gerek maddeler arasındaki enerji alışverişi ve 
gerekse dünyanın katmanları arasındaki yer değiştirme nedeniyle, dünyanın 
katman ve bölgelerindeki enerji miktarları değişse de toplam miktar sabittir. 

 
3. EKOLOJİK ÇEVRİMLER ve EKOLOJİK DENGE 
Dünyada katmanlar arasındaki madde ve enerji alışverişi / hareketi, 

dünyanın doğal dengesini sağlar ve dünyanın katmanlarının bileşimi daima 
sabit kalır. Buna dünyanın ekolojik dengesi denir. Tüm bu olaylar ve bu 
olaylar ile canlılar arasındaki ilişkiyi inceleyen  bilim dalına ekoloji, insanlar ile 
insanlar dışında kalan (canlı cansız) doğa arasındaki ilişkilerin tümüne birden 
ise insan ekolojisi denir. 
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Şekil 1 : DÜNYANIN    KATMANLARI 
 
 
                                            GAZ KÜRE ( Atmosfer ) 
 
                                           TAŞ KÜRE (Litosfer)   Cansız Küre EKOSFER    

            
                                               SU KÜRE  (Hidrosfer ) 
 
                                                CANLI KÜRE ( Biyosfer ) 
                                                       
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
Canlılar alemi / biyoekoloji için önemli olan element ya da maddelerin 

başlıcaları; Oksijen (O), Karbon ( C ), Azot ( N ), Kükürt ( S ), Fosfor  ( P ) ve 
Sudur   ( H2O ). Bu  elementlerin / maddelerin dünyadaki toplam miktarları 
sabit olup, çeşitli maddelerin yapılarına girer çıkar ve dünyanın katman ve 
bölümleri arasında sürekli olarak dolaşırlar, ancak toplam miktarları hiçbir 
zaman değişmez. İşte element ve maddelerin, dünyanın katman ve bölümleri 
arasındaki, bu dolaşımına ekolojik / çevrimler / döngüler denir. Bu  
çevrimlerin bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir.  

 
 
3.1. Karbon Çevrimi 
Karbon canlıların dokusunu oluşturan en önemli elementtir ve karbonsuz 

yaşam olamaz. Dünyadaki başlıca karbon depoları ise; gazkürede 
karbondioksit olarak, su kürede karbondioksit ve bikarbonat olarak, taşkürede 
karbon, kömür ve petrol olarak, canlıkürede de organik maddeler halinde 
bulunmaktadır. 

Yanardağlar ve yer çatlaklarından doğal olarak veya petrol, kömür ve gaz 
halinde insanlar tarafından yapay olarak taşküreden dışarıya çıkan karbon, 
karbondioksit halinde gaz kürede birikir / bulunur. Gazküredeki  inorganik  
karbon bitkilerce fotosentez  ile organik karbona dönüştürülerek, canlıküreye 
geçer. Canlıların ölümü ile tekrar taşkürenin derinliklerine  dönerek fosil 
yakıtlara ( kömür, petrol ) döner ve böylece karbonun büyük çevrimi 
tamamlanmış olur.  

Karbon, her zaman bu uzun yolu, büyük çevrimi izlemez. Bazen daha 
kısa yolları izleyerek ve şantlar yaparak da yer değiştirir. Örneğin; canlıların 
bünyesinde, besin yakımı sonucunda açığa çıkan karbon, karbondioksit 
halinde, solunum yolu ile doğrudan atmosfere verilir. Böylece atmosfer ve 
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canlılar arasında küçük bir karbon çevrimi oluşur ki ; buna da karbonun küçük  
çevirimi denir. 

 
 
Şekil 2 :   KARBON  ÇEVRİMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Şekil 3 : KARBON ÇEVRİMİ 
 
                                  Büyük Çevrim 
           ATMOSFER     CO2                          FOTOSENTEZ 
                                                                       Organik Karbon 
 
                      Küçük   Çevrim                            OTOBUR 
          
                                            
                                                                             ETOBUR 
 
                                                               ÖLÜM / AYIŞTIRCILŞAR   
 
                                                                İNORGANİK KARBON 
    YANARDAĞLAR                                  Kömür , Petrol , Gaz  
 

   
CO2

FOSİL YAKITLAR

H2CO3 
ORGANİK
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Karbonun ekolojik çevrimi sayesinde, dünyanın katmanlarındaki karbon 

miktarı sabit kalır ve denge korunur. Ancak, insanların enerji kullanımı 
sonucunda atmosfere bol miktarda karbon atılır. Bu miktar, karbon çevriminin 
kapasitesini aştığı zaman, karbon atmosferde, karbondioksit halinde, 
birikmeye başlar ve karbon kirliliği ortaya çıkar. 

 
3. 2. Azot Çevrimi 
Azot, inorganik tuzlar halinde, bir miktar toprakta da bulunur ise de esas 

deposu atmosfer ve canlılardır. Atmosferin % 80’i azottan oluşur. Atmosferde 
inorganik ve elementer halde bulunan azot, topraktaki azobakterler aracılığı ile 
tutularak inorganik azot tuzlarına ( Nitrat / NO3 ve Amonyum  / HN4 ) dönüşür. 
Suda eriyen, bu inorganik tuzlar bitkiler tarafından alınarak organik azotlu 
bileşiklere dönüştürülür ve böylece gıda zincirine ( biyosfere ) girmiş olur. 
Daha sonra, bu zincirdeki otobur ve etoburlarca amino asitler olarak kullanılan 
azot, bu canlıların ölümü ile ayrıştırıcı bakterilerce inorganik tuzlara ve 
elementer azota dek ayrıştırılır ve indirgenir. Böylece, atmosfere tekrar 
dönmek suretiyle azotun büyük çevrimi tamamlanmış olur. 

 
 Şekil 4 : AZOT ÇEVRİMİ 
 
 
                ATMOSFER ( % 80’ni Azot )      
                                           
 
     TOPRAK                                            İNORGANİK AZOT 
 
AZOBAKTERLER                                    AYRIŞTIRICILAR 
inorganik  azot tuzları 
NO3 , Nitritler, NH3 
 
BİTKİLER    OTOBURLAR     ETOBURLAR       ÖLÜM 
 
 
 
Bu çevrim sonucunda, azot dünyanın katmanları arasında gider, gelir. 

Sonuçta katmanlardaki miktarını ve dengesini korur. İnsanlar yapay gübre 
yaparken, atmosferdeki azotu tespit eder. Böylece dünyanın katmanları 
arasındaki azotun doğal seyri ve miktarı bozularak, yerkürede azot birikmiş 
olur. Tarlalarda, gübre olarak, bolca / bilinçsizce kullanılan azot, yağmur suları 
ile yerüstü sularına gelir ve orada birikir. Suların / hidrosferin, azotla kirliliği ve 
ötrifikasyon oluşur. Öte yandan da yapay gübre yapımı için gerekli olan yüksek 
miktardaki enerji fosil yakıtlardan elde edildiğinden atmosfere bol miktarda SO2 
ve CO2 atılmış olur. 
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3.3. Fosfor Çevrimi 
Fosforun esas deposu fosfatlı kayalardır. Ayrıca, inorganik fosfat tuzları 

halinde sularda ve organik fosfor halinde canlılarda da (kemiklerde ATP ve 
hücre zarı yapısında ) bulunur.  

Fosforun temel çevrimi karadan suya ve tekrar karaya şeklindedir. 
Örneğin; her yıl, deniz kuşlarının dışkısı ile ise 300 - 400 bin ton, balıklarla ise 
60 bin ton fosfor denizlerden karalara dönmektedir.   

Fosfatlı kaya ve topraklardan, yağmur suları ile eriyen fosfat, bitkiler 
tarafından alınarak organik fosfata dönüştürülür. Bitkilerin otoburlarca, 
onlarında etoburlarca yenmesi sonucunda tüm canlıların yapısına girer. 
Canlıların ölümü sonrasında, ayrıştırıcı bakterilerin eylemleri ile tekrar 
inorganik fosfat tuzları ve elementer fosfora kadar indirgenir. Böylece canlılar 
ve onların atıkları ile, karalara / kayalara tekrar döner Sonuçta dünyanın 
katmanları arasındaki dengesini koruyan fosfat, insanlılığın, yoğun fosfatlı 
gübreler ve deterjan kullanması nedeniyle, bu dengesini kaybeder. Sonuçta, 
yerüstü sularında fosfor birikmeleri  / fosfor kirliliği oluşarak ötrifikasyon olguları 
ortaya çıkar.  
 

 Şekil 5 : FOSFAT ÇEVRİMİ 
 
FOSFATLI KAYALAR 
 
 
SUDA ( inorganik fosfat tuzları ) 
 
CANLILAR  ( Kemikte ATP, Hücre zarı )  ÖLÜM 
 
 

 
3. 4. Kükürt Çevrimi 
Kükürt, esas olarak inorganik tuzlar halinde yerkabuğunda, bir miktarda      

( SO2 ve H2SO4 halinde ) atmosferde ve organik bileşikler halinde canlıların 
yapısında bulunur.  Yerkabuğundan, bataklık ve yanardağlardan H2S halinde, 
atmosfere salınır. Atmosferin oksijeni ile, SO2 haline dönüşen kükürt, havadaki 
su ile birleşerek H2SO4 halinde, yağmur suları ile, tekrar yerkabuğuna döner ve 
çevrim tamamlanır. Taşkürede bol miktarda bulunması nedeniyle azlığı söz 
konusu değildir. 
 

Şekil 6 : KÜKÜRT DÖNGÜSÜ 
 
 
       ATMOSFER  (H2SO4, SO2) 
 
 
      YERKABUĞU ( bataklık ve yanardağ gazları) 
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İnsanlar her türlü enerji elde etme sırasında (özellikle  fosil yakıtlar 
kullanılarak elde edilenler ) yerkabuğundaki kükürdü serbest hale getirerek 
atmosfere salar. Böylece kükürdün doğal çevirimi hem yön hem de miktar 
olarak değişir. Sonuçta atmosferde kükürt birikir ve atmosferin kükürtle kirliliği 
ortaya çıkar. Atmosferde biriken bu kükürt asit ( H2SO4 , H2SO3  ) yağmurları 
halinde tekrar yere döner ve böylece asit yağmurları  sorunu ortaya çıkar. 

 
 
3.5. Su Çevrimi 
Doğadaki suyun esas deposu atmosfer ve hidrosferdir. Bir miktar da, 

canlıların bedenindeki su halinde biyosferde ve yerkabuğunun katları arasında 
(litosferde) bulunur. Suyun esas alışverişi, hidrosfer ve atmosfer arasındadır  
(kısa çevrim). Ayrıca, yerkabuğundan süzülerek yeraltı sularına geçerek, 
canlılar tarafından alınarak biyosfer suyuna geçerek, dünyanın çeşitli  
katmanları arasında dolaşır ve büyük çevrimler de yapar.  

Atmosferden meteorik su halinde yere iner, sonra süzülmek suretiyle yer 
kabuğunun derinliklerine kadar girer , buradan doğal ( kaynak) ya da yapay       
(kuyu) yolla tekrar yeryüzüne, buradan da buharlaşarak atmosfere tekrar 
döner ve böylece, suyun en büyük çevirimi tamamlanmış olur. Suyun diğer bir 
kısmı ise, yağmurla yere iner inmez, hemen buharlaşarak, bitkilerce alındıktan 
sonra, solunumla buharlaşarak atmosfere geri döner  ve böylece küçük 
çevrimler ortaya çıkar. 

 Su dünyada çok bol olarak bulunur ve çevrimleri sırasında sürekli olarak 
temizlenir. Ancak, insanın suya müdahalesi çok büyük boyutlara ulaşmış olup, 
suyun kendi kendini temizleme ve çevrim kapasitesi aşılmaya başlamıştır. 
Böylece ciddi su kirlenmeleri ile karşı karşıya kalındığı gibi içme ve kullanma 
suyu yetersizliği ile de karşı karşıya gelinmiştir. 

 
Şekil  7 : SU   DÖNGÜSÜ 
 
                             B   ü   y   ü   k        Ç  e  v    r   i  m       
 
                                       
                                            ATMOSFER 
             Küçük Çevrim 
 
 
YAĞMUR                                     BUHARLAŞMA 
 
 
 
 
                                         
                                                         Yerüstü suları 
 
Yeraltı suyu 
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3.6. Besin  Zinciri / Döngüsü 
Biyosfer dışında ( hava, su ve toprakta ) bulunan elementer maddeler, 

bakteriler tarafından birleştirerek / sentezlenerek, bitkilerce alınabilecek, 
inorganik tuzlara dönüştürülür. Bitkiler, su içinde eriyik halde bulunan, bu 
maddeleri alarak organik bileşiklere / besin maddesi haline dönüştürür. 
Buradan da anlaşılacağı üzere, canlılar tarafından besin olarak kullanılan 
maddelerin ilk / temel üreticisi bitkilerdir. Bitkilere temel üreticiler denmesi 
buradan gelir. Organik maddelere dönüştürülen bu maddeler bitkilerden, 
bitkileri yiyen otoburlara, oradan da etoburlara geçer. Daha sonra, canlıların 
ölümü ile, bu organik maddeler bakteriler tarafından tekrar yıkılıp / 
ayrıştırılarak inorganik madde ve elementlere dönüştürülür. Böylece, biyosfer 
ile dünyanın diğer katmanları arasındaki madde alışverişi sürer gider. 

 
Şekil  8 : BESİN ZİNCİRİ / DÖNGÜSÜ 
 
    TEMEL                             BİRİNCİL                            İKİNCİL 
ÜRETİCİLER                    TÜKETİCİLER                TÜKETİCİLER 
 
BİTKİLER                     OTOBURLAR                   ETOBURLAR 
            
           O   R   G   A   N   İ   K     M   A   D   D   E   L   E   R 
 
 
                                         B A K T E R İ L E R 
                 Birleştirme                                                 Ayrıştırma   
 
  İNORGANİK - ORGANİK MADDELERİ BİRBİRİNE  DÖNÜŞTÜRME 
 
 
 
Bazı örnekleri yukarda özetlenen büyük ve küçük ekolojik çevrimler 

sayesinde, dünyanın katman ve bölümleri arasında madde alışverişi sürüp 
gider. Böylece, dünyanın tüm katman ve bölgeleri sabit bir madde 
kompozisyonu ve belli bir ekolojik denge içinde kalır / durur. Şayet, herhangi 
bir bölüm ya da katmanda herhangi bir maddenin, doğal kompozisyona göre, 
fazlalığı ortaya çıkar, yani  o bölüm herhangi bir madde ile kirlenir ise, bu 
madde ekolojik çevrimler aracılığı ile derhal taşınarak,   denge tekrar kurulur. 
Buna, dünyanın kendi kendini temizlemesi dünyanın otopürifikasyonu denir.  
Doğanın, kendi kendini temizlemesi sırasında cereyan eden, olay ve 
mekanizmalara da; otopürifikasyon mekanizmaları denmektedir. Otopürifi-
kasyon sonucunda oluşan denge haline ise, dünyanın ekolojik dengesi 
denir. 
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Başlıca otopürifikasyon mekanizmaları : 
1) Taşıma ve seyreltme : Dünyanın belli bir yerinde biriken ve doğal 

konsantrasyonunun üstüne çıkan madde, atmosfer, litosfer ve biyosferdeki 
hareketlerle, derhal  uzaklaştırılır ve yoğunluğu seyreltilir  (dilüsyon).  

Bu taşıma ve seyreltme o maddenin o katmandaki doğal yoğunluğuna / 
düzeyine düşürülünceye kadar sürer. Dolayısı ile kirlilik yok edilir. Örneğin; 
belli bir bölgede hava veya suya herhangi bir madde karışır; yani bu madde ile 
bir kirlilik oluşur ise, bu madde havada rüzgarın, suda ise suyun hareketleri ile 
derhal uzaklaştırılır, diğer bölgelerdeki hava ve su kitleleriyle karıştırılarak 
seyreltilir. Bu seyreltme, maddenin doğal kompozisyondaki düzeyine 
ulaşıncaya kadar devam eder. 

2) Fizik parçalama ve yıkım : Hava ve su hareketleri ile taşınamayacak  
büyüklükteki  cisimler ısı, rüzgar ve suyun gücü ile küçük parçalara ayrılarak, 
taşınması, sürüklenmesi kolay hale gelir. 

3) Biyolojik yapım ve yıkım : Bakteri faaliyetleri sonunda ve canlı 
hücrelerinde cereyan  eden biyokimyasal olaylar ile, maddeler, inorganikten 
organiğe, organikten inorganiğe dönüştürülür (yapım ve yıkım). Böylece, 
elementlerin madde kompozisyonlarına giriş ve çıkışlarına ortam hazırlanmış 
olur. 

4) Kimyasal yapım ve yıkım : Özellikle oksidasyon sonucunda, birçok 
madde daha kompleks veya daha basit maddelere yapılır ve yıkılır. 

Çevrimler sırasında olup giden bu mekanizmalarla, maddelerin dünyanın 
belli bir yerinde birikmesi ( kirlilik )  sürekli olarak önlenir. Ekolojik denge sürüp 
giderken, devreye insan müdahalesi girmiş ve bu müdahale ekolojik dengeyi  
bozacak boyutlara ulaşmıştır. Dengenin bozulması sonucunda, belli 
kompartımanlarda belli maddeler birikmiş; yani kirlilikler oluşmuştur. Şüphesiz 
ki; insanların amacı dünyanın dengesini bozmak ya da yaşadığı oramı kirli 
hale getirmek değildir. Dünyanın dengesi insanlığın, üretim sırasında, 
geliştirdiği çeşitli mekanizmalar nedeniyle bozulmuştur . Bu mekanizmalar 
şunlardır : 

1)  Otopürifikasyon kapasitesinin aşılması : Günümüzde, insanlık çok 
yoğun bir üretim  ve tüketim düzeyine ulaşmıştır. Yoğun  üretim, yoğun enerji 
kullanımı ve yoğun atık demektir. Böylece çevreye / doğaya bırakılan atık 
düzeyi; dünyanın otopürifikasyon kapasitesini aşmış ve bazı maddeler 
dünyanın katman ve bölümlerinde birikmeye başlamıştır. Örneğin, her yıl 
atmosfere 147 milyar ton CO2 atılmaktadır. Buna karşılık, dünyadaki bitkilerin 
yıllık CO2 bağlama kapasitesi 129 milyar tondur. Sonuçta, her yıl 18 milyar ton 
CO2 atmosferde birikmektedir. 

2) Otopürifikasyon kapasitesinin azaltılması : Orman katliamı ve 
benzeri eylemlerle, dünyanın otopürifikasyon kapasitesi sürekli azaltılmaktadır. 
Örneğin; ormanların atmosfere atılan CO2 yi bağlama kapasitesinin, orman 
katliamından önceki kapasitesine ulaşabilmesi için, yani kaybedilen ağaçların 
yeniden yetiştirilmesi için; kişi başına 5000 ağaç dikilmesi gerekir. 

3) Madde yoğunlaştırma : Doğada seyrek olarak bulunan ve çevrimi çok 
yavaş olan bazı maddeler, doğadan / topraktan elde edilerek yoğunlaştırıl-
makta ve çeşitli amaç ve şekillerde kullanıldıktan sonra insan yerleşimleri 
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etrafına atık olarak bırakılmaktadır. Bunların başında ağır metaller ( cıva, 
kurşun, kadmiyum ) ve radyoaktif maddeler gelmektedir. Bu maddelerin 
çevrimleri dolayısı ile de doğa tarafından  temizlenmesi çok yavaş olduğundan, 
atıldıkları çevrede birikim; yani kirlilik oluşmaktadır. 

4) Yeni yapay maddeler üretilmesi : Doğada hiç bulunmayan dolayısı 
ile de çevrimi olamayan ya da çok yavaş olan yapay maddeler üretilmesi, 
kullanılması ve atık olarak doğaya verilmesi sonucunda, bu maddeler bırakılan 
bölgede sürekli olarak birikmektedir. Bunların başında DDT, PCB (poliklörürlü 
bifeniller - boya ve plâstik sanayiinde kullanılır), plastikler ve deterjanlardır. 

Biyolojik yıkımı olmayan(bakterilerce ayrıştırılmayan) maddeler otopürifiye 
olamaz ve  doğada birikim yapar. Bundan ötürü de bu tür maddelerle çevre 
kirliliği çok daha kolay ve çabuk oluşur. Organo klorlu ensektisitler (DDT), ağır 
metaller (cıva, kadmiyum, kurşun), radyo aktif maddeler, PCB (poli klorürlü 
bifeniller) bunlardan başlıcalarıdır. 

İnsan üretimleri sırasında gelişen, bu dört mekanizma ile dünyanın 
ekolojik dengesi bozulur ve bazı maddeler dünyanın bazı bölge ve 
katmanında birikmeye başlar. İşte; dünyanın belli bir bölümünün doğal 
kompozisyonunun bozulması veya dünyanın herhangi bir katmanında / 
bölgesinde, belli bir maddenin (kirletici) birikerek, doğal yoğunluğundan daha 
üst düzeye çıkması olayına çevre kirliliği denir. 

 
4. KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİ  SORUNLARI 
Çevre kirliliği  küresel (global) veya yerel boyutlarda gelişebilmektedir. 

Küresel boyutta olan çevre kirlilikleri, tüm insanlığı ilgilendiren sorunları 
beraberinde getirirken, yerel boyutlarda olanlar yalnızca o bölge insanlarını 
etkilemektedir. Başlıca küresel kirlilik ve sonuçları aşağıda özetlenmektedir. 

 
4.1. Asit yağışları  
Atmosfere atılan, SO2, NOX, HF ve HNO3 atmosferde su ile birleşerek, 

bunların ikincil kirlilik ürünleri olan asitlere dönüşür. Bu asitler yağmur suları ile 
yeryüzüne inerek canlılara ve cansızlara zarara verir. Bunlardan, SO2’nin 
ürünleri olan H2SO4 ve H2SO3, hem güçlü birer asit olmaları hem de miktar 
olarak çok fazla oluşması nedeniyle, çok önemlidir. 

 Başta termik santrallar, nikel ve bakır cevheri işleyen fabrikalar olmak 
üzere, fosil yakıtlardan enerji elde eden tüm sanayi tesislerinden ve fosil 
yakıtlarla yapılan ısıtmadan atmosfere bol miktarda SO2 atılmaktadır. Yıllık 
atılan SO2 miktarı dünyanın kükürt çevrim kapasitesinin aşmış ve atmosferde 
SO2 birikerek olağan konsantrasyonlarının çok üzerine çıkmıştır. Atmosferde 
biriken, SO2 havanın suyu ile birleşerek sülfürik asit /H2SO4 haline dönüşmekte 
ve tekrar yeryüzüne dönmektedir. 

Normalde yağmur suyunun PH’ı biraz asidiktir ( içindeki karbonik ve 
sülfürik asit nedeniyle - atmosferde biriken karbonun temizlenmesi karbonik 
asite dönüştürülerek, kükürdün temizlenmesi ise sülfürik asite dönüştürülerek 
sağlanır). Atmosferde kükürt birikmesi sonucunda bu  asit oluşumu çok artmış 
ve yer yer yağmur suyunun PH’ı 4’e kadar inmiştir. Yani, yağmur suları 100 
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misli daha asidik hale gelmiş ve gökten adeta asit yağmaktadır. Asit 
yağmurları sonucunda; 

* Ormanlar ve bitkiler ölüyor, 
* Suların asitleşmesi nedeniyle algler ve balıklar ölüyor, 
Toprağın PH’ı değişiyor ve toprağın canlılığını sağlayan bakteriler in 

ölmesi nedeniyle toprağın verimliliği azalıyor. 
* Topraktaki tuzlar hızla eriyerek sularla sürüklenerek toprağın verimliliği 

başka bir nedenle ikinci kez azalıyor, 
* Toprak parçalanarak, otsuzlaşarak  erozyon artıyor, 
* Tarihi ve kültürel varlıklar yok oluyor, 
* Her türlü yapı ve malzemenin ömrü kısalıyor.  
1986’da Almanya ‘da yapılan bir hesaplamaya göre, asit yağmurları 

nedeniyle yıllık 48 milyar DM ekonomik kayıp hesaplanmış. Bu miktarın 1990 
yılında üç misline 1994 yılında ise altı misline yani 288 DM’ a ulaşacağı 
hesaplanmıştır. 

Artvin’deki Murgul Bakır İşletmesi’nden günde 33 -45 ton SO2 atıldığı 
hesaplanmıştır. Bunun bir sonucu olarak, doksan bin hektar orman yok olmuş, 
78 bin dekarlık arazi erozyona uğramıştır. Aynı şekilde, Muğla Yatağan Termik 
Santralı 600 ton / gün SO2 atıyor ve etrafındaki 400000 dekar orman 
hastalandı yok olacak. Daha şimdiden, etrafındaki tarım alanları verimsizleşti 
ve çölleşiyor. 

 
4.2. Sera etkisi  
 Güneşten dünyaya gelen enerjinin bir kısmı tekrar uzaya döner. Bu 

geriye dönen ısıyı, infrared radyasyonlar taşır. Bazı gazlar vardır ki; bu infrared 
radyosyonunu tutarak ısının uzaya dönüşünü engeller. Antrapojenik gazlar 
denilen bu gazların en başında CO2 gelir. 

Fosil yakıtlar nedeniyle, her yıl atmosfere 147 milyar ton CO2 atılıyor buna 
karşılık  dünyadaki bitkilerin CO2 bağlama kapasitesi 129 milyar tondur. 
Sonuçta atmosferde CO2  birikiyor ve atmosferin CO2  oranı her yıl artıyor         
(son kırk yılda CO2’nin atmosferdeki konsantrasyonu 320 ppm’den 340 ppm’e 
yükselmiştir). Atmosferde biriken CO2 tıpkı cam gibi, güneş ılınlarının 
geçmesine fırsat veriyor; ancak ısının dışarı çıkmasına, atmosfere yayılmasına 
(dilüe olmasına) engel oluyor. Sonuçta güneş ışınları yerkabuğunda 
soğurularak ısıya dönüşüyor ve buradan uzaklaşamadığı için atmosferin  
yerkabuğuna yakın kısımlarında ısı depolanması ve  birikmesi ortaya çıkıyor. 
Yani ısı ile kirlenme oluşuyor. Bu mekanizmaya CO2’nin sera etkisi diyoruz. 
ABD’lerinde yapılan bir hesaplamaya göre; 2000 yılında atmosferdeki CO2  
oranı % 25 artacaktır. 

Sera etkisi sonucunda, dünyanın sıcaklığı her yirmi yılda bir ya da bir 
buçuk derece artıyor ve dünya ısınıyor. Bu ısınma devam eder ise, buzullar 
eriyecek ve denizlerdeki su seviyesi 3 - 4 metre yükselecektir. Tüm dünyadaki 
kıyı kentleri ve milyarlarca hektarlık ekilebilir verimli topraklar su altında 
kalacaktır. Birleşmiş Milletler 2000 yılına dek CO2 emisyonunun % 60 
azaltılmasını öngörüyor. Aksi takdirde, mitolojideki Nuh Tufanı yeniden 
yaşanacaktır. 
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4.3. Ozon tabakasının delinmesi  
Atmosfer; çeşitli gaz kümelerinden oluşmakta olup, bu kümeler 

yoğunluğuna göre kat kat dizilmiştir. Bu katlar şöyledir: 
Trofosfer; yerden 10 - 17 km 
Stratosfer; yerden 17-50 km, bunun 25- 35 km’si Ozonosfer’den oluşuyor, 
Mezosfer; 50 - 80 km, 
İyonesfer; 80 - 400 km. 
Ozonosfer güneşten gelen ultraviole ışınlarını ( morötesi - gözle 

görülmeyen ışınlar) tutar ve bu anlamda güneşin ışınlarını süzer. Ultraviole 
ışınları ise; güneş enerjisinin % 9’unu taşıyan ışınlardır. Ozon tabakasındaki 
süzgeçleme sonucunda, bu enerjinin ancak % 2- 4 kadarı yeryüzüne ulaşabilir. 

Bazı gaz atıklar, atmosferde yükselerek, ozon tabakasının bozulmasına 
ve incelmesine neden olur ve buna genel olarak ozon tabakasının delinmesi 
denmektedir. Bu atıkların başında, spreylerde itici ve soğutma sistemlerinde     
( buzdolabı , klima )  ısı taşıyıcı / soğutucu gaz olarak kullanılan  Cloro Floro 
Karbon ( CFCl3, CF3Cl2  FREON gazı ) gazı geliyor. Spreylerden ve soğutma 
sistemlerinden atmosfere yayılan CFC gazı, atmosferde yükselerek, gidip 
ozonun yapısını bozuyor, dolayısı ile de ozon tabakasının delinmesine neden 
oluyor.  

Atmosfere salınan Freon gazı, günümüzdeki miktarın iki katına çıkar ise; 
ozon tabakasında % 12’lik bir incelme olacağı hesaplanmıştır. 

Aynı şekilde, çok güçlü jet motorlarına sahip olan, uçakların motorları 
ozonu parçalayarak ( O3 =   O2 + O şeklinde parçalayarak ) ozon tabakasının 
incelmesine neden olan diğer bir mekanizmayı oluşturuyor. Güçlü motorlara 
sahip olan ve çok yükseklerden uçan uçakların ( casus uçaklar, Conkort’lar vb 
)  500 tanesinin 21 km yükseklikte, 11 saat uçması halinde, ozon tabakasında 
% 12’lik bir incelme oluşturacağı hesaplanmıştır. Ozon tabakasının 
incelmesine neden olan diğer bir mekanizma da azot oksit gazlarıdır. 
Atmosferdeki azot oksit gazı miktarı, günümüzdeki miktara göre, % 20 artar 
ise, ozon tabakasın kalınlığını % 4 azalacaktır. 

Ozon tabakası delinir ve güneşten gelen ultraviole ışınları süzgeçlenmez 
ise; 

* Ultraviole, canlılardaki DNA’yı tahrip eder ve kromozomları parçalar.  
Sonuçta, gen mütasyonları ortaya çıkar. Bunun anlamı ise; dünyadaki 
anomalilerin ve kanserlerin hızla artması demektir, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti nedeniyle, deri kanserlerinde büyük artışlar 
olacak, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti, immün sistemi deprese eder ve bağışıklık 
düzeyini düşürür. Bunun anlamı ise, başta insanlar olmak üzere tüm 
hayvanların bağışıklık düzeyinin azalması demektir, 

* Göz fazla miktarda ultravioleye maruz kalır ise, bundan olumsuz 
etkilenir, 

* Güneşten gelen ultraviole ışınlarının artması denizlerde alglerin 
yaşamına son verir ve birincil besin üretimini engeller. Sonuçta, dünyanın 
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besin üretim kapasitesi azalır. Aynı şekilde, tarım ürünlerinde de belirgin 
azalmalar rekolte düşüklerine neden olur. 

Kloro Floro Karbon gazını, 1950 yılında, bulan mucit Nobel Ödülü almıştı. 
Oysa, bu gazın dünyanın başına bela olacağı o zamanlar bilinmiyordu.  
1987’de Meksika’nın çağrısı ile / Montreal de toplanan 29 ülke “ Montreal 
Protokolünü” imzalayarak, CFC gazının kullanımının sınırlandırması, en 
azından hemen spreylerden çıkarılmasını  önermiştir. Bu protokol, CFC’nin 
yıllık üretim miktarının dondurulması ve giderekten soğutucu sistemlerde de 
kullanılmasının yasaklanmasını öngörmektedir. Ayrıca, Konkort uçaklarının 
üretilmesinden vazgeçilmesi,  sanayiden azot oksit gazı atımının kontrol altına 
alınması gibi önlemleri de öngörmektedir. 

 
4.4. Ötrofikasyon 
Ötrofikasyon kelime anlamı olarak zenginleşme / zenginleştirme demektir. 

Yerüstü sularının azot ve fosforla kirlenmesi / zenginleşmesi anlamına gelir. 
Özellikle tarımda kullanılan gübrelerden ( azot ve fosfor ) ve deterjanlardan ( 
fosfor )  gelen azot ve fosfor, akar sular ile taşınarak, suyun azot ve fosfor 
çevirim kapasitesinin  aşılması ile oluşan bir olaydır. Ayrıca, buna sanayiden 
gelen azot ve fosfor da eklenmektedir. Sonuçta yerüstü sularında azot ve 
fosfor birikmekte ve bu maddelerle su kirliliği oluşmaktadır. 

Sularda biriken azot ve fosfor, tıpkı tarlalardaki bitkiler için olduğu gibi, su 
altındaki yeşil bitkiler için de gübre etkisi göstermektedir. Bol gübre ile karşı 
karşıya kalan bu bitkiler aşırı bir şekilde büyümekte ve çoğalmaktadır. Oysa, 
bu bitkilerin yaşaması için oksijene de gereksinim vardır. Buna karşılık, suda 
erimiş vaziyette bulunan oksijenin de bir miktarı; ya da oksijenlenme açısından 
suyun belli bir kapasitesi vardır.  Bitkilerin büyümesi, bu kapasiteyi aşacak 
düzeylere ulaşınca, sudaki oksijen biter ve oksijensiz ( ölü ) su meydana gelir.  

Suyun oksijensiz kalması sonucunda, sudaki tüm yeşil yapraklılar ve 
erimiş oksijenden yararlanan ( balıklar, yumuşakçalar vb ) kitle halinde ölür ve 
su mutlak ölü bir su haline gelir. Bunların ölümleri neticesinde, ortamda 
çoğalan organik maddelerin yıkımı için ise ayrıca oksijene gereksininim vardır. 
Oksijen yetersizliği nedeniyle, bu maddeler tam oksitlenemez ve tamamen 
ayrışamazlar. Dolayısı ile, suda yarı ayrışma ürünleri olan zehirli ve kötü 
kokulu maddelerin miktarı artar. Sonuçta, sudaki tüm canlılar ölür ve mutlak 
ölü bir su kalır.  

Oksijensiz ve aerop canlıların bulunmadığı ortamda, aneorop algler 
alabildiğine çoğalır. Bunların çoğalması nedeniyle (bunların renginden dolayı) 
su kızıl ya da kahverengi bir renge boyanır. 1886 -1987 yılında Marmara 
denizinde yoğun ötrifikasyon yaşanması sonucunda, İzmit ve Büyük Çekmece 
koylarının kırmızıya boyanması, bu olayın Türkiye’deki tipik örneklerindendir. 

Oksijensizlik nedeniyle ölen suyun, tekrar canlanması için, oksijenlenmesi  
yıllarca sürer. Ancak oksijenlendikten sonra, tekrar hayat belirtileri başlar ve su 
yaşamı normale döner. 

Ötrofikasyonu önlemek için deterjanlara fosfor katılmaması ve tarımda 
kullanılan gübrelerin bilinçli kullanılarak bitkinin / tarlanın kullanacağından  ya  
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da eksiğinden fazlasının tarlalara atılmaması gerekir. Ayrıca, atıklarında azot 
ve fosfor bulunan, sanayinin atıklarının kontrol altına alınması gerekir. 

 
4.5 Erozyon  
Toprakların üst tabakasının, özellikle yağmur suları ile, derelere, oradan 

da denizlere akması / dolması olayına erozyon denmektedir. Erozyon sonunda 
yeryüzünün en verimli toprak katmanı denizlere taşınmakta, toprağın verimliliği 
azalmakta ve böylece çölleşme yaşanmaktadır. Ayrıca; yağmur sularının 
toprakla kirlenmesi sonucunda, barajların dolması, içme kullanma suyu elde 
etme masraflarının artması, sertleşen toprak nedeniyle, tarım alanlarının 
işleme masrafının artması, işlenebilir arazi ve mera kaybı gibi birçok ekonomik 
kaybı da beraberinde getirmektedir. 

Yukarıda özetlenen küresel kirlilikler sonucunda, bir yandan var olan bitki 
örtüsü ölürken, öte yandan da toprakların üretkenliği düşmekte ve yeniden bitki 
yetişme hızı ve kapasitesi azalmaktadır. Sonuçta, yeryüzündeki bitki örtüsü 
hızla azalmakta ve yok oluşa doğru gitmektedir. Bitki örtüsünün azalması, 
toprağın koruyucu örtüsünden yoksun kalması, yağmur sularının kontrolsüz 
akışı (sel) demektir. Çünkü; erozyon başladıktan sonra, toprağın üst katlarının 
kaybı nedeniyle, toprağın su tutma kapasitesi de azalarak, sel sayı ve debisi 
daha da artmaktadır. Buna, asit yağmurları ve benzeri, toprağın parçalanma 
hızını artıran faktörler de eklendiğinde, adeta bir kısır döngü oluşmaktadır. 
Sonuçta,  her geçen gün daha kolay ve daha büyük bir hızla, yağmur suları  ve 
rüzgar toprağı sürükleyerek, çukurlara, derelere ve denizlere doldurmaktadır. 

Özet ve maddeler halinde vermek gerekir ise, Erozyon nedeniyle :            
a) toprağın verimli katmanının kaybıyla, toprağın verimliliği düşer, b) orman, 
mera, çayır ve tarım alanlarının daralması nedeniyle, toplam yeşil örtü azalır, 
c) toprağın su depolaması kapasitesi azalması nedeniyle,  bir yandan sel ve 
toprak kaymalarına neden olurken öte yandan da yeraltı su kaynaklarının 
azalmasına neden olur (ormanların üstüne yağan yağmur sularının  % 70 - 
80’ni su rezervlerine iner, ormanın olmadığı yerde ise yüzey suyu olarak akar 
gider), d) barajlar toprakla dolar, su depolama kapasitesi azalır; ayrıca 
barajlara çok kirli su geldiğinden arıtma masrafları da artar ( bir yandan yeraltı 
ve yerüstü  tatlı su rezervleri azalırken öte yandan da arıtılması zorlaşır), e) 
toprağın yumuşak kısmının yok olması ve ana kayaların açığa çıkması 
nedeniyle, bitki ve toprakta yaşayan  diğer canlıların çoğu yok olur ve biyolojik 
türlülük hızla azalır, f) iklim olumsuz etkilenir ve karasal iklime döner. Sonuçta 
ülke / bölge çölleşir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre; dünya 
topraklarının % 25’i erozyonun etkisi altında ve buralarda 900 milyon insan 
yaşıyor. Her yıl yedi milyon hektar toprak kaybediliyor (İrlanda’nın büyüklüğüne 
denk ). Bunun bir sonucu olarak; 1978 yılında 2.5 milyar hektar olan verimli 
orman alanları, 2000 yılında 2.1 milyar hektara düşecek. 

Bir bölgede / ülkede, erozyon ile, bir yılda ve kilometrekare başına 194 
tondan daha fazla toprak kaybedilmesi şiddetli erozyon sınıflandırmasına girer. 
Türkiye genelinde ve ortalama olarak, kilometre kare başına  487 ton toprak 
kaybı oluyor. Bu miktar ise; Afrika’dan 22, Avrupa’ dan 17, Kuzey Amerika’dan 
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ise 6 kat daha fazladır. Buradan a anlaşılacağı üzere,Türkiye, erozyondan çok 
fazla etkilenen ülkeler arasında. Topraklarının %72’sinde erozyon var ve 
buralardan, her yıl, 450 - 500 milyon ton verimli toprak denizlere taşınıyor. Bu 
miktar, 20 000 dekarlık bir alandan 20 cm kalınlığındaki toprak kaybına ya da; 
Kıbrıs Adası’nın yüzeyini 5 cm toprakla ötecek miktardaki toprağa denk. Bir 
hesaplamaya göre, Türkiye; Cumhuriyet’ten günümüze dek, 50 cm alçaldı. 
Kaybedilen bu toprağın tekrar oluşması için ise, on bin yıl geçmesi gerekiyor. 

 
5. SAĞLIK AÇISINDAN ÇEVRE 
Sağlık açısından çevre denildiğinde dört bileşenden söz edilmek istenir ve 

bunlar: 
1) Fizik çevre; su, toprak, hava ve tüm cansız madde / varlık ve enerji 

türlerinden ( ısı, ışık, ses, radyasyon, vibrasyon vb) oluşan çevre unsuru fizik 
çevre olarak adlandırılır 

2) Biyolojik çevre; tek hücrelilerden omurgalılara dek uzanan canlılar 
aleminden oluşur. 

3) Sosyal çevre; aileden, devlete dek uzanan, insan ilişkileri ve insan 
etkinlikleri sonucu oluşan her şey bu başlık altında değerlendirilir. Üretim ve 
paylaşım ilişkileri, eğitim, kültür, kişisel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen 
yasalar, trafik düzeni vb. olgu ve olaylar sosyal çevrenin ana bileşenleridir. 

 
5. ÇEVRE VE SAĞLIK İLİŞKİSİ 
5.1. Etiyoloji, gerekli neden ve yeterli neden kavramları 
5.2. Epidemiyololjik üçlü 
5.3. Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkileri 
Bir olgu veya olayın insan sağlığı ile olan ilişkisi  dört şekilde olabilir; a) 

hastalık nedeni olma, b) hastalıklara predispozanlık etme, c) hastalığın seyrini 
/ prognozunu ağırlaştırma ve d) hastalıkların yayılmasına aracılık etme. Bir 
olay ya da olgu bu özelliklerden herhangi birine sahip ise, onun insan sağlığı 
ile ilişkisi var ve insan sağlığı açısından önemlidir denilir. Bu açıdan çevreye 
bakıldığında, çevre; 

1) Doğrudan hastalık nedeni olabilir : Mikroorganizmaların hastalık 
etkeni olması, biyolojik çevrenin doğrudan hastalık yapmasının klasik 
örnekleridir. Havada bulunan 3-4 Benzopirenin kanser, asbestin mezotelyoma 
yapması, fizik çevrenin doğrudan hastalık yapmasına örneklerdir. Aynı şekilde, 
sağlıksız konut koşulları ya da trafik düzeni nedeniyle oluşan sakatlık ve 
yaralanmalar ise, doğrudan hastalık yapmaya sosyal çevreden verilecek 
örnekleri oluşturmaktadır. 

2) Hastalıklara predispozanlık yapabilir : Bağırsak parazitleri ve sık 
yineleyen isallerin etkenleri diğer hastalıklara predispozanlık yapan biyolojik 
çevre unsurlarıdır. Aynı şekilde, yetersiz ve dengesiz beslenme sosyal 
çevrenin bir sonucu olup tüm hastalıklara predispozanlık yapar. Hava 
kirliliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına predispozanlık etmesi ise, fizik 
çevrenin predispozan olarak rol oynamasına örnektir. 

3) Hastalıkların seyrini (prognozunu) ağırlaştırabilir : Yetersiz ve 
dengesiz beslenen toplumlarda bütün hastalıkların prognozu ağırlaşır ve 
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ölümcüllüklerini (fetalite) artırır. Kötü konut koşullarının da benzeri sonuçlar 
doğurduğu bilinmektedir. Bunlar sosyal çevrenin hastalıkların prognozunu 
artırmasına örneklerdir. Aynı şekilde, fizik çevre unsuru olan, hava kirliliği olan 
yerlerde solunum yolu enfeksiyonları daha ağır seyreder. 

4) Hastalıkların yayılmasına neden olabilir : Suyu , havası kirli olan 
konut koşulları bozuk olan toplumlarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak 
üzere, her türlü hastalığın yayılması kolaylaşır. 

 Özetle, çevrenin ; insan sağlığında dört özelliğe de sahip olduğu ve insan 
sağlığında çok önemli bir rol oynadığı görülür, anlaşılır. 

 6. GENEL ÖNLEMLER 
1) Eğitim; kişinin, toplumun ve insanlığın bilinçli kılınması 
2)Demokrasi; insanın insana ve doğaya olan egemenliğinin sınırlanması. 

Dayanışma ve çevre hakkı 
3)Tüketimin kontrol altına alınması, gereğince tüketim bilinci ile tüketimin 

azaltılması, dayanıklı ürünler ve az atık bırakan ürünler. 
4) Sağlık öncelikli kalkınma 
5) Sürdürülebilir kalkınma doğayı tüketmeyen ve kirletmeyen kalkınma. 

Çevre etki değerlendirmesi , yenilenebilir enerji kaynakları kullanma 
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YETERİ KADAR ve TEMİZ SU SAĞLAMA ÇALIŞMALARI 
                                                           
                                                                          Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
 
 
 
1. SUYUN İNSAN YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ 
Canlıların en önemli yapı taşı sudur ve hücre protoplazmasının büyük bir 

kısmı sudan oluşur. Bundan ötürü, insan bedeninin ağırlıkça % 63’ü, hacimce 
ise % 66’sı sudan oluşur. Bu oran bebeklerde daha fazla olup, % 70’in 
üzerindedir. Canlılarda hücre ve doku yapısının korunması ve devamı 
doğrudan suya bağlıdır. 

Eletrolitlerin iyonlarına ayrılarak, anabolik ve katabolik reaksiyonlara 
girebilmesi sulu ortamlarda olanaklıdır.  bu nedenle insan metabolizmasındaki 
her türlü, biyokimyasal ve fizyolojik olayların oluşabilmesi için suya gereksinim 
vardır. 

 
 Organlara ve hücrelere  her türlü madde alımı, taşınması ve bunların 

kullanımı sonucu ortaya çıkan atıkların  tekrar boşaltım organlarına taşınarak, 
atılması su aracılığı iledir. Bu nedenle de, gerek  boşaltım işlevlerinin 
yapılabilmesi ve gerekse bedenin ısı regulasyonunun yapılabilmesi için, beden 
sürekli su kaybeder. Bu kayıplar, yaklaşık, 1.5 litre idrarla, 0.5 litre terle ve 0.5 
litresi ise akciğerlerden solunum yolu ve feçesle olmak üzere, günlük 2.5 litre 
dolayındadır. Bedenin, sürekli ve düzenli olarak kaybedilen bu suyu, tekrar 
yerine koyması gerekir. Aksi takdirde su kaybeder. Bu kayıp, beden suyunun 
% 10’una ulaştığında (dehidratasyon) yaşam tehlikeye girer,% 20’ye ulaşması 
halinde ise ölüm  oluşur. Tam aksine bedene fazla su alınması halinde su 
zehirlenmesi oluşur ve yaşam yine tehlikeye girer. 

Bu örneklerden de görüleceği üzere, su vücuttaki fizyolojik, kimyasal ve 
biyolojik kullanım alan ve gereksinimleri ile, yaşamın en temel gereksinim-
lerinden birisidir. Yaşamla özdeş olup, su olmadan hayat da olmaz. İnsan 
açlığa günlerce dayanır. Ancak, susuzluğa dayanma gücü birkaç saat ile 
birkaç gün arasında değişir (çölde 14 saat, ılıman ortamlarda 6 gün). Bundan 
ötürü, insan  yeteri kadar ve temiz su bulamaz ise, bulduğu her türlü suyu 
tüketir. Bu da çok büyük sağlık sakıncaları doğurur. 

Bedenin fizyolojik su gereksinimi; 19 - 20 derece çevre sıcaklığında ve 
istirahat halinde, 27.2 gr / Kgr / gün’dür. Bu miktar, çevrenin sıcaklığındaki ve 
insan aktivitesindeki artışa koşut olarak artar ve 40 - 50 gr / Kgr / gün’e kadar 
yükselir. Böylece, 60 kiloluk bir insanın, günlük  fizyolojik su gereksinimi 1800 
cc ile 3000 cc arasında değişir. Bu gereksinimin; % 50’si içeceklerden, % 35’i 
yiyeceklerle birlikte ve geriye kalan %15’i ise bedendeki oksidasyonlar 
sonucunda oluşan sudan (endojen su) karşılanır. 
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Günlük yaşamda, su gereksinimi veya temiz su gereksinimi denilince,  
yalnızca bu miktar; yani içme suyu akla gelir. Oysa, bir  kişinin ya da toplumun 
su gereksinimi yalnızca içme suyundan ibaret olmadığı gibi, yalnızca içme 
suyunun temiz olması da yetmez.Kişinin gereksinim duyduğu, ona sağlanması 
gereken su miktarı, içme suyu da dahil kullandığı tüm sudan oluşur. Aynı 
şekilde, kişinin ve toplumun sağlıklı olabilmesi için, toplumun kullandığı  suların 
tümünün temiz ve hijyenik olması gerekir. Diğer bir anlatımla, içme ve 
kullanma sularının tümünün hem temiz hem de yeterli olmaması halinde kişi 
ve toplumun sağlığı tehlikeye girer. Çünkü bir topluma, kişiye sunulan su; 
temiz ve yeterli olmaz ise, doğrudan hastalık nedeni olabilir, hastalıkların 
prognozunu ağırlaştırabilir, hastalıkları yayabilir. 

 
2. SUYUN TEMİZLİĞİ 
Temiz su ile; kısaca, içme ve kullanma sularında insan sağlığına zararlı 

maddelerin (mikroorganizmalar, ağır metaller, kimyasallar vb) bulunmaması ve 
ayrıca bazı maddeleri de (Flor, İyot vb) belli oranlarda bulundurması anlatılmak 
istenir. Daha açık bir anlatımla, suyun temizliğinden, temiz olmasından; 
biyolojik, fizik ve kimyasal yönden temiz olması ve içermesi gereken maddeleri 
de içermesi / bulundurması kastedilir. Bu dizeden olmak üzere: 

- Renksiz, kokusuz, Tatsız, tortusuz, berrak olmalıdır. 
-Her türlü mikroorganizma ya da ürünlerinden (tifo, kolera, dizanteri 

bakterileri / hepatit, polio, enterik virüsleri /mantarlar / parazit yumurtaları vb ) 
arınmış olmalıdır. 

- Metal tuzlarını, müsaade edilir  sınırları aşmayacak kadar içermeli, 
özellikle kurşun, cıva, arsenik gibi toksik maddeleri  içermemelidir. 

- Radyasyon, deterjan, ensektisit ve diğer toksik ürünlerle kirlenmemiş 
olmalıdır. 

- Yeterince iyot ve flor içermeli, flor  belli miktarların üzerinde 
olmamalıdır. 

 
3. SUYUN YETERLİLİĞİ 
İnsanın suya olan gereksiniminin yalnızca içme suyu ile sınırlı 

olmadığından yukarda da söz edilmişti. Bir insan günde 150 - 600 litre kadar 
su tüketir ve günlük yaşamda, havadan sonra, sudan daha çok kullandığımız 
başka bir madde yoktur. Başlıca su tüketim alanları şöyle sınıflandırılabilir: 

 
DİREKT  KULLANIM  SUYU / KENTSEL  SU           KENT  DIŞI  KULLANIM  SUYU 
( yerleşim yeri içme kullanma suyu )  (yerleşim dışı ve indirekt kullanım) 
-  İçme suyu                                              -  Tarım ve hayvancılık 
-  Beden ve eşya temizliği                        -  Sanayi 
- Yemeklerin hazırlanması                       - Avcılık, balıkçılık 
- Evsel atıkların uzaklaştırılması              -  Ulaştırma 
- Kent ve sokakların temizliği        - Yabanıl hayatın kullandığı ve  
- Çevre düzenleme, güzelleştirme ve - onların korunması için gerekli su 
      dinlenme suyu 
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Bir yerleşim alanındaki toplumun, indirekt ve direkt kullanımlarının / 

gereksinimlerinin tümünü karşılaması gereken, günlük, kişi başına gerekli olan 
su miktarına alimantasyon suyu denir ve birimi  litre / kişi / gün’ dür . Bir 
topluma verilmesi / sunulması gereken alimantasyon suyunun miktarı ; 
yerleşme yerinin büyüklüğü ve o toplumun sosyo kültürel ve ekonomik 
düzeyine göre değişir. Daha açık bir anlatımla, kentler büyüdükçe ve  
toplumun ekonomik - kültürel düzeyi yükseldikçe kişi başına tüketilen günlük 
su miktarı da artar. Bundan ötürü, bir toplumun gelişmişliğinin en duyarlı 
ölçütlerinden birisi de o toplumda tüketilen / sunulan su miktarıdır. Günümüzde 
alimantasyon suyu miktarı toplumdan topluma / kentten kente 150 ile 900 litre / 
kişi / gün arasında değişmektedir. Ekonomik ve sosyo- kültürel  gelişmişliği iyi 
olan toplumlarda kişi başına 900 litre ve daha üzerinde su tüketilirken bu 
miktar geri kalmış toplumlara ve küçük yerleşim yerlerine doğru gittikçe 
azalmakta ve 100 litrenin altına düşmektedir. 

Türkiye’de Bayındırlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmenliğe göre; nüfusu 
5000’e kadar olan yerler için; 50- 60 litre / kişi / gün, 5000 - 50 000 olanlar için 
; 60 - 80 litre / kişi / gün, 50 000’den fazla olan yerler için ise; 80 - 120 litre / 
kişi / gün alimantasyon suyu öngörülmüştür. Yine bu yönetmenliğe göre, büyük 
kentler için bu miktar en az 180 litre / kişi / gün olmak zorundadır. Türkiye’deki 
üç büyük kentte  180 - 200 litre dolayında alimantasyon suyu sağlanmaktadır. 
Oysa bu miktar Londra ve Washington gibi kentlerde 1200 litreye 
ulaşmaktadır. 

Bir yerleşim yerine sunulan, alimantasyon suyu hem temiz  hem de 
yeterli  olmak zorundadır. Bu nedenle de, insanlara su sağlama çalışmalarına, 
yeteri kadar ve temiz su sağlama çalışmaları denmektedir. Bu alışmalar şu 
şekilde sınıflandırılır: 

 
 
4 . KAYNAKLARIN KORUNMASI 
Alimantasyon suyunun temiz ve yeterli olabilmesinin birinci koşulu; su 

kaynaklarının korunması; yani su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olarak kirlenmesinin, hiç olmaz ise, arıtılmasına olanak kalmayacak derecede 
kirlenmesini önlemektir.  

Daha önce de öz edildiği gibi, dünyamızdaki  toplam su miktarı sabit 
olup, bunun canlılar tarafından kullanılabilen miktarı  da belli bir orandadır. 
Diğer bir anlatımla, dünyadaki kullanılabilir su kaynakları sınırlıdır. Eğer, 
kullanılabilen bu miktar, korunmaz ve kirletilir ise yakın bir gelecekte insanların 
içme ve kullanma suyu bulmada sıkıntıya düşmesi kaçınılmaz olacaktır. 
Günümüzde, 25 ülke sürekli su kıtlığı içindedir. Bir yandan hızlı nüfus artışının, 
öte yandan da su kirliliğinin sürmesi halinde; 2025 yılında 90 ülkede üç milyar 
insan susuzluk çekecektir. 

 İnsanların, içme ve kullanma suyu gereksinimini  ekonomik yollarla 
karşılayabilmesi ve gelecek nesillere yararlanabileceği  su kaynakları 
bırakabilmek için; yapılması gereken, su kirleticilerin su çevrimi kapasitesini 
aşmaması ve suyun otopürifikasyonunun devam etmesi gerekir. Aksi takdirde, 
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suların yapay olarak temizlenmesi gerekir ki, bu çok büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Ayrıca insanların suları yapay olarak arıtabilmesinin de belli 
bir sınırı vardır. Diğer bir anlatımla, belli oranlarda ve belli maddeler ile  
kirlenmiş olan sular yapay olarak temizlenebilmekte / arıtılabilmekte, bu kirlilik 
düzeyinin aşılması ve bazı maddelerle kirlilik oluşması halinde, suların yapay 
olarak temizlenmesi de teknik ya da ekonomik olarak olanaksız hale 
gelmektedir. Bu duruma düşülmemesi ve büyük ekonomik kayıplara 
uğranılmamasının en basit yolu; su çevriminin korunarak su kaynaklarının 
devamlılığının sağlanmasıdır. 

Su, genel alıcı ortamlardan birisidir. İnsan eylemleri sonucunda oluşan 
kirlilikler tarafından sürekli kirlenir. Bu kirlilik su çevrim / otopürifikasyon 
kapasitesini aşmadığı sürece sorun olmaz. Su, kendi kendini  arıtarak, temiz 
ve kullanılabilir su kaynaklarının varlığı ve yeterliliği devam eder. Bu 
kapasitenin aşılmaması ise; insanların suya kirletici veren kaynakları kontrol 
altında tutması ve bu tür kaynakların atıklarını arıtmadan suya vermemesi 
gerekir. 

Suya kirletici veren kaynaklar; a) noktasal, b) yaygın kaynaklar olmak 
üzere, iki kategoride değerlendirilir. Noktasal kaynaklar  ile; suya belli bir 
noktadan ve belli kirleticileri veren kaynaklar ( kanalizasyon, sanayi atıkları vb ) 
anlatılmak istenir. Bu tür vericilerin, çıkışlarına arıtma tesisleri yapmak 
suretiyle, suyu kirletmeleri ve  kontrol altına alınmaları kolay ve olanaklıdır. 
Buna karşılık, toprak  ve hava gibi yaygın kaynaklar ; suya, belli ve kontrol 
altına alınabilecek bir noktadan kirletici vermezler. Toprak yüzeyinden, suya, 
tarım gübreleri, ensektisitler ve benzeri kirleticilerin karışması, havadan ise; 
radyoaktif süprüntü ve hava kirliliğinden gelen  diğer kirleticilerin karışması 
örneğinde olduğu gibi, tüm toprak ve tüm hava kaynaktır. Bunların kontrol 
altına alınabilmesi, genel çevre koruma çalışmalarının tümünü kapsar. 
Dünyanın ekolojik dengesinin korunmasıyla ilgili olup, daha zordur. Toprak  ve 
havanın kirlenmesi önlenmez ise, su kirliliği de önlenemez ve kaçınılmaz olur.  

Su kaynaklarını kirleten en önemli kaynaklar; evsel atıklar, sanayi 
atıkları ve tarımda kullanılan kimyasallar ile tarım ürünleri atıklarıdır. Su 
kaynaklarının korunmasında esas olan, bu atıkların arıtılmaksızın su 
kaynaklarına ulaşmasına engel olmaktır. Diğer bir anlatımla, evsel, sanayi ve 
tarım atıklarının arıtıldıktan sonra çevreye ve suya verilmesi gerekir. Bu 
nedenle de, su kaynaklarının korunması              ( birincil koruma ) çalışması 
genel çevre koruma çalışmaları ile eş anlamlıdır. 

İnsanların içme ve kullanma sularını aldığı / elde ettiği başlıca su 
kaynakları ve bu su kaynaklarının korunmasına yönelik özel önlemler 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:  

 
4.1. Meteor Suları 
Yağmur, kar ve dolu halinde, atmosferden yeryüzüne dönen suya,  

meteor suyu denir. Bu su, sarnıçlarda biriktirilerek kullanıma sokulabilir. 
Geçmişte, gerek meteor sularının ve gerekse sarnıçların, kentlerin içme ve 
kullanma suyunun elde edilmesinde önemli bir yeri olmuştur. Ancak 
günümüzde bu önemini kaybetmiştir. 
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Meteor suları, özellikle O2, CO2 ve azottan doymuş sular olması 
nedeniyle, agresif sulardır ( temas ettiği yüzeylerdeki maddeleri çözücü ve 
içine alıcı sular ). Bu nedenle de, kirlenme riski çok yüksek olan sulardır. 
Özellikle toplanma yüzeyindeki kurşun ve benzeri toksik kirleticileri alarak 
kirlenirler. Ayrıca, sanayi bölgelerinde, amonyak, nitrik asit ve mineral asitleri 
ile olan kirlilik çok fazladır. Toprak yüzeyindeki diğer organik ve inorganik 
maddeleri de aldığından, çok kısa bir zaman içinde kokuşur ve kullanımı 
olanaksız hale gelir. Tüm bu özellikleri nedeniyle, meteor sularının, klasik 
sınıflandırmalarda bir su kaynağı olarak sayılır ise de; günümüzdeki kentsel ya 
da diğer topluluklara su sağlama çalışmalarında çok bir önemi yoktur. Çok özel 
koşullarda ( dağların doruklarında, kutuplarda vb ) ve çok küçük toplulukların 
gereksinimini karşılamakta akla gelebilir. 

 
4.2 Yeraltı Suları 
Suyun, yeryüzünün geçirgen tabakalarından süzülerek, geçirgen 

olmayan bir tabakası üzerinde birikmesi ile oluşan sulara bu ad verilir. Yeraltı 
suları, geçirgen tabakadan süzülmezi sırasında, bütün kirliliklerinden arındığı 
için, genellikle, hiç bir arıtma işlemine tabi tutmaksızın içilebilir ve kullanılabilir 
sulardır. Bu nedenle de, en ekonomik içme kullanma suyu kaynağıdır, her 
zaman tercih edilir. Günümüzde içme ve kullanma sularının yaklaşık % 30’u bu 
kaynaktan karşılanmaktadır. Özellikle küçük / kırsal yerleşim yerlerinde temel 
içme ve kullanma su kaynağını oluşturur. Önemle ve özenle korunması 
gerekir. 

Yeraltı suları, genellikle, temiz ve doğrudan kullanıma sokulacak sular 
olmakla birlikte, kullanıma sokulmadan önce mutlaka test edilmesi ve öyle 
kullanıma sokulması gerekir. Çünkü; topraktaki nitrit, radyasyon vb doğal 
kirleticilerle kirli olma (birincil kirlilik) olasılığı vardır. Yeraltı sularının 
kullanıma sokulmasında esas sorun; elde edildiği / alındığı yerde kirlenmesinin 
(ikincil kirlilik) önlenmesidir. Bu nedenlerle de, yeraltı suları ister doğal olarak 
yeryüzüne çıksın (kaynak), isterse yapay olarak yeryüzüne çıkarılsın (kuyu); 
yeryüzüne çıktığı noktada, birtakım önlemler alınması gerekir. Aksi takdirde, 
buralarda tekrar kirlenerek sağlığa zararlı hale gelebilir. 

Kaynak : Yeraltı suları, bileşik kaplar yasası gereğince, doğal olarak ve 
kendi kendine yeryüzüne çıkabilir. Yeraltı sularının, herhangi bir yerden kendi 
kendine çıktığı  bu yerlere kaynak ( spring ) denir. Kaynakların suyu, genellikle, 
temiz ve kullanıma hazırdır.  Su, buradan alınarak, kullanıma sokulabilir. 
Bundan ötürü, en ekonomik su elde etme yerleri olup, içme ve kullanma suyu 
elde edilmesinde yeğlenen yerlerdir. Ancak; her şeyden önce kaynak suyunun 
birincil temizlik ve debisi yönünden uygun olması gerekir. Daha sonra ise, 
suyun buradan alınıp kullanıma sokulurken ikincil ve üçüncül kirlenmeye 
uğramamasına dikkat edilmesi gerekir.  

Kaynaklar, genellikle derin olmayan (sathi) tabakalardan / kayaçlardan 
su alır. Bu nedenle de,  bunların hem kirli olma, kirlenme riski yüksektir hem de 
debileri mevsimlere göre değişebilir. Dolayısı ile,  bu sular için tesisler (kaptaj 
ve şebeke) yapılmadan önce, dört mevsim (bir yıl boyunca) süren test ve 
gözlem yapılması gerekir.  Gözlem  ve testler sonunda, kirlilik görülmeyen ve 
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debisi yeterli olduğu anlaşılan kaynakların doğrudan kullanıma sokulması 
uygun olur. Yalnızca bakteriyolojik kirlilik olan sular, dezenfekte edilmek 
suretiyle (klorlanarak) kullanıma sokulabilir. Bu takdirde, kaynak tesislerinde 
klorlama düzeneklerini de bulunması gerekir. Diğer kirliliklerin söz konusu 
olması halinde ise, su arıtılmadan kullanılamaz. Bu tür kaynaklar ekonomik 
değildir. Kaldı ki bazı kirliliklerin arıtılması da olanaklı değildir.  

Ön test işlemleri / incelemeleri yapıldıktan sonra, kaynak tesislerinin         
(kaptaj ve isale hattı) inşaatına başlanabilir. Aksi takdirde, tüm masraflar boşa 
gitmiş olur. Kaynaktan çıkan suyun kirlenmeden kullanılabilmesi, ikincil kirliliğin 
önlenmesi için; kaynak tesislerinin bazı özelliklere sahip olması gerekir: 

a) Suyun yeryüzüne çıktığı çatlak üzerindeki yumuşak toprak tamamen 
alınarak, sert zemin bulunmalı ve esas çatlak zeminine ulaşılmalıdır. 

b) Esas çatlaktan çıkan suyun biriktirileceği bir depo ( kaptaj ) yapılarak  
su burada depolanmalıdır. 

 Su elde etme binası / kaptaj biri su deposu diğeri de su deposunu 
kontrol etmeye gelen görevlilerin çalışacağı bölüm ( gözlem odası ) olmak 
üzere iki bölümlü olmalıdır. Su deposu bölümü; su çatlağından suyu alan giriş 
deliği ve suyu şebekeye veren çıkış deliği ile tavanında bırakılacak olan kontrol 
ve temizleme girişi  dışında, tamamen kapalı bir depo olmalıdır. Kontrol veya 
temizleme girişi uygun bir kapakla tamamen kapatılmalıdır. Depo, su 
sızdırmayan bir malzemeden yapılmalı, iç yüzeyi temizlenebilir bir malzeme ile 
kaplanmış olmalıdır. kaptaj binası, su deposunun kontrol kapağını altında 
bırakacak ve rahatça çalışılabilecek bir yükseklikten her iki bölümü birlikte 
örtmelidir. 

c) kaptaj binasının etrafı, özellikle de kaynak ağzının üstü ve etrafı su 
geçirmez bir malzeme ile tamamen kaplanmalı ve yerüstü sularının kaynak 
suyuna herhangi bir yerden ulaşması / karışması önlenmelidir. 

d) kaptaj binasına hayvanların ve vektörlerin  girmesine karşı gerekli 
önlemler alınlıdır ( binanın etrafının tel örgü ile çevrilmesi, kapı ve 
pencerelerinin muntazam olması, pencere ve benzeri yerlerin tel kafesle 
kaplanması gibi ). 

e) Şayet bakteriyolojik kirlilik var ise sürekli ve düzenli bir klorlama 
yapılmalıdır. 

f) Her mevsim suda bakteriyolojik ve kimyasal analiz yaparak su 
kalitesinde bir değişiklik ya da kirlenme olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

g) Yılda bir ya da iki kez, depo temizlenerek kontrol edilmelidir. 
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KAYNAK   KAPTAJ    ÖRNEĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuyu : Yeryüzü kabuğunu, çeşitli yöntemlerle, delerek yeraltı suyuna 

ulaşılan yerlere kuyu denir. Bunlar yeryüzü kabuğunu delme yöntemine göre 
çeşitli adlarla adlandırılır. Yeryüzünü eşmek suretiyle çukur açarak yapılan 
kuyulara adi kuyu ya da kazan kuyu denir. Bunlardan, yayvan taban suyunu 
drene ederek toplayanlarına, ki bunların adi kuyuya göre çok daha geniş 
olması gerekir, keson kuyu denir. Yeraltı suyuna, yerkabuğuna bir boru 
çakmak / sokmak suretiyle de ulaşılabilir. Bu tür kuyulara da; çakma kuyu, 
Norton Kuyusu ya da Habeş Kuyusu denir. Çakma kuyulardan, suyun 
birleşik kaplar yasası nedeniyle, kendi kendine yeryüzüne çıkan biçimlerine 
artezyen adı verilir. 

Kuyuların, su aldığı yer katmanına göre iki tipi vardır. En üstteki ya da 
geçirgen tabakanın hemen altındaki birinci geçirgen olmayan tabaka üzerinde 
birikmiş olan suları alan kuyulara yüzeysel  (sathi) kuyular denir. Adi kuyular, 
keson kuyular ve basit çakma kuyular bu tipte kuyulardır.  Bu tip kuyular, daha 
işin başında, suyun yeterince kalınlıkta bir topraktan süzülmeden biriken yeraltı 
suları olabileceği gibi, yer çatlağı ve benzeri nedenlerle de kolayca 
kirlenebilecek olan sulardır. Bu nedenle, kirli olma / kirlenme  riski yüksek olan 
sulardır. Bunların gerek kullanıma sokulmadan önce ve gerekse kullanım 
sırasında düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.  

Yer yüzünden ikinci ya da daha aşağıdaki geçirgen olmayan tabakanın 
üzerinde biriken suyu alan kuyulara  derin kuyular denir. Bu kuyuların suyu, 
genellikle, hem orijinalde temiz ve kullanıma uygun sulardır hem de sekonder 

esas  gözle
m

geçirgen
tabaka 

geçirgen 

taşma 

 

KAPTAJ

kapak 

şebeke 
borusu 
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kirlenme riskleri daha azdır. Çünkü bunlar derinden ve sondaj yöntemiyle boru 
çakmak suretiyle elde edilen sulardır. 

Tıpkı kaynaklarda olduğu gibi kuyu sularında da gerek birincil kirlilik 
kontrolü ve gerekse ikincil kirlilik kontrolü ve önlemlerine dikkat etmek gerekir. 

a) Kuyu hela, gübrelik ve benzeri yapılardan, toprağın geçirgenlik 
durumuna göre, 30 -100 metre uzakta olmalıdır. Bu tür yapılar kuyuya göre 
daha aşağıda, yer meyline göre alt tarafta kalmalıdır. 

b) kuyunun etrafındaki yer meyli, yüzey sularının kuyu etrafında 
birikmesini, kuyuya akmasını engelleyecek nitelikte olmalıdır. Gereğinde, kuyu 
ağzı su basmanı seviyesinin  yüksekte / üstünde olacak şekilde hafriyat 
yapılmalıdır. 

c) Kuyu  suyu, toprağın yüzey suları ile kirlenmiş ve kirlenecek olan 4-5 
metre derinlikteki sulardan oluşmamalı kuyu daha derinden su almalıdır. Bu tür 
suların kuyu suyuna karışmaması için kuyu duvarında iyi bir izolasyon 
yapılmalıdır. Eğer kuyu suyunun günlük sıcaklık değişimi fazla ve en soğuk 
olduğu zaman ile sıcak olduğu zaman arasında büyük farklılıklar var ise bu 
kuyuya yüzeysel su karışıyor demektir. 

d) Kuyu duvarı yer yüzeyinden 60 -70 cm daha yüksekte bitecek şekilde 
sonlandırılmalı (kuyu bileziği) ve ağzı uygun bir kalpakla kapatılmalıdır. Kuyu 
bileziğinin etrafında kalan toprak yüzeyi 2- 3 metre çap genişliğinde su 
geçirmez bir malzeme ile kaplanarak (kuyu platformu) bilezik kenarından ve 
yer çatlaklarından girecek yüzeysel sulara engel olunmalıdır. 

e) Kuyunun 10 - 15 metre etrafından çit / tel çekilmek suretiyle, 
hayvanların kuyu alanı ve çevresine girişine engel olunmalıdır. 

f) Kuyunun ağzı devamlı kapalı olmalı, kuyudan suyun tulumba ile 
alınması tercih edilmeli, bu olmadığı takdirde kuyu çıkrık, ipi ve kovasının 
temizliğine özen gösterilmelidir. 

g) Adi kuyularda en az yılda bir olmak üzere, kuyunun suyu boşaltılarak, 
duvarlar fırça ile iyice temizlenmelidir. 

h) Bu tür kuyular sathi kuyular olup, kuyuda toptan veya kaplara 
alındıktan sonra, ferdi olarak klorlanması gerekir. 

ı) Her mevsim kuyu suyunun muayenesi yapılarak, kalitesinin bozulup 
bozulmadığı kontrol edilmelidir. 

Borulu / çakma kuyular genellikle derinden su alan ve ikincil kirlenme 
olasılığı azalmış olan kuyulardır. Bu nedenle daha emin ve tercih edilen 
kuyulardır. Çakma kuyularda, borunun yeryüzüne çıktığı yer, yeryüzü suları ile 
kirlenme riski yaratan en önemli yerdir. Bu nedenle, boru ağzı yer yüzeyinden 
60-70 cm yüksekte olmalı ve borunun etrafındaki toprak yüzeyi, bir bir buçuk 
metre genişlikte, su geçirmez bir madde ile kaplanmalıdır ( kuyu platformu ).    
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           KUYULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Yerüstü Suları 
Dere göl deniz ve benzeri sulara bu ad verilir. Bu sular genellikle kirli 

sular olup ancak arıtıldıktan sonra kullanılabilen sulardır. yerüstü sularının 
arıtılabilmesi için, kirliliğinin belli oranları aşmaması ve günümüzün teknolojisi 
ile arıtılamayan ya da arıtma işlemleri çok pahalıya gelen bazı maddelerle 
kirlenmemiş olması gerekir. Bu nedenle de, yüzeysel sularda birincil koruma 
çok önemlidir. Çünkü; günümüzde en önemli kentsel su kaynağı yerüstü 
sularıdır.Dünyadaki kent sularının yaklaşık %70’i bu kaynaktan elde edilmek-
tedir. Bu kaynağın da elden çıkması ya da yetersiz hale gelmesi insanlığı 
bekleyen içme kullanma suyu sıkıntısını getirtecektir. 

        KUYU PLATFORMU 

 
KUYU 
BİLEZİĞİ 

ÇAKMA    KUYU  

EŞME 
KUYU 

     

   

  

YERALTI 
SUYU 
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Yerüstü sularının kullanıma sokulmadan önce mutlaka arıtılması 
gerektiğinden yukarda da söz edilmişti. Suları arıtmadan kasıt; onu 
bakteriyolojik ve toksik maddeler gibi, sağlık sakıncalı maddelerinden 
kurtarmak ve organeleptik özelliklerini düzelterek içilebilir hale getirmektir. 
Arıtma ise, sırasıyla şu işlemlerden oluşur. 

1) Birinci Çöktürme; suyun dinlendirilmesi suretiyle, kaba ve suda 
süspanse halde bulunan maddelerin arıtılması, uzaklaştırılması işlemidir. Bu 
işlem, doğrudan dereden su alınması halinde çöktürme havuzlarında yapılır. 
Barajlardan su alınması durumunda, bu işlem barajda, gölden alınması halinde 
ise gölde gerçekleşir. Birinci çöktürme için, ayrıca dinlendirme havuzlarına 
gerek yoktur. 

2) İkinci çöktürme; suyun kolloidal / suda erimiş ve jel halinde bulunan 
organik maddelerinden arıtılması işlemidir. Bunun için; çöktürme havuzlarına 
alınan su; kireç, alüminyum sülfat (şap), demir klorür gibi çöktürücü maddelerle 
işleme tabi tutularak, suda jel halinde / kolloidal halde bulunan maddelerin 
suda erimeyen maddeler haline dönüşmesi ve dibe çökmesi sağlanır. Organik 
maddeler çökerken, bunların üzerine yapışık ve asılı olarak bulunan 
mikroorganizmalar, mantarlar ve parazit yumurtaları da dibe çöker. Böylece, 
bu kademeye kadar olan arıtma işlemleri sonucunda, su önemli miktarda 
berraklaşır, organik maddelerinden ve hatta mikroorganizmalarından arınmış 
olur. 

3) Havalandırma; suyun, havayla temasının sağlanarak, oksijenasyonu  
ile, kötü kokularından, renginden ve tadından arındırılması işlemidir. Bu işlem 
çeşitli yöntemlerle yapılır. En çok başvurulan yöntemler; fıskiyelerle suyun 
yukarıya püskürtülmesi, yapay şelalelerden akıtılması ya da bir yandan suyu 
karıştırırken diğer yandan da deliklerinden gaz oksijen veren pervanelerle 
karıştırılmasıdır. Bu yöntemlerle havalandırılan ve oksijenize edilen su; suda 
bulunan ve kötü koku veren  serbest gazların ( H2S, NH4 vb ) havaya geçmesi 
nedeniyle, kokusundan arındığı gibi, suya renk ve kötü tad veren demir ve 
magnezyum tuzlarından da arıtılmış olur. Çünkü; bu işlemden önce, suda 
eriyebilen tuzlar halinde bulunan demir ve magnezyum tuzları, bu işlem 
sırasında oksitlenerek, suda erimeyen tuzlara dönerler. Dolayısı ile, dibe çöker 
ve sudan uzaklaşmış olurlar. 

Havalandırma ile kaybolmayan kokular, genellikle sanayi atıkları ile 
kirlenmiş sularda görülür. Bu durumda suyun aktif kömürden geçirilerek, bu tür 
kokulardan arındırılması gerekir. 

4) Süzme; suyu süzmek suretiyle mikroorganizmalardan ve parazit 
yumurtalarından arıtma işlemidir. İyi bir süzme işlemiyle sudaki tüm parazit 
yumurtaları tutulduğu gibi bakterilerin de önemlice bir kısmı tutulur ve su 
bakterilerinden % 95 - 99 oranında arınmış olur. Süzmeye kaliteli bir süzme 
diyebilmek için; süzme sonunda elde edilen suyun 1 cm3’ünde 100 bakteriden 
daha fazla bakteri kalmamış olması gerekir. 

Suyun yapay olarak süzülmesi, doğal biyolojik süzmenin; yani toprak 
katmanlarında cereyan eden süzmenin, yapay ortamda yaratılmasından başka 
bir şey değildir. Başka bir anlatımla, süzme işlemi; suyun çakıl ve kum 
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tabakalarından oluşan katlardan geçirilmek suretiyle yapılır Bu süzme, çeşitli 
şekillerde yapılır ve bunlar da kendine özgü isimlerle anılır. 

 Yavaş süzme metodu; suyun yerçekimi kuvvetine bağlı olarak ve kendi 
kuvvetiyle kum ve çakıl tabakalarından süzülmesi işlemidir. Yavaş bir süzme 
yapması nedeniyle, yeterli debide su elde edebilmek için,  daha geniş kum 
yüzeylerine gereksinim vardır. Buna karşılık, filtre yüzeyi daha geç tıkanır; bu 
nedenle de filtrenin temizlenmesine daha seyrek gereksinim duyulur. İlk olarak 
İngiltere’de uygulanması nedeniyle, İngiliz Filtresi olarak da bilinir/ adlandırılır. 

Hızlı süzme metodu; suyun kum ve çakıl tabakalarından geçişi basınç 
altında yapılır. Debisi daha yüksek olduğundan çok daha dar yüzey gerektirir . 
Ancak filtrenin daha sık temizlenmesine gereksinim vardır. İlk kez Amerika’da 
uygulandığı için, Amerikan Filtresi  olarak da bilinir ve adlandırılır. 

Su filtreleri tüp şeklindeki metal tanklara yerleştirilmiştir. Bu tüplerin 
dikey yerleştirilerek suyun yukardan aşağıya doğru geçirilen şekline dikey 
filtre, yatay olarak yerleştirilerek suyun bir uçtan verilerek diğer uçtan alınması 
şekline ise yatay filtre denir. Bunlar arsındaki tek farklılık şekil ya da  
yerleştirilme farklılığıdır. Esasta hiçbir şey değişmez. 

 Su filtrelerindeki, süzme fizik bir süzme olmayıp biyolojik süzmedir. Yani 
kirli su en üstteki ince kum tabakasının üzerinden süzülüp akarken suyun 
içindeki bakteriler, protozoerler ve organik maddeler kumların yüzeyine 
takılarak / yapışarak burada biyolojik bir tabaka ( biofilm ) oluşturur. Daha 
sonra gelen sudaki bakteriler, organik maddeler bu biyolojik tabaka içindeki 
bakteriler ve makrofajlar tarafından fagosite edilir ve yıkılır / parçalanır. 
Böylece, su organik maddelerinden ve bakterilerinden parazit yumurtalarından 
arınmış olur. Buradan da anlaşılacağı üzere, filtre ilk çalışmaya başladığında 
kaliteli bir su elde edilemez. Biofilmin oluşması için belli bir zamanın geçmesi 
gerekir. Bu işlemin sürmesi biyolojik tabakanın kalınlaşmasına ve bir süre 
sonra geçirgenliğinin azalmasına neden olur. Bu durumda, İngiliz  filtresinde 
bu tabaka küreklerle kaldırılarak toplanır ve dışarı alınır . Amerikan filtresinde 
ise tersten su verilmek suretiyle yıkanır ve bu maddeleri içeren kirli su dışarıya 
alınarak atılır. 

5) Dezenfeksiyon; süzme kademesinden de geçerek yabancı 
maddelerinden arınan suyun, patojenik bakterilerden kurtarılması işlemidir. 
Fizik ya da kimyasal yöntemlerle yapılır. Kaynatma ve ultraviole ışığı ile 
muamele etme fizik yöntemlerin , klor, ozon, iyot,  potasyum permanganat, 
kalsiyum permanganat ise kimyasal yöntemle dezenfeksiyonun en çok bilinen 
örnekleridir. 

Kaynatma: Su,  15 - 20 dakika kaynatıldığı zaman patojen bakterilerden 
arınır. Zor ve çok  fazla enerji sarfını gerektirdiği gibi, suda ergimiş oksijen ve 
karbondioksitin kaybolmasına neden olarak tadını ve doyuruculuğunu / 
kandırıcılığını kaybetmesine de neden olur. Küçük topluluklar, aile ve bireysel 
düzeyde başvurulabilecek bir yöntemdir. Özellikle kamp ve benzeri geçici 
yerleşmelerde, diğer yöntemlerin olanaklı olmadığı hallerde, akla getirilmelidir. 
Kent suyu elde etme veya toplu su dezenfeksiyonu anlamında pratik bir değeri 
yoktur. 
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Basınçlı ısı diğer bir ısı ile dezenfeksiyon yolu olarak sayılır ise de tıpkı 
kaynatma gibi pratik değeri olmayan bir yöntemdir. 

Ultraviole ışını : Suyu belli bir süre ultraviole ışığına maruz bırakmak 
sudaki patojen mikroorganizmaları yok etmenin diğer bir fizik yöntemidir. 
Pahalı bir yöntemdir. Kent suyu dezenfeksiyonunda pratik bir değeri yoktur.  
Geçmişte daha çok laboratuar amaçlı kullanılan bu yöntem, günümüzde küçük 
miktarlardaki veya aile ölçekli içme kullanma suyu dezenfeksiyonlarda da 
kullanılmaktadır. 

Klorlama, su dezenfesiyonu yöntemleri içinde, en ekonomik ve en kolay 
olan yöntemdir. Bu nedenle de, suların dezenfeksiyonu denilince, ilk akla 
gelen klorlamadır.  Hatta, suların dezenfeksiyonu ile klorlama eş anlamlı olarak 
anlaşılır ve kullanılır. Son zamanlarda, iyi arıtılmayan  ve dolayısı ile organik 
madde içeriği zengin sularda, klorun organik maddeler ile birleşerek potansiyel 
kanserojenler oluşturması nedeniyle, ozonlamayı tercih eden ülkeler var ise 
de, ozonlama, klorlamaya göre, çok daha pahalı bir yöntem olup, gelişmekte 
olan ülkeler için pratik bir yöntem değildir. Bundan ötürü, klorlamanın ihmal 
edilmemesi  gerektiğini savunan görüşler yaygındır. Kaldı ki; klorlamanın 
önlediği hastalık ve riskler karşısında, yaratmış olduğu risk gündeme 
getirilmeyecek kadar küçüktür. 

 
 
SUYUN   ARITILMASI     İŞLEMLERİ 
 
 
 
  Birinci             İkinci             Havalan-          Süzme         Dezenfeksiyon 
çöktürme       çöktürme         dırma 
 
 
 
 
5. ULAŞTIRMADA /  KULLANMADA  KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ 
Arıtılan sular kente ve konutlara ulaştırılırken, özen gösterilmez ve bazı 

kurallara dikkat edilmez ise, bu sırada ( şebekede ) kirlenebilir ve bütün masraf 
/emek boşa gider. Suların arıtıldıktan sonra ulaştırılırken ya da kullanılırken 
oluşan kirliliğe sekonder kirlilik denir. Sekonder kirliliğin oluşmaması için: 

a) Su şebekesi boruları uygun maddelerden yapılmalı ve suya toksik 
madde vermemelidir. Özellikle CO2’den doygun sular bünyesindeki karbonik 
asit nedeniyle asidik dolayısı ile de agresif sulardır. Bu asit, metalleri, 
bikarbonat tuzlarına dönüştürerek (kuşun bikarbonat, bakır bikarbonat gibi ) 
suda erir hale getirir ve su içine alınmasına neden olur. Bu durumda, bu suları 
tüketenlerde kronik metal zehirlenmeleri görülür. Bunlardan en çok bilineni 
kronik kurşun zehirlenmesidir. Bu nedenle, su borularında kurşun 
bulunmamasına ve pompalarda ise bakır bulunmamasına özen gösterilmelidir. 

b) Su şebekesinde, sürekli olarak, 2.5 - 7 atmosferlik bir pozitif basınç 
sağlanmalı ve su şebekesinde negatif basınç oluşmasına fırsat verilmemelidir. 
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Diğer bir anlatımla, sular kesilmemelidir. Suların kesilmesi halinde, boruların 
içinde oluşan negatif basınç nedeniyle, boruların ek yerleri ve çatlaklarından 
yüzey suları boruların içine emilmek suretiyle, tüm şebeke kirlenir. 

c) Su boruları yüzey suları ve kanalizasyon boruları ile temas 
etmemelidir. Kanalizasyon ve su boruları farklı kanallarda seyretmeli, aynı 
kanalda seyretmesi zorunluluğu olan yerlerde kanalizasyon borusu altta su 
borusu ise üstte seyredecek şekilde yerleştirilmelidir. Böylece kanalizasyon 
sızıntılarının su borusuna ulaşması engellenmelidir. 

d) Konutlarda suyun kullanımı doğrudan mutfak ve diğer sulu alanlarda 
bulunacak musluklarla olmalıdır. Mahalle çeşmesi ya da evlerin bahçesinde 
bulunacak musluklardan su tüketilmesi, suyun bu aşamada kirlenmesine 
neden olacaktır. 

 
6. SU KLORLAMA YÖNTEMLERİ 
Suların dezenfeksiyonun klorlama ile eş anlamlı olduğundan yukarıda da 

söz edilmişti. Suların klorlanması ise, su kaynağının durumuna göre çeşitli 
yöntemlerle yapılır. Düzenli su şebekesi ve deposu bulunan yerlerde, suyun 
klorlanmasında otomatik gaz klorlama yöntemine başvurulur. Düzenli şebeke 
ve deposu bulunmayan yerlerde ise, kuyu ve benzeri merkezi / toplu klorlama 
olanağı var ise, su buralarda toplu olarak, yok bu olanak da yok ise ferdi 
klorlamaya başvurulur. 

Otomatik klorlama : Düzenli su şebeke ve deposu olan yerlerde,  sular 
klornatör ile ve sıvı gaz klor kullanılarak otomatik olarak klorlanır. Bu 
yöntemde, klornatör filtreden hemen sonra depo girişinde  ya da depo 
çıkışında ana boruya bağlanır. Klornatör, en uç noktada 0.5 PPM kalıcı klor 
verecek şekilde ayarlanmak suretiyle, devamlı ve otomatik klorlama sağlanmış 
olur. Su debisinin çok büyük ve şebekenin çok uzun  olması durumunda, tek 
bir merkezden klorlama ile sürekli ve düzenli olarak kalıcı klor düzeyi 
sağlanamaz. Bu takdirde, şebeke kolları üzerine ek klornatörler yerleştirilerek   
(klorlama istasyonları kurularak) ara klorlama  yapılarak, uç noktalarda               
(musluklarda) 0.5 PPM kalıcı serbest klor bulunması sağlanır. 

Depo ya da kuyu klorlaması : Depoya ya da kuyuya klor veren bir 
madde (Kalsiyum Hipoklorit / Sodyum Hipoklorit) atılmak / katılmak suretiyle 
yapılan klorlamadır. Sağlık bakanlığı tarafından, bu amaçla, sağlık ocağı ve 
sağlık müdürlüklerine kireç kaymağı (Kalsiyum Hipoklorit) gönderil-mektedir. 
Bu nedenle de, pratikte  daha çok  kireç kaymağı kullanılmaktadır. 

Kireç kaymağı, kireç üzerinden klor gazı geçirmek suretiyle elde edilen  
beyaz bir toz olup, kimyasal yapısı Kalsiyum Hipoklorittir. Bu toz suya 
katıldığında, bünyesindeki klor açığa çıkarak, serbest klor halinde, suya geçer. 
Böylece su klorlanmış olur. Klorlanacak kuyu, depo ya da havuzun suyunda 
0.5 PPM serbest klor verecek kireç kaymağı miktarı, aşağıda verilen formülle 
hesaplanarak, bir kaptaki su içinde  eritilir ve tortusu dibe çökünce üstte kalan 
eriyik sifone edilmek suretiyle alınır. Bu eriyik, depo, kuyu ya da havuza 
dökülmek  suretiyle klorlama işlemi yapılmış olur.  
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Fabrikada elde edilen taze kireç kaymağı % 35 klor içerir. Ancak, 
zamanla klor kaybeder ve bu oran azalır. Bu nedenle, pratikte kireç 
kaymağının % 25 klor içerdiği kabul edilir. 

                                                su miktarı  x  (dozaj + Aslan payı )                                  
Kireç kaymağı miktarı   =                                                                                               
                                                                     0. 25  x  10 
 
0. 25 =  Kireç kaymağındaki klor oranı 
1000 =  Sabit sayı  
Dozaj =  Elde edilmek istenen serbest kalıcı klor düzeyi ( olağan hallerde  
0.5  PPM, yüzme havuzları veya süper klorinizasyon için  bir  PPM ) 
Aslan payı = Klorlanacak suyun bir litresinin içindeki organik maddelerce 

tutulan / bağlanan; dolayısı ile dezenfektan etkisi olmayan / kaybolacak / israf 
olacak olan klor miktarıdır. Şöyle hesaplanır; kireç kaymağından 40 gram 
alınarak bir litre suda eritilir. Sifone edilerek tortusundan ayrılır. Bu eriyik  % 1 
klor içerir, diğer bir anlatımla, % 1’lik klor eriyiğidir. Buna ana mahlul denir. 
Klorlanacak kuyudan / depodan / havuzdan alınan bir litrelik suya, hazırlanan 
ana mahlulden 5 -10 damla damlatılır. Karıştırıldıktan hemen sonra 
komperatör ile sudaki serbest klor miktarı ölçülür. Yarım saat sonra tekrar 
ölçüm yapılır. Bu sürede, organik maddelerce tutulan klor tutulduğundan ikinci 
ölçümde suda kalan gerçek kalıcı klorun düzeyidir. Birinci ölçme ile ikinci 
ölçüm arasındaki fark ise, suyun bir litresindeki organik maddelerin tutuğu klor 
miktarını; yani aslan payını gösterir. Örneğin; birinci ölçümde 0.9 PPM yarım 
saat sonraki ikinci ölçümde 0.3 PPM bulunur ise; bu suyun aslan payı = 0.9 - 
0.3 = 0.6 PPM’dir.  

İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için 0.5 PPM serbest klor 
seviyesi yeterlidir. Bu nedenle, formülümüzdeki dozajı yerine bu rakam ( 0.5 
PPM ) yazılır, buna yukarıdaki şekilde hesapladığımız aslan payı ( 0.6 PPM ) 
eklenerek ( 0.5 + 0.6 0 = 1.1 ), klorlanacak suyun miktarı ile çarpılır ise 
formülün üst kısmı hesaplanmış olur. Bu miktar sabit sayılara ( 0.25 x 1000 = 
250 ) bölünerek gereksinim duyulan kireç kaymağı hesaplanmış olur. Bu 
formül diğer klor kaynakları ( sodyum hipoklorit ) için de geçerlidir. Gerekli 
olan, sodyum hipoklorit miktarını hesaplamak için formülün alt kısmındaki 0. 25 
rakamı yerine kullanılacak sodyum hipoklorit eriyiğinin klor oranını   ( % 10 ) 
yazmak yeterlidir. Buradan da anlaşılacağı gibi, depo ya da havuz klorlamaları, 
diğer klor veren maddelerle de yapılabilir. Tortusuz olması ve daha kolay 
yapılabilmesi nedeniyle, yüzme havuzlarında özellikle sodyum hipoklorit 
kullanılmaktadır. 

Bu formülde; su miktarının birimi ton olarak alınır ise, kireç kaymağının 
birimi kilogram , sodyum hipokloritin miktarı ise litre cinsinden çıkar. Suyun 
birimi litre cinsinden alınır ise kireç kaymağı gram, sodyum hipoklorit ise 
mililitre (cc) cinsinden çıkar.  

Ferdi klorlama : Düzenli şebekesi ya da merkezi bir su deposu olmayan 
yerlerde başvurulan bir yöntemdir ( özellikle geçici yerleşmeler, hareket 
halindeki gruplar , afet halinde ve belirli bir su kaynağı / şebekesi olmayan 
kırsal birimlerde akla gelmesi gerekir).  Tıpkı merkezi depolarda olduğu gibi, 
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suya katıldığı zaman serbest kalıcı klor veren  bir maddenin, içilecek kaptaki 
suya katılması suretiyle yapılır. Pratikte en çok önerilen; ya da Sağlık 
Bakanlığı’nca bu amaçla dağıtılan madde, kireç kaymağından hazırlanan, % 
1’lik klor eriyiğidir ki; buna ana mahlul dendiğinden yukarda da söz edilmişti. 
Kireç kaymağından elde edilen klor solüsyonları, damlalıklı plastik şişeler 
içinde, topluma dağıtılır. Kişiler / aileler içecekleri suyun her bir litresi başına, 
bu eriyikten, 3 -5 damla damlatıp yarım saat bekledikten sonra, suları 
dezenfekte olmuş olarak ve  güvenle içebilirler. Klor eriyiği bitmiş olan aile, boş 
damlalıklı şişelerini sağlık örgütüne  getirerek yenisini alabilirler. 

Ana mahlul ya da  % 1’lik klor eriyiği hazırlamak için, önce bu eriyikten 
kaç litre yapılması gerektiğine / gereksinim olduğuna karar verilir. Daha sonra 
gereksinim duyulan eriyiğin her bir litresi için 40 gram kireç kaymağı ayrılır. Bu 
kireç kaymağı, herhangi bir kapta belli bir miktarda ve yeterli ( kireç kaymağını 
rahatça eritecek miktarda ) su içinde eritilir ve karıştırılır. Kireç kaymağı iyice 
eritildikten sonra tortunun çökmesi beklenir ve üstte kalan kısım sifone edilerek 
alınır. Elde edilen bu eriyiğe hesapladığımız / elde etmek istediğimiz miktara 
ulaşıncaya dek su katılır. Elde edilen mahlul % 1 klor içeren ana mahluldür. 
Ana mahlul, damlalıklı plastik  şişelere doldurularak topluma dağıtılır. Bu eriyik, 
karanlıkta ve serinde saklanmak koşuluyla 15 gün klor aktivitesini korur.  

Bu işlemler için, plastik bidon ya da kovalar yeğlenmelidir. Çünkü; klor 
metal kaplar için korozivdir ve metal kabı kısa bir süre sonra tahrip eder / 
kullanılmaz hale getirir. 

Klor eriyiği, üzerinde uyarılar bulunan özel damlalıklı şişeler dışındaki 
kaplara (içecek şişeleri vb) kesinlikle konmamalı ve çocuklardan uzak 
tutulmalıdır. Aksi takdirde, çocuklar tarafından gazoz ve benzeri içeceklere 
benzetilerek içilmekte ve gelişen asidoz nedeniyle ölüme neden olabilmektedir. 

Ferdi klorlama piyasada bulunan ve eczanelerde pazarlanan klor 
tabletleri ile de yapılabilir. Bu tabletler bir bardak ( 200 cc) ya da bir litre su için 
yapılmıştır. Prospektüsündeki miktarda suyun içine tablet atılır ve yarım saat 
beklendikten sonra su dezenfekte olmuş demektir, güvenle içilebilir. 
Seyahatlerde ve geçici yerleşimlerde kişilerin kendini koruması açısından 
pratik bir uygulamadır. 

Ferdi ya da küçük miktardaki içme sularının klorlanmasında, piyasada 
bulunabilecek Sodyum Hipoklorit solüsyonlarından da ( Javel Solüsyonu, saf 
çamaşır suları ) yararlanılabilir. Bunu yapabilmek için çamaşır suyunun saf 
olduğundan ve başkaca bir katkı maddesi içermediğinden emin olmak gerekir. 
Bu solüsyonların klor içeriği göz önüne alınarak önce % 1’lik ana mahlul 
hazırlanır ve bundan içilecek / kullanılacak  suyun her bir litresi için 3 - 5 damla 
damlatılıp, yarım saat beklendikten sonra su güvenle içilip kullanılabilir (javel 
solüsyonları % 7-11 arasında klor içerir, saf çamaşır sularında ise bu oran % 3 
- 7 arasında değişir. Bu miktar şişelerin üzerinde yazar) 

Sebze meyve dezenfeksiyonu : Çiğ yenecek sebze ve meyveler, ana 
mahlul ile dezenfekte edilerek güvenle yenilebilir. Bunun için; yıkanmış sebze 
veya meyveler bir kaba konur ve üzeri suyla örtülünceye dek üzerine su 
eklenir. Kaba konulan bu suyun her bir litresi için 15 - 20 damla ana mahlul 
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damlatılır. Yarım saat beklendikten sonra sebze ve meyveler dezenfekte 
olmuş demektir. Güvenle yenilebilir. 

 
7. SULARDA SERTLİK 
Suda bulunan, karbonik asit (havadaki CO2’nin suyla birleşmesi ile 

oluşur) ve sülfat asiti (havadaki SO2’nin suyla birleşmesi ile oluşur), fosfat 
asiti, klorür asiti nitrat asiti gibi asitler topraktaki kalsiyum ve magnezyum gibi 
alkali metallerle birleşerek suda eriyen tuzlar yaparlar. Suyun sertliği bu 
tuzlardan ileri gelir. Suda eriyik halde bulunan bu tuzların, bir litredeki 
miktarına suyun sertliği denir. 

Sudaki sertlik geçici sertlik ve kalıcı sertlik olmak üzere iki başlık 
altında değerlendirilir. Bu ikisinin toplamından oluşan sertlik ise, suyun toplam 
sertliğini verir. 

Geçici sertlik, karbonik asit ile oluşan  metal tuzlarından; yani bikarbonat 
tuzlarından oluşan sertliktir. Bikarbonatlar, suyun kaynaması sırasında 
karbondioksitini bırakarak, monokarbonat tuzlarına  dönüşür. Monokarbonatlar 
ise suda erimeyen tuzlardır; dolayısı ile dibe çökerler. Isıtma işlemi ile çökmesi 
ve sudan uzaklaşması nedeniyle, bikarbonat tuzlarından ileri gelen sertliğe 
geçici sertlik denilmektedir. 

Kalıcı sertlik; sülfat asiti, fosfat asiti, klorür asiti, nitrat asiti gibi asitlerle 
oluşan ve ısıtma ile değişmeyen / sabit kalan tuzlardan ileri gelen sertliktir. Bu 
tuzlar ısı karşısında değişmediği ve sabit kaldığı için, su ısıtılınca dibe 
çökmezler. Bu nedenle de, kalıcı sertlik olarak adlandırılmıştır. 

Suların sertlik derecesini ölçmek için; Alman, Amerikan ve Fransız sertlik 
derecesi olarak adlandırılan çeşitli ölçüler kullanılır. Türkiye’de Fransız sertlik 
derecesi kullanılmaktadır. Bir Fransız Sertlik Derecesi (FSD); bir litrede 10 mgr 
Kalsiyum Bikarbonatın bulunması halinde vereceği sertliğe eşdeğer olan sertlik 
demektir. 

 
 
Fransız Sertlik Derecesi  ölçülerine göre : 
0 - 7 FSD   çok yumuşak, 0 - 14 FSD yumuşak  sular 
15 - 28 FSD orta sert sular 
29 ve daha yüksek FSD sert sular olarak değerlendirilir / sınıflandırılır. 
 
 
Suyun sertliğinin ya da sert suların, tadının bozuk olması dışında 

herhangi bir sağlık sakıncası yoktur. Tam aksine sert su tüketilen / içilen 
toplumlarda kalp ve damar hastalıklarının daha az görüldüğü bilinmektedir. 
Ancak, sert sular kötü tadı nedeniyle, toplumun yumuşak sulara yönelmesine 
neden olur. Bu durum toplumun kontrolsüz kaynaklardan  yumuşak sular bulup 
içmesine; yani enfeksiyon riskine maruz kalmasına neden olur. Bu nedenle de, 
şehir şebekesine verilen suların fazla sert olmaması ve toplumu kontrolsüz 
kaynaklara yöneltmemesi gerekir. 
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Sert sular, içme suyu olarak, yukarda özetlenen sakınca dışında, bir 
sakınca doğurmaz iken, kullanım suyunda özellikle de sanayi kullanımında 
birçok sakıncalar doğurur. Bunların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır: 

a) Isıtmalı işlemlerde, geçici sertlik boru ve kazanlarda çökerek kazan ve 
boru taşlarına neden olur. Bu taşlar, hem işlemin yapılmasında enerji kaybına / 
israfına    hem de zamanla kazanların ve boruların tıkanmasına neden olur. 
Ayrıca sert sulardan meydana gelen tortu ve taşlar her türlü alet ve aracı bozar 
/ ömrünü azaltır. 

b) Sert sulardaki kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) , sabundaki 
sodyum (Na) ve potasyum (K) ile yer değiştirir. Bu nedenle de, sudaki 
kalsiyum ve magnezyum tükeninceye kadar sabun köpürmez ve işlev görmez. 
Bundan ötürü, temizlik işlerinde sert su kullanılması sabun / ekonomik 
kayıplara neden olur. 

c) Sert su, özellikle sebzeler olmak üzere pişirilen yemekleri sertleştirir 
ve geç pişmesine, enerji kaybına neden olur. 

d) Sert suların neden olduğu, tortular eşya ve elbiselerde kalıcı lekeler 
oluşturur. 

e) Sert Sular, kumaş sanayinde kumaşların iyi boya almasını engeller ve 
böyle kumaşlar çabuk renk atarak ekonomik kayıplar ortaya çıkar. 

 
Sert suyun yukarıdaki dezavantajlarına karşılık çok yumuşak suların da 

bazı sakıncaları vardır. her şeyden önce çok yumuşak sular agresif sulardır. 
Temas ettiği kapların yüzeyinden madde alırlar. Bir yandan kendi kirlenirken 
öte yandan da kaplarını aşındırırlar. Böylece, beton ve metal ömrünü 
kısaltarak ekonomik kayıplara neden olurlar. 

Sert sular çeşitli yöntemlerle sertliğinden arındırılabilir. Bunlardan en çok 
bilineni, suya kireç katılmasıdır. Suya kireç katılması halinde, kalsiyum 
bikarbonat kalsiyum karbonata, aynı şekilde, magnezyum bikarbonat da 
magnezyum karbonata dönüşür. Bunlar ise suda erimeyen tuzlardır ve dibe 
çökerler. Böylece su geçici sertliğinden arındırılmış olur. Kalıcı sertliği 
gidermek için ise; suya natrium karbonat (soda) katılır. Çok sert sulara, arıtma 
tesislerindeki dinlendirme havuzlarında, bu maddeler katılır ve sertliğinden 
arındırılmış olarak şebekeye verilir. 

Az miktarda suların sertliğinden arındırılması; zeolitler ya da katyon 
değiştirici reçineler ile, metal tuzlarının iyonları değiştirilerek ( suda erimeyen 
tuzlara dönüştürülerek )  yapılabilir. Çok pahalı yöntemlerdir. Şehir şebeke 
suyunu yumuşatma anlamında değeri yoktur. 

 
8. SULARDA  DENETİM 
Sağlık örgütünün, su sağlama konusundaki görevleri; ya da sularda 

yapacağı denetim hizmetleri; a) su kaynakların korunması; yani birincil 
kirlenmenin önlenmesi, b) su kaynağının içme kullanma suyu olarak kullanıma 
uygunluğunun kontrolü, c)  içme ve kullanma sularında (su şebekelerinde) 
ikincil kirlenmenin kontrol edilmesi ve d) tüm bu konularda toplumun eğitilmesi 
başlıkları altında toplanabilir. 
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Birincil kirlenmenin; yani su kaynaklarının korunması anlamındaki 
görevler, yukarda da sözü edildiği gibi; genel çevre sağlığı hizmetleri ile ilgilidir. 
Gerek yaygın ve gerekse noktasal vericilerden sulara gelen kirlilikleri kontrol 
edilmesi ile ilgilidir. Bu dizeden olmak üzere, evsel atıkların ve sanayi 
atıklarının arıtılmaksızın sulara verilmesi önlenmeye çalışılır. Suya verilen her 
türlü atıklarda kontroller yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 

Yerüstü ya da yeraltı suları içme ve kullanma suyu olarak kullanılacağı 
zaman, bu kaynağın, uygun olup olmadığı sağlık örgütünce denetlenir. Bir yıl 
süren bir izleme yapıldıktan sonra, arıtma, şebeke ve benzeri tesislerin 
yapılmasına izin verilir. Bu izleme süresince su; debisi, fiziksel ve kimyasal 
özellikleri açından izlenir test edilir. Debisi yeterli, yıl boyunca fizik, kimyasal, 
bakteriyolojik özellikleri değişmeyen (sakıncalı derecede), diğer bir anlatımla, 
yıl boyunca bu özelliklerinin içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaya uygun 
olduğu görülen / anlaşılan sular için tesis yapılır ve kullanıma sokulur. Bu 
inceleme ve izleme yapılmadan tesislerin inşaatına başlanması, tüm masraf ve 
emeğim boşuna gitmesine neden olabilir. 

Yerleşim birimlerindeki içme ve kullanma suyu, sağlık örgütünce sürekli 
ve düzenli olarak; a) kirlilik olup olmadığı, b) klorlanıp klorlanmadığı yönünden 
denetlenir. Bu Denetimlerde:  

1) Fizik Muayene ; içme ve kullanma sularının tat, koku, bulanıklık, 
sıcaklık ve radyoaktivite yönünden kontrolünü içerir. Tat, suda çözülmüş 
tuzlardan ve organik maddelerden ileri gelir. Organaleptik muayene ile anlaşılır 
/ yapılır. Koku, su tarafından absorbe edilmiş olan gazların açığa çıkması ile 
oluşur, organaleptik muayene ile kontrol edilir. Bulanıklık;  sudaki  süspanse 
halde bulunan balçık, humos, organik ve inorganik maddelerden ileri gelir. 
Primer ve sekonder bulanıklık olarak iki başlık altında değerlendirilir. Primer 
bulanıklık suda var olan bulanıklıktır. Sekonder bulanıklık ise, su bekledikten 
sonra ortaya çıkan bulanıklıktır. Muayenesi organaleptik olarak (gözle) 
yapıldığı gibi çeşitli araçlarla da yapılabilir. Sıcaklık; yeraltı ve yerüstü 
sularında sıcaklık mevsimsel olarak ve çok küçük farklılıklar şeklinde olur. 
Sulardaki ani ve büyük sıcaklık değişimleri, bu suya atık ve yüzeysel su 
karıştığı anlamına gelir. İçme kullanma sularında bu tür sıcaklık değişimi          
(özellikle kaynak ve kuyularda) şüpheyle karşılanmalı ve bu sıcaklık değişimini 
yaratan / kaynağa karışan su bulunarak incelenmelidir. Radyo aktif kirlenme; 
Doğal  ve yer katmanlarından kaynaklanan bir kirlenme olabileceği gibi, 
radyoaktif atıklardan ya da nükleer serpintilerden ( kaza, savaş ) gelen bir 
kirlenme de olabilir. Özellikle, suların  kullanıma sokulmadan  önce ve kirlenme 
riski olduğu ( kaza, atık , savaş ) radyoaktif kirlenme yönünden de kontrol 
edilmesi gerekir. Ölçümü, radyoaktivite ölçüm aletleri ile yapılır. 

2) Bakteriyolojik muayene: Sularda mikrobiyolojik kirliliğin kontrol 
edilmesi işlemidir. Bunun için; steril örnek alma şişelerine, alınan su örneği 
Halk Sağlığı veya Hıfzıssıha Laboratuarlarına gönderilir.  

Musluğun ve steril örnek şişesinin ağzı alevden geçirildikten sonra, 
musluk bir süre akıtılır ve daha sonra şişeye örnek alınır. Daha sonra, ağzı 
kapatılan ve etiketlenen bu örnekler, serin bir ortamda saklanmalı ve üç saat 
içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Kuyudan örnek almak için ise, steril örnek 
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şişesinin altına bir ağırlık bağlandıktan sonra, iple kuyuya sarkıtmak ve şişenin 
dalarak dolmasını sağlamak gerekir. Bu işlemler sırasında şişenin, kullanılan 
ip ve ağırlığın dezenfekte edilmesi, kuyu ve su örneğinin kirlenmesini önlemek 
gerekir. 

Klorlu sulardan örnek alınır iken, suda deklorizasyon yapmak gerekir. 
Bunun için örnek şişesi içine, alınan örneğin hacminin 1/10’u kadar ( suyun % 
10 hacimde) Sodyum Tiosulfat konur. 

Laboratuara ulaşan örnek;  canlı koliform bakteri varlığı ve milimetre 
küpteki sayısı, spesifik bakterilerin varlığı ( Clostridium Velchi; yüzey suyu ile 
kirlenmeyi, Streptecocus Fekalis; kanalizasyon ile kirlenmeyi gösterir )  ve 
patojen bakteri varlığı açısından incelenir. Gerekirse özel besi yeri ekimleri 
yapılarak spesifik patojenlerin(Salmonella, Şigella, Vibrio Kolera vb) aranması 
yoluna gidilir. 

Örnekten jelöz plaklara ekim yapılır. Üç gün 37 derecede bekletilerek 
üremeye bırakılır. Plakta üreyen  E. Coli kolonilerinin sayımı yapılır. Suda hiç 
bakteri bulunmaması idealdir.  Suyun 100 cc’sinde 3 - 10 koliformdan daha 
fazla bakteri bulunması halinde bu su içilemez. Bir milimetre küpte 100 
bakteriye kadar olan bakteri sayısı kirliliği , 1000’i geçen bakteri sayısı ise, 
suya yüzey ya da kanalizasyon suyu karışması gibi ciddi bir kirlenmeyi 
gösterir. Sularda, yukarda özetlenen şekilde aranan, E. Coli, kendisi patojen 
olmaktan çok, o suyun kirlenmiş olduğunu gösteren bir  indikatördür / 
göstergedir. 

3) Kimyasal muayene: Sulardaki organik madde miktarı ve toksik 
kirlenme olup olmadığını kontrol için yapılır. Bu çalışmayı yapmak için, üç 
litrelik su örneğinin herhangi bir kapla laboratuara gönderilmesi gerekir. Bu 
örnekte; organik madde miktarı ve bunların kalıntıları olan, amonyak, nitrit ile, 
demir, mangan, kurşun, cıva, flor miktarlarına bakılır. Ayrıca, özel toksik 
madde kirlenmeleri riski halinde bu maddelere ilişkin araştırmalar da 
yapılabilir.  

 
9. YASAL DÜZENLEMELER ve SORUMLU KURULUŞLAR 
Suların taşıması gereken özellikler ve su kalitesini korumak için 

yapılacaklar Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılmış olan; 
Gıda Maddeleri Tüzüğü, Kaynak Suları Yönetmeliği, Maden Suları Yönetmeliği 
gibi yasal düzenlemelerle düzenlenmiş olup, bu konudaki merkezi denetim ve 
kontrollerle Sağlık Bakanlığı yetkili ve sorumlu kılınmıştır.  Belediyelik yerlerde, 
topluma içme ve kullanma suyunu sağlamakla belediyeler görevli kılınmış 
olup, bu suların sağlık koşullarına uygunluğunun kontrolü ve sağlanması yine 
belediyelerin sorumluluğudur. Belediyesi olmayan yerlerde ise, bu iş, köy 
ihtiyar heyetine görev olarak verilmiştir. 

Su kaynaklarının korunması ve köylere su götürme görevi, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Metropollere su getirme ve barajların inşası işi 
ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu yetki ve 
sorumluluklar sayılan kuruluşların teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun ya da 
kanun hükmünde kararnamelerde yer almaktadır. 
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HAVA KİRLİLİĞİNİN  ÖNLENMESİ 
 
                                                            Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
 
 
1. TANIM ve ÖNEMİ 
Hava, genel alıcı ortamlardan birisidir. Havaya madde / kirletici  veren, 

doğal ya da yapay tüm olgu ve olaylar ise, verici kaynaklarını oluşturur. Doğal 
kaynaklardan gelen maddelere doğal kirleticiler, yapay kaynaklardan 
atılanlara ise yapay kirleticiler denir. Bir bölgedeki, havaya kirletici veren, 
kaynakların tümü  verici ortamı oluşturur. Kirletici kaynaklarından, doğrudan 
doğruya atmosfere verilen kirleticilere; birincil kirleticiler, atmosfere atılan  
maddelerden, atmosferde cereyan eden reaksiyonlar sonunda, oluşan 
maddelere ise; ikincil kirleticiler denir. Örneğin; termik santral, kirletici 
kaynağı, termik santraldan atılan SO2 birincil kirletici, atmosferde SO2’nin su 
ile birleşerek oluşturduğu H2SO4 ikincil kirleticidir. 

Verici ortamdan, havaya herhangi bir madde / kirletici verildiğinde; yani 
havanın doğal kompozisyonu değiştiğinde, atmosferde cereyan eden, taşıma, 
fizik, kimyasal ve biyolojik  parçalama mekanizmaları ile, hava kendi kendini 
temizler. Bu olaya havanın otopürifikasyonu denir.  

Havanın kendi kendini temizlemesinin, belli bir hız ve kapasitesi vardır. 
İster doğal, isterse yapay kaynaklardan gelsin, havaya karışan kirleticilerin 
miktarı ve hızı havanın otopürifikasyon hız ve kapasitesini aştığı zaman, bu 
madde / maddeler havada birikmeye başlar ve havanın doğal kompozisyonu 
bozulur. İşte, kirletici kaynaklarından gelen maddelerin atmosferde birikerek, 
havanın doğal kompozisyonunun bozulması, bu bozulmanın insan ve çevre 
sağlığını olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşması olayına hava kirliliği denir. 
Hava kirliliğinin, açık alanlardaki havanın kirlenmesi şeklinde olanına atmosfer 
kirliliği, buna karşılık, kapalı hacimlerdeki ( binaların içindeki ) havanın 
kirlenmesi şeklinde olanına ise iç hacim / kapalı ortam hava kirliliği 
denmektedir.  

Atmosfer kirliliği; yerel ve küresel boyutlarda olmak üzere, iki ayrı 
boyutta cereyan eder. Yerel atmosfer kirliliğinden kasıt; bir kent ya da bölge 
üzerindeki havada kirletici birikmesidir (Londra’nın, İstanbulun havasının 
kirlenmesi gibi). Küresel atmosfer kirliliği ile ise; tüm atmosferin 
kompozisyonunun bozulmasına neden olan (atmosferdeki CO2 oranının 
yükselmesi gibi) ya da ülkeler arası sonuçlar doğuran hava kirlilikleridir              
(ABD’den Atılan SO2’nin Kanadayı, İngiltere ve Almanya’dan atılan SO2’nin 
İskandinav ülkelerini, Çernobilden yayılan radyasyonun  ve Karadeniz 
Ülkelerinden atılan SO2’nin Türkiye’yi etkilemesi gibi ). Hava kirliliği  terimi,  
daha çok, atmosfer kirliliği ile eşanlamlı kullanılır. Bu metinde  de, hava kirliliği, 
atmosfer kirliliği anlamında kullanılmış ve olayın bu boyutu üzerinde 
durulmuştur. 

Hava kirliliğinin tanımlanması çok daha eskilere dayanmakla birlikte, 
kayıtlarar geçen ilk ciddi hava kirliliği olgusu, 1909’da Glasgow’ da 



 81

yaşanmıştır. Daha sonra, Aralık 1930’da Belçika’nın Meuse Vadisi’nde, Ekim 
1948’de Pennsylvania’nın Donora bölgesinde yaşanmış ve rapor edilmiştir. 
Ancak, o yıllarda, bu bölgelerde iyi bir sağlık kaydı tutulmaması ve hava kirliliği 
ölçümlerinin yapılmaması nedeniyle, olayın farkına varılmamış, farkına 
varanlar ise, oluşan hava kirliliği ile ölüm ve hastalıkların ilişkisini 
gösterememiştir. Arkasından ve Aralık 1952’de,  yıllardan beri düzenli sağlık 
istatistiklerine sahip olan ve hava kirliliği ölçümleri de yapılan  Londra’da, hava 
kirliliğinde ani ve ciddi bir yükseliş ( SMOG ) yaşanmıştır. Aynı günlerde, hem 
hastaneye başvurularda hem de ölümlerde istatistiki anlamlılık düzeyinde bir 
artışın olduğu hemen dikkatleri çekmiştir. Dramatik bir yükseliş sergileyen 
ölüm sayıları, yıllardan beri ve aynı dönemde görülen sayıya göre, 3500 - 4000 
daha fazladır. Kayıtların daha detaylı bir değerlendirilmesi yapıldığında, 
ölümlerde görülen  bu fazlalığın tamamının solunum yolu ve kardiovasküler 
hastalıklardan ileri geldiği ve doğrudan hava kirliliğine bağlı olduğu 
anlaşılmıştır. Bu olay, hava kirliliği ile insan sağlığı arasındaki ilişkinin 
kesinleşmesine, anlam ve boyutunun kavranmasına neden olmuştur. O 
görülmüş,  anlaşılmıştır ki; hava kirliliği, yapay bir afettir ve insanları kitle 
halinde yok etmektedir. Çok ciddi birtakım önlemler alınmaz ise, afetin 
boyutları daha da genişleyerek sürecektir. Daha sonra, yapılan araştırma ve 
yaşanan gözlemler, insan sağlığı ile hava kirliliğinin ilişkisinin tüm ayrıntılarına 
açıklık ve kesinlik getirmiştir. Böylece, o yıllardan beri, hava kirliliği, dünyanın 
önemli gündem maddelerinden birisi olmuş ve bu gidişle olmaya da devam 
edecektir.  

Hava kirliliğinin, Türkiye’de gündeme gelmesi, 1960’lı yıllarda, Ankara’da 
yaşanan yoğun hava kirliliği nedeniyledir. Ancak, daha o yıllardan bazı 
önlemler alınmaz ise, hava kirliliğinin, gelecekte, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri haline geleceğini söyleyen bilim adamları ve aydınlar “hava 
çamaşır mıdır ki; kirlensin denilerek” ciddiye alınmamıştır. Bu uyarılar, Ankaralı 
aydınların, kendi sorunlarını ülke kamuoyuna mal etme gayretleri olarak 
yorumlamışlardır. Oysa, günümüz Türkiye’sinde nüfusu 300 bini aşan tüm 
kentlerde, ciddi boyutlarda, hava kirliliği oluşmuş ve hava kirliliği Türkiye’nin en 
önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir. Başta, İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Zonguldak, Bursa, Balıkesir, Bolu, Kütahya, Eskişehir, Ankara, İzmir, 
Denizli, Samsun, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır il merkezleri olmak 
üzere, hemen tüm kentlerde çok ağır bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu 
ağırlık, tıpkı Meuse Vadisi, Donora ve Londra’daki gibi kitle ölümlerine neden 
olabilecek boyuttadır. Ne var ki; düzenli bir sağlık kaydı ve hava kirliliği 
ölçümleri olmadığı için, gerek olayın boyutlarının gerekse olaya bağlı ölümlerin 
ayırdına varılamamıştır. Son yıllarda, hava kirliliği ölçümleri yapılmakta ve bu 
anlamdaki hastalık ve ölümlere de dikkat edilmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda,Türkiye’deki hava kirliliği ile halk sağlığı arasındaki ilişkileri, daha açık 
bir biçimde, değerlendirmek olanaklı hale gelecektir. 

Bir bölgedeki, hava kirliliğini ölçmek ve değerlendirmek için, havanın bir 
metreküpündeki, madde / kirletici miktarı ölçüt olarak kullanılmaktadır. DSÖ, 
hava kirliliğini tanımlamak ya da ölçmek üzere, birçok madde için, kısa ve uzun 
vadeli sınır değerler koymuş ve kabul etmiştir. Bunlardan; en çok bilinenleri 
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havanın bir metreküpündeki, kükürt dioksit (SO2) ve asılı partikül miktarı 
(sınırları) olup, bu ikisi, hava kirliliğinin tanımlanmasında indikatör olarak 
kullanılmaktadır. Buna göre, SO2 için,  uzun vadeli maruziyet sınırı ( UVS ) 150 
mikrogram / m3, kısa vadeli maruziyet sınırı ( KVS ) ise; 400 mikrogram / 
m3’tür. Toplam partikül için,  uzun vadeli maruziyet sınırı 150 mikrogram / m3, 
kısa vadeli maruziyet sınırı ise; 300 mikrogram / m3’tür.  Bu sınırların aşılması 
durumu, ciddi hava kirliliği olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin, yukarıda 
sayılan kentlerinin birçoğunda bu sınırlar, özellikle kış aylarında ve çok sık, 
aşılmaktadır. Bazı kentlerde havanın metreküpündeki  SO2 miktarı, kısa 
sürelerle bile olsa, 1000 mikrogramlar düzeyine yaklaşmaktadır. 

 
3.BİR BÖLGEDE HAVA KİRLİLİĞİNİN OLUŞMASI 
Bir bölgede hava kirliliğinin oluşması için bazı koşulların yan yana 

gelmesi gerekir. Bu koşullar ise; A) ortamda kirletici kaynaklarının olması,      
B) topoğrafik ve coğrafik yapının uygunluğu, C) meteorolojik koşulların 
uygunluğu. 

A) Ortamda Kirletici Kaynaklarının Bulunması 
Bir bölgede hava kirliliğinin oluşabilmesi için her şeyden önce o bölgede 

kirletici kaynaklarının bulunması gerekir. Kirletici kaynakları ise; doğal ve 
yapay olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Doğal kaynakların 
başlıcaları; yanardağ, yer çatlağı, bataklık ve tozdur (erezyon). Yapay 
kaynaklar ise; 1) evsel ısıtma araçları,  2) taşıtlar, 3) termik santraller ve           
4) sanayi guruplarından oluşur. 

1) Evsel Isıtma araçları : Hangi tür yakıt kullanılırsa kullanılsın, evsel 
ısıtma araçları atmosfere çeşitli tür ve miktarda kirleticiler verir. Bu kirleticilerin 
miktarı yakıt türü ( doğalgaz, petrol, linyit vb ) ve ısıtma yöntemine göre  ( lokal 
ısıtma, merkezi ısıtma vb ) değişir. Sobalarda linyitlerin yakılması şeklinde olan 
çok kirletici verene örnek, mahallelerin, doğal gaz kullanan kalorifer merkezleri 
ile ısıtılması ise daha az kirlilik verene örnektir.  

Plansız ve kötü kentleşme / konutlaşma,  kalitesiz yakıtların kullanılması, 
ısıtma yöntem, araç ve sistemlerinin daha az atık oluşturanlardan 
seçilmemesi, ısıtma araçlarını kullananların eğitimsizliği ve bu araçları iyi 
kullanmaması gibi faktörlerin  varlığı durumunda, evsel ısıtma en önemli hava 
kirletici kaynaklarından birisi haline gelebilmektedir.  

Türkiye’de, hava kirliliğinin, en önemli kaynaklarından birisi evsel 
ısıtmadır. Çünkü; çarpık kentleşme, teknolojik olarak  gelişkin  olmayan ısıtma 
araç ve yöntemleri ile kalitesiz linyit ve fuel oil yakılması, toplumun eğitimsizliği 
gibi,  evsel ısıtmanın, bir hava kirletici kaynağına  dönüşmesi için gerekli olan 
bütün faktörler vardır. 

Evsel ısıtmanın kömüre dayalı olması halinde, kömürlerin niteliği çok 
önemlidir. Kömürün niteliğini belirleyen ise, jeolojik oluşumunu tamamlayıp 
tamamlamaması ile ilgilidir. Jeolojik oluşumunu tamamlayamamış  kömür olan, 
linyit; kükürt, inorganik mineraller, nem ve kül oranı en yüksek olan 
yakıtlardan birisidir ( bir ton petrole denk, kaliteli linyitin yakılması ile 100 kilo 
partikül 29.2 kg kükürt dioksit atıldığı hesaplanmıştır. Buna karşılık, aynı 
miktarda enerji veren doğal gazdan hiç kükürt atılmaz,300 gram partikül atılır ). 
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Ayrıca, linyitlerin kendi arasında da  kalite farkı vardır. Kalitesiz linyitlerde 
kükürt oranı  %5’lere, kül oranı ise, % 50’ye dek çıkabilmektedir. Buna karşılık, 
linyit, ısıl değeri  en düşük olan kömür türüdür (üç ton linyitten elde edilen 
enerji, bir  ton kaliteli kömürün verdiği enerjiye denktir). Böylece, evsel 
ısıtmada linyit kullanılması kısır bir döngü oluşturmaktadır. Isıl değeri düşük 
olduğu için, daha çok linyit tüketilmekte, öte yandan da kirleticilerden zengin 
olduğu için de daha çok kirletmektedir. 

Türkiye’de, evsel ısıtmada linyitin önemli bir yeri var ve her yıl 50 milyon 
ton linyit yakılmaktadır. Bu linyitlerden, her yıl havaya 10 milyon ton SO2 
salındığı tahmin edilmektedir. 

Yakıt olarak kullanılan fuel oil genellikle daha az rafine edilmiş, daha 
ucuz dolayısı ile de kükürt oranı daha yüksek fuel oillerden oluşmaktadır. Aynı 
şekilde, ABD, Romanya, Suriye, Kuveyt ve İran’dan ithal edilerek ısı elde 
etmede kullanılan petrekok ucuz ancak havayı çok fazla kirleten diğer bir yakıt 
türüdür. 

Yakıtların kalitesizliğine, lokal ısıtma yöntemi ve bunda da tam yanma 
sağlamayan ısıtma araçlarının kullanılması (sobalar, brülörler) ya da iyi 
eğitilmemiş kaloriferci gibi faktörler eklendiğinde, kirletici verme yoğunluğu 
daha da artmaktadır. 

2) Sanayi : Termik santraller, Türkiye de olduğu gibi, özellikle de  linyite 
dayalı  termik santraller, en önemli kirletici kaynağıdır. Örneğin; tek başına, 
Yatağan termik santralından, 600 ton / gün SO2 atıldığı hesaplanmaktadır. 
Bundan ötürü, termik santraller diğer sanayiden ayrı bir başlık altında 
incelenmekte ve ele alınmaktadır.. 

Diğer sanayi tesislerinden, özellikle; gübre, kağıt, şeker, çimento, 
petrokimya, demir çelik ve maden cevheri işleme fabrikaları gibi,  yüksek 
miktarda enerji kullanan tesisiler havayı en çok kirleten kaynaklardır. Bunlarda, 
enerji elde etmek için, kalitesiz yakıt kullanılması, kirletici verme düzeyini daha 
da artırmaktadır. Örneğin; Murgul Bakır İşletmeleri’nden, 36500 ton / yıl, 
Karadeniz Bakır İşletmeleri’nden 61320 ton / yıl , Samsun Azotlu Gübre’den 5 
475 ton / yıl SO2 atıldığı hesaplanmıştır. Bu tür sanayilere ek olarak, tüm diğer 
sanayi tesisleri de kirletici kaynağıdır. Ayrıca; sanayi tesisinin yerleşim yeri, 
arıtma tesisinin olup olmaması gibi özellikleri  havayı kirletme özelliğini artırma 
ya da azaltma yönünde değiştirmektedir.  

Türkiye’de elektrik enerjinin önemlice bir kısmı linyit yakan termik 
santrallerden elde edilmektedir. Yüksek miktarda enerji kullanan sanayinin 
hemen tamamı da katı yakıtlar, özellikle de linyit kullanmaktadır. Gerek termik 
santrallerde ve gerekse diğer sanayide ciddi birtakım önlemler bulunmadığı 
gibi, bunların yer seçimi ve benzeri konularda oldukça tartışmalıdır. Tüm bu 
olumsuzluklar yan yana gelmesi, sanayiyi, hava kirliliğine neden olan önemli 
bir  kaynak haline getirmektedir.. 

3) Ulaştırma : Taşıtların egzozlarından, başta karbonmonoksit olmak 
üzere, azot oksitler, hidrokarbonlar,  ve kurşun atılmaktadır.  Özellikle, havaya 
atılan karbonmonoksit ve azotositlerin  en temel kaynağı araçlardır. Aynı 
şekilde, kurşun kirlenmesinin de büyük bir kısmının kurşunlu benzin kullanan 
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araçlardan ileri geldiği bilinmektedir. Özetle, taşıtlar kirletici kaynakları içinde 
çok önemli bir yer tutar.  

Ulaştırmanın iyi düzenlenmemiş olması, kaliteli, iyi rafine edilmemiş 
benzin kullanılması, ulaştırma araçlarında teknolojik gerilik ve araçların 
bakımının iyi yapılmaması gibi faktörler de eklendiğinde, ulaştırmanın kirletici 
kaynağı olma özelliği daha da artar. Bazı kentlerde, kirlenme nedenleri 
sıralamasında birinci sıraya bile oturabilmektedir. Türkiye’de görülen, hava 
kirliliğinde ulaştırmanın önemli bir payı vardır. Büyük kentlerdeki kirliliğin % 20-
30’unun ulaştırmadan geldiği hesaplanmaktadır 

B) Topoğrafik / Coğrafik Yapı 
Bir kentin yerleştiği yerin etrafının dağlarla çevrili olması, çanaklaşma; 

havaya salınan kirleticilerin rüzgarlarla uzaklaştırılmasını zorlaştırır, hatta 
olanaksız hale getirir. Zamanla, kent kapalı bir odaya dönüşür ve üretilen tüm 
kirleticiler bu çanak içinde birikir kalır. Bundan ötürü, çanak yapıya sahip 
bölgelerde yerleşmiş olan kentlerde hava kirliliği   daha kolay oluşur. 

 
C) Meteorolojik Koşullar 
Havanın en önemli otopürifikasyon mekanizmalarından birisi; kirleticileri, 

başka bölgelere taşıyarak, seyreltmesidir. Bu taşıma işi ise, yatay ve dikey 
hava hareketleri ile yapılır. Bundan ötürü, bir bölgede hava kirliliğinin  oluşması 
ya da oluşmamasında, hava hareketlerinin çok önemli  bir rolü vardır. 

1) Yatay hava hareketleri : Bir bölgede, hakim rüzgarların yıllık esme 
hızı ortalaması 5m / Sn’den daha  fazla ise, o bölgede hava kirliliği oluşması 
zorlaşır. Aksine, bu ortalamadan daha az rüzgar esme hızına sahip olan 
bölgelerde, havanın, kirlilik maddesini uzaklaştırma / seyreltme yetisi azalır ve 
havaya verilen kirleticiler birikerek, orada kalır. 

2) Dikey hava hareketleri : Olağan hallerde,atmosferin yerkabuğuna 
daha yakın olan alt katmanları sıcak, üst katmanlar ise soğuktur. Diğer bir 
anlatımla, hava , üst katmanlara doğru çıkıldıkça soğur ve her 100 metre 
yükseldikçe havanın sıcaklığı bir santigrat derece düşer. Çünkü; güneşten 
gelen ışınlar, yerkabuğunda soğurularak, ısı enerjisine dönüşür. Oluşan bu ısı 
yerkabuğu ve ona yakın olan / etrafındaki hava kitlelerini ısıtır. Böylece, 
yerkabuğuna yakın olan hava sürekli olarak yükselir ve dikey hava 
hareketlerine neden olur. Bu, aynı zamanda, yatay hava hareketlerine de yol 
açar. Çünkü; yükselen bu havanın yerini, diğer bölgelerden hareket eden daha 
soğuk hava kitleleri doldurur. 

Gece, yerkabuğuna güneş ışınları gelmediğinden, yerkabuğu ve ona 
yakın hava kitleleri hızla soğur, atmosferin katları arasındaki sıcaklık farkı 
azalır. Hatta, uzun süren kış gecelerinde, atmosferin üst katmanları kısmen 
daha sıcak hale gelir. Güneşin doğması ile birlikte bu durum tekrar normale 
döner. 

Hava kirliliği, özellikle de partikül kirliliğinin yoğunlaşması durumunda, 
güneş ışınları bu partiküller tarafından soğurularak ısıya dönüşür. Bu durumda, 
atmosferin yerkabuğundan uzak kısımları ısınacağından, atmosferin 
yerkabuğuna yakın kısımları soğuk kalır. Daha açık bir anlatımla, olağan 
durumun tam tersine, yerkabuğunun yere yakın olan kısımlarındaki / alttaki 
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hava soğuk, üstteki hava ise sıcak hale gelir. Bu nedenle de, dikey hava 
hareketleri oluşamaz. Bu duruma İnversiyon / terse dönme olayı denir. 
Buradan da çıkarılacağı gibi, bir bölgede hava kirliliği ile inversiyon olayı kısır 
bir döngü yaratır. Hava kirliliği inversiyon olayını, inversiyon ise hem dikey hem 
de yatay hava hareketlerini engelleyerek hava kirliliğini daha da artırır. 
Sonuçta, bölge kapalı bir oda haline gelir, kirliliği uzaklaştırma ve dilüe etme 
şansını yitirir. 

Kentlerde yeşil alanların yokluğu, yüksek binalarla şehir havalanma 
kanallarının tıkanması gibi faktörler inversiyon olayının artmasını kolaylaştırır. 

 
3. BAŞLICA HAVA KİRLETİCİLER 
Kirleticiler havada gaz ya da parçacık halinde bulunur. 
A. Gazlar 
1) Kükürt Dioksit  ( SO2 ) : Kükürtlü fosil yakıtların yakılması sonunda 

açığa çıkar, özellikle termik santrallar olmak üzere, fosil yakıtlar kullanan evsel 
ısıtma ve diğer sanayiden atılır. Ekzozdan da bir miktar atılmaktadır. 
Atmosferde su ile birleşmesi sonucunda, ikincil ürünleri olan H2SO4 ve 
H2SO3’e dönüşür. Yağmur suları ile tekrara yeryüzüne döner. 

 Genelde tüm yaşam, özelde de insan yaşamı ve ekolojisi için, en 
tehlikeli kirleticilerin başında gelir. Çünkü; hem atmosfere en bol atılan 
kirleticidir hem de gerek kendisi ve gerekse ikincil kirleticileri insan ve çevre 
için büyük sakıncalar doğurur. 

Akciğer ve bronşlar için toksiktir. Siliaları felç etmek / hareketlerini 
durdurmak suretiyle, solunumla alınan maddelerin bu arada 
mikroorganizmaların atılmasını engelleyerek, her türlü enfeksiyonun kolay 
yerleşmesine ortam hazırlar. Bronşlarda spazm yaparak ani ölümlerin 
gelişmesine neden olur. Bu etkisi özellikle yaşlı ve çocuklarda daha ağır 
sonuçlar verir. 

 Bitkilerin gözeneklerine girmek suretiyle onların fotosentez kapasitesini 
düşürür ve yaşamlarını sürdürmelerine engel olur. Ağaçlar için, SO2’nin bir 
saatlik maruziyette Maksimum Kabul edilebilir Konsantrasyonu ( MAC ) 1PPM, 
sekiz saatlik için ise; 0.3 PPM’dir. Bu konsantrasyonları aşan yoğunlukta sekiz 
saat içinde ormanlar yok olur. Ayrıca ikincil ürünleri olan, asitler bitkileri 
öldürür, toprağın inorganik tuz yapısını ve bakteri florasını olumsuz etkileyerek 
( toprağın PH’ını değiştirerek ), toprakların verimliliğini azaltır ve erozyonu  
hızlandırır. 

Kuvvetli  asitler olan, H2SO4 ve H2SO3, tüm maddeleri korezyona 
uğratarak, tüm eşyaların ömrünü kısaltır ve büyük boyutlu ekonomik kayıplara 
neden olur. Bunların eşyaların başında, konutların dış cepheleri, enerji transfer 
hatları, giysiler ve araçlar gelmektedir 

2) Azot Oksitler (NOX) :  Azotun oksijenle yaptığı çeşitli  bileşiklerdir       
( NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5 ). Kükürtten sonra gelen en önemli hava 
kirleticisidir.  Araçların egzozu, başta nitrik , sülfürik  asit , naylon  üretimi ve 
termik santraller olmak üzere, bir kısım sanayiden salınır. Evsel ısıtma ve 
çöplüklerin yakılması ile de bir miktar oluşur. Ayrıca benzin ve yağ sanayinin 
de yan ürünleridir. Solunum yolu ile alınarak hemoglobini bağlar, kanın oksijen 
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taşıma kapasitesini azaltırlar. Akut ve yüksek konsantrasyonlara 
maruziyetlerde, karbonmonoksit zehirlenmesine benzer bir tablo verirler. 
Ayrıca solunum yolları mukozasına tahrişan etkisi vardır. Makrofajların 
işlevlerini engellediği ve böylece enfeksiyon hastalıklarına predispozanlık 
ettiğine ilişkin yayınlar var. Foto kimyasal duman yaparak görme alanı 
daralması, stres ve trafik kazaları gibi sağlık sakıncaları doğurur. Atmosferde 
oluşan ikincil ürünleri olan asitler, bitkilerde hasara  ve eşyalarda korozyona 
neden olur. 

3) Floritler (Ozon florür, Hidrojen Florür) : Başlıca atılma yerleri; fosfatlı 
gübre, çelik, alimünyum,  çimento, tuğla ve seramik  sanayisidir. Bunlardan, 
gübre ve çelik sanayi en tehlikelisidir. Ayrıca, enerjisini kömürden elde eden 
her yerden atılır. Floritler tahriş edici gazlardır. Mukozalarda yanma ile kendini 
hissettirirler. Kronik maruziyet kronik tahriş anlamına gelir. Ayrıca florozise 
neden olarak dişlerdeki bozukluklarla dikkatleri çeker. Bitkilerin üzerinde 
birikerek onların kurumalarına neden olur. Bu bitkilerden, otoburlarca alınarak 
florozis meyana getirir. 

4) Ozon :  Esas olarak ikincil kirleticidir ve foto - kimyasal ürün olarak 
açığa çıkmaktadır. Polisiklik aromatik hidrokarbonların, güneş ışığının etkisiyle, 
nitrojen oksitlerle birleşmesi sırasında ara ürün olarak oluşur. Ayrıca, yüksek 
enerji ile çalışan sanayi ve arabaların egzozlarından atılır. Gözler ve 
bronşlarda irritasyon yapar. Akut maruziyetler akciğer ödemi  ve hafıza kaybı 
ile sonuçlanır. 

5) Aldehitler : Petrol sanayi ve egzozlardan salınır. Tahriş edici bir 
maddedir. Göz, akciğer mukozası ve deride olumsuz etkileri görülür. Bitkilerde 
süngerimsi dokuyu harap etmektedir. 

6) Hidrojen Sülfür : Kok ve katran üretim yerleri, petrol rafinerisi ve 
kağıt sanayi başta olmak üzere sanayiden  salınır.Toksik bir maddedir. 
Konsantrasyonu 100 - 150 PPM’e çıkınca çeşitli semptomlarla insanı hasta 
eder, 1000 PPM konsantrasyonda ise öldürür. Mukozalarda ( göz, solunum, 
yolu ) tahriş, baş ağrısı, çarpıntı ve sindirim sistemi şikayetlerine neden olur. 
Çok ağır bir kokusu vardır ve insanların konforunu bozar. 

7) Hidrokarbonlar :  Organik maddelerin yanması sonucunda havaya 
salınan maddelerdir. Solunum yolu mukozasında tahriş yapar. Yapılarında 
bulunan benz (a) pyren ve 7.12 dimehyl benzantracene’ in kanserojen 
olduğuna ilişkin  kesin bulgular var.  Hidrokarbonlar ve azot, güneş ışınlarının 
etkisiyle ozon, aldehit ve benzeri ikincil kirleticilere dönüşerek, bunların 
karışımı fotokimyasal duman denilen  ve görme alanlarını kısıtlayan bir kirliliğe 
yol açar. Hidrocarbonlar bitkiler için de toksik olup bitkilrin ölmesine neden 
olmaktadır. 

8) Karbon monoksit :  Yakıtların tam yanmaması sonucunda oluşan bir 
ara üründür. Renksiz, kokusuz ve toksik bir gazdır. Büyük  çoğunluğu araçların 
egzozlarından atılır. Enerji elde etmede  fosil yakıt kullanılan ve iyi bir 
yanmanın olmadığı her yerden ( evsel ısıtma ve sanayi ) atmosfere bol 
miktarda atılmaktadır. Kanda karboksi hemoglobin oluşmasına neden olarak 
kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Dokularda oksijenlenme azalması 
nedeniyle, çeşitli belirtilere neden olur. Kandaki oksijen düzeyi düşüklüğüne en 
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duyarlı doku sinir sistemidir. Bu nedenle de, en önce çıkan ve en belirgin olan 
semptomlar merkezi ve periferik sinir sistemi semptomlarıdır. Bu dizeden 
olmak üzere; bellek zayıflaması, konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk bitkinlik, 
baş ağrısı,  ve uyku hali gibi merkezi sinir sistemi fonksiyon bozuklukları koku 
alamama, işitmenin zayıflaması gibi periferik defizitlere neden olur. Tüm 
bunların sonunda insanların  üretkenliğini, yaratıcılığını, işe ve okula devamını 
azaltarak (absentinizm) azaltarak ekonomik gelişmeyi yavaşlatır. Kanın oksijen 
kapasitesini azalması nedeniyle kalbin yükü artar öte yandan da kalp kasının 
oksijenlenmesinin azalması bir kısır döngü oluşturur. Karbon monoksit 
yoğunluğuna koşut olarak infarktüs sıklığı da artar. Ani ve yüksek dozda 
maruziyette zehirlenme yapar. Karbon monoksit göz, burun ve bronşlarda 
yanma hissi  yaratır. Yoğunluk atışına paralel olarak trafik kazalarının arttığına 
ilişkin yayınlar vardır.  

9) Klor ve Hidrojenli klor : Başlıca klor ve soda üretiminden atılır. 
Bitkileri harap eder. 

 
B. Partiküller 
Havada partikül halinde bulunan kirleticiler bu başlık altında toplanır. 

Partikül büyüklüğüne göre; duman, kurum ve kül olarak adlandırılır ve bu 
şekilde havada asılı olarak kalırlar. Patiküller inversiyon olayına yol açarak 
hava kirliliği açısından kısır döngü yaratır ve havanın daha da kirlenmesine 
neden olurlar. Ayrıca ultraviole ışınlarının yerkabuğuna ulaşmasını 
engelleyerek, raşitizm sıklığını artırdığı gibi, ultraviole ışınlarının bakteriostatik 
etkisinin ortadan kalkması nedeniyle, havadaki mikroorganizma yoğunluğunun 
artmasına da neden olurlar. 

 Partiküllerden en yaygın ve tehlikeli olanı Karbon partikülleridir, 
alveollerde birikerek akciğerlerde fonksiyon bozukluklarına neden olurlar. 
Ayrıca karbon partiküllerinin yapısında bulunan katranın içindeki 3-4 
Benzopiren bazı maddeler ile birleşerek 7-12 Dimetil Benzen Etracen oluşturur 
ki; bu madde kuvvetli bir kanserojendir. 

Çeşitli sanayiden  partiküller halinde salınan, arsenik, kromat, asbest, 
nikel, kadmiyum gibi iz / ağır elementleri kanserojen oldukları bilinmektedir. 
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KİRLETİCİLERİN UZUN ve KISA VADELİ SINIRLARI 
                               ( mikrogram / metreküp ) 
 

                         KİRLETİCİ 
 

   UVS     KVS 

  1- Kükürt dioksit ( SO2 ) ( SO3 dahil )   
                                  a) genel 150 400  ( 900 ) 
                                  b) Endüstri bölgesi 
için 

250 400  ( 900 ) 

  2- Karbon Monoksit  ( CO )  10 000 30 000 
  3 - Azot Dioksit  ( NO2 ) 100 300 
  4 - Azot Monoksit ( NO ) 200 600 
  5 - Klor ( Cl2 ) 100 300 
  6 - Klorlu Hidrojen  ( HCl )      ve              
     Gaz Anorganik Klorürler 

 
100 

 
300 

  7 - Florlu Hidrojen ( HF )     ve         
      Gaz Anorganik Florürler 

 
--- 

 
10    ( 30 ) 

  8 - Ozon ( O3 ) Fotokimyasal 
Oksitleyiciler 

--- (  240  ) 

  9 - Hidrokarbonlar ( HC ) --- 140   ( 280 ) 
10 - Hidrojen Sülfür  ( H2S ) --- 40     ( 100 ) 
   
11 - Asılı Partiküller   
                                     a) Genel 150 300 
                                     b) Endüstri 
Bölgesi 

200 400 

12 - Kurşun ( Pb ) ve Bileşikleri 2 --- 
13 - Kadmyum ( Cd ) ve Bileşikleri 0.04 --- 
14 - Çöken Tozlar (mg /m2 /gün)   
                                      a) Genel 350 650 
                                      b) Endüstri 
Bölgesi 

450 800 

15 - Çöken Tozlarda Kurşun   ve  
       Bileşikleri (mikrogram /m2 / gün) 

 
500 

 
--- 

16 - Çöken Tozlarda Kadmiyum     ve 
        bileşikleri ( mikrogram / m2 / gün ) 

 
7.5 

 
--- 

17 - Çöken Tozlarda Talyum (Tl )   ve  
        bileşikleri (mikrogram /m2 /gün 

 
10 

 
--- 

* Kaynak: Hava Kalitesini Koruma  Yönetmeliği 
** Parantez içindeki değerler referens maksimum saatlik değerlerdir. 
 
 
1) Kurşun ve kurşun bileşikleri : Başta kurşunlu benzinle çalışan 

araçların egzozlarından  (üçte biri buradan gelir ) olmak üzere, kurşun ve 
kurşun bileşikleri ile çalışan sanayiden ve piller gibi kurşunlu atıklardan gelir. 
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Havada kurşun buharı ve tozu halinde bulunur. Kronik kurşun zehirlenmesi 
yoluyla merkezi ve periferik sinir sisteminde hasarlara neden olur. 

2) Cıva : Sanayiden kömür ve petrolün yanması sırasında atılır. Ayrıca 
piller gibi cıvalı atıklardan ve doğal olarak da toprak ve sudan havaya karışır.  
Akut ve kronik zehirlenmelere neden olur. 

3) Kadmiyum : Başlıca sanayiden, atık pillerden  ve bitkilerin yanması 
sonucunda atmosfere atılır. Bu arada sigara dumanı oldukça önemli bir 
kadmiyum kaynağıdır. Doğal olarak topraktan da atmosfere karışır. 
Kanserojen etkileri vardır. 

4) Berilyum: Başta nükleer enerji santralları ile lamba üretim sanayi ve 
metal işleyen sanayi olmak üzere sanayiden atılır. 

5) Manganez : Ferromanganez, demir çelik kuru pil ve kimya 
sanayinden atılır. Kömür ve petrolün yanması sırasında da bunların 
bünyesindeki manganez atmosfere verilir. 

6) Arsenik : basta altın madenciliği olmak üzere, madenlerden ve 
sanayiden atılır. 

7) Asbest : İnşaat sanayi, yanmayan malzeme ve giysi üretiminde 
kullanılır. Bu tür maddeleri üreten sanayiden salındığı gibi, bu tür eşyaların 
atıkları ile de çevreye bırakılır. Ayrıca doğal olarak topraklardan da atmosfere 
karışır. İnhalasyonla alınarak, akciğer kanserlerine neden olur. 

8) Aeroallerjenler : Özellikle doğal kaynaklardan ( bitki, toprak ) havaya 
karışan organik madde tozlarıdır. Ayrıca yapay kaynaklardan da atılır. Duyarlı 
kişilerde, başta rinit, astma, allerjik bronşit ve pnomoni olmak üzere çeşitli 
allerjik reaksiyonlara neden olurlar. 

Başlıca hava kirleticiler ile bunların kısa ve uzun vadeli sınır değerleri 
yukardaki çizelgede verilmiştir. 

 
 
4.HAVA KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI 
A) Çevreye ve Ekonomiye Olan Zararları 
1) Bitkilerin solunumuna engel olarak, başta ormanlar olmak üzere, bitki 

florasının yok olmasına neden olur, 
2) Asit yağmurları nedeniyle, toprağın PH’ını değiştirerek saprofit 

bakterileri yok eder, inorganik tuzları eritir / yapısını değiştirir sonuçta; toprağın 
verimliliğinin azalması ve çölleşmesine neden olur, bir yandan doğal bitki 
yetişmesi öte yandan da tarımsal üretim düzeyi düşer, 

3) Başta kuşlar ve böcekler olmak üzere küçük yabanıl hayvanlar ölür 
yok olur, büyük yabanıl hayvanların ise göç etmesine yol açar. Böylece, 
bölgenin hayvan florasını değiştirip / yok ederek yabanıl hayatı ve ekolojik 
dengeyi ortadan kaldırır. 

4) Asit yağmurları her türlü materyalin ve malzemenin ekonomik ömrünü 
kısaltır ve büyük boyutlarda ekonomik kayıplara yol açar. Aynı şekilde, 
insanlardaki hastalık, halsizlik ve motivasyon düşüklüğü nedeniyle, üretkenlik 
azalmasına üretimin azalarak ekonomik kayıplara neden olur, 
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5) Partikül kirlenmesinin yoğun olduğu yerlerde, güneş ışınlarının 
yeryüzüne ulaşmasına engel olarak, CO2 kirlenmesinin yoğun olduğu yerlerde 
ise sera etkisi nedeniyle iklim değişikliklerine neden olur. 

 
B) İnsan Sağlığına Doğrudan Etkileri 
Hava kirliliğine maruziyet, kronik bronşit, astma, pulmoner anfizem gibi 

akciğer hastalıkları başta  ve belirgin olmak üzere; tüm solunum sistemi 
hastalıklarının morbidite ve mortalitesini artırıyor. Kirleticiler  içinde bulunan 
benzol (a) pyrene’nin kanserojen ve akciğer kanserine neden olduğu biliniyor. 
Karbonmonoksit yoğunluğuna koşut olarak infarktüs riski ve sıklığı artıyor. 

Hava kirliliği, insanların performansını olumsuz etkiliyor ulusal yaratıcılık 
ve kalkınmayı engelleyor. İş ve okul devamsızlıklarını ( absentinizm ) artırıyor. 
Trafik kazalarını artmasına neden oluyor. Hava kirliliğinin tüm olumsuz 
etkilerini özetlemek ve sınıflandırmak gerekir ise: 

1) Hava kirliliği insanlarda bazı hastalıklara neden olur ve doğrudan bir 
hastalık etkenidir. Örneğin; partiküllerle kirlenmenin olduğu bir ortamda 
katranda bulunan 3-4 Benzopirenin solunum yolları kanserlerine neden olduğu 
bilinmektedir. Aynı şekilde, yoğun partikül kirliliğinin olduğu bölgelerde güneş 
ışınlarından yeterince yararlanamama nedeniyle raşitizm sıklığı artmaktadır. 
Hava kirliliğinin olduğu yerlerde guatr sıklının arttığı bilinmektedir. Bir başka 
örnek; ani bebek ölümleri /beşik sendromu havası kirli olan yerlerde olmayan 
yerler göre dört kat daha fazla oluşmaktadır ( beşik ölümlerinin sıklığı havası 
kirli yerlerde %0 4.8, temiz olan yerlerde ise % 0 1.2 dir) . 

2) Hava kirliliği, bazı hastalıklar için predispozandır. Örneğin; Hava 
kirliliğinin, siliaların hareketlerini durdurması nedeniyle, solunum yollarına 
bakteriler daha kolay yerleşmekte ve solunum yoları enfeksiyonları daha kolay 
oluşarak sıklığı artmaktadır. 

3) Hava kirliliği bazı hastalıkların prognozunu ağırlaştırmakta ve bu 
hastalılardan ileri gelen ölümleri ( hastalığın fetalitesini ) artırmaktadır. Havası 
kirli olan yerlerde, kardiovaskuler ve solunum sistemi hastalıklarının fatalitesi 
artmaktadır. Aynı şekilde, havası temiz olan bölgelerde hafif geçilen üst 
solunum yolu enfeksiyonlarının, havası kirli olan bölgelerde süresi uzamakta 
ve semptomlarının şiddeti artmakta ve daha fazla işgünü kayıplarına neden 
olmaktadır. 

4) Havanın kirli olması özellikle enfeksiyon hastalıklarının yayılma hızını 
artırmaktadır. Güneş ışınları ve ultavioleden yeterince yararlanamayan 
bölgelerde ultraviolenin bakterisit etkisi azalmakta ve havanın metreküpündeki 
bakteri yoğunluğu artmaktadır ( güneş girmeyen eve doktor girer / güneş 
girmeyen kentte doktorların iş yükü artar ). 

 
 
5.ÖNLEMLER 
Hava kirliliğine karşı alınacak önlemleri; A) acil / alarm, B) kısa erimli,           

C) köklü, uzun erimli önlemler olmak üzere üç başlık altında toplamak 
olanaklıdır. 

A) Acil / Alarm Önlemleri 
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Yerleşim yerinin havasındaki kirliliğin, kitle halinde ve akut, hastalık  ve 
ölümlere neden olacak düzeylere çıkması durumunda alınması gereken 
önlemler bu başlık altında toplanır. Havadaki kirlilik tehlike göstermeyecek 
düzeylere düşünceye dek, kirletici kaynaklarının etkinliklerinin durdurulması ya 
da kısıtlanması esasına dayanır. Özellikle sanayi,evsel ısıtma ve ulaştırmaya 
yönelik yaptırmlardan oluşur. 

1) Sanayi : Havadaki kirlilik düzeyine göre; bir kısım sanayinin ( yoğun 
kirletici verenlerin) veya tüm sanayinin çalışmaları durdurulabilir. Sanayinin 
tamamında veya bir kısmında,çalışmalar günün belli saatleri ile sınırlanabilir 
8yalnız gündüz yalnızca altı saat gibi). 

2) Evsel Isıtma : Yine kirlilik düzeyine göre; işyerlerinde ve herkese açık 
yerlerde ısıtma durdurulabilir. Tüm binalarda veya bir kısmında, ısıtma günün 
belli saatleri ve belli sürelerle sınırlanabilir ( sabah 4 - 10, akşam 18 - 22 gibi) 
ve bu saatler dışında kalorifer ve soba yakımı yasaklanır. Bina içi sıcaklık 
derecelerine sınır getirilebilir ( evlerde 18, işyerleri ve herkese açık yerlerde  
15 derece santigrat gibi ).  Her türlü ısıtma sınırlamaları, hastane huzurevi, 
kreş ve benzeri yerlerde uygulanmaz ve bu gibi yerler kapsam dışı bırakılır.   

3) Ulaştırma : Kirliliğin derecesine göre ve sırası ile; tüm araçların, kitle 
ulaşım araçları hariç tüm araçların, kitle ulaşım araçları ve resmi araçlar hariç 
tüm araçların, tüm özel araçların, plakası tek rakamlı olan özel araçların bir 
gün, çift rakamlı olanların ertesi gün ve sırasıyla trafiğe çıkışları yasaklanır. 

4) Çocukların, yaşlıların ve solunum , dolaşım sistemi sorunlu olanların 
sokağa çıkmaması sağlanır. Bu maçla temel eğitim okulları ve kreşler tatil 
edilebilir. Belli yaşın üstündeki çalışanlar ve sağlık sorunlu olanlar izinli 
sayılabilir. 

5) Hastanelerde, kitle halinde hasta başvurusu ve yatması olasılığına 
karşı hazırlıklar yapılır. Bu dizeden olmak üzere, taburcu edilebilecek hastalar 
taburcu edilir. Acil hastalar dışındakilerin kabulleri ertelenir. Ek yatak 
kapasitesi planlanır (boş odalar, koridorlar ve otel, yatlı okul gibi diğer  binalar). 
Personel yetersizlii olasılığına karşı kent içi ve kent dışı kaynaklardan personel 
takviyesi düşünülür, planlanır. Başta ambulans olmak üzere, atraç gereç 
hesaplaması ve gereğinde nereden takviye edileceği planlanır. 

Hava kirliliğine bağlı olarak, alarm verme ve acil önlemler uygulama  
yetkisi illerde valinin ilçelerde ise kaymakamların yetkisindedir.Vali ve 
kaymakamlar bu yetkilerini, il ve ilçe Hıfzıssıha Meclisi kararlarına dayanarak 
yürütür. Açık bir anlatımla, illerde sağlık müdürleri ilçelerde ise merkez sağlık 
ocağı hekimleri, alarm ilan edilmesi ve uygulanacak önlenlere ilişkin önerilerini 
meclie sunar. Meclis kabul eder ise konu valiye sunularak yürülüğe konur 
(valinin kendisi, il çevre sağlığı müdürü ya da meclisin üyelerinden birisi de bu 
öneride bulunabilir; ancak olayın doğası gereği  ve Hıfzıssıha Meclislerinin 
sekretaryasını yapmaları, gündemini belirlemeleri/hazırlamaları gibi 
nedenlerle,  bu iş daha çok Sağlık Bakanlığı tamsilcilerine düşer ). 

Hıfzıssıha meclislerinin aldıkları kararlar, o il ya da  ilçe için, yasa 
gücündedir. Tüm kurumlar ve kişiler uymak zorundadır. 

B) Kısa Erimli Önlemler 
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Bu önlemler, kirletici kaynaklarından atılan kirleticilerin  düzeyini en aza 
indirerek, köklü / uzun erimli önlemler gerçekleşinceye dek, hava kirliliğini belli 
düzeylerde tutulmasına yönelik önlemlerdir. 

Bunların en başında evsel ısıtmada kaliteli kömür (kalori değeri 6000 kilo 
/ kaloriden yüksek,  kükürt ve kül oranı düşük) kullanılmasına yönelik 
uygulamalar gelir. Belediyelerce kaliteli kömür getirilerek dağıtılması ve kente 
kaliteli kömür girişinin yasaklanarak, girişi engellyici kontrol sisteminin 
kurulması, bu amaca yönelik uygulamaların örnekleridir. 

Bu uygulamaya ilk olarak, İl Hıfzıssıha Meclisi’nin karar alması ve 
belediyeyi görevlendirmesi üzerine, 1982 yılında, Ankara’da başlanmıştır. 
İzleyen yıllarda, diğer büyük şehirlerin Hıfzıssıha Meclisleri, aynı türden 
kararlar alarak uygulama yaygınlaşmıştır. Hava Kalitesini Koruma ve Kontrol 
Yönetmenliği çıktıktan sonra tüm Türkiye’de ve belli nüfusun üstündeki 
kentlerde zorunlu hale gelmiştir. 

Petrokokun evlerde  ve sanayide kullanılmasının  yasaklanması, fuel 
öildeki SO2 oranına belli sınınrlar getirilmesi, bu başlık altında toplanabilecek 
diğer önlemlerdir.  

Evsel ısıtmadan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasında, yönetsel 
önlemlerin yanı sıra halkın eğitimine de özen gösterilmelidir. Kalitesiz 
kömürlerin ton fiyatı daha ucuzdur; ancak ısıl değeri düşük olduğu için, daha 
pahalıya geldiği insanlara iyi anlatılmalıdır. Örneğin; bir ton kaliteli kömür ile 
ısınma gereksinimini karşılayabilen bir aile, bu gereksinimini  üç ton kalitesiz 
linyit ile karşılayabilmektedir.  Sonuçta kalitesiz linyitle ısınma kendisine daha 
pahalıya mal olmaktadır. 

Evsel kaynaklı kirlenmenin azaltılması kapsamında; soba, kalorifer 
kazanı ve burülörlerin tam yanma sağlayacak yönde ıslahı, kalorifercilerin 
eğitimi gibi diğer birtakım uygulamalara da başvurulur. 

Kısa erimde, sanayiye ilişkin alınacak önlemlerin başında kaliteli yakıt 
kullanmalarının sağlanması, ateşçilerin egitilmersi ve gerekli tesislerin 
bacalarına filtre ( desülfirizasyon filtresi ) takılması gibi uygulamalar gelir. 
Ulaştırmada ise; araçlarının bakım ve onarımının sağlanması, bu amaca 
yönelik olarak, egzoz gazı ölçümü, onarımı / ayarlanması olanaklı 
olmayanların trafikten yasaklanması gibi uygulamalara gidilebilir. Sürücülerin 
eğitiminn de yararı olacaktır. 

 
  C) Uzun Erimli  Önlemler 
1) Kentlerin Planlanması : Uzun süreli önlemlerin başında kentlerin 

planlanması ve sağlıklı inşası gelmektedir. Bu dizeden olmak üzere; daha işin 
başında, kentlerin yerleşiminin hava kirliliği riski taşımayan yerler olması 
gerekir (yer seçimi). Sanayi ve konut alanları, konutların ısıtma biçimleri, 
ulaştırma kanal ve biçimleri, havalanma kanalları (hakim rüzgarların yön ve 
hareket biçimleri göz önne alınarak), yeşil alanlar  daha başında belirlenmeli      
(makro plan) planlanmalı ve bu plan sonuna dek korunmalıdır. 

Kentlerin planlanması konusu, yanlış anlaşılmakta ve kentler oluşmuş 
neresi planlanacak gibi bir yaklaşımla, gerektiğince önem verilmemektedir. 
Evet kentler oluşmuş ama; her yıl kentlere yeni bir kent eklenmektedir. 
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Örneğin İstanbul’a her yıl 300 bin nüfus eklenmektedir. Bu nüfusun yerleştiği 
yeni yerleşim alanlarının planlanması gerekir. Ayrıca eski yerleşim alanlarında 
da, iyileştirme ve daha kötüye gitmesini önlemek açısından yapılacak çok şey 
vardır. Buralardaki yeşil alanların genişletilmesi ( Kişi başına yeşil alan; 
Paris’te 15m2, Londra’da 25 m2, Amsterdam’da 45 m2, İstanbul’da ise yarım 
metrekaredir ), havalanma kanalları açılması  var olanların korunması, dikey 
yapılaşmanın önlenmesi  hemen akla gelebilecek önlemlerdir. 

2) Enerji elde etmede, fosil yakıtlar yerine, alternatif enerji kaynaklarına 
geçilerek, zamanla toplam enerji içinde fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin 
olabilecek en düşük orana düşürülmesi. Alternatif enerji kaynaklarının 
başlıcaları; güneş, jeotermal, rüzgar, biomas ve su enerjisidir. Bu enerji 
kaynakları  açısından Türkiye çok şanslı bir ülkedir ve bu şansını kullanmak 
zorundadır. Bir de, uygulanmakta olan, linyite dayalı termik santral politikası ile 
kıyaslandığında bu zorunluluk daha da yaşamsal bir özellik kazanmaktadır.  

Türkiye’de su enerjisinin Ancak % 50’sini kullanmaktadır. Başka bir 
anlatımla şu anda sudan elde edilen enerji miktarına denk, bir o kadar daha 
enerji elde etme şansı vardır. Aynı şekilde diğer  yeşil enerji kaynakları olan 
güneş, rüzgar, deniz dalgası, jeotermal ve biomas enerjisi yönünden çok 
zengin bir ülke. Kiminde çok küçük oranda bir kullanım söz konusu, kimsinde 
ise hiç yararlanılmamaktadır. Konuya böyle yaklaşıldığında, Türkiye için, uzun 
erimli önlemlerin arasında, en önemlilerinden birisidir hatta en başta geleni, 
alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesidir. 

2) Evsel ısıtmada doğal gaza geçilmesi, yeni yerleşim yerlerinin mutlaka 
merkezi mahalle / kampüs yöntemi ile ısıtılması, eski yerleşimlerde olanaklı 
olan yerlerin merkezi ısıtmaya döndürülmesi,  yapılacak konutlarda ısı 
yalıtımına özen gösterilmesi , bu kapsamda alınacak , uzun erimli önlemlerin 
başlıcalarıdır. 

3) Sanayinin enerjisini doğal gazdan elde etmesi, kent içinde kalanların 
kent dışına çıkarılması, (kent dışına çıkarılacaklar ile yeni yapılacakların 
yerleştirileceği yerler seçilirken kentin büyüme yön ve hızının göz önünde 
bulundurulması gerekir ) hemen akla gelebilen önlemlerdir. Ayrıca ve bunlara 
ek olarak sanayinin daha az atık veren teknoloji ve yöntemlere geçmesi hava 
kirliliğinin önlenmesi açısından çok önemlidir. 

4)  Ulaştırmanın kitle ulaştırma araçları ile yapılır hale gelmesi  ve 
araçlarda yeni teknolojiye geçilmesi ( kurşunsuz benzin kullanan katalitik 
konvektörlü araçlar ) bu kapsamdaki en önemli uygulamalardır. 

 
6. YASAL DÜZENLEME ve SORUMLU KURULUŞLAR. 
Çevre Bakanlığı, hava kirliliği ile ilgili çalışmaları koordine eden, ve hava 

kirliliği konusunda, merkezi hükümet düzeyinde sorumlu ve yetkili olan kuruluş. 
Sağlık Bakanlığı hava kalitesini izlemekle, Enerji ve Tabii Kaynaklar  

Bakanlığı  Merkezi Hükümet düzeyindeki diğer kuruluşlardır. Hava kalitesinin 
korunması konusundan sorumlu olan esas kuruluş ise belediyelerdir. 

Hava kirliliğinin önlenmesi konusunda Umumi Hıfzıssıha Kanunu, Çevre 
Kanunu, Karayolları  ve Trafik Kanunu İlk akla gelen kanunlardır. Konuyu en 
ayrıntılı ve açık bir şekilde düzenleyen yasal düzenleme Hava Kalitesini 
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Koruma Yönetmenliği’idir. Ayrıca, yukarda sayılan kuruluşların teşkilat ve 
görevlerine ilişkin kanun ve  kanun hükmünde kararnamelerde, bu kuruluşlara 
yetki ve sorumluluklarının düzenleyen maddeler vardır. 

Uluslararası düzeyde, genelde çevre özelde ise hava kirliliği ile ilgili 
programları, başta Birleşmiş Milletler Çevre Programı ( UNEP ) ve WHO olmak 
üzere bir kısım kuruluş yürütmektedir. Bu kuruluşlarca, hava kirliliğini önleme 
çerçevesinde çeşitli programlar yürütülmekte ve uluslararası düzenlemeler 
getirilmektedir. Bu anlamda; 1972 Stocholm Deklarasyonu, 1992 Rio 
Deklarasyonu, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Gündem 21, hemen akla gelen 
düzenlemelerdir. 
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İNSAN DIŞKISI ve İDRARININ KONTROL ALTINA ALINMASI 
 
                                                                     Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
 
1. ORAL FEKAL ENFEKSİYONLAR   
Enfeksiyon hastalıklarının en önemli gruplarından birisi oral fekal 

bulaşan enfeksiyonlardır. Bu grupta, 200’ü aşkın enfeksiyon veya enfestasyon 
vardır. Bunlar, kontrol altına alınmadıklarında, epidemi ve pandemiler yaparak, 
gerek kişiler için ve gerekse toplum, insanlık için çok ciddi sağlık sorunu 
oluştururlar.  

Herhangi bir enfeksiyon / enfestasyon ya da grubunun, kontrol altına 
alınabilmesi ise; o enfeksiyon ya da enfeksiyon grubunun, enfeksiyon 
zincirinin bir ya da birkaç halkasının kırılması ile olanaklıdır. Oral fekal 
bulaşan enfeksiyon ve enfestasyonların, enfeksiyon zinciri  aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibidir ve bu zincirin halkaları şnlardan oluşmaktadır: Kaynak 
insandır ve etkenlerin kaynaktan çıkışı insan dışkısı ile olmaktadır. Taşınması 
ise, insan dışkısı ve dışkı ile bulaşmış / temas etmiş maddeler ve vektörler 
iledir. Sağlam insanlara / hosta girişi ağız yolu ile yapmaktadır. Bu etkenlere 
karşı tüm insanlık duyarlı olup, hemen birçoğuna karşı, aşı olanağı yok ya da  
var olan aşılar yeterince etkili değildir. 

 
ORAL FEKAL ENFEKSİYONLARDA 
ENFEKSİYON ZİNCİRİ 
 
 
                                        Enterik Bakteriler   
 
                                            ETKEN 
                                            KAYNAK 
                                                                                              Dışkı 
                                           İnsan Bağırsağı 
                                                                                       ÇIKIŞ YOLU       
Tüm İnsanlar Duyarlı 
  
DUYARLILIK  
                                                                     
 
  
 
                                 Ağız                                 Dışkı İle Bulaşlı Şeyler 
                                        
                                                                            TAŞINMA 
                          GİRİŞ YOLU 
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Oral fekal bulaşan hastalıklarda, enfeksiyon zincirini kaynak ve çıkış 

halkalarında kırma ya da kontrol etme olanağına sahip değiliz. Çünkü; ne 
insanların bağırsaklarını dezenfekte etme ne de dışkılamasını önleme olanağı 
vardır. İnsan dışkısının ise % 25’i bakteri ve bakteri ürünlerinden oluşmaktadır. 
Bu bakterilerin, aşağıdaki şekilde görülen, taşınma yollarını kontrol altına 
almak ve zinciri taşınma halkasından kırmak ise; oldukça güç ve masraflıdır. 
İnsanların ağzını kapamak olanaklı olmadığı ve yeterli / etkili bir aşı şansı 
bulunmadığı için enfeksiyon zincirini giriş ve duyarlılık halkalarında da kırmak 
olanaksızdır. Bu bilgilerin ışığında, oral fekal enfeksiyonların kontrol altına 
alınmesi için, enfeksiyon  zinciri yalnızca bir tek halkasından koparılabilir. Bu 
halka ise; bu etkenlerin kaynaktan çıkışını sağlayan halka, yani insan 
dışkısıdır. Yinelemek gerekir ise; oral fekal bulaşan enfeksiyon ve 
enfestasyonları kontrol altına alabilmede bir tek olanak vardır; o da insan 
dışkısının kontrol altına alınarak, zararsız hale getirilmesidir. Şayet, kontrol 
altına alınmaz ise; başlıcaları aşağıdaki şekilde gösterilen ortam ve maddeler 
insan dışkısı ile ( bakteriler, parazitler ve parazit yumurtaları ile ) kirlenir. 
Sonuçta her türden oral fekal enfeksiyonların morbidite ve mortalitesi yükselir. 
Bununla da kalmaz, aşağıda açıklanacak olan nedenlerle, toplumun tüm sağlık 
düzey ölçütleri ve ulusal ekonomisi olumsuz etkilenir. 

 
 

ENTERİK BAKTERİ VE PARAZİTLERİN TAŞINMA YOLLARI 
 
 
                     TOPRAK  
                                   
 
                         SU                       GIDA                      Morbidite artar 
                                                            
                   VEKTÖRLER                                        İNSAN                                
                                                                                    Mortalite artar 
                                                                                                           
 
                          ELLER  
                                
 
 
İnsan dışkısı kontrol altına alınmaz ise: 
1) İnsan dışkısının, halk sağlığı ile olan doğrudan / birincil ilişki 

nedeniyle; oral fekal bulaşan enfeksiyon ve enfestasyonların morbidite ve 
mortalitesi yükselir. 

2)  İnsan dışkısının halk sağlığı ile olan dolaylı / ikincil ilişki nedeniyle; 
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a) Sık sık yineleyen oral fekal enfeksiyon ve enfestasyonlara bağlı 
olarak, özellikle çocuklarda, insanların beslenmesi bozulur, nonspesifik direnç 
düşer. Böylece, diğer enfeksiyonlara da ortam hazırlayarak (predispozanlık 
ederek ), tüm diğer enfeksiyonların da morbidite ve mortalitesi yükselir. 
Toplumun sağlık düzeyi düşer. Bunun en açık göstergesi; insan dışkısını 
kontrol altına alamayan ülke ve toplumlarda, insan ömrünün daha kısa  ve 
bebek ölüm hızının on kat daha yüksek olmasıdır. 

b) Sık sık yineleyen enfeksiyonlar nedeniyle, halsiz bitkin ve üretken 
olmayan bir toplum oluşarak, ulusal yaratıcılık ve gelir azalır. Kalkınma hızı 
düşer. Kalkınması, ulusal gelir artışı yavaş olan toplumların sağlık düzeyi de 
düşük kalarak, bir kısır döngü oluşur. Yani; ulusal geliri yeterli olmadığı için, 
sağlık hizmetlerine yeterince pay ayıramayan, sağlık düzeyi yeterli olmadığı 
için de ulusal kalkınmasını sağlayamayan bir toplum oluşur. 

c) Gerek enfeksiyon riski ve gerekse estetik bozukluk nedeniyle turizm 
gelirleri azalır. Türkiye gibi, ulusal  geliri içinde turizm gelirlerinin önemli paya 
sahip olduğu ülke ve toplumların ulusal geliri, bu nedenle de, azalarak, 
ekonomik kalkınması  yavaşlar. Sonuçta, ekonomik kalkınma ve toplum sağlığı 
ilişkisine ikinci bir kısır döngü halkası eklenir. 

 
2. YASAL DÜZENLEMELER ve SORUMLU KURULUŞLAR 
İnsan dışkısının kontrol altına alınarak, zararsız hale getirilmesi 

konusunu düzenleyen birçok yasa maddesi vardır. Bu maddeler ile konu 
düzenlenmekle kalmamakta,  ilgili birçok kuruluşa görev, yetki ve sorumluluk 
verilmektedir. 

Yasal düzenlemelerin en başında Umumi Hıfzıssıha Kanunu 
gelmektedir. Bu kanunun 244. , 245. ve 249. maddeleri bu konu ile ilgili olup, 
245. Madde’ye dayalı olarak çıkarılan “Lağım Mecraları İnşaası Mümkün 
Olmayan Mahallerde Yapılacak Çukurlara Mahsus Talimatname” ile konu 
detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu yasa maddeleri ve talimatnameye ek 
olarak, Sağlık Bakanlığı Teşkilât Yasası, konunun yurt sathında takibi ve 
denetleme görevini  Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Köy Kanunu ve Su Kirliliği 
Yönetmeliği bu konuyu düzenleyen diğer önemli kanunlardır. 

Bayındırlık Bakanlığı, belediyeler, İller Bankası, DSİ Genel Müdürlüğü, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilat yasaları, bu konuda , bu kuruluşlara 
yetki ve sorumluluk vermektedir. 

Bu düzenlemelere göre; belediyelerce yapılan kanalizasyonların 
atıklarının, sakıncasızlık raporu alınmaksızın, derelere atılması yasaktır ve bu 
durumda kanalizasyon atıklarının arıtılması gerekmektedir. Arıtma tesisleri, 
konutların uzağında inşa edilmek zorundadır. İnsan dışkısı gübre olarak, 
kanalizasyon suyu ise sulama suyu olarak kullanılamaz. Kanalizasyonu olan 
yerleşim birimlerindeki tüm konutlar atık sularını kanalizasyona vermek 
zorundadır. Kanalizasyonu olmayan yerlerde ise, yüznumara yapımı usulüne 
uygun, yani çevrrenin dışkı ile kirlenmesini engelleyecek nitelikte olmak 
zorundadır. 
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3. İNSAN DIŞKISINI KONTROL YÖNTEMLERİ 
İnsan dışkısının kontrol altına alınabilmesi ve zararsızlaştırılmasında en 

önemli konu, toplumda belli bir yere / noktaya dışkılama alışkanlık ve 
kültürünün oluşturulmasıdır. Belli bir noktaya dışkılama alışkanlık ve kültürü        
(tuvalet terbiyesi) oluşmayan toplumlarda insan dışkı ve idrarının kontrol altına 
alınması olanaksızdır. Çünkü; böyle toplumlarda, ne yüznumara kullanma 
alışkanlığı ne de inşa etme gereksinimi vardır. Böyle toplumların üyesi olan 
kişiler, defekasyon ve miksiyon gereksinimlerini tarlada, bahçede, duvar 
dibinde ve ahırda,  özetle her yerde giderir. Böylece, toprak, su , gıda ve 
vektörler başta olmak üzere  tüm ortamlar insan dışkısı ve onun taşımış 
olduğu bakterilerle, parazitlerle veya yumurtalarıyla kirlenir. İnsan dışkısı, 
nokta kirletici olmaktan çıkarak, yaygın kirletici olma özelliğine kavuşur. 
Yaygın kirliliklerin ise, kontrol altına alınması güç, onun da ötesinde 
olanaksızdır. Bu nedenle; her şeyden önce, toplumda (ailede, okulda, 
işyerinde ve  kitle iletişim araçlarında ) yoğun bir tuvalet eğitimi yapılmalı, belli 
bir yere dışkılama alışkanlığı yaratılmalı ve yüznumara insanların temel bir 
gereksinimi haline getirilmelidir. Toplumda, bu alışkanlık ve gereksinim 
yaratıldıktan sonra, insanlar kendi koşul ve olanaklarına en uygun olan ve 
çevreyi kirletmeyen yüznumarayı bulacak ya da yapacaktır. Bunlardan 
başlıcaları ise şöyle sıralanabilir: 

 
3.1. Açık Çukurlu Yüznumara 
Göçler, afetler, askeri birlik hareketleri gibi geçici nüfus hareketlerindeki 

geçici yerleşimler ve kamplarda başvurulan bir yöntemdir. Bunun için; eni 30-
35 cm derinliği ise 60-75 cm olan bir çukur açılır. Bu çukurun uzunluğu ve 
sayısı, grupta bulunan insan sayısına göre ayarlanır (ortalama, yüz kişiye beş 
metre uzunluk yeterlidir). Çıkan toprak, çukur kenarına yığılır. Çukurun 
kenarlarının çökmemesi için, her iki kenarına birer tahta uzatılmasında yarar 
vardır. Gizliliği sağlamak üzere, yerel olanaklardan yararlanarak ( branda, 
tahta, saz vb) hareket ettirilebilir bir paravan / kabin yapılır ve çukurun üzerine 
yerleştirilir. Burada bir kürek bulundurulur. İnsanlar,  her defekasyondan sonra, 
dışkısının  üzerini, çukur kenarındaki, toprakla örter. Çukurun dipte kalan kısmı 
dolduktan ve yüzeye 30 - 40 cm’lik bir mesafe kaldıktan sonra, varsa bir miktar 
sönmemiş kireç atılarak, geriye kalan kısım toprakla doldurularak iyice 
bastırılır. Paravan ya da kabin ileriye kaydırılarak,  bu işleme çukur tamamen 
doluncaya kadar devam edilir. Gereğinde, yeni çukurlar kazılarak kullanıma 
sokulur. Böylece, hem toprak yüzeyi kirlenmemiş hem de dışkının vektörlerle 
olan ilişkisi kesilmiş olur. Ayrıca, geçici yerleşim yeri ve etrafında koku  ve 
görüntü gibi estetik  kirlilikler de önlenmiş olur. Bu tür tuvaletlerin yakınında el 
yıkama yerlerinin de yapılması yararlıdır. Gruptaki kişilerin tuvaleti kullanması 
ve el temizliği konusunda da eğitilmeleri gerekir. 
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                          AÇIK   ÇUKURLU   YÜZNUMARA 
 
                                                                                           Taşınabilir 

paravan 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Gevşek 

toprak 
 
 
                                           30- 35 cm 
                                                                                       60- 75 cm 
 
 
                                           uzunluk 
                        gereksinime göre ayarlanır  
 
 
 
3.2 Kapalı Çukurlu Yüznumara 
Adından da anlaşılacağı üzere kapalı bir çukur ve kabinden oluşan 

yüznumara tipidir. Bunların da kuru ve sulu olmak üzere iki ayrı türü vardır. 
Her iki türde de, kabin; insan gizliliğini sağlamanın yanında, yüznumara 

ile hayvan  ve vektörlerin temasını tamamen kesecek nitelikte olması gerekir. 
Bu nedenle de kapı ve penceresinin muntazam olması yanında, pencerelere 
tel kafes gibi ek önlemlerin alınmış olmasında yarar vardır.  

Gerek kuru gerekse sulu çukurlu yüznumaralarının yeraltı ve yerüstü 
sularını kirletmeyecek  ve çevresine zarar vermeyecek bir konumda olması 
gerekir. Bu nedenle de, yüznumara çukuru yerinin seçimi önemlidir. Bu 
dizeden olmak üzere, çukur: 

1) Yeraltı su kaynakları, kuyular, su depo ve kanallarından en az 15 
metre uzakta olmalıdır. Yeryüzü eğimine göre, bu tür yapıların,  alt tarafında 
bulunmalı ve sızıntı / taşma sularının bu yapılara doğru akmasına fırsat 
verilmemelidir. 

2) tabanı,yeraltı su yüzeyinden, en az 1.5 metre daha yukarda olmalıdır. 
3) Yerüstü su birikintisi ve sele maruz kalmayacak bir konumda 

olmalıdır. 
4) Kalkerli ve kayalık arazi üzerinde olmamalıdır. 
5) Eğimli arazide, evlerin alt / aşağı kısmındaki arazide olmalı ve evin 

duvarına iki metreden daha yakın olmamalıdır. Ayrıca kokuyu önlemek üzere 
rüzgarın yönü ve benzeri koşulların göz önünde bulundurulması gerekir. 
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a) Kuru Çukurlu Yüznumara: Yüznumara kabinine musluk ve 
rezervuar koyma olanağının olmadığı ( suyun kısıtlı olduğu ) hallerde  yapılan 
yüznumara tipidir. Bu tip çukura yalnızca insan dışkı ve idrarı atılır. Diğer atık 
suların verilmesine elverişli değildir. 

 
Çukurun hacmi, kullanacak kişi sayısına göre ayarlanır ve bir yıldan 

daha kısa bir sürede dolmayacak hacimde olması gerekir. Kişilerin çıkardığı 
atık, beslenme biçim ve alışkanlıklarına bağlı olarak, 100 - 400 gr / gün dışkı 
ile, 400 - 1000 cc / gün idrar arasında değişir. Buradan hareketle ve ortalama, 
kişi başına, yıllık yarım metreküp hacim yeterlidir. Çukurun duvarları, toprak 
çökmesini önlemek üzere, uygun bir materyal ile örülür. Duvarların su sızdırır 
nitelikte olması, çukurun kullanım süresini uzatır. Zemin ise yeraltı suyunun 
durumuna göre, toprak olarak bırakılır ya da su geçirmez bir malzeme ile 
kaplanır. Dolduktan sonra, ya vidanjörle boşaltılır ya da üzeri toprakla kapatılır. 
Toprakla kapatma seçeneğinde, çukurdaki atık seviyesi, yer yüzeyine 40 -50 
cm  yaklaştıktan sonra, yüznumara kabini açılan diğer bir çukurun üzerine 
alınarak, atığın üzerinde kalan çukur boşluğu toprakla doldurulur. 

 
Üzeri toprakla örtülmüş atık, 9-12 ay geçtikten sonra, anaerop yıkımla 

tamamen arınır ve çok iyi bir biogübre niteliği kazanır. Her türlü tarımda 
güvenle kullanılabilir. Böyle kullanımlarda, bir yıllık kapasiteli ve yan yana  iki  
çukur açılmasında yarar vardır. Çukurlardan biri dolduktan sonra, kabin diğer 
çukurun üzerine hareket ettirilerek, ikinci çukur kullanıma sokulur . Bir yıl 
sonra, üzeri toprakla doldurulmuş olan  birinci çukurdaki materyal tarlalara 
taşınarak boşaltılır ve kullanıma hazır hale getirilir. Dolan ikinci çukurun üzeri 
toprakla örtülerek beklenmeye alınır. Çukurların,  sırası ile, kullanımı yıllarca 
sürer gider. Böylece, hem kolay, ekonomik bir biçimde çukur gereksinimi 
karşılanmış hem de çok değerli bir biogübre elde edilmiş olur. 
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                  KURU  ÇUKURLU  YÜZNUMARA 
 
 
 
 
 
 
KABİN 
 
 
 
                                                                        DOLU / BEKLEMEDEKİ 

ÇUKUR 
 
 
 
                                                                               TOPRAK                 

40- 50 cm 
 
 
FAAL         
ÇUKUR  
 
                                                                                  ATIK 
 
 
 
 
*Vidanjörlerle boşaltılanlarda ikinci çukura gerek yoktur. 
* Taban suyu derinliği yeterli değil ise, zemin su geçirmez madde ile 

kaplanır.  
 
 
b) Sulu Çukurlu Yüznumara : Su sızdırmayan bir  çukur ve kabinden 

oluşan yüznumara tipidir. Kullanıcı kişi sayısının fazla olması halinde su 
sızdırmayan çukura ilave su sızdırmaz çukurlar ( septik tank ) bağlanmıştır. Bu 
tip yüznumara yapılabilmesi için, kabininde musluk suyu ve rezervuar 
bulunması gerekir. Bu tip çukurlara evin diğer atık suları da verilebilir / verilir. 

Çukurun, taban ve duvarları su geçirmez malzeme ile döşenir. Bu 
çukura atık su girişi dışında bir de tahliye borusu ve havalandırma borusu 
bağlanır. Kullanıma başlamadan önce çukur su ile tamamen doldurulur. 
Doldurulan, bu suyun seviyesi, atık giriş ve tahliye borularının alt uçlarını içine 
alacak (anaerop ortan sağlamak için) seviyede olması gerekir. Aksi takdirde, 
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çukurun havalanması devam ederek,  işlevi azaldığı gibi, koku yapması ve 
vektörlerin atıkla temas etmesi gibi sakıncaları da yanın da getirir. 
Havalandırma borusunun ise alt ucu su seviyesinin üzerinde / dışında olacak 
şekilde yerleştirilir. Dışarıda kalan ucunun ise, insan boyundan yüksek ve 
ağzının tel kafesle kapatılmasında yarar vardır. 

Giriş kanalından  gelen atık suların içindeki, organik atıklar çukurdaki 
suyun dibine çökerek anaerobik ayrışmaya uğrar ve sıvı hale dönerler               
(hidrolizasyon). Yalnız, bu işlemin tam olabilmesi için, çukurdaki su hareketinin 
çok yavaş olması ve organik atığın on gün ya da  daha uzun bir süreyle suyun 
dibinde (anaerobik koşullarda) kalması gerekir. Bu nedenle de, sulu 
çukurlardan iyi bir verim alabilmek için,  en az iki olmak üzere, birkaç bölmeli 
olması gerekir. Tam bir ayrışma olmaması halinde katı olarak kalan organik 
madde miktarı artacağından hem çukurun dolma süresi kısalır hem de tahliye 
borusundan dışarıya katı atık kaçakları olur. 

 Çukurun, kullanıcıların sayısına / gereksinimine uygun hacimde olması 
gerekir. Aile tipi yüznumaralarda 5-6 yılda bir boşaltma gereksinimi doğuracak 
hacimde olması yeğlenmelidir. Kullanıcı sayısının çok olması durumunda, 
organik atıkların iki bölmeli çukurda tam bir anaerop yıkılmaya uğrayacak 
kadar beklemesi / kalması olanaksızdır. Bu takdirde, nüfusa göre, çukura 
üçüncü ve daha fazla sulu çukur eklenmek suretiyle, hem çukur kapasitesi 
artırılmış hem de organik maddelerde tam bir hidrolizasyon sağlanarak, iyi bir 
ön arıtma yapılmış olur. 

Çukurdan, atık borusundan gelen su kadar, su tahliye borusundan 
taşarak dışarı çıkar.  Bu su, kirli sudur, son arıtmaya tabi tutulması gerekir. 
Son arıtma, küçük ve aile tipi yüznumaralarda doğal biyolojik arıtma 
yöntemiyle, büyük tip yüznumaralarda ise yapay biyolojik arıtma  yöntemi ile 
yapılır. 

Doğal biyolojik arıtmadan kasıt, tuvalet çukurundan çıkan suyun, 
doğrudan doğaya verilerek doğal yıkımla temizlenmesi kastedilir. Bu işlem, kirli 
suyun toprağa sızdırılması (sızdırma kanalı ya da hendekleri ile), 
püskürtülmesi, ya da dere ve denizlere verilmesi  suretiyle yapılır. Atık suyun 
doğal ortamlara verilebilmesi için, bu ortamlara verilecek atık su miktarının, bu 
suyun verildiği topağın, derenin ve denizin, biyolojik arıtma gücünü aşmaması 
ve bu ortamlarda kirlilik oluşturmaması gerekir. Özellikle, dere ve denizlere 
verilebilmesi için, zararsızlık raporu alınması zorunludur. Zararsızlık ise, 
yalnızca kırsal kesimlerdeki aile tipi kullanımlar için geçerli olabilir. Kentsel 
yerleşimlerde buna olanak yoktur ve izin verilmez. 

Yapay biyolojik arıtma; doğal koşullarda cereyan eden arıtmanın 
yapay ortamda yapılması esasına dayanır. Bu amaçla, bakteri yatakları 
denilen, az alanda çok  geniş temas yüzeyi yaratan düzeneklerden yararlanılır. 
Geniş temas yüzeyi yaratmada ise, kok kömürü ve kiremit / tuğla parçaları gibi 
gözenekli materyalden yararlanılır. En çok kullanılanı kok kömürüdür. Katlar 
halindeki ızgaralara yerleştirilen kokların üzerinden, atık su  damla damla 
geçirilir. Oksidan bakterilerin faaliyetleri neticesinde, suda bulunan organik 
maddeler tamamen parçalanır  ve suda organik madde kalmaz ( aerobik yıkım 
/ mineralizasyon ). Protozoerlerin bakteriofajik   faaliyetleri neticesinde ise, 
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sudaki, bakterilerin  % 60 - 90’nı temizlenir.  Sonuçta, son arıtma da 
tamamlanarak, berrak kokusuz bir su elde edilir. Bu su dezenfekte edilerek 
çeşitli amaçlarla kullanılabilir. 

 
 
 
 
 

           3.3 Kanalizasyon Sistemi 
Kentlerde, insan atıkları hijyenik yüznumaralar ve kanalizasyon sistemi 

ile konutlardan uzaklaştırıldıktan sonra, arıtma tesislerinde arıtılarak geriye 
kalan su tekrar kullanıma sunulur veya doğal ortamlara verilir. Atık suların 
uzaklaştırılmasında kullanılan kanalizasyon sistemlerinin birkaç tipi vardır. 

a) Ayrık (seperatif) Sistem: Evlerden gelen atık sular ile sokaktan 
gelen yağmur, sulama ve temizlik sularını ayrı ayrı kanallarla toplayan ve 
taşıyan kanalizasyon sistemine bu ad verilir. İki ayrı kanalizasyon şebekesi 
inşa edilmesi nedeniyle, inşaatı daha pahalı olan bir sistemdir. Ancak, bakımı 
ve idamesi daha kolaydır.  Çünkü  evsel atık sularını taşıyan kanalın belli ve 
düzenli bir debisi olur. Bu nedenle de, arıtması daha kolaydır. Ayrıca, bu 
kanala yağmur suları verilmediğinden, hiç bir zaman taşma söz konusu olmaz, 
dolayısı ile de, sokakların ve toprak yüzeyinin insan dışkısı ve idrarı ile 
kirlenme riski yoktur. 

b) Birleşik (üniter) Sistem : Adından da anlaşılacağı üzere tüm atık 
suların ortak ve tek bir kanalla taşındığı kanalizasyon sistemine bu ad 
verilmektedir. Seperatif sistemin aksine, üniter sistemde, tek bir kanal inşa 
edilmesi nedeniyle, inşaat masrafı daha azdır. Buna karşılık bakımı,  idamesi 
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ve arıtma tesisi çalıştırılması hem zor hem de pahalıdır. Çünkü; yağmur suları 
nedeniyle, arıtma tesisine gelen suyun debisi düzensizdir. Ayrıca, aşırı yağmur 
düşmesi halinde, taşarak sokalar ve toprak yüzeyi ve hatta konutlar 
kanalizasyon suyu ile kirlenir. 

C) Karışık ( kombine) Sistem : Bu sistemde, yağmur suları için de 
ikinci bir taşıma kanalı vardır. Belli bir hacime kadar olan yağmur ve sulama 
suları da evsel atık kanalına verilir. Bu hacmin / debinin üzerinde yağmur suyu 
olması halinde, fazlası ikinci kanala (yağmur suyu taşıma kanalına) alınır ve 
oradan taşınır. Bu sistemin, seperatif sisteme göre üstünlüğü, belli bir hacime 
kadar olan yağmur suyunu atık kanalına alarak atık taşıma suyu gereksinimini 
karşılamak suretiyle, masrafı azaltmış olmasıdır. Böylece, hem arıtma 
tesislerine belli  ve homojen bir debide su gelmesi sağlanmış; hem de aşırı 
yağmurlarda kanalizasyon taşması önlenmiş olur.  

 
3.4  Arıtma İşlem ve Tesisleri 
Kanalizasyon sistemi ile toplanan atık sular, yerleşin alanı dışında bir 

yerde kurulacak, arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra doğal ortamlara verilir ya 
da yeniden kullanıma sokulur. 

a) Ön Arıtma ( İlk temizleme); dört ayrı işlemden oluşan ön arıtma 
sırasında kanalizasyon suyu kaba maddelerinden temizlenerek, son arıtma 
işlemine hazır hale getirilir. 

1) Kaba ya da kalın süzme: Bu süzme işlemi sırasında kanalizasyon 
suyu kalın süzgeçlerden / ızgaralardan geçirilerek, kağıt, bez, tahta ve benzeri 
maddelerinden (yüzen maddelerinden) arındırılır. Tutulan bu maddeler 
yakılarak enerji elde etmede kullanılır; ya da deponi alanlarında toplanarak 
yakılır / gömülür. 

2) Çöktürme: Atık su, havuzlarda dinlendirilerek, kum, çakıl ve metal 
parçaları gibi yüzmeyen maddelerinden arındırılır. Bu maddeler  buradan 
alınarak, uygun bir deponi alanına dökülür. 

3) İnce Süzme: Atık su ince süzgeçlerden geçirilmek suretiyle, katı halde 
bulunan insan dışkısı tutulur. Buradan, anaerobik yıkım kulelerine alınır. 

4) Anaerobik yıkım : Sudan ayrılan katı organik maddeler, anaerobik 
ortam sağlayan ünitelerde / kulelerde, ayrıştırılır, hidrolize edilir. Bu işlem 
sayesinde, bir yandan katı organik maddeler sıvılaştırılırken, öte yandan da 
ayrışma sırasında oluşan metan gazı  alınarak enerji elde etmede kullanılır. 

b) Son  Arıtma: Ön arıtma ile, katı organik maddeleri hidrolize edilmiş 
olan atık suyun, kolloidal haldeki organik maddelerinden de arıtılarak, renksiz, 
kokusuz, berrak ve bakterilerinden önemli oranda arındırılmış bir hale 
getirilmesi işlemine son arıtma adı verilir. Son arıtmadan geçirilen su ya doğal 
ortamlara verilir ya da dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sokulur.  

Son arıtma işlemi, çok çeşitli yöntemlerle yapılabilmektedir. Bunlardan 
en çok bilinenleri: 1) su içine elektrotlar yerleştirerek akım geçirme esasına 
dayanan fizik yöntem, 2) suya aliminyum sülfat, demir sülfat, demir klorür ya 
da kireç gibi maddeler ekleyerek yapılan kimyasal yöntem ve 3) biyolojik 
yöntemdir. Fizik ve kimyasal yöntemler pratik olmayan ve bu nedenle de çok 
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sık kullanılmayan yöntemlerdir. Pratikte, daha çok doğal ve yapay biyolojik 
arıtma işlemlerine başvurulur.  

Biyolojik arıtmanın esasını, organik maddelerin, anaerop (hidrolizasyon) 
ve aerop bakterilerce (oksidasyon / mineralizasyon) ayrıştırılması oluşturur. 
Doğal biyolojik arıtmadan kasıt, daha önce de söz edildiği gibi, ön arıtmadan 
geçirilen suyun dere, deniz ve toprak gibi doğal ortamlara verilmesidir. Bu 
ortamlara verilen atık sudaki organik  maddeler, ayrıştırıcı bakterilerin ( aerop, 
anaerop) faaliyetleri sonunda önce hidrolize daha sonra mineralize olarak, 
inorganik maddelere dek indirgenir ve yok edilir ( doğal otopürifikasyon ). Son 
yıllarda, kentleşmenin artması ve doğal ortamlara verilen atık suların doğal 
otopürifikasyon kapasitesini aşacak miktarlara ulaşması nedeniyle, bu yöntem 
değerini kaybetmiştir. Günümüzde, atık suların son arıtmaya tabi tutulmadan  
ve organik maddelerinden tamamen arıtılmadan doğal ortamlara verilmesi, 
bütün gelişmiş ülkelerde yasaklanmıştır. 

Yapay biyolojik arıtmadan kasıt ise; toprakta ya da suda  doğal olarak 
cereyan eden, oksidasyon ve mineralizasyon işleminin yapay ortamlarda 
yapılmasıdır. Bunun da, bakteri yatakları ve aktif çamur olmak üzere iki ayrı 
yöntemi vardır. 

Bakteri yatakları yöntemi : Gözenekli maddeler ile, dar bir alanda, 
geniş temas yüzeyi oluşturularak, bu yüzeylerde ayrıştırıcı bakterilerin faaliyet 
göstermesine olanak sağlayan düzeneklere bakteri yatakları adı verilir. Bol 
gözenekli olması nedeniyle,  bu amaçla, en çok kullanılan madde kok 
kömürüdür. Havuzlara doldurulan kok, ayrıştırıcı bakteriler için, kilometrelerce 
karelik  toprak yüzeyine denk gelen bir temas yüzeyi sağlar. Böylece, doğada 
cereyan eden, ayrıştırıcı bakteri faaliyetleri yapay ortamda gerçekleştirilmiş 
olur. 

Atık su, kok kömürü üzerinden geçirildiği zaman, kolloidal maddeler ve 
bunlara tutulu olan bakteriler  gözeneklerin yüzeyine tutunarak , tıpkı toprak 
yüzeyine olduğu gibi, bir biofilm tabakası oluşur. Bu tabaka anaerop, aerop 
bakterilerden ve protozoerlerden çok zengindir. Bu düzeneğe bakteri yatağı 
denmesi de buradan gelir. Kokla yapılmış olanlarına ise kok kömürlü bakteri 
yatakları adı verilir.   

Atık su ile doldurulan ilk sıradaki kok havuzlarında, su altındaki                  
(anaerop ortamdaki ) kokların gözeneklerindeki anaerobik bakterilerin faaliyeti 
ile organik maddeler hidrolize olur. Daha sonraki kok havuzlarında ise atık su 
damlatmak suretiyle / yağdırarak verilirken, öte yandan da kokların arasından 
hava verilir(aerop ortam).Böylece kokun gözeneklerinde bolca bulunan kuvvetli 
oksidatif bakteriler( aerop bakteriler ) sudaki organik maddeleri okside ederek 
mineralize eder. Yine kokların gözeneklerinde oluşan  tabakada bulunan 
protozoerler ise, diğer bakterileri sindirerek suyun bakterilerden arınmasını 
sağlarlar. Sonuçta, kok kömürü ile doldurulmuş iki üç  havuzlardan geçirilen 
su, organik maddelerinden arınarak, renk koku ve bakterilerinden (%60- 90 
oranında) arınmış olur.  

Bu işlem yan yana sıralanmış anaerop ve aerop kok havuzlarında 
yapılabildiği gibi, küçük hacimli atık sularda, tek havuz ile önce dolu tutarak         
(anaerobik yıkım) sonrada hava vermek ya da havuzun suyunu boşaltarak, 
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kömürlerin havayla teması sağlanmak suretiyle münavebeli bir biçimde 
çalıştırılarak da yapılabilir. 

Atık su fıskiyelerden yavaş yavaş kok kömürü havuzuna damlatılırken / 
yağdırılırken, kömürlerin arasına hava püskürten düzeneklerin bulunduğu kok 
kömürlü bakteri yataklarına perkolatör bakteri yatakları adı verilir. Bu 
düzeneklere sahip olan bakteri yatakları hem daha iyi bir arıtma sağlar hem de 
kömür yatağı havuzlarının sayısını ve alanını küçültme olanağı yaratarak daha 
pratiklik kazanmasına neden olur. 

Aktif çamur yöntemi: Kanalizasyon sularını arıtmada en çok 
başvurulan  yöntemdir. Kanalizasyon suyu oksijenlendiğinde dibine gri, çamur 
gibi bir madde çöker. Bu madde, bakteriler ve protozoerlerden oluşur ve aktif 
çamur olarak adlandırılır. Aktif çamur elde etmek için, havuzdaki kanalizasyon 
suyu içinden oksijen geçirildikten sonra, üsteki kısım boşaltılarak, yeni verilen 
su tekrar oksijenlenir. Bu işlem 15 - 20 kez tekrarlandığında havuzun dibinde 
yeteri miktar ve kalitede aktif çamur birikir. 

Aktif çamur, havuzlardaki kanalizasyon suyunun üzerine püskürtülür ve 
karıştırılır. Atık sudaki kolloidal maddeler ve bunlara bağlı olarak bulunan 
bakteriler aktif çamur tarafından absorbe edilir ve hep birlikte, havuzunun 
dibine çökerler. Aktif çamur içindeki anaerop bakteriler organik maddeleri 
hidrolize eder. Daha sora, diğer bir havuzda su karıştırılır  ve hava verilir           
(dönen çarkların kollarındaki deliklerden hava vermek vb yöntemlerle ). Aktif 
çamur içindeki aerop bakteriler, organik maddeleri okside ederek, mineralize  
ederken, yine aktif çamur bünyesinde bulunan protozoerlerde diğer bakterileri 
sindirir. Böylece geriye organik maddelerinden arınmış, berrak ve kokusuz 
üstelik de bakterilerinden önemli oranda temizlenmiş bir su kalır. Yeniden 
kullanıma sokulabilecek niteliktedir. Dezenfekte edilerek içilebilir. Ancak, 
arıtmaya alınan kanalizasyon suyunun kimyasallarla  ( deterjan, ağır metaller, 
ensektisit vb ) kirlenmemiş olması gerekir. Bu tür, doğal yıkılımı  olmayan 
maddelerle meydana gelen kirlilikler ile radyoaktif kirlilik biyolojik yöntemlerle 
temizlenemediği gibi, aktif çamur ve bakteri yataklarının işlevini de bozar.  Bu 
nedenle de, kanalizasyon sularının, başta doğal yıkılımı olmayan deterjanlar 
olmak üzere, bu tür maddeler ile  kirlenmemesine özen gösterilmesi gerekir. 

Her aktif çamur uygulama işleminden sonra, aktif çamurun miktarı artar. 
Çünkü; işlem sonunda, arınmış sudan geriye kalan madde aktif çamurdan 
başka bir şey değildir. Tekrarlanacak işlem için gereken aktif çamur alındıktan 
sonra, geriye kalan fazlası çok kaliteli bir balık yemi ya da biogübredir                
(toprağın bozulan doğal bakteri florasını yeniden oluşturarak verimliliğini 
artırır). Bu nedenle de, bu tesisler genellikle balık üretim havuzları ile entegre 
edilir ve balık üretilerek,tesisin masrafları minimize edilir. 

 
 
 
 
MEZARLIKLAR, ÖLÜLERİN DEFNİ ve NAKLİ 
Umumi Hıfzıssıha Kanununun 211- 234 Maddeleri ile düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre: 
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Ölülerin mezarlık olarak ayrılmış olan yerler dışına gömülmesi yasaktır. 
Belediyelerce mezarlık olarak seçilen yerlerin ilgili yerin hekimliğince 
onaylanması gerekir. Mezarlıkların bakımı onarımı ve düzeninin korunması 
belediyenin görevidir. Belediyesi olmayan yerlerde bu işi ihtiyar heyeti yapar. 

Defin ruhsatı, belediyelik yerlerde belediye tabipliğince belediyesi 
olmayan yerlerde ise sağlık ocağı hekimleri tarafından verilir. Özel tabiplerce 
veya hastaneler tarafından verilen ölüm tutanak ve defin ruhsatlarının bu 
tabiplerce onanması gerekir. Onanmadan geçerliliği yoktur. Defin ruhsatı veren 
hekimler, ölüm nedeni olarak doğal olmayan bir sebep ( cinayet, intihar vb) ya 
da ihbarı mecburi bulaşıcı hastalık düşünür ise, derhal ilgili mercilere haber 
vermek zorundadır ( doğal olmayan ölümlerde savcılığa,emniyete, bulaşıcı 
hastalıkta ise sağlık ocağı ya da sağlık müdürlüğüne). Defin ruhsatı olmayan 
ölülerin gömülmesi yasaktır. 

Kitle ulaştırma araçları ile ölü taşınması / nakledilmesi yasaktır. 
Belediyeler cenaze arabası bulundurmak zorundadır. Kolera, veba, çiçek, 
şarbon, cüzzam ve ruamdan ölenlerin cenazeleri nakledilemez ve öldükleri 
yerleşim yerinin mezarlığına gömülmek zorundadır. Bunlar gömüldükten 
sonra, üzerinden bir yıl geçmeden mezarları açılamaz ve mezardan çıkarılıp 
nakledilemez. Ölülerin, bir yerleşim yerinden diğerine nakledilebilmesi için, 
nakledilmesinde sakınca olmadığına dair hekim raporu gereklidir. Nakledilecek 
ölülerin usulüne uygun bir biçimde tabutlanması ve gereğinde tahnit edilmesi     
(kokmaya karşı kimyasalla muamele edilmiş olması) gerekir. Yabancı 
ülkelerden gelen ölülerden, hareket ettiği ülkelerin resmi makamlarından nakil 
izni ve sağlık sakıncası olmadığına dair belge istenir. 

İnserasyon fırını projeleri Sağlık bakanlığının izin ve onayına tabidir. Bir 
cesedin yakılabilmesi için;  o kişinin sağlığında ve ölümüne neden olan 
hastalığının tedavisi ile ilgisi olmayan, bir hekimden ölümün doğal olduğuna ve 
nedenine  dair ölüm raporu ile ölümünde doğallık dışı hiçbir şüphe 
bulunmadığına dair yerel emniyet gücü (polis  / jandarma) yazısı gereklidir. 
Özetle, bir ölünün cesedinin yakılabilmesi için, ölümünde, en ufak bir doğallık 
dışı ve şüphe götürecek durumun bulunmaması gerekir. Kanun koyucu 
cesedin yakılarak, delililerin yok edilmesine karşı önlem almak istemiştir. Ölen 
şahsın yazılı vasiyeti veya vasiyet ettiğine / istediğine dair üç şahit gereklidir. 
Bir ceset gömüldükten sonra tekrar çıkarılarak yakılamaz. 

 
 
HAYVAN GÜBRELERİ VE GÜBRELİKLER 
Hayvan dışkı ve idrarı usulüne uygun olarak zararsızlandırılmaz veya 

kullanılmaz (gübre ve tezek olarak) ise birçok sağlık sakıncası doğurur. Bu 
nedenle de, gerek kullanımda ve gerekse yok edilmesinde belli kurallara 
uyulması gerekir. Bu önlem ve işlemlerin başlıcaları aşağıda sayılmıştır. 

1) açığa bırakılan hayvan atıkları başta karasinekler olmak üzere çok iyi 
bir vektör jitidir. Bunların karasinek  ve diğer haşerelerin üretmesine engel 
olmak üzere bazı önlemler alınması ya da bazı kurallara uyulması gerekir. Bu 
dizeden olmak üzere açıkta biriktirilen hayvan gübrelerinin  4 -7 günde bir alt 
üst edilerek karasinek larvalarının olgunlaşmasının engellenmesi gereklidir.  
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Açıkta biriktirilen gübrelerin derinliklerinde yanma oluşur ve bu nedenle 
gübrelerin derinliklerinde sıcaklık yüksektir. Bu sıcaklık karasineklerin 
larvalarını öldürür. Olağanda, karasinekler yumurtalarını gübrenin yüzeyine 
bırakır. Alt üst edilmesi halinde bu yumurtalar gübrenin derinlere (sıcaklığın 
yüksek olduğu yere) aktarılmak suretiyle larva oluşumu engellenmiş olur. 

2) Gübrelerin karasineklerin girişine olanak bulunmayan (pencereleri tel 
kafesle kaplanmış ya da tamamen kapalı) yerlerde biriktirilerek buradan 
doğruca tarlaya götürülmesi, karasinek oluşumunu engelleyecek diğer bir 
önlemdir. 

3) Açıkta biriktirilen gübrelerin, sıkıştırılarak üzerinin toprakla örtülmesi, 
karasineklerin yumurta bırakmasını engelleyen diğer bir önlemdir. Belli bir süre 
bu şekilde muhafaza edilen gübre, daha sonra bellerle kalıplar halinde 
kesilerek toprak tabakasından ayrılır ve tezek olarak kullanılabilir. 

4) Hayvan gübreleri kullanılmayacak ise, gömmek ve yakmak onların 
zararsız hale getirilmesi için en uygun önlemdir. Ancak hayvan gübresi çok 
değerli bir biogübredir. Bu nedenle önerilmez. Hayvan  gübrelerinin, iyi bir 
biogübre olma özelliğinden dolayı, tezek olarak kullanılması da ekonomik ve 
akılcı değildir. usulüne uygun olarak saklanarak tarlalara dökülmesi halinde 
tarladan elde edilecek ürün fazlası tezek yerine alınacak ve daha sağlıklı diğer 
bir yakıtı finanse ettiği gibi çiftçinin daha da karlı olacağı bilinmektedir. Bu 
nedenle de, hayvan gübreleri için en akılcı ve ekonomik yol; kapalı yerlerde 
biriktirerek, bir süre bekletilip, doğrudan tarlaya taşınmasıdır.  

5) Anaerobik yıkım çukur / kulelerinde ayrıştırarak (metan gazı) elde 
edilmesi, hayvan gübrelerinin yok edilmesi için en modern yöntemdir. Bu 
yöntemle üç dört büyük baş hayvanı olan bir çiftçinin tüm yıllık enerji 
gereksinimi karşılanabilmekte ve çok büyük ekonomi sağlamanın yanında 
hayvan gübreleri ile çevrenin kirlenmesi de tamamen önlenmiş olmaktadır.  
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KATI  ATIKLARIN ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ 
 
                                                                Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
 
 
 
1. KONUNUN  ÖNEMİ ve TANIMI 
Her geçen gün, teknolojinin ilerlemesi ile, insanlık hem tür hem de miktar 

açısından daha çok üretiyor ve tüketiyor. Adeta bir tüketim histerisi ve anarşisi 
yaşanıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak, çevreye bırakılan atık miktarı, her 
geçen gün artıyor. Bu atıklar, doğal çevrim kapasitesini aşma ya da atığın 
doğada yıkılmayan madde olması gibi nedenlerle, çevrede sürekli olarak 
birikiyor. Kısa bir anlatımla, çevre kirleniyor. Çevre kirliliği; kemiricilerin, 
vektötörlerin çoğalmasına, bakterilerin üremesine, taşınmasına ve  insan 
sağlığına zararlı diğer maddelerin insana ulaşmasına ortam hazırlayarak, 
toplum sağlığına zarar veriyor. Bunun yanında, estetik ve koku gibi nedenlerle 
insanın konforunu da bozuyor. Bunlardan daha da kötüsü, 28 Nisan 1993’de 
Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü’nde olduğu gibi, patlayan atıklar doğrudan 
doğruya kendisi can alıyor ve  alacak. Özetle, bu gidişe karşı önlem alınmaz 
ise, insanlık atık içinde boğulacak. 

Elbette ki, insanlığın gönenç (refah) düzeyi arttıkça daha çok 
tüketmektedir ve tüketecektir. Başka bir deyişle, insanlığın refah düzeyini 
yükseltebilmek, onun tüketim düzeyini yükseltmek anlamına geliyor. Ancak; 
dünyadaki veriler ve araştırmalar, atık miktarlarındaki artışının, insanlığın 
refahına paralel gitmediğini ve insanların refahı ile kıyaslandığında; atık 
hacminin insanlığın gönenç düzeyinden çok daha hızlı arttığını gösteriyor. 
Bunun bir göstergesi olarak, atık miktarı ile ülkelerin kalkınmışlığı ve gönenç 
düzeyi kıyaslandığında, bunların birbiri ile örtüşmediği görülmektedir. Örneğin, 
OECD Raporu’na göre; en çok atık üreten ilk on sıradaki ülkeler şöyle 
sıralanmaktadır ( Kilo / Kişi / Yıl ): 

 
1)  ABD  721                       6) Japonya    411  
2)  Hollanda  497                7) İsveç   374 
3)  Norveç 472                    8) Türkiye / İtalya   353 
4)  Macaristan  463             9) İngiltere  348 
5)  İsviçre 441                    10) Belçika    343 
 
Yukarıdaki sıralamadan da görüldüğü gibi, yaşam standardı birbirine 

benzer olan, ABD, İsviçre, İngiltere ve Japonya’nın, bir yılda kişi başına 
ürettikleri atık miktarları arasında çok büyük fark var. ABD diğerlerinin iki 
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misline yakın atık üreterek, bu konuda, dünya şampiyonu. Yaşam standardı, 
sayılan bu ülkelerle denk olan, Almanya ve Fransa ise, atık üretmek açısından 
ilk on sıraya bile girmiyor. Bu iki ülkede,  bir yılda, kişi başına üretilen  atık 
miktarı  ABD’de üretilenin neredeyse dörtte biri. Aynı uyumsuzluk Hollanda ile 
Belçika arasında görülüyor. Gönenç düzeyleri birbirine denk bu iki ülkeden, 
Hollanda  Belçika’ya göre neredeyse bir buçuk misli daha fazla atık üretiyor. 
Özet bir anlatımla, aynı gönenç düzeyinde olan bir kısım ülkeler çok daha fazla 
atık üretirken diğer bazıları daha az atık üretebiliyor. Daha da belirgin olanı, 
refah düzeyi daha düşük olmasına karşın, kendisinden çok daha yüksek 
gönenç  düzeyi olan ülkelerden daha fazla atık üreten ülkeler var. Örneğin; 
Türkiye,  bu rapora göre, Belçika,  İngiltere, Fransa ve Almanya’dan daha çok 
atık üretiyor. 

Buradan çıkan sonuç çok açık, insanların ve ulusların ürettikleri atık 
miktarı yalnızca onların yaşam / gönenç  düzeyi  ile ilintili değil. Milyarlarca ton 
atık üreterek, atıklar içinde boğulmak, yaşam düzeyinin artmasının  bir bedeli 
de değil. İnsanlık, aynı yaşam standardına çok daha az atık ile ve temiz bir 
dünya da ulaşabilir. Bunun için ise; akılcı bir üretim ve tüketim ile, atıkların 
kontrol altına alınması yeterli olacaktır. 

 Tanımlarının birbirine çok benzer olması nedeniyle, atık ve artık 
terimleri, genellikle, birbiri ile karıştırılıyor ve birbiri yerine kullanılabiliyor. Oysa, 
bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Atık, insanların üretim ve tüketim 
faaliyetleri sonunda geriye kalan ve çevreye bırakılan maddeler olarak 
tanımlanır. Artık ise, insanların yine bu faaliyetleri sonunda artan, geriye kalan; 
ancak ekonomik değeri olan ve kullanılabilen maddelerdir. Bu tanımlardan da 
anlaşılacağı üzere, atık ve artık tanım ve nitelemesi durumsaldır. Aynı madde, 
duruma göre, atık ve artık tanımına girebilmektedir. Örneğin; sofrada kalan 
ekmek, bir sonraki yemekte kullanılmak üzere saklandığında artık, çöpe 
bırakıldığında ise atık tanımlamasına girmektedir. Benzer bir örnek; bir 
fabrikada yan ürün olarak çıkan  aynı madde, entegre diğer bir ünitede ya da 
diğer bir fabrikada ham madde olarak kullanıldığı zaman artık, çevreye 
bırakıldığı zaman ise atık tanım ve kapsamına girmektedir. Çoğaltılabilecek bu 
örneklerden de görüleceği üzere, bu ikisi arasındaki fark, maddenin ekonomik 
değerinin olup olmamasından daha çok, kişi ya da kurumlar indinde, marginal 
değerinin olup olmaması ile ilgilidir. Kimisine göre artık olan aynı madde 
kimisine göre de atıktır.  İki terimin birbiriyle karıştırılması ya da birbiri yerine 
kullanılması da buradan gelmektedir. Açık ve en kısa tanımı ile, çevreye 
bırakılan her şey atıktır; ya da bir maddenin atık olmasını belirleyen en önemli 
özellik; onun çevreye bırakılmış olmasıdır. İşte katı atık konusunda yapılması 
gerekende; atıkları artık haline getirebilmek ya da artıkları atık yapmamaktan 
ibarettir. Başka bir anlatımla, artık atık bileşeninde artıkların payını 
olabildiğince yükseltmek ve hatta atık oranını sıfırlamaktır. 

Atıklar, maddesinin durumuna göre; katı, sıvı ve gaz, oluştuğu yer  ya da 
faaliyet türüne, kaynağına göre; endüstriyel, evsel, tarımsal, tıbbi atıklar, savaş 
atıkları, çevreye ve insanlığa verdikleri zarara göre; tehlikeli ( özel ), tehlikesiz      
(genel), doğadaki çevrimlerine göre; yıkılabilen / ayrışabilen, yıkılmayan / 
ayrışmayan atıklar olarak tanımlanır ve sınıflandırılır. 
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Çevrede biriken atıklar, başlıca şu kaynaklardan gelmektedir (çokluk ve 
önem sırasına göre):1) Evsel atıklar (yiyecek atıkları, kuru atıklar ve kül ), 2) 
sanayi atıkları, 3) tarım atıkları, 4) inşaat atıkları, 5) savaşın, ve savaş 
aletlerinin yarattığı atıklar. 

Bu atıkların birçoğu, o faaliyet alanını düzenleyerek, hiç üretilmemesi, 
yaratılmaması olanaklı olan atıklardır. Üretilmesi kaçınılmaz olanların ise;  
tamamı kontrol altına alınabilir ve zararsız hale getirilebilir. Örneğin, sanayideki 
yan ürünlerin değerlendirilerek, çevreye bırakılmaması, bu anlamdaki atıkları 
tamamen ortadan kaldıracaktır. Diğer bir örek ise; savaş kırımı ile oluşan ve 
savaş aletlerinden  gelen atıklardır. Bu atıkların miktarındaki artış, son 
zamanlarda büyük bir hız kazanmış ve  bu nedenle de, atıklar içindeki sırası, 
giderekten, yükselmektedir. Oysa,  ne savaş aleti ne de savaş insanlığın temel 
gereksinimidir. İnsanlık, barış anlayış ve görüşünde (konseptinde) birleştiği 
zaman, ne savaş  kırımından, yıkımından gelen atıklar  ne de savaş  
silâhlarından da kalan atıklar olacaktır. 

 
 
2 . ATIK  MİKTARININ  AZALTILMASI 
İnsanların ve toplumların gönenç düzeylerinin üretim ve tüketim düzeyi 

ile yakından ilgili olduğu ve gönenç düzeyinin yükselebilmesi için, daha çok 
üretmeleri ve tüketmeleri gerektiği bilinen bir gerçektir. Daha çok üretim ve 
tüketim ise, daha çok atık anlamına gelmiştir. Atık ise, günümüze dek, refahın 
doğal bir sonucu ve katlanılması gereken bir bedel olarak algılanmıştır. Oysa, 
insanların / toplumların, daha az atık üreterek , daha az bedel ödeyerek,  çok 
daha üst düzeyde bir yaşam standardına ulaşması olanaklıdır.  Bunun yolu 
ise, üretim ve tüketimin çevreci bir yaklaşımla düzenlenmesinden geçmektedir. 
Başka bir anlatımla, insanların, günümüzdeki üretim ve tüketim anlayışları 
değiştirilerek, atık miktarlarını günümüzdeki düzeylerin çok altına çekmek 
olanaklıdır. Yerleştirilmesi, değiştirilmesi gereken bu anlayış ve davranışların 
başlıcaları aşağıda özetlenmiştir. 

1) Tüketimin düzenlenmesi: Günümüzde, insanlar çok bilinçsizce 
tüketmektedir. Bu bilinçsizlik yer yer salt tüketmek amacıyla tüketmek 
boyutlarına varmaktadır (al ve sonra da at mantığı ).  Bu durum, yoksul varsıl 
tüm insan ve toplumlar için geçerlidir. Ancak, varsıl insan ve toplumlarda çok 
daha büyük boyutlardadır. Örneğin; ABD’deki bir bebeğin bakımı için, 
Hindistan’daki bir bebeğin bakımı için çevreye bırakılandan, 27 kat daha fazla 
atık bırakılmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, oluşan atık miktarı olması 
gereken / zorunlu olan miktarın kat be kat üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle, 
dünyadaki atık miktarını azaltmanın en kestirme yollarından birisi de, bu 
anlayışı değiştirmektir. İnsanlara, olabildiğince işlevsel ve gerçek gereksinime 
yönelik bir tüketim alışkanlığı kazandırılması gerekir. Toplumların bu konuda, 
yönde eğitilmesi ve yönlendirilmesi, toplam atık hacmini  önemli oranda 
azaltacaktır. Aynı şekilde, insanların, her türlü gereksinimini karşılamada, 
çevreye zarar vermeyen, çevre gözeten ürünleri yeğlemesi; ancak onların 
eğitilerek, çevreye karşı duyarlılık kazanmaları ile olanaklı olacaktır. 
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2) Üretimin düzenlenmesi : Geleneksel üretimde, yalnızca elde edilecek 
ekonomik kazanç ve ürünle ilgilenilmiş, buna ulaşılırken kullanılan doğal 
kaynaklar, üretim sırasında ortaya çıkan atıklar ve ürünün tüketildikten sonraki 
hali gibi konularla hiç ilgilenilmemiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak, 
geleneksel sanayi ve üretim, doğal kaynakları atığa dönüştüren bir fabrikaya 
dönüşmüştür (Aşağıdaki şekle  bakınız).  Bu durumun devam etmesine olanak 
yoktur. Çünkü; bu durumun devam etmesi, tüm doğal kaynakların atığa 
dönüşmesi, küremizin ise; bir çöplüğe dönüşmesinden başka bir sonuç 
doğurmayacaktır.  

İnsanlığın ve küremizin geleceği için; üretimin yeni bir anlayışla 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu dizeden olmak üzere; her türlü üretimde, en 
az ve en zararsız atık bırakan hammadde ve üretim teknolojisinin                   
(prosesinin) yeğlenmesi birçok atığı ortadan kaldıracak, birçoğunun ise 
miktarını azaltacaktır. Aynı şekilde, üretim sonunda yaratılan ürünlerinde, en 
az ve en zararsız atığa neden olanlarının yeğlenmesi gerekir.  Bu konuda, 
dayanıklı ve tekrar tekrar kullanılabilir  eşya üretmek ve kullanmak  son derece 
önemlidir. 

 
 
 
 
GELENEKSEL SANAYİ 
 
             gaz atık 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       KATI ve SIVI 
                                                                                           ATIKLAR 
 
 
 
 
HAM 
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                                                      ÜRÜN 
                                                                         ESKİ  ÜRÜN     
 
        
* Doğal kaynakları atığa dönüştüren fabrika 
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Günümüz koşullarında, sağlık araç gereci ve hijyenik bazı tüketim 
malzemelerinde olduğu gibi, bazı maddelerin tek kullanımlık (dispozıbıl) olması 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Buna karşılık, bazı maddelerin ise; tek kullanımlık 
olmasına hiç de gerek yoktur. Örneğin; gıda ambalajlarında her türlü pet şişe 
ve naylon kaplar yerine cam şişe kullanılabilir. Bunlar, temizlenerek yeniden ve 
tekrar tekrar kullanılabildiği gibi, kırıntı ve döküntüleri doğal yıkıma uğrayarak 
çevre kirliliğine de neden olmaz. Diğer bir örnek ise; pillerdir. Bir sefer 
kullanılacak piller yerine, doldurularak tekrar tekrar kullanılabilir piller üretilmesi 
ve tüketilmesi, hem atık pil miktarını, hem de bu miktar içindeki cıva oranını 
azaltır (doldurulabilir pillerde daha az cıva kullanılması nedeniyle ).  

  Üretici ürettiği üründen sorumlu olmalı, kullanıldıktan sonra, yeniden 
kazanım / kendine veya bir başka maddeye dönüşüm sorumluluğunu taşımalı, 
tüketici da bu tür maddeleri yeğlemelidir. 

Üretimin  yeniden düzenlenmesi önlemlerini, yinelemek madde madde 
sıralamak gerekir ise; a)  Üretim sırasında en az ve en zararsız atık bırakan 
hammadde ve üretim teknolojisi kullanan, b) dayanıklı eşya üreten, c) 
eskidiğinde  dönüşümü olanaklı eşya üreten bir sanayi (aşağıdaki şekle 
bakınız) ve çevreye duyarlı bir toplum  yaratmak olarak özetlenebilir. Bu 
konuda, toplum eğitilmeli, insanların olabildiğince dayanıklı, tekrar kullanılabilir 
eşyalar üretmesi ve tüketmesi özendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Bu 
yönlendirme, aynı gereksinime yanıt veren iki üründen, çok atık bırakan ya da 
insan ve çevre sağlığına daha zararlı olanının üretimine izin vermeme gibi 
zorlamaları da içermelidir. Bırakın yapsınlar mantığının olumlu sonuçlar 
vermediği ortadadır. 

ÇAĞDAŞ / ÇEVRECİ SANAYİ 
 

                     filtrasyon  
 
 
                                                               yeniden   kullanım 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  katı  atık 
 
                                                                                            Arıtılmış   su 
 
HAM                                                                                                                           
MADDE                                                                                 YAN   ÜRÜN 
 
 
                                                                              
                                        ÜRÜN             ESKİ  ÜRÜN 
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3) İşlevsel ve küçük ambalajlar kullanmak : Atıklar üzerinde yapılan 

incelemeler, atıkların önemli bir kısmının, kullanılan eşyaların kendinden daha 
çok, bunların ambalajlarından oluştuğunu göstermektedir. Ambalajların büyük 
çoğunluğu ise, işlevsel ambalaj olmaktan  daha çok, tüketim albenisi yaratan 
ve reklama yönelik abartılı ambalajlardır. Bu anlayıştan uzaklaşılarak, 
olabildiğince küçük ve az atık bırakan ambalajlara yönelinmesi, atık hacminde 
önemli azalmalara neden olacaktır. 

4) Ambalajlarda doğal yıkılımı olan malzeme kullanılması : Ambalajların, 
olabildiğince, doğada biyolojik yıkımı olan materyalden yapılması, bu tür 
atıkların kısa sürede yıkılarak yok olması nedeniyle, çevrede biriken atık 
miktarını önemli oranda azaltacaktır. Bu dizeden olmak üzere naylon, plâstikler 
ve metal  yerine, cam, kağıt ve tahta  ambalâjlar yeğlenmelidir. 

 
3. ATIKLARIN  YENİDEN  KAZANILMASI  / DÖNÜŞÜM 
Ürünlerin kullanılıp eskidikten, atık niteliği kazandıktan  sonra, tekrar 

kazanılarak yeniden kendisi veya bir başka madde yapılmasında kullanılması 
durumuna dönüşüm ( recycling ) böyle maddelere dönüşümlü madde bu tür 
madde üreten sanayiye ise, dönüşümlü sanayi adı verilmektedir. Her tür 
üretimin, olabildiğince dönüşümlüye çevrilmesi, atık hacmini azaltmakla 
kalmayacak, bu ürünlerin doğal rezervlerinin de ömrünü uzatacaktır. Yalnızca 
doğal kaynaklardan alınan hammadde ile çalışılması halinde, bir gün bu 
kaynakların tükeneceği kesindir 

Dünya metropollerinin verilerine göre; katı atıkların içerikleri 
incelendiğinde, bunların yaklaşık;  % 35’inin kağıt, % 22’sinin mutfak orijinli 
organik madde % 12’si plastik, % 10’u cam, % 10’u kül / toz, % 9’u metaller ve 
% 2’sinin ise  kumaşlardan oluştuğu görülmektedir Bunların büyük çoğunluğu 
yeniden kazanılabilir ve değerlendirilebilir maddelerdir. Kağıt, plastik, cam, 
metaller, piller tekrar kendisine dönüştürülebilerek, kullanıma sokulacak 
maddelerin başında geliyor. Buna karşılık, günümüz teknolojik düzeyinde, geri 
dönüşü olmayan ve yeniden kullanıma sokulamayan maddelerin sayısı çok 
azalmıştır. Bunların başında ise; sağlığa zararlı kimyasallar, hastane atıkları      
(ilaçlar, enjektörler), boya atıkları gelmektedir. Dönüşümü olanaklı olan 
maddelerin dönüşümü ya da yeniden kullanımı sağlandığında, hem çevrede 
biriken atık miktarı,  %30 ile %60’ lara varan bir oranda azalır, hem de bu 
maddelerin doğal kaynaklarının (rezervlerinin) ömrü uzamış olur. Bulara ek 
olarak, daha nice yararları da beraberinde getiren bu uygulamaların başlıcaları 
aşağıda özetlenmiştir. 

 
 1) Kağıt :  Yukarıdaki verilerden de görüldüğü üzere, atıkların % 30’dan 

fazlası çeşitli amaçlarla kullanılmış kağıtlardan oluşmaktadır. Buna karşılık, 
kağıt dönüşümü çok kolay ve ekonomik olan bir maddedir. Kağıttan ileri gelen 
atıkların tamamının dönüştürülmesi, daha işin başında, çevrede biriken atık 
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hacminde % 30’ları aşan bir azalma getirir. Buna ek olarak; bir ton atık kağıdın 
yeniden kullanıma sokulması, 17 büyük ağacın kesilmesini önlüyor ve 4100 kw 
enerji, 26 ton su tasarrufu sağlıyor. Dahası;  bir ton kağıdın fiyatı kadar bir 
ekonomik girdi  getiriyor. Böylece; bir yandan daha az enerji kullanmak 
suretiyle çevre kirliliğinin önlenmesine katkı getirirken öte yandan da ağaç 
kesimini önleyerek doğanın otopürifikasyon kapasitesinin azalmasını da 
önlemiş oluyor. Kağıt dönüşümünün, sağladığı yararları bir liste haline 
getirmek gerekir ise; a) ağaçların korunması suretiyle doğanın otopürifikasyon 
kapasitesini koruma, b) gelecek kuşaklara kesilebilecek ağaç rezervi bırakma, 
c) katı atık hacmini % 30 azaltma, d) enerji tasarrufu nedeniyle bu enerjinin 
elde edildiği ( kömür, petrol ve gaz gibi) doğal rezervlerinin ömrünü uzatma,       
e) yine enerji tasarrufu nedeniyle, çevreye bırakılan atık gaz ( CO2, SO2 ) 
hacmini azaltma, f) ekonomik girdi sağlama, akla hemen gelebilen ve bu 
listede yer alacak olan konulardır. Bu liste daha da uzatılabilir. 

 
2) Metaller : Metaller hem dönüşümü olanaklı hem de atıklar içinde 

oldukça önemli bir hacim tutan diğer bir madde grubunu oluşturur. Atık 
metallerin yeniden kullanıma sokulması, bir yandan bu metallerin doğal 
rezervlerinin (madenler) korunarak, ömrünü uzatıp gelecek nesillere kalmasına 
olanak sağlarken, öte yandan da bunların çevrede atık olarak kalması / 
birikmesi  önleniyor ve ham cevherlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar 
da önlenmiş oluyor. 

Çevrenin ağır metallerle kirlenmesi, bu atıkların çevrede birikmesinin 
yanında, gerek doğrudan (özellikle su yolu ile oral ve inhalasyonla solunum 
yoluyla) gerekse gıda zincirine girerek, (özellikle su ürünleri ile) insan sağlığına 
ciddi zararlar veren madde gruplardan birisi olması açısından da önem taşıyor. 
İnsan sağlığına zararlı olduğu kesinleşmiş olan 35 dolayında ağır metal var. 
Bunlardan en çok bilinenleri; kurşun, cıva, kadmiyum,arsenik, alimünyum, 
nikel, bakır, kalay, demir,mangan, antimon, kobalt, volframdır. Birçoğunun 
kanserojenik etkisi olduğu biliniyor. Ayrıca, kronik toksikasyonlara yol açarak 
çeşitli organlarda (sinir sistemi, böbrekler ve hemapoetik sistem ) harabiyet ve 
fonksiyon bozukluklarına yol açıyorlar. Kardio vaskuler sisteme olumsuz etkisi 
olanlar da var. Ağır metallerin inhalasyonla veya suda erimiş olarak oral yolla 
bol miktarda alınması akut toksikasyonlar da yapıyor. 

2. Organik maddeler : Mutfak kökenli organik atıklar, açık alanlarda 
yayılarak ya da kompostaj kulelerinde ayrıştırılarak (60 derece santigrat 
derecede anaerop / termofil  ortamda ayrışmaya / fermantasyona tabi tutma) 
elde edilen madde gübre olarak kullanılıyor. Bu biogübre, kimyasal 
gübrelerden daha üstün. Çünkü; bunlar, toprağın ihtiyaç duyduğu azot ve 
fosforu karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda, bünyesinde bulunan bakterilerle, 
toprağın  saprofit bakteriler ( azobakteriler vb ) yönünden  fakirleşmiş olan / 
bozulmuş olan bakteri florasını da düzeltiyor. Böylece saprofit bakteriler 
bakımından zengin bir toprak oluşuyor.Organik maddelerin, gübreye 
dönüştürülerek yeniden kazanımı; bir yandan çevrede biriken atık miktarını  % 
20 azaltılırken öte yandan da kimyasal gübrelerin elde edilmesi için gerekli 
olan yoğun enerjinin tasarrufu ile, yakıtlardan atmosfere atılan, kükürt ve 
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karbondioksit emisyonunun hacmini de azaltıyor. Ayrıca, fosil yakıtların 
rezervlerinin ömrünü de uzatıyor. 

Yeniden kazanım uygulamaları yalnızca yukarda özetlenen madde ya 
da madde gurupları ile sınırlı değil. Daha onlarca örnekleri var. Örneğin, 
plastikler tekrar kendine dönüştürülebiliyor. PVC şişeler (pet şişeler) yeniden 
kazanılarak, kaliteli bir ipe dönüştürülüp tekstil sanayinde, ayrıca araba 
aksamı, fırça, film ve banyo küveti yapımında kullanılıyor. ( Ne mutlu ki, 
bunlardan bir tanesi de, SASA tarafından,  Adana’da kuruldu. Bu fabrika yılda 
on bin ton pet şişe işleyecek kapasitede. Tam kapasite ile çalışmaya 
ulaştığında Türkiye’deki petlerin % 35’i geri dönüştürülmüş olacak). Araba 
lastikleri yol inşaatında dolgu maddesi olarak, eski spor ayakkabılarının 
tabanları atletizm pisti, tenis kortu gibi spor alanlarının zeminlerini döşemede, 
geriye kalan kısımları ise koltuklarda dolgu maddesi olarak, sıvı besin 
ambalajında kullanılan Tetra Pak mobilya üretiminde kullanılıyor. Bilgisayar ve 
benzeri elektronik araçlar yeniden kendisine dönüştürülüyor.  Örnekleri verilen 
bu maddelerin, doğada yıkılımı olmayan ya da çok uzun süren maddeler 
olduğu düşünüldüğünde, bu dönüşümler hem ekonomiye girdi sağlanmış hem 
de gelecek nesillere miras bırakılacak çöp dağlarını önlenmiş oluyor. 

Gelişmiş ülkelerde katı atıkların  % 60’ı yeniden kullanıma sokuluyor ve 
bu maddeler en az 3-4 kere sirküle ediliyor. Roma ve Madrid katı atıklarının 
tamamını geri kullanıma sokmayı amaçlamış kentlerin başında geliyor. 
İngiltere, kağıdın %64’ünü, Belçika ise % 57’sini yenden kullanıma sokuyor. 
Fransa, çöplerden bir yılda 200 bin ton cam, 150 bin ton alüminyum, 150 bin 
ton bakır elde ediyor. 

Gelişmiş ülkeler, bir yandan kendi ülkelerinde çöplerin zararsız hale 
getirilmesi için çok ciddi önlemler alıp, büyük masraflara girerken öte yandan 
da sağlık sakıncaları yüksek ve giderilmesi zor ve masraflı bazı atıkları (radyo 
aktif atıklar, petrol işlenmesi sonunda kalan atıklar vb) gelişmekte olan 
ülkelere, ucuza satarak ya da çok az bir kira ücreti ödeyerek, ihraç ediyorlar. 
Bir yandan bu atıklardan kurtulurken bir yandan da ekonomik girdi elde 
ediyorlar. Greenpeace örgütünün verilerine göre; 1992 yılında 70 gelişmekte 
olan ülkeye 70 milyon Dolarlık tehlikeli atık satılmıştır. Aynı şekilde, bir dönem, 
Tükiye’ye de bol miktarda petrol rafinerisi atıkları satılmış ve bunlar    imalinde 
kullanılmıştır. 

 Atıkların yeniden kazanılması için, her şeyden önce, dönüşümlü / 
yeniden kazanılabilir maddelerin  diğer atıklardan ayrılarak, toplanması ve 
işlenecekleri ünitelere taşınması gerekiyor. En kısa anlatımıyla, bir  ayırma ve 
toplama zincirinin oluşturulması gerekiyor. Bu dizeden olmak üzere, katı 
atıklar, kimi ülkelerde ev ve işyerlerinde yani işin daha başlangıcında ayrı ayrı 
biriktiriliyor ve bu maddeler belediyeler tarafından haftanın ayrı günlerinde ve 
ayrı araçlarla toplanarak doğrudan işlem merkezlerine götürülüyor. Kimi 
ülkelerde ise tüm atıklar karışık toplandıktan sonra, ayırma merkezlerinde 
ayrılıyor ve buradan işlem merkezlerine gönderiliyor. Bu zincirin tamamlan-
masındaki en sorunlu işlem / en zor iş ise, bu maddelerin diğer atıklardan 
ayrılması işlemidir. Bu konuda çok çeşitli uygulamalara başvuruluyor. Bu 
uygulamalar ise; a) yasal kısıtlama / zorlamalar, b) ticari uygulamalar, c) 
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gönüllüğe dayalı uygulamalar olarak sınıflandırılabilir. Her ülke, kendi sosyo 
ekonomik ve kültürel yapısına göre; bu uygulamalardan oluşan bir demet 
uyguluyor.  

Bazı maddelerin kullanılmasının yasaklanması, üreticileri kendi atıklarını 
toplama ve yeniden işlemeye mecbur etme, tüketicilerin bazı atıkları ayrı 
biriktirmeye mecbur etme gibi yasal düzenlemeler, yasal kısıtlama ve 
zorlamaların en çok bilinen örneklerini oluşturuyor.  Bu yasal düzenlemeler 
çeşitli ülkelerde çeşitli şekilde formüle ediliyor. Danimarka’da olduğu gibi, bazı 
ülkeler “tek yönlü / dönüşümsüz” ambalaj maddesi kullanmayı tamamen  
yasaklıyor. İsveç’te olduğu gibi, bazı ülkelerde bazı maddelerin, ilgili firma 
tarafından toplaması /geri alınması ve yeniden kullanması zorunlu. Yine, İsveç 
ve ABD’de olduğu gibi, bazı ambalajlarda zorunlu depozito uygulaması ile ilgili 
üretici  bu tür ambalajlarını geri almaya zorlanıyor. Bu uygulamalar, bazı 
maddelerin daha başlangıçta ( kaynakta)  ayrılması ve toplanması sonuçlarını 
da doğuruyor. Ayrıca tüketicilerinde bazı maddeleri ayrı olarak toplanması 
yasal olarak zorunlu hale getiriliyor. Bu tür uygulamalar,  yasal kısıtlama ve 
zorlama uygulamalarının en çok bilinen örneklerini oluşturuyor.  

Ticari önlemler ile, dönüşümlü atıkların ticari bir değer taşımasını ve bu 
anlamda bir pazar oluşmasını sağlayacak uygulamalar kastedilmektedir. Böyle 
bir ortamın yaratılması ile, insanlar bireysel ya da organizasyonlar halinde 
dönüşebilir maddeleri toplayarak, bunları kullanacak kurumlara satabiliyor ve 
gelir elde ediyorlar. Aynı şekilde, bazı madde atıklarının geri dönüşümünü 
özendirecek, bunları hammadde olarak kullananlara vergi indirimi, prim 
verilmesi, belediyelerin ayrılmış bazı atıkları bir miktar para ile satın alması  
gibi uygulamalar bu gruba girebilecek diğer uygulamalardır.  

Gönüllü uygulamaların başında ise, toplumda çevre bilinci oluşturarak, 
tüketimlerinde dönüşümlü maddeleri tercih etmeleri, gönüllü organizasyonların 
bazı atıkları toplayarak, bazı yardımları finanse etmek için kullanması, bu 
amaçla sokaklara konulan atık kutularının (kağıt, şişe vb ) kullanılması gibi 
örnekler geliyor. 

 
4. ATIKLARIN YOK EDİLMESİ / ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ 
 
Atıkların zararsızlaştırılması ve yok edilmesi, evlerde ve sokakta 

biriktirme / toplama, taşıma / uzaklaştırma ve işleme tabi tutma olarak 
adlandırılabilecek üç aşamalı bir zincirden oluşur. 

1) Atıkların biriktirilmesi ve taşınması :Ev ve işyerlerinden (kaynakta) 
çıkan çöplerin belli bir kap ya da kaplarda biriktirilip, yine sokaklardaki belli kap 
ya da kaplara atılması işlemi çöplerin zararsızlaştırılmasının ilk halkasıdır. Bu 
işlem; tüm çöplerin karışık olarak aynı çöp kutusuna konması suretiyle 
yapılabildiği gibi, türüne göre (cam, kağıt metal, kağıt ve diğerleri gibi), ayrı 
ayrı poşetlerde toplanması şeklinde de yapılabilir. Bu şekilde ayrılmış atıklar, 
belediye tarafından, belli günlerde ve ayrı taşıma araçlarına alınarak doğrudan 
dönüşüm merkezlerine taşınır. Çöplerin ayrılarak biriktirilmesi uygulamasına 
kaynakta ayırma yöntemi adı verilir. Atıkların dönüşmesini sağlamak için sık 
başvurulan ve pratik bir yöntemdir. Kaynakta ayırma yönteminin bir başka 
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biçimi de, mutfakta çıkan organik atıkların, mutfağa yerleştirilen öğütücü ile 
öğütülerek, kanalizasyona verilmesidir. Gelişmiş ülkelerde sıkça kullanılan bu 
yöntemle, hem organik atıklar diğer atıklardan ayrılmış olur, hem de 
kanalizasyon ile arıtma tesislerine  taşınarak, bu tesislerde yıkıma uğrayarak  
yok edilmiş olur. 

Ev ve işyerlerinde kullanılan çöp kutularının, vektörlerin üremesini 
önlenmek üzere mutlaka kapaklı olması ve sürekli olarak kapalı tutulması 
gerekir. Çöp kutuları, dayanıklı ve temizlenebilir bir maddeden yapılmalı ve 
zaman zaman yıkanarak temizlenmelidir. Organik atıklarında atıldığı çöp kova 
ve kutularının her boşaltıldığında ve klor içeren bir temizlik maddesi 
kullanılarak temizlenmesinde yarar vardır. Böylece bakterilerinden arındırıldığı 
gibi koku yapması da önlenir. 

Sokaklarda yeteri kadar çöp biriktirme kabı bulundurmak belediyelerin 
görevidir. Çöp biriktirme şekline göre;  tek tip ya da farklı farklı çöp toplama 
kapları bulundurulur. Kaynağından ayırma yönteminde, ayrılarak toplanan her 
bir atık için (renkli cam, renksiz cam, pet, metal ambalajlar, kağıt ve benzeri), 
ayrı ve diğerlerinden kolayca ayırdedilebilen (biçimi, rengi ve üzerindeki 
yazılarla) kaplar konmalıdır. Hastane atıkları (tıbbi atıklar), radyoaktif kirliliği 
olan atıklar gibi, tehlikeli atıklar için mutlaka ayrı bir biriktirme ve taşıma 
yapılması gerekir. Bunlar özel olarak taşıdıktan sonra yine diğer çöplerle 
karıştırılmadan özel olarak yok edilmelidir. Aynı şekilde, pil ve benzeri, çevreye 
çok sakıncalı ancak hacim olarak az olan özel atıklar için, toplumun sık 
kullandığı ve  kentin belli merkezlerine kutular konarak buradan alınabilir 

Yukarda özetlenen biçimde biriktirilen atıklar, yine belediyeler tarafından 
taşınarak atık işleme merkezlerine taşınır. Kaynaktan ayırma yönteminde, 
atığın türüne ve kapların dolma sıklığına göre, belli aralıklarla ve uygun 
kamyonlarla alınan çöpler doğrudan işleme merkezlerine götürülür. Kaynakta 
ayrılmayan / şeçilmeyen çöplerin olabildiğice sık alınması gerekir. İdeal olanı 
günlük alımdır. Bunların taşınmasında, sıkıştırmalı kamyonların kullanılması 
yaygın bir uygulamadır. Bu tür kamyonlar, hacimden kazanmak suretiyle, 
taşıma masraflarını oldukça azaltır. Ancak, atıkların birbirinden ayrılarak, 
yeniden dönüşüme sokulması için dezavantaj yaratır. 

Kamyonlarla çöp işleme ve yok etme  merkezlerine getirilen çöpler önce, 
türlerine göre;  ayırma / seçme / tiriaj işlemine tabi tutulur. Yeniden 
kazanılabilir olanları ayrılır ve işlenmek üzere ilgili ünite ya da fabrikaya 
gönderilir. Geriye kalanları ise yok edilme yöntemlerinden birisi ile yok edilir.  

 
2) Yakma : Çöpleri yakarak hacminin azaltılması ve bir anlamda da 

zararsız hale getirilmesi çok eskilerden beri bilinen ve çokça kullanılan bir 
yöntem. Günümüzde ise, bu işlem, deponi alanlarında basit bir yakma şeklinde 
yapılabildiği gibi, modern yakma tesislerinde yakılarak enerji elde etme 
biçiminde de yapılabiliyor. Çöp yakma tesislerinde çöpler kullanılabilir kısımları 
ayrılarak, alındıktan sonra, geri kalan kısımları yakılabildiği gibi, hiç ayrılmadan 
da yakılabiliyor. Elde edilen enerji, su ısıtılarak elektrik elde etme ve evlerin 
ısıtılmasında kullanılıyor. Böylece, bir yandan çöplerin hacmi azaltılıp, çöp 
dağlarının oluşması önlenirken öte yandan da elde edilen enerjiye eşdeğer 
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fosil yakıt kullanımı önlenerek dünyadaki fosil yakıt rezervlerini ömrü uzatılmış 
oluyor. 

Çöp yakma fabrikaları gelişmiş bir teknoloji istiyor, bu nedenle de çok 
pahalı bir yatırımı gerektiriyor. Ayrıca, çevreye çok yoğun toksik gazlar 
(özellikle asidik gazlar) ağır metaller  ve bazı kimyasallar vererek çevre kirliliği 
yapması gibi nedenlerle eleştiriliyor. Bunların önlenmesi ise yöntemi çok daha 
pahalı bir hale getiriyor. Bu nedenlerle, çöplerin yakılmaya bırakılacak kısmının 
olabildiğince az olması daha akılcı. 

Çöplerin yakılarak enerji elde edilmesi yöntemini en çok savunan ve 
kullanan ülkelerin başında Fansa geliyor. Fransa’da çöp yakma yöntemi ile, bir 
yılda 300 bin ton Fuel oile eşdeğer enerji elde ediliyor. Paris’teki Irvy çöp 
fabrikası ise, Fransa ve  dünyadaki en büyük çöp yakma fabrikalarından birisi. 
Bu fabrikada, bir yılda çöplerden 100 bin ton fuel oile eşdeğer enerji elde 
ederek,  bu enerji ile, 150 bin kişiye elektrik veriyor ve ayrıca bu nüfusun 
yaşadığı konutların % 20’sinin ısıtmasını karşılıyor. Bir yandan 100 bin ton fuel 
oil ya da eşdeğer fosil yakıt  kullanımını önleyerek fosil yakıt rezervlerinin 
ömrünü uzatırken öte yandan da çevrede biriken çöplerin oluşturduğu çöp 
dağları yok ediliyor. Çöplerin yakılması sonunda kalan katı atık içindeki 
metaller ayrılıp alındıktan sonra geriye kalan mataryel de, çok kaliteli bir inşaat 
malzemesine dönüştürülerek, spor sahaları, otoparklar ve hava alanlarının 
inşaatında kullanılıyor Bütün bu işlemlerin sonunda atık hacmi başlangıçtaki 
hacminin %8 -10’luk bir kısmına düşüyor. 

3) Gömme : Çöplerin, gömülerek zararlarının kontrol altına alınması da 
oldukça eski zamanlardan beri bilinen bir yöntemdir. Bu yöntem, geçmişte, 
çöplerin uzak bir yere atıldıktan sonra, üzerinin toprakla örtülmesi şeklinde 
uygulanmıştır. Ancak, günümüzdeki kentleşme ve atık hacminin ulaştığı 
boyutlar bu yöntemin değerini oldukça azaltmıştır.  Daha çok küçük yerleşim 
alanları ve teknolojinin gelişmemiş olduğu bölgeler  ve ülkelerde başvuruluyor. 
Kentler için, usulüne uygun çöplük alanlarının inşası ( deponi ) ve bunların 
yanına modern çöp işleme tesislerinin yapılması zorunluluğu vardır. Çünkü, 
çöplerin gömülmesi, gelişigüzel atılarak, üzerinin toprakla örtülmesi anlamına 
gelmiyor. Çöplük alanlarının seçiminden burada hazırlanacak olan deponinin 
düzenlenmesine dek varan bir dizi özelliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi 
takdirde, gömme, çöplerin zararsızlaştırılmasını sağlamadığı gibi,çöpten 
oluşmuş tüten dağlar yeni birtakım zararlara, çevre kirliliği ve hatta insanların 
yaşamını riske eden olaylar zincirine neden oluyor. Bu dizeden olmak üzere: 

a) Yer seçimi  :  Çöp toplama alanlarının yerleşim yerlerinden yeterince 
uzakta olması, buradan doğacak duman, gaz, toz, vektör ve koku gibi estetik 
ve sağlık zararlarının insan yerleşimlerine ulaşmaması gerekir.  Bu, şeçimde, 
kentin gelişim yön ve hızı hesaba katılarak, kentle olan mesafenin kısa bir süre 
sonra kapanmayacağı bir yer ve uzaklık göz önünde bulundurulmalıdır.  

Çöp toplama alanı ve burada biriktirilen çöpler, yeraltı ve yerüstü  
sularının kirletmemeli ve bu kirlilik riskini de taşımamalıdır. Bu nedenle de; 
deponi alanının jeolojik, hidrolojik ve topoğrafik yapısı detaylı bir biçimde etüt 
edilerek, sağlam  bir zemine sahip, su kaynaklarından uzak ve yer çatlakları 
olmayan,  toprak kayması riski taşımayan bir yer olması gerekir. Aynı şekilde 
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bölgenin iklim ve hava hareketleri iyice incelenerek, rüzgarların ters yönden 
eserek, çöplükten çıkan kokuşma, yanma gazlarını ve kokularını yerleşim 
yerine taşımayacak nitelikte olması gerekir. 

b) Deponi inşası : Etütler tamamlandıktan  ve yer seçimi yapıldıktan  
sonra, çöp dökülecek alanın zemini geçirgen olmayan (kil veya plastik 
maddeler) bir malzeme ile döşenir. Bunun üzerine su (şıra) drenaj kanalları 
yerleştirilir.  

Çöplükteki, organik maddelerin anaerobik yıkımı (hidrolizasyon) 
sırasında oluşan suya şıra denmektedir. Bu su, yıkım sırasında kolloidal hale 
geçmiş olan, organik maddeler, çöplükten gelen / karışan ağır metaller ve 
kimyasallardan çok zengin (kirli) bir sudur. Hem bakterilerin üremesi için çok 
uygun bir ortam hem de içeriğindeki metallerin ve kimyasalların  çevreye 
yayılması,için iyi bir taşıyıcıdır. Bu suya , çöplerin üzerine yağan yağmurların 
sızıntıları ve iyi korunmayan deponilerde yüzey sularının da katılması ile 
miktarı çok artar ve yayılım alanı çok genişler. Dolayısı ile, şıra başta yer altı 
ve yerüstü suları olmak üzere çevrenin kirlenmesi kaçınılmaz olur. Bu nedenle 
de, sağlıklı bir deponi alanında, şıranın çevreyi kirletmemesi için birtakım 
önlemler alınır. Deponi alanlarının tabanının geçirgen olmayan mataryel ile 
kaplanması, bunun üzerine su drenaj düzenekleri kurulması, buradan gelen 
şırayı depolamak üzere, şıra toplama havuzları ve arıtma ya da dezenfeksiyon 
tesislerinin kurulması bu dizeden olan önlemlerin başlıcalarıdır. Ayrıca, şıra 
miktarının artmasını önlemek üzere; çöplük yüzeyinin eğimli olması, çöplerin 
üzerinin geçirgenliği az olan bir toprak ile kaplanması (yağmur suyu 
sızıntılarını azaltmak için), yüzey sularının çöplüğe ulaşmasının engellenmesi 
gibi önlemler alınır. 

  
Çöplük zemini tamamlandıktan sonra, sıra gaz drenaj bacalarını 

yerleştirilmesine gelir. Organik maddelerin anaerobik  ayrışması sırasında 
suyun yanı sıra; metan ( CH4 ), amonyak (NH3), Hidrojen sülfür ( H2S ) ve 
karbondioksit ( CO2 ), karbonmonoksit ( CO ) hidrojen ( H2 ) ve nitrojen ( N2 ) 
gazları oluşur. Bu gazların çöp alanından uzaklaştırılmaması, metan patlaması 
ve H2S’in sulara karışarak niteliğini bozması gibi çeşitli sakıncalar doğurur. Bu 
gazları uzaklaştırmak için ise drenaj borularından yararlanılır. Drenaj boruları; 
etrafına tel bir kafes geçirilerek, tel ile boru arasındaki boşluğun çakıl ile 
doldurulduğu, delikli borulardan ibarettir.   

Çöplüklerde oluşan gazların yarattığı sakıncaların başında, metan 
parlama ve patlamaları gelir. Metan, çöplüğün derinliklerinde, organik 
maddelerin anaerobik yıkımı sırasında oluşan, renksiz ve çok az kokulu bir 
gazdır. Dolayısı ile de çevrede yaşayanları rahatsız etmez ve farkına varılmaz. 
Tehlikesi de buradan gelir. Tüm yönlerde ilerleme özelliği oması nedeniyle, 
çöplüğün her yerine sızar ve kapalı ortamlarda birikir. Kapalı ve havalı 
ortamlardaki yoğunluğu % 5 - 6  ve daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır ise, 
patlama riski taşır. Ayrıca, açık alanlara ani deşarjlarında parlayarak 
yangınlara da neden olabilir. Mamak çöplüğünde olduğu gibi, yer çatlakları 
arasından ilerleyerek, kanalizasyona girerek evlere dek ulaşabilir. Parlama, 
patlama riski yaratması yanında, çevre ve konut havasını kirleterek de 
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insanlara zarara verir. Metanın yarattığı bu risk ve zararlar, çöplük alanının 
kullanımdan çıkarılmasından sonra da uzun yılar devam eder. Örneğin; 
Kayseri’de, Erciyes’in eteğindeki Beştepeler Çöplüğü, on yılı aşkın süredir 
üzeri toprakla kapatılıp, yeşillendirildiği halde hala metan üretmekte, zaman 
zaman yangınlar oluşarak, alan üzerine dikilmiş olan ağaçları yok etmektedir. 

Metanın yarattığı bu risk ve zararları önlemek için, çöplükte oluşan 
metanın, uygun usullerle, uzaklaştırılması gerekir. Bu da drenaj kanalları 
aracılığı ile yapılmaktadır. Drenaj kanallarından çıkan metan, ya atmosfere 
salınır ya da toplanarak, diğer yabancı gazlarından arındırıldıktan sonra, yakılır 
ve enerji elde edilir. Enerji elde edilecek ile, enerji elde etme tesislerinin de ( su 
tribünü vb ) deponi ile birlikte inşa edilmesi gerekir. 

Çöplüklerden, çöplüklerin yüzeyinde cereyan eden oksijenli yanma ve 
kokuşma sonucunda  oluşan çeşitli gazlar ve partiküller de çevreye yayılır         
( günlük yaşamda duman ve toz olarak algıladığımız atıklar ). Çöplük civarında 
yaşayanların dikkatlerini çeken ve onları rahatsız eden gazlar bunlardır. Bu 
gazlar ve partiküller; ağır koku vermeleri, gözde, solunum yollarında tahriş 
yapmaları, bulantı ve kusmaya neden olmaları çöplük etrafındakileri rahatsız 
ederek farkedilir ve şikayetlere neden olur. 

Deponi alanı yanına kurulacak çöp ayrıma, çöp işleme, yakma ve  enerji 
elde etme tesislerinin kurulacağı yerler  deponi alanı ile planlanır düzenlenir ve 
inşa edilir. Bütün bu yapılar tamamlandıktan sonra, deponi arazisinin etrafı, 
hayvanların girmemesi ve benzeri güvenlik nedeniyle, uygun bir çit ile ( tel taş 
duvar ya da tahta  çit ).  

c) Kullanma / işletme :  İnşaatı tamamlanarak hazır hale getirilen 
deponi alanı kullanılmaya başladığında, çöpler tabakalar halinde yayılarak 
bastırılır ve bu tabakanın üzerini kapatacak kadar (15 -20 cm) toprak ile 
örtülerek tekrar bastırılır. Örtmede killi toprak yeğlenir. Çöp ve toprağın 
bastırılması, hem hacim kazanmak hem de yağmur sularının sızmasını 
önlemek gibi faydalar getirir. Ayrıca bu alanın kullanımı sonunda oluşan 
alanda çökmeleri de asgariye indirir, ihmal edilmemesi gerekir. Bu işlemlere, 
deponi alanının kullanılan kısmının tamamen dolmasına kadar devam edilir. 
En üstteki tabakanın üzeri kalın bir toprak katı ile (60 -70 cm) örtülerek üzerine 
yeşil alan yapılır. Kazanılan bu yeşil alanlar golf sahası ve benzeri spor aktivite 
ve tesislerinin hizmetine sokulur. Bu alanlara asla bina yapılmaz. Her şeyden 
önce; bu alanlarda zaman zaman çökmeler oluşacaktır. Metan gazı oluşumu 
ise çöplük kapatıldıktan sonra 60 - 70 yıla kadar uzayabilmektedir.  

Atık toplama ve yok etme işlemlerinde yukarda özetlenen yöntemlerin 
hiç birisi tek başına yeterli değil. Bu nedenle de bunların birlikte kullanılması 
zorunlu. Bunların hepsini birlikte kullanarak atık hacmini % 10’lara kadar 
indirebilmiş kentler var. İnsanlığın önündeki hedef,atıkları tamamen yok 
ederek, sıfır atıkdır. Örneğin; Roma ve Madrit belediyeleri  bu hedefi 
benimseyen belediyelerin başında geliyor. Bu hedefe ulaşmanın önündeki en 
büyük engel finansman. Çünkü; tüm diğer çevre sağlığı önlemleri gibi, atık yok 
etme yöntemleri de ileri teknoloji gerektiriyor ve yatırım evresinde son derece 
pahalı. Ancak; uzun evrede düşünüldüğünde karlı, onun da ötesinde, 
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insanlığın geleceği ile ilgili olması nedeniyle, kar hesabı yapılmadan 
göğüslenmesi zorunlu bir yatırımdır.  

 
 
 
5. TÜRKİYE’DE DURUM 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1991 yılında yaptığı, “Belediyeler 

Anketi”ne göre; Türkiye’de bir günde yaklaşık 53 bin 319 ton çöp toplanıyor. 
Bu çöpleri toplamak üzere, 2000 dolayında belediye var. Bunlardan, atık 
toplama ve zararsızlaştırma işlemleri, Katı Atık yönetmeliği’ne uygun olanı 30 - 
40 dolayında. Geriye kalanların tamamı bu yönetmeliğin gereklerine uymuyor. 
Çöpler gelişigüzel birtakım alanlara bırakılıyor. 

Türkiye’de atıklar, türlerine ayrılmaksızın hepsi,  aynı torba veya çöp 
kutularında biriktiriliyor. Belediyelerce ve genellikle sıkıştırılmalı araçlarla  
alınan çöpler, kentlerin dışındaki arazilere gelişigüzel atılıyor. Oysa, 
sıkıştırmalı araçlarla çöp toplama yöntemi, çöplerin türlerine göre ayrılması      
(tiriaj) ve yeniden kullanıma sokulmasına çok elverişsiz olduğundan daha önce 
de söz edilmişti. 

Üç büyük kentlerdeki çöplüklerin hemen tamamı, kullanımına bir an 
önce son vererek, rehabilitasyona tabi tutulması gereken çöplüklerdir. 
İstanbul’daki, Küçükçekmece (Halkalı), Tepecik, Arnavutköy, Ümraniye              
(Hekimbaşı), Tuzla (Aydınlık) ve Kemerburgaz çöplükleri, Ankara’daki, Mamak 
Çöplüğü ve daha niceleri, gelişigüzel bırakılmış çöp dağlarından ibaret. 
Endenozyalı’ların deyişi ile, tam birer “tüten dağ” niteliğinde. Başta, su 
kaynaklarının kirlenmesi ve vektör, bakteri,  toksik kimyasallar, ağır metallerle 
çevrenin kirlenmesi olmak üzere, atıkların bilinen tüm zararlı işlevlerini yerine 
getiren çöplüklerdir. Üstüne üstlük bunların birçoğu kentlerin içinde kalmıştır. 

Yalnızca büyük kentlerde, yeniden kazanım anlamında bazı uygulamalar 
yapılıyor. Ancak çok ilkel ve yetersiz. Çöplükler ihaleye verilmek suretiyle 
insanlar (özellikle de çocuklar tarafından) dönüşümlü maddeler ayrılıyor ve 
toplanıyor. oluşan pazar ortamında, bazı kişiler sokaktaki kaplardan bazı 
maddeleri topluyor. Bunlara ek olarak, çeşitli gönüllü kuruluşlarca ve zaman 
zaman küçük çapta kampanya ve benzeri yöntemlerle gönüllü katılımlar 
düzenleniyor. Bu uygulamalar sonunda; üç büyük kentte, yaklaşık olarak, 
kağıdın % 30 - 35’i, camın % 30’u, metallerin %6’sı plastiğin ise % 3’ünün geri 
dönüşü sağlanabiliyor. Yalnızca İstanbul’da, çöpte  kalan kağıdın yılda 300 bin 
ton olduğu hesaplanıyor. Bunun karşılığı 5 milyon 100 bin büyük ağaç 
demektir. Son zamanlarda, cam, plastik ve benzeri bazı ambalajlarda depozito 
uygulaması başlatan firmalar var, ancak depozito uygulaması zorunlu değil. 

 
6. YASAL DÜZENLEME  ve  SORUMLU KURULUŞLAR 
Umumi Hıfzıssıha Kanunu, Çevre Kanunu atıklar konusunu düzenleyen 

başlıca kanunlardır. Başta, Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği olmak üzere, 
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 
Mezbaha Yapı Tüzüğü gibi yönetmelik ve tüzüklerle konunun detayları 
düzenlenmiştir. 
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Atıkların kontrol edilmesi konusunda, başta Belediyeler Kanunu olmak 
üzere, birçok düzenleme ile esas yetkili ve sorumlu olan kuruluş belediyelerdir. 
Merkezi idarede, Sağlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile bu bakanlıkların taşra 
teşkilatı  ( bu bakanlıkların kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun hükmümdeki 
kararnameler ile) yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Ayrıca, İl İdaresi Kanunu , Köy 
Kanunu, İmar Kanunu Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli kişi ve kuruluşların 
sorumlulukları ve bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde uygulanacak 
cezalar düzenlenmiştir.  
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KONUT ve İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ 
                                                     
                                                             Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
1. KONUT HAKKI 
İnsanların, beslenmeden sonra, ikinci sırada gelen temel gereksinimi 

barınma; yani konuttur. Konut, insanları doğanın soğuk, sıcak, yağmur gibi 
etkilerinden koruması yanında, onların her türlü sosyal ve kültürel eylemlerine 
de olanak sağlayan bir ortamdır. Nitelikli olmayan bir yerleşim ve konut, bizzat 
kendisinin bir sağlık sorunu olması yanında, çevre kirliliği, trafik düzensizliği 
gibi birçok çevresel olumsuzlukla birlikte, sosyo psikolojik ve kültürel sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Niteliksiz konut ortamında yaşayan toplumların, 
eğitim ve kültürlenmelerinin de olumsuz etkilendiği ve demokratik katılımdan 
uzak kaldıkları bilinmektedir. Bu nedenle de, toplumuna nitelikli konut 
sağlamada yetersiz kalan toplumlarda, demokrasinin gelişimi de yavaş 
olmaktadır. 

Konut, kişi ve toplum üzerine olan ve bazıları yukarda sayılan etkilerinden 
dolayı, temel insan hakkı olma özelliği kazanmıştır. Bu hak, 1948 yılında kabul 
edilen, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 25. maddesinde “konut hakkı” 
olarak ilk defa ifade edilmiş ve daha sonra, 1966 yılında kabul edilen ve 
1976’da yürürlüğe giren “ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi”nin 11. maddesi ile de teyit edilmiştir. Konut hakkı, tüm diğer temel 
haklar gibi, doğuşta kazanılan haklardan birisidir. Bu nedenle de, kişi ve 
ailelerin tümüne, sosyal ve ekonomik durumlarına bakılmaksızın ve ayırımsız 
bir biçimde, sağlanması gereken haklar kapsamındadır. Başta yukarda sözü 
edilenler olmak üzere, bu konudaki diğer uluslararası bildirge ve sözleşme 
maddeleri, insanlara bu hakkın sağlanması için, gerekli önlemlerin alınması 
görev ve yükümlülüğünü taraf devletlere vermiştir. Aynı şekilde,Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 57. maddesi de bu konuya ayrılmış olup, ailelerin 
sağlıklı konutlara sahip kılınması yönündeki önlemleri almak üzere devlet 
görevlendirilmiştir. 

 
2. KONUT ve İNSAN SAĞLIĞI 
İnsanın yaşamı ile özdeş olan konut, kişinin / ailenin beden ve ruh sağlığı 

ile sosyal yaşam ve huzur düzeyini, diğer bir anlatımla, her türden sağlık düzey 
ölçütlerini etkileyen, temel etmenlerin başında gelir. Bu nedenle de, konutların 
uygun niteliklere sahip olmaması durumunda, ailelerin ve giderekten toplumun 
sağlıklı ve huzurlu olmasına olanak yoktur. Çünkü; niteliksiz konut : 

a) Doğrudan hastalık, sakatlık ve ölümlere neden olur : Karbonmonoksit 
zehirlenmesi, tüp patlaması sonunda oluşan ölümler, soba, tandır yanıkları ve 
diğer ev kazaları nedeniyle oluşan yaralanma ve sakatlıklar, iyi  güneşlen-
meyen evde raşitizm oluşması, iç hacim kirliliği olan evlerde bu kirliliklerin yol 
açtığı hastalıklar, niteliksiz konutun doğrudan hastalık ve sakatlık nedeni  
olmasının tipik örnekleridir. 

b) Hastalıkların yayılmasına neden olur : Kalabalık faktörünün olduğu, 
yani hacmi ve havalandırması uygun olmayan konutlarda her türlü solunum 
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yolları enfeksiyonları aile salgınları yapar ve giderekten tüm topluma yayılır. 
Bit, pire, karasinek gibi vektörlerin,  fare gibi kemiricilerin yerleşmesine elveren 
konutlar bu vektörlerin taşıdığı hastalıkların ev içi ve ev dışı salgınlar 
oluşturmasına neden olur. Aynı şekilde, atıkları usulüne uygun bir biçimde 
uzaklaştırılmayan konutlar, başta oral fekal bulaşanlar olmak üzere, tüm 
enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olur. 

c) Hastalıklara predispozanlık eder : Soğuk, nemli, tozlu ve dumanlı 
evlerde yaşayanların genel direnci düşüktür ve bunlarda, başta solunum yolları 
enfeksiyonları olmak üzere, tüm enfeksiyonlar daha kolay yerleşir. İyi 
güneşlenmeyen evlerde güneşin bakteriostatik etkisinden yararlanılamaz ve 
mikroorganizmaların enfektif doza ulaşması daha kolaydır. 

d) Hastalıkların prognozunu ağırlaştırır : Isı, ışık ve doğanın diğer 
etkilerinden iyi korumayan evlerde yaşayanlarda tüm hastalıklar daha ağır ve 
ölümcül seyreder. 

 Konut, insan sağlığı üzerine olan ve yukarda sayılan etkileri nedeniyle, 
temel sağlık hizmetleri açısından vazgeçilemez hizmetler kapsamına alınmış 
ve sağlıklı yaşamın temel öğelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bunun bir 
sonucu olarak, DSÖ Avrupa Bölgesi’nin “2000 Yılında Herkese Sağlık 
Stratejileri”nin 24. maddesi bu konuya ayrılmıştır. Bu maddeye göre; 2000 
yılına dek, bölgedeki herkes, sağlıklı ve emniyetli bir ortam sağlayan evlerde 
ve yerleşimde yaşama olanağına sahip olmalıdır. 

e) Çevreyi olumsuz etkiler : Niteliksiz ve düzensiz evler, hava kirliliği, su 
kirliliği, vektörlerin çoğalması, trafik düzensizliği ve genel çevre kirliliği gibi 
birçok olumsuzluğu da beraberinde getirir. Tüm bu ilişkilerin bir sonucu olarak, 
niteliksiz konut ve yerleşimlerde yaşayanlarda ölüm, sakatlık ve hastalık hızları 
daha yüksektir. Tüm diğer koşulları aynı kaldığı halde, yalnızca konut ve 
yerleşim yeri koşulları düzeltilen toplumların sağlık düzey ölçütlerinde büyük 
iyileşmeler görüldüğü bilinmektedir. 

 
3. NİTELİKLİ KONUTTA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 
3.1. Arsa ve Yapı Malzemesi Özellikleri 
Her şeyden önce konut arsası atıklar içermeyen ve atık biriktirilmemiş 

temiz bir arazi olmalıdır. Toprakta, doğal olarak , asbest ve radyasyon bulunup 
bulunmadığı araştırılmalıdır. Zemin kuru, oturmuş ve yeteri sertlikte olmalıdır. 
Arazinin eğimi, yerüstü sularının evin etrafında birikmesine ve evi su 
basmasına neden olmayacak bir biçimde olmalıdır. Toprak altı su seviyesi 
temel ve zeminden yeteri  kadar derinlikte olmalıdır. Konut arsası, başta sel, 
çığ ve toprak kayması olmak üzere her türlü afet riskinden uzak olmalı, bunlara  
karşı güvenli ve bu afetlere yol açmayacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca bataklık, 
mezarlık ve çöp deponi alanlarından da uzak olmalıdır. 

Konuta rahatça ulaşacak bir yol bulunmalı ve bu yol her türlü kullanım 
malzemesinin ulaştırılmasına, ambulans, itfaiye aracı ve çöp toplama aracı gibi 
araçların girmesine elverişli olmalıdır. Aynı şekilde, konut arsası, elektrik, su ve 
kanalizasyon gibi alt yapı unsurlarının ulaşması ve inşasına uygun bir arazide 
bulunmalıdır. Konut arsasının en çok % 75’i konut için kullanılmalı geriye kalan 
% 25’lik bölüm konut etrafı boşluk olarak bırakılmalıdır. 
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Temel, duvarlar, çatı, kapı ve pencereler nitelikli ve uygun bir 
malzemeden yapılmalı, su (yağmur, nem), ısı, hava ve gürültüye karşı yeterli 
bir izolasyon sağlamalıdır. Temel, yeraltı suyuna karşı iyi izole edilmeli ve 
kılcallık mekanizması ile duvarlarda nem oluşmasını engelleyecek gözeneksiz 
bir malzemeden yapılmalıdır. Duvarlarda ısı ve nem iletkenliği düşük ve orta 
derecede ısı depolayan bir malzeme kullanılmalıdır. Nemli ve yeterince 
gözenekli olmayan malzemeden yapılan duvarların ısı iletkenliği fazladır. Böyle 
duvarlar, bir yandan iyi bir ısı izolasyonu sağlayamazken öte yandan da, 
buharlaşma nedeniyle, kendisi de bir soğutucu gibi işlev görür. Nemli 
ortamlarda küfler, mantarlar (merulus domesticus) ve algler ürer. Bunlar bir 
yandan evin yapıldığı materyali çürütürken öte yandan da ağır ve kötü bir koku 
yayarlar. Aynı şekilde, duvar tavan ve tabanda kullanılan malzeme bit, pire, 
tahta kurusu gibi haşerelerin ve fare gibi kemiricilerin yerleşmesine 
elvermeyecek nitelikte olmalıdır. Çatı yağmur ve rüzgara karşı dayanıklı ve iyi 
izolasyon yapan, kapalı gözenekli bir maddeyle örtülmelidir. 

 
3.2. Hacim ve Havalandırmaya İlişkin Özellikler 
Bir kişinin bir saatlik temiz hava (CO2 konsantrasyonu yüzde biri 

geçmeyen hava) gereksinimi 33 metre küptür. Konutlardaki iç havanın saatte 
iki kez değişmesi arzu edilir. Bundan daha hızlı bir hava değişimi, ortamda 
esinti / cereyan oluşturur ve ortam sıcaklığının düşmesine neden olarak, 
insanların termal konforunu bozarak onları rahatsız eder. Tuvalet, banyo ve 
mutfak gibi iç hacim kirliliğinin fazla olduğu yerlerde bir saatteki  hava değişimi 
üç kez olabilir.  Bu bilgilerden hareketle, konutlarda kişi başına en az 15 metre 
küplük bir hacim bulunması gerekliliği ortaya çıkar. Bu hacmi yaratmada, 
odaların yüksekliğinin 2.25 metreden daha düşük olmaması diğer bir 
zorunluluktur (mevcut düzenlemelere göre; bu yükseklik, 200 cm ile 285 cm 
arasında değişmektedir). Yüksekliğin üç metreden fazla olması ise ısıtma 
zorluğu yaratması nedeniyle yeğlenmez. Genel ve ortalama bir rakam olarak; 
konutlarda en az bulunması gereken hacmi yaratmak için; tek kişinin yaşadığı 
bir konutta 20 metre karelik, iki kişilik bir aile için 17 m2 / kişi, üç kişi için 15 m2 
/ kişi, dört kişilik ailede 14 m2 / kişi, beş kişilik bir ailede ise 13 m2 / kişi  net 
döşeme alanı hesaplanır. Diğer bir anlatımla beş kişinin yaşadığı bir konutta 
net 65 m2’den daha az bir alan bulunmaması gerekir. 

Kapalı bir hacmin birden fazla kişi tarafından kullanılması durumuna 
kalabalık faktörü denir. Bu faktörün hesaplanması, o konutta yaşayan kişi 
sayısının oda sayısına bölünmesi ile yapılır ve birimi oda başına düşen kişi 
olarak ifade edilir.  Bu hesaplamada, eşler tek kişi olarak kabul edilir ve bir 
yaşından küçükler hesaba katılmaz. Ancak; anababa odası olarak 
isimlendirilen, eşlerin yatak odasının hacim ve havalandırmasında bu durum 
göz önünde bulundurulması gerekir. Daha açık bir anlatımla,  anababa odası 
en az 33 m3 hacime veya  14 m2  döşeme alanına  sahip olmalıdır. Aynı 
şekilde, tek kişilik odaların 8 m2’den daha küçük olmaması germektedir.  

Bir konutta, kalabalık faktörü arttıkça, özellikle de yatak odalarında 
yaşayan kişi sayısı arttıkça, başta Tüberküloz olmak üzere (Tbc’ye ev 
enfeksiyonu denmesinin nedeni budur), tüm solunum yolu enfeksiyonlarının 
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aile içi salgınlar yapma riski artar. Ayrıca, kontağın artması nedeniyle, uyuz ve 
oksiyur gibi parazitoz salgınlarına da sık rastlanır. 

Konutların yeterli hacimde olması yanında, havalandırmalarının da yeterli 
ve uygun olması gerekir. Bu dizeden olmak üzere, konuttaki tüm kullanım 
alanlarının atmosfere doğrudan açılan ve yeteri büyüklükte bir penceresinin 
bulunması zorunludur. Daha açık  bir anlatımla, konuttaki tüm bölümlerin 
atmosfere doğrudan açılan, yeterli büyüklükte, en az bir penceresi olmalı ve bu 
pencereler açılıp kapanabilmelidir. 

 
 
Kapalı hacimlerin havalandırılması üç kategoride değerlendirilir: 
a) Doğal Havalanma : Kapı ve pencereler kapalı iken, iç ve dış basınç 

farkı nedeniyle, pencere ve kapı aralıklarından meydana gelen hava 
değişimine / havalanmaya  doğal infiltrasyon ya da doğal havalanma denir. 
Konutlardaki doğal havalanma kapasitesi, içerdeki havanın saatte iki kez 
değişmesine elverecek düzeyde olmalıdır. Bu düzeydeki bir havalanma, 
ortamda çok sayıda kişi  veya hava kirleticiler bulunmaması halinde, günlük 
yaşam için yeterlidir ve yapay havalandırmaya gereksinim yoktur. 

b) Pasif Yapay Havalandırma : Pencere ve kapıları açarak yapılan 
havalandırmaya bu ad verilir. Kapalı hacimdeki kişi sayısının artması ve 
hacmin yetersiz kalması ya da iç  ortamda kirleticilerin bulunması 
durumlarında başvurulur. 

c) Aktif Yapay Havalandırma : Klima, aircondition, aspiratör ve benzeri 
araçlar kullanılarak yapılan havalandırmadır. Kalabalık nüfus bulunan               
(sinema, okul, işyeri vb ) ya da kirleticilerin bulunduğu yerlerde gereklidir. 

Yukarda özetlenen bilgilerden hareketle, kapalı hacimlerde, temiz dolayısı 
ile de sağlıklı hava bulunması için; 1) kişi başına yeterli hacmin bulunması,      
2) varolan hacmin gereksinime göre ve iyi havalandırılması, 3) iç hacim 
kirleticilerinin (toz, duman, gaz vb) bulunmaması, bulunması halinde ise 
kontrol altına alınması , 4) Kullanılmayan hacimlerin kullanıma sokulması gibi      
(soba ile ısıtılan evlerde, yeterli oda bulunmasına karşın, tüm ailenin soba 
bulunan odaya toplanarak yatması yerine sobasız odalarında kullanılması , 
yeteri kadar odası olmayan evlerde  bir odada birden fazla kişi yatacağına, 
salonunda kullanılması gibi ) genel önlemlere başvurulur. 

3.3. Güneş Işığı ve Aydınlatmaya İlişkin Özellikler 
İyi nitelikli konut, güneş ışığı ve enerjisinden en üst düzeyde 

yararlanabilen konuttur. Bunun birçok sağlık yararı yanında, enerji tasarrufu 
gibi ekonomik yararları da vardır. Türkiye’de güneşin ışınlarını en iyi alan yön 
güneydir. Bu nedenle, bina yerleşimleri tasarlanırken, oturma ve yatak 
odalarının bu yöne yerleştirilmesinde yarar vardır. Ayrıca, binaların yükseklik 
ve yerleştirilmelerinde birbirini gölgelememesine özen gösterilmesi gerekir.  İki 
bina arasındaki aralık / mesafe binaların yüksekliğine göre ayarlanmalı ve bu 
aralık en az yüksek olan binanın yüksekliği kadar olmalıdır. Aksi takdirde 
yüksek olan bina diğerini gölgeleyecektir. 

Kapalı bir hacim döşemesine, açık alandaki, güneş ışığının en az % 50’si 
kadar güneş ışığı gelmelidir. Bu oranda güneş ışığı alan evlerdeki çocuklarda 
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raşitizmin çok ender görüldüğü bilinmektedir. Döşemesine, açık alandaki, 
güneş ışığının % 25’inden daha az bir güneş ışığı giren binalar güneş 
görmüyor olarak kabul edilir. 

Güneş ışığından yararlanabilmek için; her şeyden önce,konutaki tüm 
kullanım alanlarının doğrudan atmosfere açılan  penceresi olması ve bu 
pencerenin de büyüklüğünün yeterli, duvara yerleştirilmesinin ise uygun olması 
gerekir. Pencere büyüklüğünün, evin bölümünün döşemesinin 1/ 10’undan 
daha az olmaması gerekir. Bu oran zemin katlarda 1/ 8’den okul , işyeri ve 
benzeri kalabalık yerlerde ise 1/5’den daha az olmamalıdır. 

Pencerelerin güneş ışınlarının içeriye girişine elverişli olması, duvara 
yerleştirilme biçimleri ile yakından ilişkilidir. Türkiye’de, güneş ışınlarına en iyi 
geçit verecek pencere konumu, üst kenarının tavandan en fazla 30 cm 
aşağıda, alt kenarının ise döşemeden en fazla 100 cm yukarda olduğu 
konumdur. Başka bir anlatımla, pencereler tavandan aşağıya doğru 
kaydırıldıkça güneş aydınlatması azalmaktadır. Buna karşılık, alt kenarın bir 
metreden daha yüksek olması halinde ise, oturan ve hatta ayakta duran 
insanların dışarıyı rahatça görmesine engel olmaktadır. Sonuç olarak, oturma, 
çalışma odaları ve salon pencereleri, hem içerdeki kişilere rahat bir görüş 
sağlamak üzere alt kenarı  olabildiğince aşağıda olmalı, hem de üst kenarı 
tavandan 30 cm’den daha aşağıda olmamalı ve güneş ışınlarının içeriye 
girmesine engel olmamalıdır. 

 En ideal ve sağlıklı aydınlatma güneş ışınları ile olan aydınlatmadır. Bu 
nedenle de, konutlarda, yukarda sözü edilen kurallara uyulmalı ve gündüzleri 
yapay aydınlatmaya gereksinim duyulmamalıdır. Güneşsiz saat ve 
zamanlarda, evin yapay olarak aydınlatmasına gereksinim vardır. Yapay 
aydınlatmanın ise, insanların rahat edeceği ve evdeki eylemlerini rahatlıkla 
yürütebileceği nitelikte olması gerekir. Yetersiz aydınlatma, huzursuzluk ve 
yorgunluğa neden olduğu gibi,  kazalara da neden olur. Fazla parlak ışık ise, 
baş ağrısı ve yorgunluk yapar. Bu nedenle, evlerin aydınlatmasının ne az ne 
de fazla olması doğru değildir. Merdiven ve koridorlarda 30 - 40 lüks, oturma 
odalarında ise 60 - 80 lükslük aydınlatma gerekli ve yeterlidir. Oturma, çalışma 
odaları ve salonlardaki aydınlatmanın yansıtmalı / endirekt aydınlatma; yani 
ışınların göze doğrudan kaynaktan değil de yansıyarak gelmesini sağlayan bir 
aydınlatma olmasında yarar vardır. Ayrıca okuma ve başka birtakım ince 
işlerin yapıldığı yer ve köşeklerde ışık miktarı biraz daha artırılabilir. Yatak 
odalarında ise yarı yansıtmalı aydınlatmalar tercih edilmelidir. 

 
3.4. Isıtmaya İlişkin Özellikler 
İnsan yaşamının sürebilmesi için, beden sıcaklığının sabit  ve belli bir 

derecede olması gerekir. Bu sabitliğin sürdürülebilmesi için, çevresiyle devamlı  
bir ısı alışverişi içindedir. Bu nedenle de, çevre sıcaklığındaki değişiklikler 
insanı etkiler. Genelde çevre sıcaklığının özelde ise konut içi sıcaklığın 18 - 21 
derece santigrat olması insan için en ideal olan sıcaklıktır. Bu derecenin 
altındaki ve üstündeki sıcaklık dereceleri insanların, termal konforunu bozarak, 
sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu nedenle de, evlerin kışın 
ısıtılması  yazın ise soğutulmasına gereksinim vardır. 
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Evlerdeki ısıtmanın, iyi / sağlıklı bir ısıtma olabilmesi için; sürekli, düzenli 
ve homojen olması ( evin bölümleri ve günün saatleri açısından ) gerekir.  Evin 
bölümleri  veya günün saatleri arasında büyük sıcaklık farkları olması halinde, 
insanların termal konforu bozulur. İyi bir ısıtma aracı ise; kullanımı kolay, kaza 
ve yangına karşı güvenli, özellikle iç hacim olmak üzere, hava kirliliği 
yapmayan ve  ekonomik olan araçtır. 

Konutlarda kullanılan ısıtma yöntem ve araçları şu şekilde sınıflandırılır : 
a) Seyyar lokal ısıtma; adından da anlaşılacağı üzere, mangal, çeşitli 

yakıtlar kullanan ( gaz, gazolin, elektrik ) borusuz soba  ve benzeri araçlarla 
yapılan ısıtmaya bu ad verilir. 

b) Sabit lokal ısıtma; çeşitli yakıtlarla çalışan borulu sobalarla yapılan 
ısıtma yöntemidir. 

c) Merkezi kat ısıtma; kombi ya da kat kaloriferi gibi sistemlerle yapılan 
ısıtma türüdür. 

d) Bina merkezli ısıtma; çeşitli yakıtlarla çalışan ve ısıyı su / buhar ya da 
hava ile tüm binaya taşıyan kalorifer  sistemlerinin kullanıldığı yöntemdir. 

e) Kampus merkezli ısıtma; bir site ya da mahallenin tek merkezden 
kalorifer sistemi ile ısıtıldığı yönteme bu ad verilir. 

Konutların ısıtılmasında; kaza (yanık, zehirlenme) ve yangın riski en 
yüksek olan, iç ve dış hava kirliliğine en çok yol açan ısıtma yöntemi seyyar 
lokal ısıtmadır. Diğer bir anlatımla, borusuz ve seyyar araçlar en riskli ısıtma 
araçlarıdır.  Bunlar, aynı zamanda, kullanımı kolay olmayan, sürekli, düzenli ve 
homojen bir ısıtma sağlamadığı gibi ekonomik de olmayan araçlardır. Buna 
karşılık, kampus merkezli ısıtma yöntemi, aile için en güvenli yöntem olması 
yanında, homojen ve sürekli ısıtma yapan, kullanımı kolay, çevreye en az 
zarar veren (en az katı ve gaz atık çıkaran) ve en ekonomik ısıtma yöntemidir. 
Özetle, yukarda sayılan ısıtma yöntemlerinden, üst sırada bulunanlardan alt 
sıralara doğru gidildikçe (a’dan e’ye doğru gidildikçe), konut ısıtmasındaki 
niteliklilik /sağlıklılık derecesi artar. 

 Türkiye’de her yıl onlarca insan ısıtma araçlarının neden olduğu iç hacim 
kirliliğine bağlı zehirlenmelerden (karbonmonoksit ve metan zehirlenmeleri), 
likit gaz tüplerinin neden olduğu patlama ve yangınlardan yaşamını 
kaybetmekte, yüzlercesi de yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Bu nedenle 
de, lokal ısıtma araçlarının üretiminin denetlenmesi ve halkın bu konuda 
eğitiminin kamu tarafından yapılmasında  zorunluluk vardır. Gerek ısıtma 
araçları ve gerekse bunlara yakıt sağlayan araçlar, daha üretim sırasında, 
denetlenmeli ve uluslararası standartlarda olmayan, emniyet düzenekleri 
bulunmayan araçların (katalitik sobalarda ortamdaki CO2 veya O düzeyine 
göre otomatik söndürme düzeneği, elektrikli araçlarda devrilme ve benzeri 
durumlarda otomatik elektrik kesme düzeneği, şofbenlerde sönünce gaz 
kesme düzeneği ve benzeri) üretilmesine ve pazarlanmasına izin 
verilmemelidir. 

 
3.5. Hane Kolaylıkları ve Hijyenik Yapılara İlişkin Özellikler 
Konutların mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümlerine hane kolaylıkları ya 

da sulu alanlar adı verilmektedir. Bunlar konutta yaşayanların sağlığı ile çok 
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yakından ilgili bölümler olup, sağlık koşul ve kurallarına uygun olmalarına daha 
büyük özen gösterilmesi gerekir. 

Mutfak : Kesinlikle evin diğer bölümlerinden ayrı ve onlardan iyice izole 
edilmiş, en az 5 m2 alana sahip bir bölüm olmalıdır. Duvar ( en az bir metre 
yüksekliğe kadar) ve döşemesi su tutmayan,kolay temizlenebilir ve haşerelerin 
yerleşmesine elvermeyecek bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Bu malzeme, 
aynı zamanda, besin saklama ve hazırlamaya uygun bir malzeme olmalıdır. 

Pişirme aracı, tıpkı ısıtma araçlarında olduğu gibi, iç hacim kirliliği yangın 
ve kazalara karşı güvenli, kullanımı kolay ve ergonomik ölçülere uygun 
olmalıdır. Mutfağın havalandırması iyi olmalı, yemek pişirme sırasında oluşan 
koku ve buhar evin diğer bölümlerine yayılmadan dışarıya verilebilmelidir. 
Buna yardımcı olmak üzere, mutfaktaki pasif doğal havalandırma hızının, 
içerdeki havayı saatte üç kez değiştirecek nitelikte olmasında yarar vardır. 
Bunun olmaması halinde yapay aspiratörler kullanılması gerekir. Mutfak 
pencerelerinde, karasinek ve diğer haşerelerin girmesine engel olmak üzere, 
tel kafes bulunmasında yarar vardır. 

Mutfakta mutlaka musluk bulunmalı ve eviye gerekli hijyenik koşulları 
sağlayacak, temizlenebilir ve gıda hazırlanabilir nitelikte olmalıdır. 

Banyo : Evin diğer bölümlerinden ayrılmış ve izole edilmiş, en az 3.5 
m2’lik alana sahip bir bölüm olmalıdır. Duvar (en az 1.5 metre) ve döşemesinin, 
kolay temizlenebilir ve su tutmayan bir malzeme ile kaplanması gerekir. Su 
ısıtma yöntemi , özellikle zehirlenme ve elektrik çarpmaları olmak üzere, 
kazalara karşı güvenli ve kullanılması kolay olmalıdır. Banyoya kesinlikle 
şofben yerleştirilmemelidir. Banyonun iç malzemeleri ve bunların yerleştirilmesi 
kayma çarpma ve düşme gibi kazalara karşı güvenli olmalıdır. Banyoda 
mutlaka musluk bulunmalıdır. 

Tuvalet : Evin diğer bölümlerinden iyice izole edilmiş, ayrı ve en az 2.5 
m2 alanlı bir bölüm olmalı ve içinde mutlaka musluk bulunmalıdır. Konutlarda 
banyo ile birlikte olabilir. Diğer sulu alanlarda da olduğu gibi, su tutmayan ve 
kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplanmalıdır. Kapı ve pencereleri 
muntazam olmalı, vektörler ve kokuya karşı iyi bir izolasyon sağlamalıdır. 
Pencerelere tel kafes geçirilmesinde yarar vardır. 

Konutlardaki tüm sulu alanların atık sularının kanalizasyon ya da 
fosseptiğe bağlı olması gerekir. Atık su bağlantıları sızıntı ve koku 
yapmayacak nitelikte olmalıdır. Bu dizeden olmak üzere, tüm atık su 
giderlerinin ev tarafındaki ucunda, kanalizasyon ya da fosseptik gazlarının eve 
çekilmesini önlemek amacıyla, sifon bulunması gerekir. Tüm sulu alanlarda 
esas su giderlerine ek olarak, taşmalarda taşan suyu ve döşemelerin yıkanma 
suyunu götürmek üzere, taşma ve yıkama giderlerinin bulunmasında yarar 
vardır.  

Günlük yaşam sonunda evde oluşan evsel katı atıkların hijyenik bir 
biçimde toplanması ve uzaklaştırılması için gerekli düzenekler bulunmalıdır. 

 Yukarda sık sık yinelenmesinden de çıkarılacağı üzere, bir konutta 
bulunması gereken en önemli hijyenik özellik içme ve kullanma suyunun 
varlığıdır. Suyun bulunmasından ise; tüm hane kolaylıklarında musluk 
bulunması ve aileye yetecek miktarda suyu (alimantasyon suyu) sağlaması 
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kastedilir. Sanıldığının aksine, evin bahçesi ya da yakın bir yerinde bir musluk 
ya da çeşmenin bulunması o evde su bulunduğu anlamına gelmez. Yalnızca 
hijyenik su kullanılıyor demektir (tabii ki; bu çeşme ya da musluktan hijyenik su 
akıyor ise). Çünkü; yapılan araştırma ve gözlemler onu göstermiştir ki; içme ve 
kullanma suyunun tüm sulu alanlara ulaştırılmaması / buralarda musluk 
bulunmaması halinde; hem her türlü temizliğin sıklığı hem de bu temizlikte 
kullanılan suyun miktarı azalmaktadır. Ayrıca su, dışarıdan eve taşınması 
sırasında kirlenmektedir. Sağlıklı bir yaşam için; kişi başına en az günlük 75 
litre sıcak su 50 litre ise soğuk su kullanılması gerekir ki; beş kişilik bir ailede 
günlük 625 litre suya denk gelir. Diğer bir ölçüye göre; kişi başına, günlük en 
az 40 litre suya gereksinim vardır. Bu takdirde, beş kişilik ailenin günlük su 
gereksinimi 200 litredir. Bu miktarlardaki suyu dışarıdan / uzaklardan taşımak 
oldukça güç ve hatta olanaksızdır. Bu da kişilerin her türlü temizliği ve 
temizlikte kullanılan su miktarını kısması anlamına gelir. Özetle, tüm sulu 
alanlarda musluk bulunmaması her türlü temizlik için caydırıcı olmaktadır. Bu 
nedenle de, evde su varlığı ile tüm sulu alanlarda musluk bulunması 
anlaşılmalı ve kastedilmektedir. 

 
 3.6. Afet ve Kazalara Karşı Güvenilir Olma Özellikleri 
Konutlar, sel, deprem, heyelan ve fırtına gibi afetler karşı dayanıklı / 

koruyucu olmalıdır. Bu dizeden olmak üzere, binalar bulundukları deprem 
bölgesine göre ve  ilgili yasaların gerektirdiği dayanıklılıkta ve niteliklte inşa 
edilmelidir. Topraklarının %92’sinin deprem blgesinde olduğu ne konut 
üretenlerce ne de tüketenlerce asla unutulmamalıdır. Su basmanı, yüzey 
sularından oluşacak sellere karşı güveni sağlayacak yükseklikte  olmalıdır. 
Aynı şekilde, yangına karşı güvenli olmalı ve yangın  çıkması  olasılığına karşı 
söndürme tertibatı ve yangın çıkış merdiveni bulunmalıdır. 

Düşme, çarpma gibi ev kazalarına karşı güvenli olmalıdır. Bu dizeden 
olmak üzere, merdivenler kaygan ve parlak malzemeden yapılmamalıdır. 
Merdiven boşluğu insanların rahat ve emniyetle hareket edebileceği ve ev 
eşyalarının geçebileceği genişlik ve yükseklikte olmalıdır. Merdiven 
kenarlarında mutlaka tırabzan bulunmalıdır. Basamakların yüksekliği için 20’ 
cm derinliği için ise 20-30 cm en optimal uzunluklardır. Bundan daha yüksek 
ve geniş basamaklar insanların rahat tırmanmasını engellemekte ve kaza 
riskini artırmaktadır. 

Elektrik şebekesi kapalı olarak seyretmeli, elektrik kazalarına karşı 
güvenli olmalı, sigorta, otomatik devre kesici ve toprak hattı gibi emniyet 
düzeneklerine sahip olmalıdır. Aynı şekilde, elektrik armatür ve araçları güvenli 
olmalıdır. Bu dizeden olmak üzere, elektrikli araçlar  kaza ve devrilme gibi 
durumlarda otomatik devre kesicili ve koruganlı olmalıdır. Elektrik prizleri ya 
kapaklı olmalı ya da çocukların erişemeyeceği yüksekliğe monte edilmiş 
olmalıdır.  

Doğal gaz, hava gazı ve likit gaz gibi enerji kaynakları  ve araçları 
zehirlenme, patlama ve parlamalara karşı yeterli güvenlikte olmalı ve otomatik 
gaz kesici gibi güvenlik araçları ile donanmış olmalıdır.  
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3.7. Psiko Sosyal  Yönden Özellikler 
Konut içinde yaşayan aileye ve kişilere emniyet duygusu vermeli, aile ve 

kişi gizliliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Ailedeki her kişiye bir yandan 
bireysel yaşam ve gizlilik olanağını sağlarken öte yandan da birlikte ve ailece 
yaşama olanakları sağlayabilmelidir. Gerek tek tek aile bireylerinin  gerekse 
topluca ailesi ile birlikte zamanını geçirmesine olanak sağlamalıdır. Aynı 
şekilde, aileler arası ve bireylerin arkadaşları arasında ilişkilere olanak 
sağlamalıdır. Açık bir anlatımla, tek tek kişisel odaların yanında ailenin birlikte 
zaman geçirebileceği salon, mutfak ve benzeri ortak alanlara da sahip 
olmalıdır. 

Konut içinde yaşayanların toplumsal, kültürel ve benzeri ilişkilerde 
bulunabilmesine olanak tanımalı, aileyi toplum ve toplumsal faaliyetlerden 
soyutlamamalıdır. 

 
4. TÜRKİYE ‘de DURUM 
 Dünyada 1.5 - 2 milyar kişinin sağlık sakıncaları olan konutlarda yaşadığı 

bilinmektedir. Türkiye’de, başta Devlet İstatistik Enstitüsü olmak üzere, ilgili 
kurum ve kuruluşların, topladığı bilgiler yeterli olmadığından, tüm  konutlar 
hakkında ve kesin bilgilere sahip olunamamaktadır. Belediyelerce, inşaat ve 
oturma izni alan konutlara ilişkin bilgi toplanmakta, geriye kalanlar hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. DİE’nün topladığı bilgiler ise,belediyelerin 
topladığı bilgilere dayanmakta ve yalnızca belediye sınırları içindeki konutları 
kapsamaktadır. Dolasyısı ile, mevcut olan konut istatistiklerinde mezra, köy ve 
gecekondulara ilişkin bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle de, Türkiye’deki 
konutların ne kadarının sağlıklı / nitelikli ne kadarının ise sağlıksız olduğunu 
söyleyebilmek olanaksızdır. Ancak, eldeki veriler ve gözlemlerden hareketle, 
ailelerin oturduğu evlerin önemlice bir kısmının sağlık koşul ve kurallarına 
uygun olmayan evler olduğu söylenebilir. En azından, büyük kentlerdeki 
konutların % 60 - 70’inin gecekondulardan, mezra ve köylerdeki konutların ise 
hemen tamamının uygun olmayan konutlardan oluştuğu bilinmektedir. Bunun 
da ötesinde, Türkiye’deki ailelerin önemli bir oranının başını sokacak bir 
konutunun bile olmadığı bilinmektedir. 

DİE’ nce 1984 yılında yapılan ve şimdiye kadar yapılanların en kapsamlısı 
olan binalar sayımına göre, belediyelerin sınırları içinde 4387971 bina 
bulunmaktadır. Bunlarda 7096277 konut ve 1570387 işyeri saptanmıştır. Bu 
binalardan 1302697 ( %27.7 )’si çelik ve betonarme karışımı olan sağlam bir 
iskelete sahiptir. Geriye kalan 3084457 bina ( %70.3 ) briket, tuğla, taş ve 
kerpiçle yapılmış  olan yığma binalardır. Tüm binalar içinde, kerpiç yığma 
olanlar %11.4’lük (501455 adet) bir paya sahiptir. Bucak ve köylerdeki 
binaların yalnızca  %18.9’u çelik ve betonarme iskelete sahip olup, geriye 
kalan % 81.1’i yığma binalardır. Bu tür yerleşimlerde kerpiç yığma binalar % 
22.7’lik bir paya sahiptir. 

Sağlamlık ve güvenirlik açısından yukarda özetlenen durumda olan 
binaların, alt yapı durumları da bundan daha iyi durumda değildir. Bu sayıma 
göre; mevcut binaların % 19.8’i ( 866942 adet ) borulu su donanımı olmayan 
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binalar olup, içme ve kullanma suyu taşıma su ile karşılanmaktadır. Taşıma su 
kullanan binaların oranı köy ve bucaklarda % 41.7’ dir. 

Tespit edilen, bu binaların % 54.7’si ( 2400876 adet ) pis su donanımına 
sahip ve kanalizasyona bağlı binalardır. Geriye kalanlardan % 23.9’u pis su 
donanımına sahip; ancak bunların bağlantısı uygun olmayan kapalı çukurlara 
yapılmaktadır. Konutların   % 17’sinde ( 744814 adet ) pis su donanım ve 
bağlantısı yoktur. Başka bir anlatımla, bu binalarda oturanlar evlerin dışında 
olan açık çukurlu helâlar kullanmaktadır. Pis su donanım ve bağlantısı 
olmayan konutların oranı köy ve bucaklarda %  46.8’dir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre; Türkiye genelinde su 
donanımı olan konutların tüm konutlara oranı % 37.2 olup, bu oran köylerde % 
10.5’e düşmektedir. Elektrik donanımı olan konutların oranı % 49.3 olup, bu 
oran köylerde   % 20.2 dir. Aynı veriye göre; ailelerden düşük gelirli grupta, 
ayrı bir mutfağı olanların oranı % 17.8, ayrı bir banyosu olanların oranı ise % 
8.3’tür. Bu oranlar yüksek gelirli ailelerde ve sırasıyla; % 78.6 ve % 67.4’tür. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na (1996- 2000) göre; kırsal kesimde 
bulunan yerleşimlerin % 62’sine sağlıklı su götürülebilmiş ve bunlardan ancak 
%30’unda konutlara şebeke ile su verilmektedir. Bu yerleşimlerin, geriye kalan 
%17’sinde sağlıklı su vardır ancak yetersizdir, % 21’inde ise sağlıklı su 
bulunmamaktadır. 

Türkiye’de yaklaşık olarak dokuz milyon konut bulunduğu 
hesaplanmaktadır. Bunlardan yedi milyonu belediyelerin sınırları içinde geriye 
kalan iki milyonu ise, mezra köy ve gecekonduluk alanlarda bulunmaktadır. 
Belediye sınırları dışında olan konutların hemen tamamının, belediye sınırları 
içinde olanların ise yaklaşık yarısının sağlık koşul ve kurallarına uygun 
olmayan evler olduğu söylenebilir. Buradan hareketle Türkiye’deki konutların 
5.5 milyonunun sağlık koşul ve kurallarına uygun olmadığı söylenebilir. 
Ortalama hane halkı sayısı beş olarak kabul edilirse, yaklaşık 27.5 milyon 
yurttaş sağlıksız konutlarda yaşamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1983 Kira anketi sonuçlarına göre; 
Türkiye’deki dokuz milyon konutun yedi milyonu kendi sahiplerince 
kullanılmakta geriye kalan iki milyon konut ise kiracılar tarafından 
kullanılmaktadır. Tarımda çalışanların yaklaşık   % 90’ını kendi konutlarında 
oturduğuna göre, kiracıların hemen tamamı kentsel alanlarda yaşayan 
ailelerdir. Buradan hareketle belediyelik yerlerdeki yedi milyon konutun iki 
milyonu ( % 30’u ) kiracılar tarafından kullanılmaktadır. Bu oran büyük 
kentlerde daha da yükselerek % 50’lere ulaşmaktadır. Sonuçta aileler bir 
yandan sağlık kural ve koşullarına uymayan konutlarda oturmakta öte yandan 
da bu konutlara kira ödemektedir. 

Tüm bu verilerden hareketle Türkiye’de büyük bir konut açığı olduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim, bu açığı bir nebze karşılamak üzere, Yedinci Beş 
Yıllık kalkınma Planı döneminde 2 540 000 konut yapılması geektiği 
hesaplanmıştır. 

 
5. ALINACAK ÖNLEMLER 
5.1.Kent ve Yerleşim Birimlerinin Planlanması 
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Yerleşim yerleri ve kentlerin planları önceden yapılarak konutların ve 
binaların sağlıklı arsalarda konuşlanması gerekir. Bu dizeden olarak kent 
arazilerinin kamulaştırılarak arsa ofislerinin oluşturulmasında büyük yarar 
vardır. Böyle bir uygulama bir yandan konutların planlı, sağlıklı ve düzenli 
arsalar üzerine yerleşmesini sağlarken; öte yandan da, konutların  verimli 
tarım arazileri, tarihi değerlerin  ve su havzalarının bulunduğu araziler gibi 
konutlaşmaması gereken araziler aleyhine gelişmesini de önleyerek, 
toprakların ekonomik kullanımı, tarihi ve doğal güzelliklerin korunması gibi 
sonuçları da doğuracaktır. Planlı ve düzenli bir konutlaşma, kentleşme  
ulaştırma ve trafiğin daha düzenli olması alt yapı hizmetlerinin daha kolay ve 
ekonomik inşa edilebilmesi gibi yararları da beraberinde getirmektedir. 

 
5.2. Kırdan Kente Göçün Yavaşlatılması  
Yapılan / yapılacak olan, kent ve konut plan ve programların 

uygulanabilmesi, her şeyden önce, kırdan kente göçün yavaşlatılmasına 
bağlıdır. Aksi takdirde, gecekondulaşma önlenememekte ve kent planları kağıt 
üzerinde kalmaya mahkum olmaktadır. Bu yavaşlamayı sağlamak üzere, 
köylerin nüfus itmesine neden olan faktörleri ortadan kaldıracak sosyo 
ekonomik  değişimlerin yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde, hızlı nüfus 
artışının önlenmesi de  hem bu göçü yavaşlatacak hem de yıllık konut üretim 
gereksinimini azaltacaktır. 

 
5.3. Nitelikli İnşaat Malzemesi Üretimi 
Konutların inşaatında nitelikli malzeme kullanılması, her şeyden önce bu 

malzemenin bulunabilmesi / varolması, daha sonra da bu malzemenin 
toplumun / ailelerin ekonomik koşulları ile satın alınabilmesine bağlıdır. Ayrıca, 
toplumun eğitilerek konut kültürünün değiştirilmesi, onun kafasında, eski 
geleneksel ev ya da çadır algısı yerine, sağlıklı konut algısının oluşturulması 
gerekir. Bu amaçla tip projeler tanıtım ve dağıtımı yapılabilir. Bunu sağlamak 
üzere; kamunun, sağlık koşullarına uygun / nitelikli, toplumun ekonomik 
koşullar ile karşılanabilir /satın alınabilir inşaat malzemesinin üretimi ve 
dağıtımı yönünde önlemler alması gerekir. 

 
5.4. Konut Üretiminin Özendirilmesi 
Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve bu konudaki suiistimallerin 

denetlenmesi,  uzun vadeli ve düşük faizli kredi uygulanması ve arsa tahsisi 
gibi, insanların konut edinmesini kolaylaştıracak önlemlerin alınması bu 
önlemlerin başlıcalarıdır. 

Tüm uluslararası belgelere göre, insanların konut edinmesi için gerekli 
önlemleri almakla devlet görevli kılınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’da 
bu görevi devlete vermiştir. Buna karşılık; bu sorumluluklarını unutan kamu 
kuruluşları, sorumluluklarını unutmak ve unutturmakla kalmamakta, insanların 
kendi olanakları ve kültürleri ile yaptıkları evlerini, onların başına yıkmaktadır. 
Oysa, insanların gecekondu / ev  yapma potansiyel ve isteği olumlu yöne 
kanalize edilebilir. Bu dizeden olmak üzere, alt yapısı hazırlanmış arsaların ve 
tip projelerin, gereksinimi olan ailelere uygun koşullarla  verilmesi ve onların 
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kendi evlerini sağlıklı bir biçimde yapmalarına olanak tanınması daha akılcı 
olacaktır. Aksi takdirde, kendi konutunu kendisinin yapmasına olanak 
verilmeyen insanların, konut hak ve gereksinimlerini devletten beklemesi ya da 
istemesi daha olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

 
5.4. Nitelikli ve Uluslararası standartlara uygun ev eşyası üretimi 
Evlerde kullanılacak her türlü eşya daha üretim ve ruhsatlanma 

aşamasında denetlenerek bunların kazalara karşı gerekli standart ve emniyet 
düzeneklerine sahip olması sağlammalıdır.  

 
6. DENETLEME ve  SAĞLIKÇILARIN GÖREVLERİ 
Konutların, sağlık kural ve koşullarına uygunluğunun sağlanması ve bunu 

sağlamak üzere denetlenme yapma yetki ve görevi yasalarla belediyelere 
verilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı’da yetkili ve 
görevlidir. Bu örgütlerin görevleri net sınırlarla birbirinden ayrılmamış olup, ayrı 
ayrı denetim yapabildikleri gibi ekipler halinde de denetim yapmaktadırlar.  
Sağlık Bakanlığı, dolayısı ile de sağlıkçıların bir anlamda belediyelerin bu 
görevlerini  yerine getirip getirmediğini denetleme yetkileri de vardır. 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 250 - 257. maddeleri konutlar 
ve konutların sahip olması gereken sağlık koşulları ile ilgilidir. Sağlık 
bakanlığının, konutları ve belediyenin bu konudaki görevlerini yapıp 
yapmadığını  denetleme görev yetkisi bu maddelere dayanmaktadır. Bu 
yasanın 250. maddesine göre; düzenlenmiş olan “Meskenlerin Haiz Olacakları 
Sağlık Şartlarına Ait Talimat” konutlarda bulunması gereken ve yukarda 
özetlenmiş olan özellikleri tek tek belirlemiştir. Gerek  inşaat ve oturma izni 
verilirken ve gerekse diğer denetlemelerde konutun bu talimatta belirtilen koşul 
ve kurallara uyup uymadığına bakılır. 

Yine aynı yasanın 269 - 275’inci maddeleri Gayri Sihhi Müesseseler ile 
ilgili düzenlemeleri yapmaktadır. Bu düzenlemelere göre; birinci sınıf gayrı 
sihhi müesseselerin, insanların ikamet ettiği konutlardan en az beş kilometre 
daha uzakta olması gerekmektedir. İkinci sınıf gayri sihhi müesseseler 
konutlara daha yakın  mesafelerde bulunabilir; ancak izne ve devamlı kontrole 
tabidir. Üçüncü sınıf gayri sihhi müesseseler izin alınmaksızın ve konutların 
yanında açılabilirler, ancak devamlı kontrol edilmeleri gerekir. 

Belediyelere konutların denetlenmesi  yetki ve görevi 1580 sayılı Belediye 
Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile verilmiş olup, bu konudaki detaylı 
düzenlemeler “Belediye Sihhi Zabıta Talimatnamesi” ile yapılmaktadır. 
Bayındırlık Bakanlığının yetkilerini düzenleyen yasa ise; 180 sayılı Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki 
Kararname’ ile İmar Kanunu’dur. 

 Başlıcalarından yukarda söz edilen yasal düzenlemelere göre; konutların 
denetimi, başta belediyeler olmak üzere, ilgili örgütlerce,  altı durumda ya da 
şekilde yapılmaktadır : 1)inşaat izni ve inşaat sırasında,  2) inşaatı biten 
konutlara oturma izni (iskan raporu) verilmesi sırasında , 3) genel ve  periodik 
kontroller halinde/ sırasında, 4) bulaşıcı hastalıklar çıkması durumunda,           
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5) herhangi bir şikayet söz konusu olduğunda , 6) özel denetim gereğinde / 
sırasında.  

 Binaların inşaatına başlanmadan önce belediyeden inşaat izni alınır. Bu 
izin verilirken, bina projesi, yer seçimi ve benzeri yönlerden denetlenir ve 
yasalarda belirtilen koşullara uygun olması halinde inşaat izni verilir. 
İnşaatların yapımı sırasında yapı malzemelerinin kontrolü ise Bayındırlık 
Bakanlığı’nca yapılmalıdır. Binaların inşaatı bittikten sonra, oturma izni için 
başvurduklarında inceleme yine belediyece yapılır. Belediyeler bu denetimi 
yaparken ya da iskan raporu düzenlerken genellikle heyete belediyede çalışan 
ya da ilgili sağlık müdürlüğü ya da sağlık ocağı görevli sağlıkçıyı da katarlar ve 
denetim bir heyet halinde yapılır. Oluşturulan heyet, konutu gerekli yasal 
düzenlemeler,  sağlık kural ve koşulları  ya da çevreye herhangi bir sakıncası 
açısından  inceleyerek, bir raporla oturulabilir ya da gerekli değişiklikler / 
eksiklikler tamamlandıktan sonra oturulabilir veya oturulamaz olduğunu 
belirten bir rapor düzenler (iskan raporu). Olumsuz iskan raporu verilen 
binaların kullanılmasına izin verilmez. Ayrıca, bu tür binalara, belediye 
hizmetleri de ( su, elektrik, kanalizasyon vb ) götürülmez. Eksiklik tespit edilen 
konutlara ise, bu eksilikler giderildikten sonra izin verilir.  

Sağlık ocaklarının genel ve rutin denetimleri kapsamında,çevre sağlığı 
memurları (Çevre Sağlığı Memurlarının Görev ve Yetkilerini Düzenleyen 
Yönetmelik’le, çevre sağlığı memurlarına verilmiş bir görevdir ) konutların 
genel denetimini yapmakta, gerekli hallerde aile uyarılmakta veya durum 
belediyeye bildirilmektedir. Herhangi bir bulaşıcı hastalık durumunda, 
hastalığın konutla ilgili olup olmadığı, sağlık müdürlüğü ya da sağlık 
ocaklarınca araştırılmakta ve konutun tahliyesine dek giden birtakım 
yaptırımlara başvurulabilmektedir. Bu denetimlerden başka, içinde oturanlarca 
ya da başkalarınca bir müracaat ya da şikayet söz konusu olduğunda ( arızi 
denetim ) ilgili sağlık müdürlüğü ya da ocak tarafından söz konusu ev 
denetlenerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Özel denetim ise, konutun 
herhangi bir özel kullanımı için başvuru durumunda yapılan denetimdir. 
Kişilerin müracaatı üzerine, konuta gidilerek o konutta yapılmak istenen işe; 
konutun ve çevresinin uygun olup olmadığı ve yapılacak işin diğer konutlarda 
yaşayanları  ve çevreyi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönünden inceleme 
ve denetleme yapılır. Şayet sonuçlar olumlu çıkar ise izin verilir. 
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VEKTÖRLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR  ve 
VEKTÖRLERLE  SAVAŞ 
 
 
                                                                    Prof.Dr.Recep AKDUR  
1. TANIMLAR 
İnsandan insana (sivrisinek ile sıtma, filaryazis, bitle tifüs ) hayvanlardan 

insana (tatarcık ile kemiricilerden şark çıbanı, pire ile farelerden veba) ya da 
çevredeki bulaşlı şeylerden insana (karasineklerle  dışkı ile bulaşlı şeylerden 
tifo ve bağırsak parazitleri) enfeksiyon etkenlerini taşıyan ve bu enfeksiyonların 
yayılmasına neden olan eklem bacaklılara (artropodlara) vektör denir. 
Vektörlerin, enfeksiyon zincirinin tamamlanmasındaki rollerine ise, vektörlük 
denir. Vektörlük ise, fizik / mekanik vektörlük ve biyolojik vektörlük olmak üzere 
iki biçimde oluşur ya da gelişir. 

Fizik / Mekanik Vektörlük : İnsandan, hayvandan ya da bunların 
çıkağları ile kirlenmiş herhangi bir ortamdan vektöre bulaşan etkenin, vektörün 
bedeninde yaşamını sürdürerek, diğer sağlam bir insana ulaşmasına, 
taşınmasına fizik vektörlük denir. Fizik vektörlükte, vetörün, sağlam insan ile 
doğrudan teması sözkonusu olduğu gibi, onun kullandığı eşyalar ya da 
tükettiği gıdalar aracılğığ ile, dolaylı teması da söz konusudur.  Başka bir 
tanımla, vektörün, ayaklarına, vücuduna ya da gastro intestinal sistemine 
aldığı etkeni, yine bu organları ya da salgıları, dışkısı ile diğer bir insana 
doğrudan ya da dolaylı bir yolla, bulaştırması olayına, fizik / mekanik vektörlük 
denir. 

Bu tür vektörlükte, etken, eklembacaklıların bedeninde yalnızca 
yaşamını devam ettirir. Bazen çoğalabilir ( inkübatörlük etkisi ) ise de kesinlikle 
herhangi bir değişime / gelişime uğramaz. Hastalık etkeninin yaşam döngüsü 
ile vektörün doğrudan bir ilişkisi yoktur. Başka bir anlatımla, fizik vektörlükte, 
eklem bacaklı bir ara konakçı değildir. Dolayısı ile, ortamda / dünyada vektör 
olmasa da etken yaşamını ve üremesini devam ettirir, ettirebilir. Örneğin; 
karasineklerin mekanik vektörlük yaptığı, tifo basilleri, kolera vibrioları ve 
bağırsak parazitleri, ortamda karasinekler olmasa bile yaşamlarına ve hastalık 
oluşturmaya devam ederler. Çünkü; mekanik vektörlüğün söz konusu olduğu 
hastalıklarda, çoklu taşınma yolu ( gıda, temas, su, vektör gibi ) söz konusu 
olup, vektörle bulaşma bunlardan yalnızca biridir. Bu nedenle de, yalnızca 
vektörü kontrol altına almakla o hastalığı kontrol altına almak olanaklı değildir. 
Hastalığı kontrol altına alabilmek için, taşınma yollarının tümünün kontrol altına 
alması gerekir. 

Biyolojik vektörlük : Bu tür vektörlükte, hastalık etkeninin yaşam 
döngüsünün bir evresi, vektörün vucüdunda tamamlanır. Diğer bir anlatımla, 
vektör, etken için bir ara konakçı olup, etkenin yaşaması ve neslini 
sürdürebilmesi  doğrudan vektöre bağlıdır.  Ortamda vektör olmaz ise etkenin 
yaşam döngüsü tamamlanamaz ve etken de varlığını sürdüremez. 

Biyolojik vektörlük ile bulaşan hastalıklarda, bazı ihmal edilebilir 
istisnalar dışında, esas geçiş ve taşınma vektör aracılığı ile ve vektörün 
sağlam insanla doğrudan teması iledir. Bu nedenle de, eğer ortamda vektör 
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olmaz ise, hem etken yaşamını sürdüremez hem de enfeksiyon zinciri 
tamamlanamaz ve hastalık ortadan kalkar. Bunun en tipik örneği; sıtmada  
sivrisineklerin (anofel) oynamış olduğu roldür. 

Sıtmanın etkeni olan, plazmodiumların dişi ve erkek gametlerinin birbirini 
döllemesi ve sporozoitlerin oluşması (eşeyli üreme) evresi yalnızca 
sivrisineklerin bedeninde oluşur. Dolayısı ile de, ortamda sivrisineklerin 
olmaması halinde, plazmodiumlar bu evresini tamamlayamaz  ve yaşamını 
sürdüremez. Aynı şekilde, anofeller insanla doğrudan temas ertmedikçe (kan 
emmedikçe) enfeksiyon zinciri tamamlanamaz ve enfeksiyon oluşmaz. 
Böylece hem etken hem de hastalık ortadan kalkar. Anneden bebeğe fötal 
geçiş, organ transplantasyonlarında organlarla, kan transfüzyonlarında enfekte 
kan ve kan ürünleri ile geçiş gibi istisnai geçişler olur ise de bunlar çok ender 
olup, bunlar hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynamadığı gibi, 
plazmodiumların yaşam döngüsünün tamamlanmasını da sağlamaz. Bu 
nedenledir ki; anofellerin kontrol altına alınması sıtmanın kontrol altına 
alınması, anofellerin yok edilmesi ise sıtmanın eradike edilmesi anlamına gelir. 

Aynı şekilde, filaryazisin etkeni olan Wuchereria Bancrofti’nin gelişiminin 
bir kısmı sivrisineklerin bedeninde olur. Bu tür nematodlar için sivrisinekler ara 
konakçıdır. Ortamdan sivrisineklerin yok edilmesi halinde filaryazis hastalığı da 
görülmez olur. Bu örneklerden de çıkarılabileceği gibi, biyolojik vektörlüğün 
söz konusu olduğu enfeksiyonlarda tek bir taşınma you vardır: Bu nedenle de ; 
kontrol altına alınması, mekanik vektörlükle bulaşan hastalıklara göre, daha 
kolaydır.  

 
Bir listesi aşağıdaki çizelgede verilen, vektörler ve bunlarla bulaşan 

hastalıklar, gerek geçmişte ve gerekse günümüzde, Türkiye’de önemli bir halk 
sağlığı sorunu olma özelliğini göstermiştir. Bu hastalıklar, bir yandan toplum 
sağlığını olumsuz yönde etkiler iken, diğer yandan da turizm sektörünü de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye gibi, ulusal gelirleri  içinde turizm geliri 
önemli bir paya sahip olan ülkelerde, vektörlerin ve vektörlerle bulaşan 
hastalıkların kontrolü bu yönüyle de ayrı bir önem kazanmaktadır. 

 
Günümüz Türkiye’sinde, sıtma ve leişmanyozis ( Şark Çıbanı  ve 

Kalaazar ) halk sağlığı açısından, hala önemini koruyan iki hastalıktır. Bu 
ikisine ek olarak; ensefalitler, spesifik ve non spesifik gastroenteritler, 
Streptokok enfeksiyonları ve şarbon  vektörlerle bulaşan ve Türkiye’de halk 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen  diğer bazı hastalıklardır.  
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Çizelge 1:TÜRKİYE’DE GÖRÜLMÜŞ VE GÖRÜLEN  BAŞLICA  

VEKTÖRLER 
                               ve  VEKTÖRLÜK YAPTIĞI HASTALIKLAR 

VEKTÖR ETKEN HASTALIK 
 
SİVRİSİNEKLER 

 
Plazmodium  vivax 

  
Sıtma 

 Wucereria Bancrofti Filaryazis 
 Wucereria Matavi Filaryazis 
  Virüsler Ensefalit 
 
FLEBETOM (Tatarcık) 

 
Leişmanya Tropika 

 
Şark Çıbanı 

 Leişmanya Donavani Kalaazar 
 
KARASİNEK 

 
Tifo, Paratifo, Dizanteri, 
enteritler, Şarbon, 
trahom Streptokok 
enfeksiyonları, 

 
Kolera, nonspesifik 
gastro- ve 
konjonktuvitler, 

 
PİRE 

 
Pastorella Pestis 

 
Veba 

 Difillium Canium Sistiserkozis 
    
   
BİT Riketsia Prowazeki Tifüs 
 Diğer Riketsialar  Riketsia hastalıkları 
   
HAMAMBÖCEĞİ Tifo ,    Paratifo, 

Kolera, 
Dizanteri, 

   
TAHTAKURUSU Chagas  hastalığını 

taşır. 
Bakteriler   için      iyi 

 bir    inkübatördür. 
Rahatsız 

edici    etkisi nedeniyle 

 de  önemlidir.  
 
 
2. ENFEKSİYON HASTALIKLARI İLE  SAVAŞ ve VEKTÖRLERİN YERİ  
Bir enfeksiyon hastalığının oluşabilmesi için, birtakım koşul ve faktörlerin 

birlikte bulunması gerekir ki; bu koşulların tümüne birden, o enfeksiyon 
hastalığının, enfeksiyon zinciri adı verilir (aşağıdaki şekle bakınız). 
Enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınmasının esasını ise;  enfeksiyon 
zincirinin bir veya birkaç yerinden kırılması oluşturur. Vektörlerle bulaşan 
hastalıklarla savaş da aynı esasa göre yapılır. Bunların diğer enfeksiyonlardan 
tek farkı; enfeksiyon zincirinin tamamlanmasında vektörün önemli bir rol 
oynamasıdır. Bu hastalıkların  bazılarında ise ( biyolojik vektörlük yapanlarda ) 
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vektör olmadan enfeksiyon zinciri tamamlanamaz. Bu nedenle de, vektörlerle 
bulaşan hastalıklarla savaşın önemli bir kısmını, vektöre karşı savaş oluşturur. 

 
            ENFEKSİYON ZİNCİRİ 
 
                                 KAYNAK  
 
                                ETKEN 
                                                                
                                                          KAYNAKTAN 
                                                                ÇIKIŞ 
 İNSANIN  
DUYARLILIĞI  
 
 
 
                                                   SAĞLAM İNSANA 
                                                          TAŞINMA 
         SAĞLAM İNSANA 
                    GİRİŞ 
 
 
 
 
 
 
Vektörler, enfeksiyon zincirinin, yukarıda gösterilmiş olan halkalarından, 

kaynaktan çıkış, taşınma ve sağlam insanlara giriş halkalarında görev alır. Bu 
görev alış, sıtmada olduğu gibi, bu üç halkanın da vektör tarafından yerine 
getirilmesi şeklinde olabileceği gibi, karasineklerle gıdaların gastroenterit 
etkenleri (tifo, kolera) ile bulaştırılmasında olduğu gibi yalnızca taşıma 
halkasında veya trahomda olduğu  gibi, hem taşıma hem giriş  halkalarında 
görev almak şeklinde olabilir. 

 
Kaynakların yok edilmesi : Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması 

ya da eradike edilmesinde en köklü çözüm, etkenin  üzerinde yaşadığı ve 
neslini sürdürdüğü kaynağın, dolayısı ile de etkenin ortadan kaldırılmasıdır. 
Buna karşılık, insanda hastalık oluşturan etkenlerin büyük çoğunluğunun 
kaynağı yine insandır. Bu nedenle de, hayvanların kaynaklık ettiği 
enfeksiyonlarda olduğu gibi, kaynağın kendisini yok etmek söz konusu değildir. 
İnsanlarda ise, kaynaklık etme, bedeninde etken bulundurma (hasta ya da 
portör)  özelliği ortadan kaldırılabilir. Bunun pratikteki anlamı ise hasta ve 
portörleri bulup tedavi etmektir. Bu nedenle de; enfeksiyon hastalıklarında 
erken tanı ve tedavi hizmetleri, hastanın bu hastalıktan  en az zararla 
kurtarılması işlevi yanında, kaynak yok etme işlevi de görmesi nedeniyle, 
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toplumsal açıdan da önem taşır. Bu dizeden olmak üzere, olası tanı, bildirim, 
lâboratuar hizmetleri ve tedavi hizmetleri insanların kaynaklık etmesini önleyen 
hizmetlerin başlıcalarıdır. Ayrıca, hastalık sürveyansları, filyasyon araştırması, 
portör tarama ve arama gibi çalışmalar da bu başlık altında değerlendirile-
bilecek hizmetlerdir. 

Etkene kaynaklık edenin bir hayvan olması (zoonozlar) durumunda, 
hayvanın ekonomik  ve ekolojik bir değeri var ise ve hastalığın tedavisi kolay 
ise,  daha çok, hayvanın tedavi edilmesi veya aşılanarak bedeninde etkenin 
yerleşmesinin önlenmesi yoluna gidilir. Aksi halde ise, hayvan öldürülerek 
usulüne uygun olarak (yakma, gömme, dezenfeksiyon vb)  ortadan kaldırılır. 
Ekonomik ve Ekolojik değerleri olmayan hayvanlar ise (bit, pire, fare vb) 
doğrudan doğruya ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ancak; bazı etkenler, ekolojik 
ve ekonomik değeri olan bazı hayvanlarda doğal olarak bulunur ve hayvanda 
hiçbir belirti vermez. Büyük baş hayvanların bağırsaklarında tetanoz basilinin 
bulunması, bu duruma bir örnektir. Bu tür etkenleri yeryüzünden silmek, 
eradike etmek daha zordur. Çümkü; ne hayvanları yok etmek ne de tedavi 
etme olanağı vardır. 

Yukarda özetlenen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bazı enfeksiyon 
haltlıklarının etkenlerini kaynakta yok etmek  ya olanaksız ya da çok güç. İşte 
bu takdirde,  bu enfeksiyonlar, zincirin diğer halkalarında kontrol altına 
alınmaya çalışılır. 

Kaynaktan çıkışın önlenmesi : Kaynağı yok edilemeyen 
enfeksiyonlarda, en etkili kontrol yöntemi, etkenin daha başlangıçta ve 
kaynaktan çıkışta kontrol altına alınmasıdır. Ayrıca; kaynağı yok edilebilen 
hastalıklarda da, ikinci ve ek bir önlem olarak kaynaktan çıkışın kontrol altına 
alınmasında yarar vardır. 

Bazı bulaşıcı hastalıklar vardır ki;  bunların etkenleri kendi kendine 
kaynaktan çıkış yapamaz. Örneğin; Tenya Saginata larvaları sığırların kas 
lifleri arasına yerleşir ve doğrudan çıkış yapma olanakları yoktur. Bunların 
insanlara ulaşabilmesinin tek yolu, enfeste sığır etlerinin, iyi pişirilmeden, 
yenmesidir. Et tüketiminde gereken özen gösterilirse bunlar hiç bir zaman 
dışarı çıkamaz ve yaşam döngüleri tamamlanamaz. Aynı şekilde, sıtmada 
anneden fötal geçiş bir yana bırakılır ise, plazmodiumlar yalnızca kan ve kan 
ürünleri ve sivrisinek aracılığı ile çıkış yapabilir. Bu çıkışlar engellenir ise 
hastalık eradike olur. 

Yukarıda örnekleri verilen istisnalar bir yana bırakılır ise; etkenler 
genellikle, insan ve hayvanların, idrar, dışkı, nefes ve vucüt salgıları gibi 
atıklarla  dışarıya atılır / çıkar. Bu atıkların dışarı atılması canlıların yaşamsal 
işlevlerinin bir gereği olup, önlenmesi  olanaksızdır. Bu nedenle de, enfeksiyon 
hastalıklarını kaynaktan çıkış halkasında önlemek üzere çok sınırlı bazı 
önlemler alınabilir. Bunların başında, solunum yolu enfeksiyonlarında maske 
kullanılması, genital yolla bulaşanlarda kondom kullanılması, idrar ve dışkıların 
kontrol altına alınması gibi önlemler gelmektedir. 

Taşınmanın önlenmesi : İnsan ve hayvanların çıkağları ile dışarıya 
çıkan, enfeksiyon etkenleri diğer insanlara; a) doğrudan, b) dolaylı olarak 
taşınmak suretiyle ulaşır ve onları hasta eder. Çevreye yönelik hizmetlerinin 
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hemen tamamı enfeksiyon zincirinin taşınma halkasında kırılması çalışmaları 
kapsamındadır. Bu arada, vektörlerle savaş yine enfeksiyon hastalılarının 
taşınmasını önlemeye yönelik çalışmaların bir başka türünü oluşturmaktadır. 

Sağlam insana girişin önlenmesi : Enfeksiyon zincirinin kırılabileceği, 
diğer bir halka da, etkenin, sağlam insana giriş yapma yer ve anında 
engellenmesidir. Bireysel hijyenik önlemler ( el ağız ilişkileri ve temizliği, vücut 
temizliği kap kacak, eşya temizliği ) bu tür önlemlerin başında gelir. Ayrıca 
hava ile bulaşan hastalıklarda maske kullanılması, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklarda kondom kullanılması gibi daha özel önlemler de vardır . Sıtma, 
virütik ensefalitler ve şark çıbanı gibi hastalıklarda ise tek giriş yolu vektör 
ısırığı iledir. Cibinlik, tel kafes, kimyasal kovucular, hayvan barajları gibi 
yöntemlerle vektörlerin insanları ısırmasının engellenmesi, Bulaşıcı 
hastalıkların giriş noktasında engellenmesinin diğer  bazı örnekleridir.  

İnsanları duyarsız, dirençli kılma :  Tüm önlemlere karşın ve onlara ek 
olarak; enfeksiyon zinciri, insanların spesifik ve nonspesifik direncini artırarak 
(aktif , pasif bağışıklama) veya kemoprofilaktik ilaçlar verilerek de kırılabilir. 
Ayrıca, iyi beslenme ve benzeri uygulamalarla, insanların nonspesifik 
direncinin yükseltilmesi işlemlerini de bu kapsamda değerlendirmek 
olanaklıdır.  

Vektörlerle bulaşan hastalıklarda enfeksiyon zincirinin bir ya da birkaç 
halkasının vektörler tarafından oluşturulduğundan yukarıda da söz edilmişti. 
Bu nedenle de vektörlerle mücadele bu tür hastalıkların kontrol altına alınması 
açısından son derece önemlidir. 

 
3.VEKTÖRLERLE  SAVAŞ 
Vektörlerle savaş hizmetleri, en basitinden en köklü olanına doğru;        

1) insan- vektör temasının kesilmesi , 2) vektörlerin öldürülmesi, yok edilmesi, 
3) Jitlerin ( larva üreyen ortamların )  yok edilmesi  ve çevre düzenleme  
başlıkları altında toplanır.  

 
3.1.İnsan Vektör Temasının Kesilmesi  
Vektörlerle savaş uygulamalarının en eskisi, en çok başvurulanı ve en 

basitidir. Vektörlerin insanların yaşadığı yere girmesi ya da onlarla temas 
etmesinin (ısırması, konması) engelleme esasına dayanır. Bu engelleme, fizik, 
kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılarak yapılır. 

Evlerin pencerelerinin tel kafeslerle kaplanması, kapılara tel kapı 
takılması / tül perde asılması, cibinlik kullanılması, kalın elbise ve çizmeler 
giyilmesi, gıdaların tel dolaplarda tutulması fizik engellemelerin en çok bilinen 
örnekleridir. Bu tür fizik engeller, özellikle uçucu vektörlerin insanlarla  ve 
gıdalarla temas yoğunluğunu azaltarak ve hatta keserek,  vektörlerle bulaşan 
hastalıkların kontrol altına alınmasına katkı getirir. Enfeksiyon zincirini kırdığı 
gibi vektörlerin rahatsız edici etkilerini de en aza indirir. Bu nedenle, halk 
sağlığı uygulamaları içinde önemli bir yerleri vardır.Ucuz ve kolay uygulanabilir 
olmaları yanında, insan ve çevreye zararlarının  hiç olmaması nedeniyle de, 
diğer yöntemlere üstünlükleri vardır. Son zamanlarda, ensektisit ve diğer 
kimyasalları üreten ve pazarlayanların etkisiyle, fizik engelleme ihmal edilmiş 
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ve hatta unutulmuştur. İhmal edilmemeli ve bu konuda toplum eğitilerek 
uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. 

İnsanların duymayacağı ve dolayısı ile de rahatsız olmayacağı, bazı 
frekanstaki ses dalgalarının sivrisinek ve diğer bazı uçucuları irrite ederek , 
onları ortamdan uzaklaştırabileceği düşünülmüş ve iddia edilmiştir. Bu amaçla, 
çeşitli ticari araçlar yapıp pazarlayanlar da olmuştur. Oysa, dişi sivrisineklerin 
ses duyargalarının olmadığı bilinmektedir. 

Birtakım kimyasalların buharı / kokusu sivrisinekleri  rahatsız ederek,                    
(repellent etki), ortamdan kaçmasına neden olur. Bunların başında, Diethyl 
Toluamid (DET), Dimethyl  Phytalat (DMP), Dibutryl Phytalat (DBP) 
gelmektedir. Bu maddeler çeşitli ticari ürünler halinde hazırlanarak ( mat, krem, 
losyon vb ) piyasaya sürülmektedir.  

 Kovucu tabletler / mat tabletleri; özel elektrikli ısıtıcıların içine 
yerleştirilen bu tabletlerin, yavaş yavaş buharlaşması esasına dayanır. 
Böylece, ortamda devamlı olarak kovucu madde buharı bulundurulmak 
suretiyle sivrisinekler ortamdan uzaklaştırılmış olur. Kovucu maddelerin 
tamamı, insanlar içinde tahriş edici dolayısı ile de uzun erimde kanserojen 
maddelerdir. Bu nedenle de; insanları uzun yıllar bu maddelerin buharlarına 
maruz bırakmamak gerekir. Mat kullanılacak odaların kapı ve pencerelerinin 
sürekli açık tutularak, belli konsantrasyonların üzerine çıkmasının önlenmesi 
gerekir. Bu durum, maruziyet dozunu azaltacağı gibi astmatik nöbet yaratma 
riskini de azaltır. Astma nöbetine benzer tablolar oluşturması nedeniyle; 
astımlıların, kardiovaskuler sorunları olanların ve bebeklerin bulunduğu 
odalara kesinlikle mat uygulanmamalıdır.  Solunum yetersizliği ile yaşamlarını  
kaybetme riski vardır., 

Kovucu maddelerin,  krem ve losyon olarak pazara sürülmüş olan 
şekilleri de vardır. Bunlar, vücuda sürüldükten ya da püskürtüldükten sonra 
devamlı buharlaşarak  sivrisinekleri uzaklaştırır. Uygulamasından sonra,  
etkileri  dört saat kadar sürer. Bu nedenle de, uygulamanın dört saate bir 
yinelenmesi gerekir. 

Kan emen vektörlerin jitleri ile insan yerleşimleri arasına açık hayvan 
ahırları yapılması, vektörlerin hayvanlardan beslenerek tekrar jitlerine 
dönmesine neden olur. İnsan vektör temasını kesmek ya da azalmak için 
başvurulan bu uygulama, bu anlamdaki biyolojik önlemlerin en çok bilinen 
örneğidir. 

 
3.2 Vektörlerin Öldürülmesi / Yok Edilmesi 
 Vektörlerin, fizik, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle öldürülerek yok 

edilmesi uygulamaları  bu başlık altında toplanır. Bu uygulamalar, vektörün 
metamorfoz /yaşam dönemlerine göre; larva savaşı  ya da ergin savaşı olarak 
adlandırılır ve gruplandırılır. 

3.2.1. Larva Savaşı : Vektörlerin larvalarını, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik yöntemlerle öldüren uygulamalara bu ad verilir. 

Petrol ve petrol ürünlerinin jitlere püskürtülmesi, larva savaşında 
başvurulan en eski fiziksel yöntemdir. Petrol, püskürtüldüğü ortamlarda, eklem 
bacaklıların larvalarının solunumlarını engeller ve onları  boğarak  öldürür. Bu 
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özellikleri nedeniyle, bir dönem,  pire, tatarcık, sivrisinek ve karasinek 
larvalarını öldürmek üzere çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Sivrisinek 
larvalarını öldürmek üzere durgun suların yüzeyine pülverizatörlerle 
püskürtülen mazot , suyun yüzeyinde ince bir film oluşturarak, larvaların soluk 
almasını engeller ve ölmelerine neden olur. Aynı şekilde, organik atıkların 
üzerine (çöplüklere) püskürtülmesi halinde karasineklerin larvalarının soluk 
yollarını tıkayarak ölmesine, tozların üzerine püskürtülerek pire larvalarının , 
pürüzlü yüzeylere püskürtülmesi halinde ise flabatomların lârvalarının 
ölmesine neden olur. 

Petrol ve petrol ürünleri biyolojik yıkımı olmayan maddelerdir. Bu 
nedenle de, doğada birikerek çevrenin kirlenmesine neden olur. Bunun 
anlaşılmasından sonra vektör mücadelesi amacıyla kulanımı terk edilmiş ve 
birçok ülkede yasaklanması yoluna gidilmiştir. 

Bazı yüzey aktif maddelerin durgun sulara püskürtülmesi halinde, tıpkı 
petrol ürünlerinde olduğu gibi, su yüzeyinde ince bir film tabakası oluşur ve bu 
film sivrisinek larvalarının solumasını engelleyerek, onların ölmelerine neden 
olur. Petrolün kullanımının yasaklanmasından sonra,  bu tür maddeler 
dikkatleri üzerine toplamış ve çeşitli preperatları piyasaya sürülerek kullanıma 
sokulmuştur. Bu maddelerin su yüzeyinde oluşturduğu film, yalnızca larvaların 
solumasını engellemekle kalmaz, suyun havayla temasını keserek, 
oksijenlenmesini de engeller. Gerek suya ve gerekse suda yaşayan canlılara 
zarar verebilir. Bu nedenle de çok dikkatli kullanılması gerekmektedir.  

Kimyasal yöntemle  larva savaşının en klasik örneği, jitlere ensektisit 
püskürtülmesidir. Bu amaçla kullanılan ensektisitlere de larvasit adı verilir. 
Larvasit olarak kullanılmak üzere hazırlanan ensektisit  formülasyonları, 
sivrisinek savaşında  durgun su yüzeylerine, karasineklerle savaşında  
çöplüklere, flebetom savaşında ahır ve mağaraların yüzeylerine, 
hamamböcekleri için ise binaların kuytu köşelerine püskürtülür. Sivrisinek 
mücadelesinde toz ya da sıvı formulasyonlar vardır. Sıvı formulasyonlar otsuz 
su yüzeylerinde, toz formülasyonlar ise otlu yüzeylerde kullanılmalıdır. 

 Vektörlere karşı larvasit kullanmadan önce, hedef larvasite etkili ve 
uygun ensektisitin tespit edilmesi gerekir. Aksi takdirde bütün emek ve masraf 
boşuna gider. Aynı vektörün larvasına ve ergin haline karşı kullanılan 
ensektisitlerin mutlaka birbirinden faklı kimyasal yapıda olması gerekir. Aksi 
takdirde çok çabuk rezistans oluşur. 

Larva savaşında, çok çeşitli biyolojik yöntemlere de başvurulmaktadır. 
Bunların en çok bilineni; larva yiyen balıklardan (larva predetatörleri) ve 
ürünleri larvalar için toksik olan bakterilerden yararlanılmasıdır. 

Günlük yaşamda Japon Balığı olarak adlandırılan Gambuzia Afiliensis 
etobur bir balık olup bol miktarda sivrisinek larvası tüketir. Ayrıca, Lepistes  ve 
benzeri diğer birtakım balıklar da larva ile beslenen balıklardır. Bunlar, 
bulundukları su ortamında, larva yoğunluğunu azaltarak, sivrisinek 
populasyonunun azalmasına neden olur. Bunlardan, Gambuzia, hertürlü  
çevreye uyum sağlayabilen  bir balık olması nedeniyle,  kültürlendikleri yerde 
kolayca ve bolca ürer. Çok bol larva tüketir. Bu özellikleri nedeniyle, larva 
savaşında, yaygın kabul görmüş olan bir balıktır.  Gambuzia ile larva savaşı 
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için, kültürleme havuz ya da sularından alınan, bir miktar balığın kontrol 
edilmek istenen suya atılması yeterlidir. Ancak; bunu yaparken, kültürleme 
yapılacak suyun uygun olduğuna dair su ürünlerinden izin alınması gerekir. 
Çünkü; Gambuzia diğer su kaynaklarına kaçarak diğer balıkların neslini 
kurutur ve kültür balıkçılığına zarar verir. 

Doğada bulunan, bazı bakterileri ürünleri vektörlerin larvaları için 
toksiktir ve onların ölümlerine neden olur. Bu bakterilerin başında Basillus 
Truguensis gelmektedir. Larvalara zehirli olan, bu basillerin sporlarında 
bulunan, bir tür proteindir. Bu bakteriler yapay ortamlarda bolca üretilerek ya 
da klonlama yöntemi ile başka bakterilere bu zehir ürettirilerek ayrılır alınır. 
Böylece bir tür biyolojik larvasit elde edilir. Sivrisinek  ve karasinek larvaları için 
hazırlanmış formülasyonlar piyasada bulunmaktadır. Sivrsinekler için durgun 
sulara, karasinekleriçin ise çöplüklere uygulanır. 

Gerek larva yiyen balıklar ve gerekse bakteri ürünleri (biyolojik 
yöntemler) doğaya en az zarar veren uygulamalar olması nedeniyle, son 
zamanlarda yaygınlaşan ve popülarite kazanan uygulamalar haline gelmiştir.  

 
3.2.2 Ergin Vektör Savaşı 
Jitlerdeki metamorfozunu tamamlayarak ergin hale gelen, vektörleri 

öldürmek için yapılan uygulamalara bu ad verilmektedir. Tıpkı larva savaşında 
olduğu gibi, ergin vektör savaşının da fizik, kimyasal ve biyolojik yöntemleri 
vardır.  

Halk arasında, ergin vektörlerle savaşmak ereğiyle çok çeşitli 
yöntemlere başvurulmaktadır. Elektrikli ya da mekanik birçok kapanlar, 
yapışkanlı kağıtlar bunlardan en çok kulanılanlarıdır. Ancak bunlardan hiçbirisi 
halk sağlığı  ya da vektörlerle bulaşan hastalıkların kontrolü anlamında etkili ve 
değerli yöntemler değildir. Örneğin sivrisinekleri öldürmek amacıyla kullanılan, 
elektrikle çalışan ısı ile ya da  mekanik olarak yakalayarak öldüren aletlere 
sivrisinekler  yakalanmaz. Daha çok kelebekler ve küçük karasinekler 
yakalanır ve ölür. 

Ergin  vektör mücadelesi ile esas anlaşılan ve anlaşılması gereken;  
ensektisitlerin ( adültisit ) çeşitli şekillerdeki uygulamalarına dayanan, kimyasal 
yöntemdir.  Ensektisit uygulaması ise başlıca iki şekilde yapılmaktadır. 

a) Hava içine püskürtme: Çok küçük zerreler halinde hava içine 
püskürtülen ensektisitlerin, hava içinde askıda kalan, zerrelerinin yavaş yavaş 
yeryüzüne düşmesi sırasında sivrisineklerin bu zerrelere çarparak veya 
yüzeylere konmuş, yürüyen vektörün üzerine  zerrelerin düşmesi ile kontağın 
oluşması ve vektörü zehirlemesi esasına dayanır. Daha çok uçkunlara karşı 
başvurulan bir yöntemdir. Termal / sıcak sisleme (petrol ürünleri içinde 
eritilmiş ensektisiti, petrol ürününü yakarak dumanı ile birlikte ensektisitin  
havaya püskürtülmesi) ya da  soğuk sisleme   (su içinde eritilmiş ensektisitin 
generatörler ile hava içine püskürtülmesi) olmak üzere iki tip uygulama biçimi 
vardır. Ayrıca, bina içinde uygulanması halinde kapalı alan püskürtmesi , 
doğrudan atmosfere püskürtülmesi halinde de açık alan püskürtmesi olarak 
da adlandırılır. 
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Sisleme, büyük jenaratörlerle karadan (araçlara monte edilmiş) ve 
havadan (uçak ve helikopterlere monte edilmiş) açık alan püskürtmesi şeklinde 
yapılabildiği gibi,  omuzda / sırtta taşınan küçük jeneratörler ya da itici gazlarla 
doldurulmuş küçük tüplerle ( aeresollerle )  kapalı alan uygulaması şeklinde de 
yapılır. Aynı anda her ikisinin birlikte uygulanması çok daha etkili olur. 

Açık alan püskürtmesinde / sislemesinde hedef  uçuculardır ve özellikle 
sivrisineklerdir. Havaya püskürtülen ensektisit zerreleri,  yavaş yavaş düşerek. 
atıldığı yüksekliğe göre; (karadan uygulamalarda 15- 20 dakika, havadan 
uygulamalarda 35- 45 dakika) belli bir süre havada askıda kalır. Amaç; uçuş 
halindeki sivrisineklerin bu zerrelere temas etmesidir. Ensektisit yüzeye 
indikten sonra, vektör mücadelesi anlamında hiçbir yararı yoktur. Bu nedenle, 
sivrisineklerin en aktif olduğu zaman ve koşullarda yapılması gerekir. Bu 
dönem ise, sabah  ve akşam alacakaranlık saatleridir. Ayrıca, hava rüzgarsız 
ve yağmursuz olmalıdır. Bu zamanların dışında veya rüzgarlı ve yağmurlu 
havada sivrisinekler yok ya da çok azdır. Bu nedenle de, böyle zamanlarda 
sisleme yapılması boşa masraf ve emek demek olur. 

Sivrisinekler çok çabuk davranış ve biyolojik rezistans kazanan 
hayvanlardır. Bir kaç kez açık alan sislemesi uygulandıktan hemen sonra 
davranış rezistansı kazanır. Sisleme ile atılan ensektisitin kokusunu alır almaz, 
bölgeyi terk edip doğal ortamlarda beklemeye çekilirler. Dört altı saat sonra 
tekrar dönerler. Bu nedenle de; açık alan püskürtmeleri ( sisleme) ekonomik ve 
etkili olmayan yöntemlerdir. Özellikle de, halk sağlığı ve vektörlerle bulaşan 
hastalıklarla savaş açısından fazla bir önemi yoktur. Sivrisinek ve diğer 
uçucuları kaçırarak  ( bu arada da çok az bir mitarda öldürerek ) kısa bir süre 
için uçucu yoğunluğunu düşürür. İnsanlarda geçici bir süre rahatlama ve 
konfor sağlayarak, onları psikolojik olarak etkiler. Bu rahatlatma ve psikolojik 
etkisi nedeniyle, daha çok belediyelerce ve özellikle de turistik amaçlı  
başvurulan uygulamalardır. Vektörle bulaşan hastalıkların kontrolü amacıyla 
çok fazla kullanılmaz. 

Açık alan uygulamalarının, yukarıda özetlenen özellikleri nedeniyle (çok 
etkili ve de ekonomik olmaması, halk sağlığı uygulamalarında ciddi bir yeri 
olmaması); yapıldığı takdirde suda eriyen ensektisitlerle (soğuk sisleme 
şeklinde) ve çok kısa sürede aktivitesini yitiren, çevrede birikim yapmayan 
ensektisitlerle yapılmasında yarar vardır. Böylece,  hem  insanlara petrol 
solutulmamış, hem de çevre petrol ile kirletilmemiş olur. Buna karşın, 
belediyeler sıcak sislemeyi yeğlemektedir. Çünkü; soğuk sisleme 
uygulamasında, duman ve koku  çıkmaz, dolayısı ile de uygulamadan çok az 
bir insan haberdar olur / farkına varır. Oysa, sıcak uygulama; kokusu ile, 
dumanı ile kendini çevrede bulunan tüm insanlara fark ettirir. Böyle olunca da 
“belediyenin çalışmalarını” herkes görür. Yerel yöneticiler ise; görünmeyen 
hizmetlere, görünenleri daima yeğlerler. 

Aeresollerle, kapalı alan uygulaması yapıldığında, binadaki uçucu ve 
uçucu olmayan tüm eklem bacaklılar etkilenir. Kapı ve pencereler kapalı 
olduğu için sivrisineklerin de kaçma olanağı olmaz ve açık alan uygulamasına 
göre daha etkili bir sonuç alınır. Ancak; vektörlerle bulaşan hastalıkların ya da 
vektörlerin kontrol altına alınması anlamında ciddi sonuçlar vermez. Yalınızca 
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bir süreliğine insanları rahatlatır. Uygulamadan kısa bir süre sonra ( bir, iki saat 
) odaların açılarak havalandırılması gerektiğinden, kapı ve pencerelerin tel 
kafesle kaplı olmaması hâlinde içeriye tekrar uçucu eklem bacaklılar dolar.  

İç hacim uygulamalarında  seçilecek ensektisit ve doz konusuna çok 
dikkat etmek ve uygulamadan sonra ise odaları mutlaka havalandırmak 
gerekir. Aksi takdirde en başta uygulayanlar olmak üzere, daha sonra kapalı 
alanda kalacakların zehirlenmesi riski vardır. Özellikle kap kacak ve elbiselerin 
kirleneceği  ve temas yolu ile ensektisitlerin insanlara ulaşabileceği 
unutulmamalıdır. 

b) Yüzey püskürtme: Evlerin duvarlarına, tavanına, tabanına, çöplük 
veya mağara yüzeylerine, pülverizatör ile yapılan, püskürtmeler bu başlık 
altında toplanır. Hedef vektör ( sivrisinek, Flebetom, bit pire, hamamböceği 
vb), püskürtme yüzeyi (duvar, çöplük, mağara ) ve bu yüzeyin niteliğine göre    
(toprak, kireç, yağlı boya, tahta, saz vb)  seçilecek ensektisit, ensektisitin 
formülasyonu, dozu ve uygulama biçimi değişir. Her şeyden önce; seçilecek 
ensektisit hedef vektöre uygun olmalıdır. Başka bir anlatımla, hedef vektörün 
uygulanacak ensektisite duyarlı olması gerekir. Bilinçsiz uygulamalar 
nedeniyle, vektörler arasında, ensektisitlere rezistans çok yaygındır. Bu 
nedenle de, hedef vektörün, ensektisite rezistans olma olasılığı çok yüksektir. 
Eğer, uygulama yapılmadan önce, hedef vektör için, duyarlılık ve doz testleri 
yapılmaz ise, tüm emek ve masraf boşuna gider. Yeni rezistanslar oluşturulur. 
Bu hataya düşmemek için; mutlaka, duyarlılık ve doz testleri yapılmalıdır. 

Hedef vektör karasinek ise, uygulama çöplüklere / gübreliklere, 
sivrisinek ise evlerin iç duvarları ve tavanına, Flebetom ise mağara, kovuk ve 
ahırların duvarlarına, pire ve hamamböceği ise evlerin zeminine püskürtme 
yapmak gerekir. 

Ensektisitlerin türüne göre; yüzeye püskürtülen ensektisitin yüzeydeki 
kalıcılığı birkaç saatten birkaç aya dek sürer. 

Sivrisinek ve sıtma savaşında, evlerin duvarlarına püskürtülen 
ensektisitin oldukça uzun süre aktif kalması arzu edilir. Bu özelliğinden dolayı 
bu uygulamaya kalıcı püskürtme denir. Evlerin iç duvar ve tavanına 
püskürtülen ensektisit, birkaç ay  (duvar yüzeyi, iklim koşulları ve ensektisit 
türüne göre bir ay ile üç aya arsında değişen bir süre ile) aktivitesini korur. 
Evlere girerek, insanlardan kan emen Anofel, doyup, ağırlaştıktan sonra, bir 
süre dinlenmek üzere, duvar ve tavanlara konar. Böylece, ensektisit ile 
sivrisineğin teması gerçekleşmiş olur ve sivrisinek ölür. Ensektisitin duvarda 
kalıcılık süresine denk, aralıklarla yapılan püskürtmelerle, sivrisinek, dolayısı 
ile de sıtma yoğunluğu düşürülmeye ve yerli intikaller kesilmeye çalışılır. Kalıcı 
püskürtme,  vektörlerle bulaşan hastalıkların kontrolünde oldukça etkilidir,  bu 
nedenle de çok sık başvurulan bir yöntemdir. 

Sivrisineğin duyarlılığı, ensektisitin dozu, uygulama biçimi  ve püskürtme 
yapılan yüzeyin niteliği; kalıcı püskürtmenin etkililiğini belirleyen / sağlayan 
başlıca faktörlerdir. Bu nedenle, yukarda da sözü edildiği gibi, uygulamadan 
önce sivrisinekler üzerinde rezistans ve doz araştırmalarının yapılması gerekir. 
Püskürtme yapılacak yüzey emici ( kerpiç , kireç, tahta vb gözenekli yüzeyler) 
yüzeyler ise suda dağılan toz formulasyonların ( Wattable Povder ); yok yağlı 
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boya ve benzeri emici olmayan yüzeylerde ise, sıvı ( suda erimiş / emülsiyon ) 
formulasyonların kullanılmalıdır. Aksi takdirde, emici yüzeylere sıvı 
formülasyonlar kullanılır ise, ensektisit kalıntıları gözeneklerin içine emilir ve 
sivrisineklerle ensektisit teması sağlanamaz. Aynı şekilde, parlak / gözeneksiz 
ve emici olmayan yüzeylere suda dağılan formulasyonlar kullanılır ise, 
kuruduktan sonra tozlar duvara yapışmaz ve dökülerek kalıcılık sağlanamaz. 

Yerleşimi ev içinde olan ve yaşam döngüsünü evde tamamlayan pire ve 
hamamböceği gibi vektörler için, kalıcı püskürtme yapmaya gerek yoktur. 
Çünkü; bunlar için yapılacak uygulama zeminlere yapıldığından, evin günlük 
temizliği nedeniyle, ensektisit birkaç gün içinde zaten uzaklaştırılacaktır. 
Ayrıca, insanların zeminle teması çok daha fazladır. Zeminlerin uzun süre 
ensektisitli kalması, ensektisitin insanlar ulaşma riskini de artıracaktır. Bunu 
önlemek için; zeminlere atılan ensektisitlerin en kısa sürede aktivitesini 
kaybetmesi arzu edilir. Bütün bunlara ek olarak; bu tür vektörlerin evdeki 
florası yok edildiğinde tekrar gelmesi ve yerleşmesi oldukça uzun zaman alır. 
Bu zamana kadar, aktivitesini koruyacak olan ensektisit de yoktur. Oysa, 
sivrisinekler dışarıdan geldiğinden, süreğen bir ensektisit etkisine gereksinim 
vardır.  Bu nedenle kalıcı ensektisitlere başvurulur. Ev içi yerleşimli vektörler 
için; zaman zaman kalıcı olmayan ensektisitlerin püskürtülerek, belli bir süre    
(4 - 6 saat) evin kapalı tutularak, sonra açılıp havalandırılması ve temizlenmesi 
yeterlidir. Kalorifer dairesi, depo ve kullanılmayan bodrumların zemini gibi 
yerlere kalıcı püskürtme yapılabilir. 

 
3.3 Çevre Düzenleme ve Jitlerin Yok Edilmesi 
Vektörlerin kontrol altına alınabilmesi, vektörlere jitlik / kaynaklık yapan 

ortamların yok edilmesi ile olanaklıdır. Buna karşılık, çevredeki jitlerin 
tamamen yok edilmesi pratik olarak olanaklı değildir. Örneğin; sivrisineklerin 
jitleri olan durgun sular düşünüldüğünde, ormandaki bir ağaç kovuğundan, 
deniz kenarındaki kaya kovuğuna, doğal bir su birikintisinden, kreasyon 
havuzlarına ve içinde su tutan atıklara dek çok çeşitli  yelerde durgun su 
bulunabilmektedir. Bunların tek tek bulunarak  tamamen yok edilmesi çok güç 
onun da ötesinde olanaksızdır. Aynı şekilde, karasineklerin jitleri olan organik 
atıklar düşünüldüğünde; bir miktar evsel atıktan hayvan gübrelerine dek her 
türlü organik atık jitlik yapabilmektedir. Bu nedenle de, ne  vektörlere jitlik 
yapan ortamların tamamen yok edilmesinden ne de vektörlerin 
eradikasyonundan söz edilmez. Yalnızca, kontrol altına alınmasından söz 
edilir. Burada da önemli olan; doğal jitlerin azaltılması ve yapay jit 
yaratmamaktır.  

Doğal jitlerin azaltılması düşünüldüğünde, en çok akla gelen örnek 
yüzeysel sular olmaktadır.Tüm doğal su birikintilerinin yok edilmesi olanaklı 
olmadığı gibi, önümüze gelen her yüzeysel suyun kurutulması da doğru 
değildir; ekoljik denge bozulmaktadır. Bu nedenle, günümüzde, sivrisinek 
kontrolü amacıyla, bataklık ve göl kurutma anlayışı tamamen terk edilmiştir.  
Günümüzdeki esas uygulama, doğal jitlerin ıslah edilmesi ve yapay jitler 
yaratmamaktır. Çevre maniplasyonu ile kastedilen de budur. 
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Sivrisinek Jitlerinin azaltılması: Sivrisinekler yumurtalarını mutlak durgun 
ve sığ sulara bırakır ( 60 cm’den daha derin olmayan ). Larva ve pupa evresini 
de burada tamamlar. Dolayısı ile, sivrisineklerin tek bir jiti / kaynağı vardır; o da 
mutlak durgun ve sığ sulardır. Bu bilginin ışığında, doğal jitleri olabildiğince 
azaltmak için; yapılabilecek birkaç uygulama vardır. Bunlardan bir tanesi; göl, 
dere ve baraj gibi  yüzeysel suların kıyılarını 60 cm’den daha sığ olmayacak 
bir biçimde düzenlemektir ( duvar örerek arkasını doldurma ya da su yatağını 
derinleştirme gibi ). Diğer bir uygulama ise; yüzeysel su kaynaklarının etrafını 
düzelterek çakıl, curuf ve benzeri malzeme ile kaplama ve su kenarındaki ot ve 
benzeri çırpıntı önleyen maddeleri temizlemektir. Böylece; esen rüzgarlarla 
suların çırpıntısına / dalgalanmasına olanak yaratılmış olur. Buralara sivrisinek 
yumurta bırakmaz. Çevresi için ekolojik önemi olmayan, küçük birikinti ve 
bataklıklar ise, arazi düzeltmesi (doldurma, drenaj) ya da ağaçlandırma           
(Okaliptüs ağacı) gibi yöntemlerle kurutulur. Bu tür uygulamalar sivrisinek 
populasyonunu önemli oranda azaltacaktır. 

Sivrisinek faunasının oluşmasında, esas önemli olan yapay jitlerdir         
(sulama kanal ve sulu tarım alanları, hafriyat çukurları, toprak sanayinin 
toprak, taş ocaklarının taş aldığı alanlar, inşaat temelleri, kreasyon havuzları, 
fosseptikler, yalak ve benzeri su tutucular, içinde su biriktiren atıklar vb). Gerek 
sivrisinek populasyonunun azaltılması ve gerekse sıtmanın kontrol altına 
alınabilmesi için, ilgili tüm sektörlere görev düşer. Tüm sektörlerin 
faaliyetlerinde yapay jit yaramayacak önlemleri alması gerekir. Bunu sağlamak 
üzere, toplumun eğitilmesi sağlık ve eğitim sektörünün görevidir. 

Karasinek jitlerinin azaltılması : Karasinekler yumurtalarını organik 
atıklara bırakır ve burdaki gelişimini 10-16 günde tamamlar. Bu tür atıkların en 
bol bulunduğu ortam ise çöplükler ve gübreliklerdir. Bu nedenle de karasinek 
populasyonunun azaltılmasındaki en önemli konu çöplerin ve gübreliklerin 
usulüne uygun bir biçimde olması ve zararsız hale getirilmesidir ( katı atıklar 
bölümüne bakınız ).  

Flebetom (Tatarcık) jitlerinin azaltılması : Flebetom yumurtalarını 
mağara, ahır ve benzeri yerlerdeki, düzgün olmayan duvarların küçük 
kovukları / gözenekleri içindeki toz toprak arasına bırakır. Bu nedenle de 
ulaşılabilen / bilinen mağara ve inlerdeki doğal jitlerin azaltılmasında yarar 
vardır. Bu konuda esas yapılacak ise ahır, depo ve hatta evlerin yüzeylerinin 
olabildiğince pürüzsüz ve  flebetomun yumurta bırakabileceği kovuk ve büyük 
gözeneklerden arındırılmasıdır. Başka bir anlatımla her türlü yapının 
duvarlarının düzgün bir mataryel ile sıvanarak badana veya boya yapılmasıdır. 

Hamamböceği : Nemli sıcak ve kuytu yerlerde yaşar ve yumurtalarını 
buralara bırakır. Bodrum ve kalorifer daireleri en çok sevdiği yerlerdir. 
Buraların, olabildiğince temiz, kuru ve aydınlık yerler olması, organik atıkların 
bulunmaması hamamböceklerinin yerleşmesini engeller. Ayrıca, binadaki 
katlar, daireler ve ekleri arasında iyi bir izolasyon yapılması, hamam-
böceklerinin bu bölümlere yayılmasına karşı alınacak en etkili önlemdir. Bu 
izolasyonun iyi olması, binanın bu bölümlerine hamamböceği yayılmasını 
engellediği gibi, hamamböceklerinin beslenme olanaklarını da kısıtlaya-
cağından, esas yerleşim yerlerindeki (bodrum ve kalorifer dairesi) yaşamlarını 
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da olumsuz etkiler. Bu dizeden olmak üzere, kalorifer  ve su borularının geçtiği 
yerlerin iyi kapatılması, kapı ve pencerelerin iyi bir izolasyon sağlaması ilk akla 
gelen önlemlerdir.  Bir binada hamamböceği için ensektisit uygulaması 
yapılacak ise, tüm binaya ve eklerine aynı anda püskürtme yapılması gerekir. 
Aksi takdirde etkili bir sonuç alınamaz. 

Bit : Yumurtlarını insanların saçlı, kıllı derisindeki kılar arasına, 
elbiselerin ve yatakların kıvrımlarına bırakır. Gerek bedenin ve gerekse elbise 
ve yatakların düzenli aralıklarla temizlenmesi bitlerin yerleşmesini önler. Bit 
görülmesi, yerleşmesi halinde tüm ailenin ve evdeki çamaşırların toptan 
temizlenerek evin dezensekte edilmesi gerekir (herhangi bir ortamın, herhangi 
bir vektörden arındırılması işlemine dezensekte etme bu işlemede 
dezensektasyon adı verilir). Bu amaçla, evdeki tüm çamaşırların kaynatılarak 
yıkanması ve yüksek sıcaklıktaki ütü ile ütülenmesi yeterlidir. Ev halkı, bu 
amaçla piyasaya sürülmüş olan, ensektisitli losyon ya da şampuanları 
kullanarak, birer hafta ara ile iki kez banyo yapmalıdır. Gerek evdeki 
çamaşırların ve gerekse insanların temizliğinin tamamının ve aynı anda 
yapılması gerekir. Aksi takdirde, diğer çamaşır ve insanlarda kalan / yaşamını 
sürdüren bit veya yumurtalar ( sirke ) ev  ve ahalisinin tekrar enfeste olmasına 
yetecektir. 

Gerek bitleri ve gerekse diğer dış parazitleri öldürmek için; çamaşır, 
yatak ve insan bedenine ensektisit uygulaması çok yaygındır. Bu hata 
nedeniyle, her yıl onlarca insan ölmektedir. Hangi tür olursa olsun ( bit, pire, 
tahtakurusu vb ) vektörleri öldürmek  ya da kovmak amacıyla, yatak, çamaşır 
ve insan bedenine ensektisit uygulanmaz. Bunun tek istisnası, saçlı deriye 
uygulanmak ve bit sirkelerini öldürmek  üzere hazırlanmış olan losyon ve 
şampuanlardır. Toplum bu konuda eğitilerek, bu hatalı uygulamanın önüne 
geçilmesi gerekir. 

Pire : Pireler yumurtalarını evlerin zeminindeki tozlu, kirli ve gözenekli 
alanlara bırakır. Tozsuz ve pürüzsüz / gözeneksiz bir zemin yaratılması 
pirelerin yerleşmesini önlemeye yeter. Evde pire görülmesi halinde, ev içi 
sisleme ya da zemin püskürtmesi yaparak, evin uzunca bir süre ( 8- 10 saat ) 
kapalı tutularak sonrada havalandırılması yeterlidir.  

Tahtakurusu : Yumurtalarını, başta yataklar olmak üzere, kumaş 
kıvrımlarına bırakır. Kumaşların düzenli aralıklarla temizlenmesi ve ütülenmesi 
tahtakurularını önlemek için yeterlidir.  Ensektisit uygulaması pirede olduğu 
gibidir. 

 
4. ENSEKTİSİTLER 
Genelde tüm canlılar için, özelde ise eklem bacaklılar için toksik olan 

kimyasallardır. Bunlardan memelilere, özellikle de insanlara, az  toksik ve 
zararlı olanlarından vektörlerin öldürülmesinde yararlanılır. Vektörlerin önemli 
bir kısmının insan kanı ya da insanında gıda olarak tükettiği maddelerle 
beslenmesi nedeniyle, vektörlerce oral olarak alınanlardan daha çok, dermal  
kontak yoluyla etki edenler yeğlenmiştir.  

Vektörlerin larvalarına karşı kullanılan formülasyonları larvasit, 
erginlerine karşı kullanılanları ise adültisit olarak adlandırılır. Ancak, bunların 
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gerek kimyasal yapıları ve gerekse etki mekanizmaları arasında bir fark yoktur. 
Bu tür adlandırma ya da sınıflandırma yalnızca vektörün hangi evresine karşı 
kullanıldığını tanımlamaya yarar. Aynı kimyasal madde ve hatta  bu maddenin 
aynı formülasyonu hem adültisit hem de larvasit olarak kullanılabilir. Jitin 
bulunduğu yere ya da ergin vektöre karşı kullanımına göre; çeşitli şekillerde 
hazırlanmışlardır. Bu ayırımın bir başka özelliği de; aynı ensektisitin aynı 
eklembacaklıya karşı ve aynı anda hem adültisit hem de larvasit olarak 
kullanılmasını önlemek içindir. Çünkü; aynı madde aynı anda hem adültisit 
hem de larvasit olarak kullanılır ise çok çabuk rezistans gelişmektedir . Bu 
hataya düşmemeye özen gösterilmesi gerekir. 

Ensektisitler çok çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan, 
pratikte en çok kullanılanı kimyasal yapı  ve formülasyonlarına göre yapılan 
sınıflandırmalardır. 

A) kimyasal yapılarına göre ensektisitler : 
1) Klorlanmış Hidrokarbonlar; 1950’li yıllarda ilk defa sentezlendiğinde 

büyük bir sevinç yaratmış olan, bu grubun en çok bilinen örnekleri; DDT, 
Clordan, Dieldrin, Lindan’dır. Bunlardan ise, en çok kullanılanı  DDT’dir. Vektör 
savaşında, özellikle de sıtma savaşında DDT’den büyük yararlar sağlamıştır. 
Ancak; zamanla gerek vektörlerin  rezistans kazanması ve gerekse doğada 
yıkılımı çok yavaş olan bu maddenin gıda zincirine girerek memelilerin ve bu 
arada da insanların yağ dokusunda birikinti yaptığının öğrenilmesi, bazı 
kanserojenik etkilerinin tespit edilmesi gibi nedenlerle değer kaybetmiştir. Hala 
bir seçenek olarak akıllarda tutulmakta ise de, kullanımı birçok ülkede 
yasaklanmış ya da uygulamadan kaldırılmıştır. 

2) Organik Fosfor Bileşikleri; uygulamaya ilk sokulduklarında DDT’nin 
eksikliğini giderecek gözüyle bakılan bu tür ensektisitlerin, Malation, Paration, 
Fention; Fenitrition, Primifos Metil, Abate en çok bilinen ve kullanılan 
örnekleridir. Rezistans oluşması, depolanması sırasında, memeliler için 
toksiditesi yüksek olan izomerlerine dönüşmesi ve kötü kokulu olmaları gibi 
dezavantajları vardır. 

3) Karbon Tetraklorürler (karbamatlar); halk sağlığı uygulamalarına en 
son sokulan bu grupta, Propoksür, Karbanil ve Bendiokarp en çok bilinen 
örneklerdir.İnsanlara toksiditesinin çok yüksek olması, bu nedenle de 
kullanımında büyük bir titizlik ve uzman personel gerektirmesi en önemli 
dezavantajıdır. 

4) Doğal ve Sentetik Pretroitler; ilk önce bir bitkinin çiçeğinden elde 
edilen bu grup, daha sonra yapay yollarla elde edilebilmiştir. İnsandaki 
toksiditesinin düşük olması ve çok çabuk inaktive olmalası gibi avantajları 
vardır. Ancak; bu nedenle de kalıcı püskürtmede fazla bir uygulama alanı 
bulamamıştır. Son zamanlarda kalıcılığı daha uzun aktif madde ve 
formülasyonlarının yapılması uygulama alanının genişlemesine neden 
olmuştur. 
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Çizelge 2 : EV İÇİ KALICI  PÜSKÜRTMEDE  KULLANILAN  BAZI 
ENSEKTİSİTLER 
 
                                             DOZAJ                                                       
TOKSİDİTE (mg/kg) 
ENSEKTİSİTLE
R 

 ( gr / metrekare ) ETKİ SÜRESİ( 
ay ) 

( farelere oral) 

 
Bendiocarb 

 
0.4 

 
2 - 3 

 
55 

Chlorphoxim 2 1 - 3 500 
Cypermethrin 0.5 4 >4000 
DDT 1 - 2 6 113 
Deltamethrin 0.05 2 - 3 >2940 
Fenitrotion 1 - 2 3 503 
Lindan 0.2 - 0.5 3 100 
Malathion 1 - 2 2 - 3 2100 
Permethrin 0.5 2 - 3 >4000 
Primiphosmethyl 1 - 2 2 - 3  2018 
Propoxur  1- 2 2 - 3 95 

 
 
 

B) Formülasyonlarına göre ensektisitler: 
1) Toz ve granüller :Ensektisitin, toz halindeki inert bir maddeye 

emdirilmesiyle elde edilen formülasyonlardır. Adından da anlaşılacağı üzere, 
toz veya pudra olarak kullanılmak üzere hazırlanmış preperatlardır. Özellikle 
uçucu olmayan vektörlere karşı zemin uygulamalarında kullanılır. Ayrıca otlu 
su yüzeylerinde  kullanılmak üzere  hazırlanmış olanları da vardır (sıvı 
larvasitler, yüzey gerilim nedeniyle, otların etrafında ensektisitsiz bir alan 
oluşturur ve buradaki larvalar yaşamlarını sürdürür, bundan ötürü de otlu su 
yüzeylerinde sıvı larvasitlerle etkili bir sonuç alınamaz.). 

2) Suda dağılan tozlar ( Water Dispersible, Wattable Povder) : Adından 
da anlaşılacağı üzere, kimyasalın, suda dağılabilen bir toz maddeye 
emdirilmesi ile hazırlanan preperatlardır. Suyla karıştırıldığı zaman, dağılarak 
homojen  bir süspansiyon oluşturur. Özellikle tahta, toprak, kireç ve beton  gibi 
emici yüzeylere uygulamak üzere hazırlanmış olan preperatlardır. 

3) Solusyonlar : Suda erimeyen ensektisitlerin petrol ve petrol ürünleri 
içinde eritilmesi ile elde edilen preperatlardır. Kullanılmadan önce yine petrolle 
( mazot ) seyreltilmesi gerekir. Sıcak sisleme için hazırlanmış preperatlardır. 
Bunlar çoğunlukla konck dovn etkili ( vektörde ani tesir gösteren) maddeler de 
içerir. 

4) Emülsiyon Konsantre : Ensektisitin bir solvent ( aromatik yağlar vb ) 
eritilmesi ile hazırlanmış preperatlardır. Özellikle su yüzünde askıda kalması 
arzu edilen uygulamalar için hazırlana bir preparat türüdür. Ayrıca emici 
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olmayan yüzeylere ( yağlı boya cam vb ) yapılacak kalıcı püskürtmelerde de 
bu tür preperatlar kullanılır.  

5) Tablet ve Briketler : Ensektisitin ortama yavaş yavaş salınmasını 
sağlamak üzere hazırlanmış formülasyonlardır. Larvasit emdirilmiş briketlerin 
su içine atılarak ya da asılarak uzun süre larvasit yayması, ya da mat 
tabletlerde olduğu gibi yavaş yavaş buharlaşması veya hamamböceklerinin 
yemesi için hazırlanmış tabletler bu prepeatların örnekleridir.  

6) Yukarda sayılan ana gruplardan başka çok çeşitli uygulamalara 
yönelik formulasyonlar var ise de bunlar kurumsal uygulamalardan daha çok 
bireysel tüketimlere yöneliktir. Bunlardan yapışkanlı ve ensektisitli kağıtlar, 
vektörlerin yemesi için hazırlanmış olanlar, ensektisitli inşaat boyaları  hemen 
akla gelen örneklerdir. 

 
 

Çizelge 3 : LARVASİT  OLARAK  KULLANILAN   BAŞLICA    
ENSEKTİSİTLER  
 
                                                                UYGULAMA                     
ENSEKTİSİT       DOZAJ ( gr / hektar )      ARALIĞI       TOKSİDİTE 
                                                                   ( hafta)          ( farelere oral ) 
   
 
 
Chlorphoxim 

 
 

100 

 
 

2 - 7 

 
 

500 
Chlorpyrifos 11 - 25 3 - 17 135 
Deltamethrin 2.5 - 10 1 - 3 >2490 
Diflubenzuron 25 - 100 1 - 4 4640 
Fenitrothion 100 - 1000 1 - 3 503 
Fenthion 22 - 112 2 - 11 330 
Iodofenfos 50 - 100 7 - 16 2100 
Malathion 224 - 1000 1 - 2 2100 
Methoprene 100 - 1000 4 - 8 34600 
Paris Green 840 - 1000 2 22 
Permethrin 5 - 10 5 - 10 >4000 
Phoxim 100 1 - 6 1000 
Primiphosmethyl 50 - 500 1 - 11 2018 
Temephos 56 - 112 2 - 4 8600 
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5. ENSEKTİSİT SEÇME ve KULLANMA KRİTERLERİ 
Yukarda da sözü edildiği gibi ensektisitler tüm canlılar için toksik 

maddelerdir. Ayrıca, hemen tamamı, çeşitli mekanizmalar ile çevre kirlenmesi 
yapan ve ekolojik dengeyi olumsuz  yönde etkileyen maddelerdir. Bu nedenle, 
başta insan olmak üzere çevreye en az zarar verecek olanlarının seçilmesi ve 
bunların da en az zarar verecek biçimde kullanılması gerekir. 

Herhangi bir uygulama için, seçilen ensektisitin her şeyden önce, hedef 
vektöre etkili olması gerekir ki; yapılan masrafa ve yaratılan sakıncalara 
değsin. Bunu sağlayabilmenin tek yolu ise, daha önce de tekrarlandığı gibi, 
hedef vektör üzerinde yapılacak olan rezistans ve doz çalışmalarıdır. Gerek 
yapay ortamlarda ( ensektaryum )  gerekse doğal ortamlarda ( pilot uygulama 
ve denemeler ) yapılmadan kesinlikle yaygın uygulamalara geçilmemelidir.  

Aynı etkililik derecesinde olan ensektisitlerden, memeliler için toksiditesi 
en düşük olanının seçilmesi, hem iş ve uygulama kazalarının riskini azaltacak 
hem de uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Bu nedenle, ensektisitlerin 
seçiminde bu konuya özen göstermek gerekir. 

Doğada kalıcılığı kısa;  yani doğadaki yıkılımı hızlı olan ensektisitlerin 
çevreye vereceği zarar daima daha azdır. Bu nedenle de zorunluluk olmadıkça 
doğada yıkılımı hızlı olan kimyasallar yeğlenmelidir. Türkiye’de ve diğer birçok 
ülkede, daha uzun yıllar Anofel ve Flebetom savaşı için kalıcı ensektisit 
uygulamasına devam edilmesi gerekecektir. Ancak bu amaçla kullanılacak 
ensektisitlerin bile, klorlanmış hidrokarbonlarda olduğu gibi, doğada 
kalıcılığının 8-10 yıl gibi uzun bir süre olmaması gerekir. Bu tür ensektisitler 
önünde sonunda diğer hayvanlara ve insanlara dönmekte ve onlara zarar 
vermektedir. 

Hedef vektör denemeleri yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken diğer 
bir konu da, yapılacak uygulamanın (  soğuk, sıcak sisleme, kalıcı yüzey 
püskürtme ya da larvasit olarak uygulama gibi)  türüne uygun kimyasalın ( aktif 
madde ) seçilmesidir. Örneğin; kalıcı püskürtme yapılacak ise, seçilecek 
kimyasalın püskürtme yapılan yüzeyde en az iki ay aktivitesini koruması 
gerekir. Aksi takdirde kısa sürer içinde aktivitesini kaybeder ve yapılan işlem 
kalıcı püskürtme olmaz. Aynı şekilde, sisleme türü uygulamalar için kimyasalın 
olabildiğince kısa sürede aktivitesini kaybetmesi arzu edilir. Aksi takdirde, yere 
düştükten sonra aktivitesini sürdürerek, diğer eklembacaklılar başta olmak 
üzere diğer canlıların da ölmesine neden olur. Ayrıca, su besinler kanalıyla 
insanlara da ulaşarak zarar verir.  

Ensektisitlerde,  vektör insan ve çevre ile olan ilişkilerin hepsinde olumlu 
sonuçlar alındıktan sonra, göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli 
bir konu da fomülasyon ( preparat şekli ) türüdür. Her tür uygulamanın 
formülasyonu, o uygulamaya özeldir. Bir başka uygulama için kullanılamaz. 
Örneğin; kalıcı püskürtme için hazırlanmış olan bir preperat sislemede 
kullanılmamalıdır. Bu nedenle de,  formülasyon seçiminde, yukarıda özetlenen 
bilgiler göz önünde bulundurulmalı ve yapılacak uygulamaya  uygun olan 
preperat seçilmelidir. 

Tüm bu özelliklere ek olarak; ensektisit seçerken, ekonomiklik - etkililik 
ve kolay uygulanabilirlik ilkesi de göz ardı edilmemelidir. Ensektisit 
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uygulamasında, etkililik - ekonomiklik derecelemesi; 1) larvasit uygulaması,     
2) kalıcı püskürtme, 3) sisleme şeklindedir. Yani en etkili ve ekonomik 
uygulama larvasit uygulaması, en pahalı ve etkisiz uygulama ise sislemedir       
( larvasitlere göre 8-10 misli daha pahalıya gelir ve onunla kıyaslanamayacak 
derecede az vektör öldürür ). Bu nedenle, ensektisit kullanımında larvasitler 
her zaman yeğlenmelidir. 

Ekonomiklik ve etkililiği sağlama dizesinden olmak üzere; aynı kimyasal 
ve aynı formülasyonlara sahip preparatlardan, daha yüksek oranda aktif 
madde içerenleri yeğlenmelidir. Böylece bir yandan taşıma masrafları en aza 
indirgenirken öte yandan da seyrelticilerin karıştırılmasından ileri gelen 
masraflardan da kurtulunmuş olur. Suyla, mazotla seyreltilen formulasyonların, 
seyreltilmiş ve kullanıma hazır olanları asla seçilmemeli, seyreltme, uygulama 
sırasında ve uygulayıcılar tarafından  yapılmalıdır. Aynı şekilde, sislemede 
kullanılacak formülasyonlar olabildiğince saf aktif madde halinde ya da 
olabildiğince yüksek oranda aktif madde içeren preperatlar halinde satın 
alınmalıdır. Benzer etkililikte olan aktif maddelerden, dozu daha düşük olanlar 
( bir metrekareye daha az atılanlar ) yeğlenmelidir. Aynı şekilde, aynı etkililikte 
ve aynı guruptan olan ensektisitklerden, ya da etkililik testleri yapılmamış olan 
ensektisitlerden ucuz olanı kullanılmalıdır. 

Sayılan bu önlemlerin hepsinden daha da önemlisi bir ülkede ensektisit 
kullanımını zorunlu kılan ortamın yok edilmesidir. Bu ise, çevre maniplasyonu / 
çevre düzenleme çalışmalarının düzeyi ile ilgilidir. 
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KONUSUNDAKİ GÖREVLERİ 
 
 
                                                                         Prof. Dr. Recep AKDUR 
1. GİRİŞ 
Çevre sağlığı konusunda, çevreye ve topluma zarar veren olgu ve 

olayların giderilmesi ya da işin uygunluğunun sağlanması görevi belediyelere 
ve yatırımcı sektörlere düşmektedir. Sağlık sektörünün görevi, daha çok, 
eğitim, danışmanlık ve denetimle sınırlıdır. Ancak, bu  durum, sağlık 
sektörünün görev, sorumluluk ve yetkilerini hafifletmez, aksine daha da 
ağırlaştırır.  

Türkiye’deki yasalara göre, çevre sağlığı hizmetleri ve bunların denetimi 
konusunda sorumlu ve yetkili olan kurumların başında; belediyeler, sağlık 
bakanlığı ve çevre bakanlığı gelmektedir. Bunlarında bu işten sorumlu ve 
yetkili olan birimleri; belediye tabiplikleri, sağlık müdürlükleri ve sağlık 
ocaklarıdır. Bunun doğal bir sonucu olarak, çevre sağlığı konusunda, en 
önemli ya da kilit personel  hekimler ve çevre sağlığı teknisyenleridir. Ancak, 
özellikle sağlık ocaklarında ve belediye tabipliklerinde görev yapan hekimlerin 
bu görevin bilincinde olmaması, çevre sağlığı denetimlerinin yeterince etkin ve 
etkili  bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. 

Özellikle sağlık ocaklarında  olmak üzere, bu birimlerde göreve başlayan 
hekimler, başlangıçta, iyi niyet ve düşüncelerle bir şeyler yapmak istese de, 
çok kısa bir zaman içinde yetkisiz ve etkisiz oldukları düşünce ve 
karamsarlığına kapılmakta, giderekten konu ile hiç ilgilenmeyen bir duruma 
düşmektedir. Bu karamsarlığın altında, yetkilerini bilmemenin önemli bir payı 
vardır. Oysa, var olan yasal düzenlemelere göre,  Türkiye’de çevre denetimleri 
konusunda, hekiminden daha yetkili bir personel yoktur. Örneğin; hekimlerin, 
çevre sağlığı gerekçesi ile, bir il ya da ilçede okulları tatil etmek, işyerlerini 
kapamak, araçları trafikten men etmek, evleri / binaları boşaltmak gibi yetkileri 
vardır ki; bu yetki, ilgili sektörün bakanının da bile yoktur. Ancak; bu yetki 
doğrudan kullanılan bir yetki olmayıp, kurullar aracılığı ile kullanıldığı için, 
hekimler bunun farkında olamamakta ve yetkisiz oldukları düşüncesine 
kapılmalarına yol açmaktadır. 

İl ve ilçenin sağlık ve çevre sağlığı konusundaki en önemli kurullarından 
birisi   Umumi Hıfzıssıha Meclisi, diğeri ise Belediye Meclisleri’dir. İl ve ilçe 
Umumi Hıfzıssıha Meclislerinin  başkanı vali ve kaymakamlardır, sekreteryası 
ise hekimler tarafından yürütülür ( illerde sağlık müdürü ya da temsilcisi, ilçede 
merkez sağlık ocağı hekimi ). Hıfzıssıha meclislerinin gündemi ve ele alacağı 
konular büyük oranda hekimlerce belirlenir. Aynı şekilde, bu konularda çıkacak 
kararlarda yine hekimlerce yönlendirilir. Hıfzıssıha  meclislerinin kararları ise, o 
il ve ilçe için kanun kuvvetindedir, tüm kişi ve kurumları bağlar.  

 Umumi Hıfzıssıha Meclisleri’nde sağlık müdürü (ilde)  ya da merkez 
sağlık ocağı hekiminin (ilçede) yanında, bir hükümet tabibi (sağlık ocağı 
hekimlerinden birisi), belediye tabibi (varsa), sahil sıhhîye tabibi (varsa), 
hastane baştabibi, garnizon ve kıta tabibi (varsa) ve serbest çalışan bir tabip 
ile eczacı bulunur. Yani çoğunluk sağlıkçılardan oluşur. Kanun koyucu, 
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herhangi bir düşünce nedeniyle, resmi hekimlerin dile getiremeyeceği konuları 
dile getirmesi açısından ve bir denge unsuru olmak  üzere, kurula üye olarak, 
bir de serbest hekim  ve eczacı da koymuştur. Bu serbest hekim, yerel  tabip 
odalarınca ya da serbest çalışan hekimlerce kendi arasından seçilerek 
belirlenir. 

Bir ilde ya da ilçede, hava kirliliği nedeniyle, okulların tatil edilmesi, 
araçların trafikten men edilmesi ve sanayinin kapatılması konularını Umumi 
Hıfzıssıha Meclisinin gündemine getirmek ve bu kararı çıkarttırmak hekimlerin 
inisiyatifindedir. Bundan daha fazla yetki istemek ya da böylesine yetkilerle 
donanmış iken yetkisizlikten yakınmak, tamamen bilgisizlikten kaynaklan-
maktadır. 

Hıfzısıhha Meclisinin kararları, sağlık ocağı ya da sağlık müdürlüğünce 
kaleme alınır ve valinin ya da kaymakamın imzası ile ilgili kuruma, gereği için 
gönderilir. Bu  kararların, bakanlıkların il ve ilçedeki uzantıları olan, tüm il ve 
ilçe müdürlüklerine ( il tarım müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il milli eğitim 
müdürlüğü vb) ve savcılığa  bilgi için dağıtılmasında yarar vardır. Bu işlem, 
genellikle, bilinmeyen ya da yapılmayan bir işlemdir. 

Çevre sağlığı konusunda yetkili olan diğer bir meclis, Belediye 
Meclisleridir. Hekimler, bu meclislerin doğal üyesidir (belediye tabibi olan 
yerlerde belediye tabibi, olmayan yerlerde ise merkez sağlık ocağı tabibi ). Oy 
hakları yoktur ; ama bu meclisi büyük oranda etkileyecek ve yönlendirecek bir 
konumu vardır. Herhangi bir konunun gündeme alınmasını, ocak hekimi 
olarak, resmi yazı ile isteyebileceği gibi mecliste gündem dışı olarak da 
konuşabilir. Örneğin; suların klorlanması konusunda belediyeye birkaç kez 
yazı yazan ocak hekimi, yazısının ciddiye alınmadığını düşündüğü anda, 
mecliste söz alıp  “bugünlerde sular iyi klorlanmıyor, yakında salgın hastalıklar 
çıkabilir, bilginize sunmak istedim” dese ve yerine otursa, meclis gereğini 
yapacaktır. Aynı şekilde, insan sağlığına zararı nedeniyle, ıslah edilmesi ya da 
kapatılması önerilen bir işyerinin belediyece görmemezlikten gelindiğini 
düşündüğü anda, mecliste söz alarak  “ falanca işyeri  sağlığımız için büyük bir 
tehlike oluşturuyor, bilgilerinize arz ederim” diyerek yerine oturması yeterlidir. 
Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Sağlık örgütünün ya da hekimlerin yetkilerini kullanmasında belediye 
meclislerinin devreye girmesi zorunluluğu ve çevre sağlığı hizmetlerinin yerine 
getirilmesi ve çevre denetimlerinde esas sorumlu / icra organının belediye 
olması bazı yanlış anlaşılmalara yol açmakta ve bu konuda belediyenin sağlık 
ocağının daha üzerinde bir yetkiye sahip olduğu gibi bir algılamaya yol 
açmaktadır. Bu böyle değildir. Yasal düzenlemelerde, sağlık ocağının, 
belediyelerin çevre sağlığı konusundaki görevlerini yerine getirip getirmediğini 
denetleyen bir konumu ve yetkisi vardır. Çünkü;belediyeler yerel örgüt 
konumunda, buna karşılık, sağlık müdürlükleri ve merkez ocakları merkezi 
örgütün (Sağlık Bakanlığı ) temsilcisi konumundadır.  Bu konum ve yetki, 1593 
Sayılı Yasa’nın ikinci maddesi ile gayet açık bir şekilde düzenlenmiş olup, bu 
madde şöyledir:  “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından, ifası hususi 
idarelerle belediyelere ve sair mahalli idarelere bırakılan hizmetlerin, sureti 
icrası murakabe olunur. Milli Müdafaa Teşkilatına ait sıhhî işler müstesna, 
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bütün sıhhat ve içtimai muavenet işlerinin mercii ve murakıbı bu vekalettir”. 
Dolayısı ile, sağlık ocağı doğrudan kişi ve kurumları denetlediği gibi, bu kurum 
ve kişileri denetlemek ve işin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak 
durumunda olan belediyenin de denetleyicisi konumundadır. Bundan ötürü, 
inisiyatif doğrudan doğruya sağlık örgütündedir. Herhangi bir çevre 
olumsuzluğu saptadığında; 1) durumu konu ile ilgili kurum ve kişiye doğrudan 
bildirerek giderilmesini isteyebilir, 2) belediyeye yazarak bunun giderilmesini / 
gidertilmesini isteyebilir, gerekirse konuyu belediye meclisinin gündemine 
sokabilir , 3) konuyu Umumi Hıfzıssıha Meclisine götürüp, karar haline 
getirerek ilgili kişi ve belediyeye gereğini yerine getirmek üzere iletebilir (bu 
karar, bilgi için savcılığa da gönderilmelidir), 4) Bu süreçlere karşın sonuç 
alamaz ise, savcılığa suç duyurusunda bulunarak hem belediye hem de ilgili 
kişinin / kurumun takibini isteyebilir. 

 
2. BİNALARIN DENETİMİ 
Sağlık örgütü binaları  dört durumda denetler:  
a) Kullanım izni : Binaların kullanıma açılması için “iskan raporu” alma 

zorunluluğu vardır. İskan raporu veren kurulda, diğer teknik personelle birlikte, 
hekim ya da çevre sağlığı personeli de bulunur. Binaların kullanıma 
açılabilmesi için  yapılan bu denetimde sağlık ocağı personelinin görevi, 
inşaatı bitmiş olan binanın sağlık yönünden  uygun olup olmadığını 
denetlemektir. Binanın, sağlık kural ve koşullarına uygun olması halinde, 
kullanıma açılmasına izin verilir. Aksi halde, eksiklikleri belirtilerek, giderilmesi 
için bina sahibine süre tanınır . Eksiklikleri giderilmeyen ya da giderilemeyecek 
olan binaların kullanılmasına izin verilmez. İskan raporu alamayan binalara 
belediye hizmetleri de ( elektrik, su , kanalizasyon vb) verilmez. 

b) Rutin denetim : Bir bölgede sağlık ocağı çalışmaya başladığında, 
nüfus tespitleri ile birlikte konutların özellikleri de ETF’lere işlenir. Ayrıca, konut 
olarak kullanılmayan diğer binaların kayıtları da çıkarılır. Bu kayıtlar her yıl 
haziran ayında bina yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir. Sağlık ocağı 
personeli, özellikle sağlık evi ebesi ve çevre sağlığı memuru rutin gezileri 
sırasında  da binaları denetlerler, sağlık açısından ( içinde oturanlara ya da 
çevreye zarar veren / verebilecek olan ) herhangi bir eksiklik saptamaları 
halinde bunun giderilmesi, düzeltilmesi için bina sahibi uyarılır  ve eğitilir. 
Bundan sonuç alınmaz ise; konu belediyeye ve gereğinde savcılığa aktarılır. 
Sakıncanın boyutuna göre, bina boşaltılabilir ve hatta yıkımı yoluna gidilebilir. 

c) Hastalık denetimi : Herhangi bir hastalığın görülmesi halinde, sağlık 
ocağı personeli bu durumun konutlarla / binalarla ilgili olduğunu düşünür ise 
bina incelemeye alınır ve  denetlenir. Herhangi bir eksiklik saptaması 
durumunda, bu eksikliği gidermesi için bina sahibine bildirimde bulunulur ve 
belli bir süre verilir. Sonuç alınamaz ise, konu belediyeye ve savcılığa 
aksettirilir . Gereğinde geçici olarak ya da tamamen boşaltılabilir.  

d) Şikayet üzerine denetim : Herhangi bir kurum ya da kişi, herhangi bir 
bina ya da konutta kendilerini ya da çevreyi rahatsız edici bir durumdan söz 
ederek, şikayette bulunması halinde yapılan denetimdir. Yapılan incelemede, 
herhangi bir eksiklik ya da yanlış kullanım saptanır ise bina sahibi uyarılır ve 
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sakıncalı durumun giderilmesi istenir. Sonuç alamaz ise, konu belediye ve 
savcılığa aktarılır. 

e) Müracaat ile denetim : Bina sahibinin başvurusu üzerine yapılan 
denetimdir. Bina sahibinin binayı herhangi bir amaçla kullanabilmesi ( işyeri 
yapma vb) için, bu binanın  yapılmak istenen işe ve o işinde çevreye 
uygunluğu açısından yapılan denetimlerdir. 

Binaların denetiminde, sağlık müdürlüğü ve sağlık ocaklarına yetki ve 
sorumluluk veren, temel yasal düzenlemeler; Umumi Hıfzıssıha kanunu, 
Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Dair Talimat, Çevre Sağlığı 
Memurları Yönetmeliği ve ilgili belediyenin Sıhhi Zabıta Talimatnamesidir. 
Yerel Belediyelerin kendine ait Sıhhi belediye talimatnamesinin olmaması 
halinde sağlık bakanlığının çıkarmış olduğu Sıhhi Zabıta Talimatnamesi esas 
alınır. 

 
3. İÇME ve KULLANMA SULARININ DENETİMİ 
İçme ve kullanma sularının sağlığa uygunluğunun denetimi, sürekli ve 

düzenli olarak, organaleptik, bakteriyolojik ve kimyasal denetimden geçirilmesi, 
toplum sağlığı açısından son derece önemli bir konudur. Bunun yapılmaması 
durumunda, sularla bulaşan hastalıkların  sık sık salgın yapması ve  kitle 
zehirlenmeleri önlenemez. 

Belediyesi bulunan yerlerde, kente su getirilmesi ve sağlık açısından 
denetlenmesi belediyenin görevidir. Sağlık örgütü, belediyenin bu görevi 
gereği gibi yapıp yapmadığını denetleyici konumdadır. Belediyesi bulunmayan 
yerlerde (köylerde) sağlıklı su getirilmesi görevi Köy İşleri Bakanlığı ( YSE )’nın 
görevi , bu suların sağlık açısından kontrolü ve dezenfeksiyonu (klorlanması ) 
ise sağlık ocaklarının görevidir. 

İçme ve kullanma sularını kontrol etmek için, Sağlık Bakanlığınca 
yayınlanmış olan “Gıda Maddeleri ve Sulardan Numune Alma Rehberi”nde 
tanımlandığı şekilde bakteriyolojik ve kimyasal analiz  örnekleri alınır ve bu 
örnekler Hıfzıssıha Lâboratuarlarına gönderilerek analiz ettirilir. Bu örnekler, 
nüfusu 2000’e kadar olan yerlerde yılda en az dört kez (her mevsim ), 2001-
10000 olan yerlerde iki ayda bir, 10001-20000 olan yerlerde ayda bir defa 
20001-100000  nüfuslu yerlerde her beş bin nüfus için bir, nüfusu  yüz binden 
fazla olan yerleşim yerlerinde ise, her 10000 kişi için yılda en az bir kez olmak 
zorundadır. Bu örneklerin mevsimlere ve yerleşim yerindeki mahallelere uygun 
dağılmasına özen gösterilmelidir. Özellikle yağışlı gün ve mevsimlerden sonra 
suların kirlenme olasılığı artar. Bu nedenle de böyle günlerden sonra örnek 
alınmasına özen gösterilmesi gerekir. 

Alınan örneklerde kirlilik durumunun saptanması halinde, sırası ile          
1) halk uyarılarak bu suyun içilmesi ve kullanılması önlenir 2) dezenfeksiyonu 
sağlanır ve dezenfeksiyona daha büyük özen gösterilir, 3) su yollarında gerekli 
onarın ve düzeltme sağlanır. 

Suyun kirlendiği yerin bulunabilmesi için; suyun kaynağından başlayarak 
uçlara doğru örnekler alınır. Bu örneklerin iki üç kez yinelenmesi gerekir. Daha 
sonra kirliliğin başladığı yerde su şebekesi kontrol edilerek kirlenmeye neden 
olan yer saptanmaya çalışılır. Konu hakkında hazırlanan rapor bir üst yazı ile 
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belediyeye, kaymakamlığa bildirilir. Belediyesi olan yerlerde belediyenin, 
olmayan yerlerde ise YSE’nin tamiratı yaparak, kirliliği gidermesi sağlanır. 

 Sağlık örgütü, içme ve kullanma sularının denetimini şu durumlarda 
yapar.   

a) Su kaynağının denetimi : Bir yerleşim birimine su getirileceği, su tesisi 
kurulacağı zaman (belediye, YSE, DSİ tarafından) bu su kaynağının  ve 
projenin uygunluğu açısından yapılan denetimdir. Önce su kaynağında 
kimyasal ve biyolojik inceleme yapılarak, söz konusu su kaynağının içme ve 
kullanma suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir. Ayrıca, 
kurulacak su tesislerinin ( kapitaj ve isale hattı) uygun olup olmadığı, sekonder 
kirliliğe yol açıp açmayacağı anlamında denetimi yapılır. Her iki konuda da, 
sağlık örgütünden uygunluk raporu almadan  inşaata başlanamaz, 
başlanmamalıdır. Aksi takdirde yapılacak bütün yatırım boşuna gidebilir. 

b) Rutin denetimler : İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ve belli bir 
program dahilinde sulardan numune alınarak, kimyasal ve bakteriyolojik 
inceleme yapılır. Kirlilik olması halinde giderilmesi için ilgili kuruluşa ( belediye, 
YSE ) konu iletilir. Klor denetimi de bu dizeden denetimlerdendir. Sularda 
bakiye klor olmaması halinde belediyeye yazılarak klorlamanın sürekli ve 
düzenli bir şekilde yapılması temin edilir. 

Belediyesi olmayan yerlerde, suların klorlanması görevi sağlık 
ocaklarına verilmiştir. 

Sularla ilgili tüm çalışmalar, aylık olarak, Form 009 ( Sağlık Memuru ve 
Çevre Sağlığı Teknisyeni Aylık Çalışma Bildirgesi )  ve Form 020 ( Çevre 
Sağlığı Kontrol  Çizelgesi ) ile Sağlık  Grup Başkanlıkları, Sağlık Müdürlükleri 
kanalıyla Sağlık Bakanlığına rapor edilir 

c) Hastalık denetimi : Suyla bulaşan hastalıkların görülmesi halinde 
yapılan denetim ve incelemedir. Sularda uçtan başlayarak kaynağa doğru 
kirlilik (bakteriyolojik ya da kimyasal ) inceleme yapılır. şayet kirlilik saptanır 
ise, ilgili kuruluşlara gereğinin yerine getirilmesi için yazılır. Sorunun 
çözülmemesi halinde konu savcılığa da iletilebilir. 

d) Şikayet üzerine denetim : Kişi ya da kurumlardan gelen şikayetlerin 
incelenmesi için yapılan denetimdir. Şikayete yönelik olarak inceleme yapılır 
ve gereği yerine getirilir. 

Umumi Hıfzıssıha Kanunu,  Memba ve İçme suları Yönetmeliği, Gıda 
maddeleri ve Sulardan Numune alma rehberi, sağlık müdürlükleri ve sağlık 
ocaklarını yetki ve sorumluluk veren temel yasal düzenlemelerdir. 

 
4. İŞYERİ DENETİMİ 
Sağlık örgütü işyerlerinin denetimini şu durumlarda yapar: 
a) Proje aşamasındaki denetim : Birinci sınıf gayrı sıhhî müesseselerin 

açılma izni, sağlık, çevre ve sanayi bakanlıklarınca verilir. İlgili makama                
( valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı ) iletilen projelerin uygulanabilmesi 
için, Gayrı sıhhî Müesseseler Kurulu’ndan rapor alması gerekir. Bu kurul çevre 
ve sağlık bakanlıklarından uygunluk belgesi almış olan  (projenin onaylanması)  
projeleri inceler ve raporunu ona göre düzenler. Bu incelemelerde, 
bakanlıkların ilgili birimleri, projeyi; yer seçimi, arıtma tesis ve yapılarının 
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uygunluğu ve diğer çevre sağlığı kuralları açısından inceler ve sakıncasız 
bulur ise uygunluk belgesi verir. Bu işlem sırasında, gerekli incelemeler 
doğrudan sağlık bakanlığı merkezince yapıldığı gibi sağlık müdürlükleri ve 
dolayısı ile de sağlık ocaklarından bilgi ve inceleme de istenerek de yapılabilir. 
Bu iki bakanlıktan uygunluk belgesi almayan / alamayan projelere izin 
verilemez. 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrı sıhhî müesseselerin açılış izni doğrudan 
belediye, valilik ve kaymakamlıklarca verilir. Ancak, bunlarında açılabilmesi 
için, İl Gayrı sıhhî Müesseseler Kurulundan onay alması gerekir. Bu kurul ise, 
çevre il müdürlüğü ve sağlık müdürlüğünün, bu işyerinin açılmasında, sakınca 
olmadığına ya da böyle bir işyerinin açılmasının uygun bulunduğuna ilişkin 
belgesi bulunan işyerlerine izin verir. 

Gayrı sıhhî müessese  kapsamına girmeyen yerlerin (bakkal, kasap, 
fırın, pasta- hane, berber, kahvehane vb ) açılış izinleri ( kuşat ) belediyelerce 
verilir. Ancak, buralar,  belediye tabipliği ve sağlık ocaklarının ya da il sağlık 
müdürlükleri çevre sağlığı şubesinin devamlı izleme ve denetlemesi altında 
olan yerlerdir. Bunların sağlık ve çevre koşullarına uygunluk açısından 
denetimi belediye tabiplerince ve ayrıca sağlık ocağı tarafından yapılır. 
Belediye tabibinin olmadığı yerlerde, bu denetim tamamen sağlık ocağı 
tarafından yürütülür. Bu denetimlere sağlık ocağı hekimi bizzat katılabilir , 
ancak genelde  çevre sağlığı memurlarının görev ve sorumluluğudur. 

b) Deneme ve Açılış izni : Projesi onaylanan kuruluşun, inşaatı bittikten 
sonra ve çalışmaya başlayabilmesi için yapılan denetimdir. Başka bir anlamda 
kuruluşun onaylanan projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol 
edilmesidir. Projeye uygun ve herhangi bir sakıncası olmayan kuruluşların 
çalışmaya başlamasına izin ( ruhsat ) verilir. Eksiklik ve yanlışlıkları var ise 
gidermeleri için  bilgi ve süre verilir. Gerekli görülen hallerde, kuruluşa açılış 
izni ( ruhsat ) verilmeden önce bir süre çalışması için deneme izni verilir. Bu 
sürede yapılan inceleme ve araştırmalarda uygun olduğu saptanan kuruluşa 
çalışma izni ( ruhsat) verilir. 

c) Rutin denetimler : Çevre sağlığı teknisyeni, belli bir program dahilinde, 
tüm işyerlerini (birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve diğer) denetler ve 
gördüğü, saptadığı eksiklik ve aksaklıkları, gidermek üzere işyeri sahibine bir 
süre verir.Gereğinde belediye ve savcılığa bildirimde bulunulur. Bu 
çalışmaların sonuçları, aylık olarak, Form 009 (Sağlık Memuru ve Çevre 
Sağlığı Teknisyeni Aylık Çalışma Bildirgesi) ve Form 020 (Çevre Sağlığı 
Kontrol  Çizelgesi ) ile Sağlık  Grup Başkanlıkları, Sağlık Müdürlükleri kanalıyla 
Sağlık Bakanlığına rapor edilir. 

d) Şikayet üzerine denetim : Herhangi bir kişi ya da kurumun şikayeti 
üzerine yapılan denetidir. Şikayete konu olan husus incelenerek sonuca 
bağlanır. 

Her işyerinde, ilgili belediyece verilmiş, “Esnaf Teftiş Defteri” bulunur. 
Sağlık ocağı personelince yapılan denetimlerin sonucu bu deftere kaydedilir ve 
belediyece buna göre işlem yapılır. 

Yapılan denetimler sonunda, o işyerinde çalışanların ya da toplumun / 
çevrenin sağlığına sakınca doğurduğu saptanan işyeri: 
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a) Salgın hastalık durumunda, Sağlık Bakanlığı genelgeleri gereğince, 
doğrudan sağlık ocakları veya il sağlık müdürlüklerince, 

b) Belediye tabipliği ya da sağlık ocağı tarafından belediye meclisinin 
gündemine sokularak, belediye meclisi kararı ile, 

c) İl veya  ilçe hıfzıssıha  meclisinin kararı ile, kapatılabilir. 
Tüm kapatma biçimlerinde, kapatma işleminin,  emniyet kuvvetleri           

(polis, jandarma) ya da belediye zabıta ekipleri gibi kolluk kuvvetleri aracılığı 
ile yaptırılması gerekir. Doğrudan sağlık ekip ve personelinin kapatma işlemi 
uygulaması doğru değildir, buna gerek de yoktur. 

Gayrı sıhhî müesseselerin ve diğer işyerlerinin denetiminde sağlık 
müdürlükleri ve sağlık ocaklarının dayandığı temel yasal dayanaklar ; Umumi 
Hıfzıssıha Kanunu (268- 275. maddeler), Belediye ile ilgili kanunlar (1580, 
3030 ), Çevre Kanunu, Gayri sıhhî Müesseseler Yönetmeliği, İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Çevre Sağlığı Memurları Yönetmeliği, 
Belediye sıhhî Zabıta Talimatnamesi ve Çevre sağlığı Hizmetleri Rehberidir. 
Ayrıca, diğer bazı düzenlemelerde de bu konulara ilişkin bazı hükümler vardır.  

 
5. ESNAF DENETİMİ ( Çalışanların denetimi) 
Gıda maddeleri yapan ve satan yerlerde çalışanlar başta olmak üzere, 

tüm çalışanların sürekli ve düzenli olarak denetlenmesi ve muayenesi çevre  
sağlığının diğer önemli konularından birisidir. Bu denetimlerin amacı; hem 
çalışanların sağlığını korumak hem de taşıyıcılık  (portörlük) yapmalarını 
önleyerek toplumu korumaktır. 

İşyerlerinde, tüm çalışan kişilerin bir “ Esnaf Muayene İşlem Kartı (form 
155 ) vardır. Bu kartlar işe girişte, sağlık kurumlarınca verilir ve işyerlerinde 
saklanır. Ayrıca, sağlık ocağında her çalışan için bir “ Esnaf Muayene Formu”  
( form 154 ) düzenlenir ve ocakta saklanır. Bu kart ve forma çalışanın açık 
kimliği kaydedilir ve fotoğrafı yapıştırılır. Ayrıca, işyeri hakkında bilgiler de 
yazılır. Çalışanlar her üç ayda bir muayene edilerek, Esnaf Muayene İşlem 
Kartına  muayenenin tarihi yazılır, mühürlenir ve imzalanır.  Muayenenin 
sonuçları  Esnaf Muayene Formuna işlenir / kaydedilir.  

Bu muayeneler sırasında; dışkı kültürü, akciğer filmi (yılda bir kez ),ağız, 
burun boğaz,  cilt ve tırnak muayenesi, özellikle üzerinde durulan konulardır. 
Muayene sonunda portör ya da hasta olduğu saptananlar, bulaştırıcılık 
süresince işten men edilir ve tedaviye alınır. Durumu düzelmiş ya da kültürü 
negatifleşmiş (birer hafta ara ile alınan  üç dışkı kültürü negatif çıkan kişi tedavi 
olmuş demektir)  kişinin çalışmasına müsaade edilir. Tüm işlem ve sonuçlar, 
“Esnaf Muayene Formuna” da işlenir. Çalışmalar ve sonuçları aylık olarak 
Form 009  ve Form 020 ile üst makamlara rapor edilir. 

Esnaf denetimi konusundaki temel yasal dayanaklar; yukarda işyeri 
denetimleri için sayılan yasal düzenlemelerle aynıdır. 

 
6. ATIKLARIN DENETİMİ 
 Bir yerleşim biriminin, kanalizasyon projelerinin sağlık örgütünce de 

onaylanması gerekir. Bina denetimlerinde tüm sulu alanların ve bu arada 
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yüznumaraların hijyenik koşullara uyup uymadığına bakılır ve iskan raporu 
buna göre düzenlenir.  

Belediyelik olmayan yerlerde iskan raporu söz konusu olmadığından, ilk 
tespitler sırasında konutun yüznumarası ve çöplüğünün özellikleri ETF’lere 
kaydedilir ve ıslahı gerekenlerin sahipleri uyarılır. Eğitim ve uyarılardan sonuç 
alınamaz ise, savcılıklara duyuruda bulunarak inzibati güçler kanalıyla gerekli 
işlemler yapılır. Sağlık sektörü konuyu eğitimlerle çözmeyi yeğler, ancak 
gereğinde ve son bir çare olarak inzibati  yola da başvurulabilir. 

Umumi hıfzıssıha Kanunu, Çevre Kanunu ve Atıkların Kontrol 
yönetmeliği bu konudaki temel yasal dayanaklardır. 

 
7. GIDA DENETİMİ 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 181 ve 189’uncu maddeleri 

gıda maddeleri üreten ve satan yerlerde aranılan sağlık koşullarını 
düzenlemektedir. Bu düzenlemeler göre birinci sınıfa giren gıda üretim 
yerlerinin açılış izinleri ve üretecekleri gıdaların ruhsatlandırılması işlemleri 
doğrudan sağlık bakanlığı merkez örgütünce yapılır. Küçük gıda üretim ve 
dağıtım yerlerinin (lokanta, fırın, pastahane vb) açılış ve diğer denetimleri 
sağlık müdürlükleri ve sağlık ocaklarınca yürütülür. Bu denetimlerde; a) gıda 
ile uğraşan işyerinin fizik yapısının uygunluğu, b) organaleptik muayeneler, 
c)bakteriyolojik numune alınması ve bakteriyolojik denetim, d) kimyasal 
numune alma ve muayene işlemleri yapılır. 

Gıda yerlerinin denetimi; a) açılışta , b) rutin olarak, c) şikayet üzerine,               
d ) bulaşıcı hastalık halinde yapılır. Rutin denetimlerin sonuçları Form 009 ve 
Form 020 ile üst makamlara aylık olarak rapor edilir. 

Bu konudaki temel yasal düzenlemeler, Umumi Hıfzıssıha kanunu, Gıda 
maddeleri Tüzüğü ve Gıda Maddeleri ve Sulardan Numune Alma Rehberi, 
Belediye Sıhhî Zabıta Talimatnamesi ve diğer ilgili düzenlemelerdir. 

 
 
 
 
8 . KROKİ ÇİZME 
Hizmet götürülen bölgenin haritasını ve bu bölgedeki her bir yerleşim 

yerinin krokisinin çizilmesi sağlık ocaklarının görevleri arasındadır ve çevre 
sağlığı hizmetleri içinde sayılır. Harita ve krokiler,  sağlık  ocağının göreve 
başladığı yıl çizilmeli ve değişiklikler her yıl işlenmelidir. 

Harita ve krokilerin çiziminden çevre sağlığı teknisyeni ve sağlık 
memurları sorumludur. Plan ya da haritaların yapılmasında il yönetiminden 
veya belediyelerden  alınan harita ve planlardan da yararlanılır. Hazırlanan 
harita sağlık ocağı dosyasında  krokiler ise köy ya da mahalle dosyalarında 
saklanır. Sağlık ocağı planının çerçeveletilerek ocağın uygun  yerlerine 
asılması genel bir  uygulamadır. 

Bölge haritası / planı tüm yerleşme yerlerini, bu  yerlerin birbirine 
uzaklıklarını, yol durumlarını, sağlık evlerini ve benzeri temel özellikleri 
gösterir. Krokiler ise; yerleşim yerindeki bütün binaları, kanalizasyon ve su  
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şebekesini, gübrelikleri, toplu yaşanan yerleri, gıda dağıtım  şebekesi gibi  
sağlıkla ilgili  ve risk yaratan yapıları gösterecek şekilde yapılır. 

Sağlık ocağı planı ve yerleşim yerlerinin krokilerini çizmekten  amaç; 
hizmetleri plânlamak ve başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere, sağlık 
olaylarını topluca değerlendirmek ve  izlemektir. Plan ve krokiler bu amaçla 
kullanılamadığından, sağlık ocaklarının duvarlarını süsleyen birer aksesuar 
haline  gelmiştir. Oysa plan ve krokiler sağlık olgu ve olaylarını seyrini izleme,  
bulaşıcı hastalıklarda filyasyon çalışması yapma ve hatta hastalıklara 
epidemiyolojik tanı koymanın en  önemli araçlarından birisidir. Bu nedenledir 
ki; Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı’nın, 26. 1. 1971 tarihli genelgesi ile, 
bulaşıcı hastalıkların bölge haritası üzerinde gösterilmesi  zorunluluğu 
getirilmiştir. 

 Olgu : Geçmişte, Londra’da bir tifo salgını çıkmış. Bu salgın incelenmiş 
ve salgının patlayıcı tarzda olması, çocuk ve yaşlı kadınlara yoğunlaşması gibi 
bulgular nedeni ile, bulaşma kaynağının  süt olabileceği düşünülmüştür. Bunun 
üzerine, olguların mahallelere dağılımı yapılarak, olguların yoğunlaştığı 
mahalleye süt veren mandıra saptanmıştır. Derhal, mandırada çalışanlardan 
dışkı örnekleri alınıp (üç kez) incelendiğinde negatif olduğu görülmüştür. Bu 
arada, mandıraya kültür almaya giden sağlık ekibinin gözlemleri sırasında, 
mandıra çalışanlarının süt güğümlerini mandıranın önünden geçen dereden 
yıkadıkları dikkati çekmiştir. Derhal dereden su örneği alınmış ve kirli olduğu 
saptanmıştır. Bunun üzerine, derenin üst kısımlarına doğru,  aralıklarla örnek 
alarak yapılan incelemede, dere kenarında bulunan bir moteli geçince 
deredeki kirliliğin kaybolduğu saptanmıştır. Dereyi kirleten yapı bu moteldir. 
Motel dikkatli bir incelemeden geçirildiğinde, motelin iyi bir arıtma yapmayan 
fosseptik atık suyunun dereye verildiği görülmüştür. Derhal motelde 
çalışanlardan dışkı kültürleri alınmış, ancak hepsinin de portör olmadığı 
görülmüştür. Bunun üzerine, son iki ayda o motelde kalan tüm müşterilerin 
listesi alınarak, adreslerindeki sağlık birimlerine bildirilmiş ve portörlük 
muayenesi yapılması istenmiştir. Sonuçta, bu salgının kaynağının, Londra’nın 
banliyölerinde oturan bir ailedeki kız ve annesi olduğu saptanmıştır. Bu kişiler 
tedaviye alınmış, mandıranın güğümlerinin derede yıkaması önlenmiş ve 
motelin fosseptiği ıslah ettirilmiştir. O tarihten bu yana, Londra’da bir daha tifo 
salgını görülmemiştir.  

Olgu: Geçmiş bir tarihte İzmit’te, göz, burun ve bronşlarda yanma ve 
boğulma hissi yakınmaları ile hastanelere kitle halinde başvurular olmuştur. 
Yapılan klinik ve lâboratuar incelemeleri sonunda, olaya bir açıklama 
getirilememiş ve tanı konamamıştır. Konu sağlık Bakanlığına aktarıldığında, 
Dr. Muzaffer Akyol, olayı yerinde incelemek üzere, görevlendirilmiştir. Dr. 
Akyol, olguların yaş ve cinse dağılımını yaptığında, olguların kadın ve 
çocuklardan oluştuğunu görmüş. Mahalle dağılımı yapıldığında ise, olgular 
deniz kenarındaki bir mahalleye yoğunlaşmaktadır. Zaman dağılımı 
incelendiğinde ise, olgular öğlen saatlerinden sonra çıkmaktadır. Bunun 
üzerine, Dr. Akyol, olguların yoğunlaştığı mahallede gözlemler yapmıştır. Onu 
görmüş anlamıştır ki; rüzgar öğlene doğru yön değiştirmekte ve denizden 
karaya doğru esmektedir. Deniz kenarında ise bir petro kimya fabrikası vardır. 
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Derhal fabrikada gerekli incelemeleri yapmış ve fabrikadan asidik gaz kaçağı 
olduğunu saptamıştır. Gaz kaçağı giderildiğinde olay ortadan kalkmış ve bütün 
bulguların nedeni de açıklığa kavuşmuştur. Olgular öğleden sonra 
görülmektedir çünkü; rüzgar öğleden önce karadan denize doğru estiğinden 
gaz denize doğru uzaklaştırılmakta ve toplum etkilenmemektedir. Olgular 
kadın ve çocuklarda yoğunlaşmaktadır çünkü; erkekler işte olduklarından 
mahalleden uzaklaşmakta ve gaza sunuk kalmamaktadır. Olgulara klinik ve 
lâboratuar bir tanı konulamadığı gibi, hastaneye gelenlerde kısa bir süre sonra 
yakınmalarda kaybolmaktadır çünkü; hastaneye gelmekle, gazlı bölgeden 
uzaklaşmış olunmaktadır. Böylece, hem tanı konulmuş hem de salgın nedeni 
giderilmiştir. 

Olgu: Karadeniz Ereğli’de büyük bir Şigella salgını çıkmıştır. Bakanlık 
merkezinden giden ekip, olguların yaş cins  ve benzeri dağılım tablolarını 
yapabilecek verileri bulamamıştır çünkü; sağlıklı bir kayıt tutulmamıştır. Ancak, 
olayın  Şigella olması ve salgının patlayıcı tarzda seyretmesi nedeniyle, bir su 
epidemisi olması düşünülmüştür. Olguların adres dağılımları çıkarıldığında, bir 
mahallede yoğunlaşma olduğu ancak diğer mahallerde de olguların görüldüğü 
saptanmıştır. Buna karşılık bir semtte hiç olgu yoktur. İnceleme 
ayrıntılandırıldığında, olgu görülmeyen bu semtin Demir Çelik Fabrikası’nın 
lojmanları olduğu ve bunlarında şehir şebekesinden ayrı bir su şebekesinin 
olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu, bulaşma kaynağının su olduğu yönündeki 
düşünceleri kuvvetlendirmiştir. Belediyeden su şebekesi haritası alınarak, 
olguların yoğunlaşmış olduğu şebeke kanadı incelendiğinde, suyun kirli olduğu 
görülmüştür. Mahalleden ana su kanalına doğru, aralıklarla alınana su 
örneklerinde belli bir noktadan sonra su kirliliğinin kaybolduğu saptanmıştır. 
Sonuçta  o nokta etrafındaki incelemelerle görülmüş anlaşılmıştır ki; o noktada 
su boruları ile kanalizasyon arasında bir kontak oluşmuş ve su bu kontak 
noktasından kirlenmektedir. Şebeke tamir ettirilerek konu çözülmüştür. 

Tüm bu olgulardan da anlaşılacağı üzere, gerek bakteriyolojik ve 
gerekse diğer nedenli salgınların kaynağını bulabilmek detaylı bir 
epidemiyolojik araştırmayı / incelemeyi gerektirir. Bunu yapabilmek için ise, 
çok iyi düzenlenmiş (tüm alt yapı ve sağlık riski yaratan unsurların 
işaretlendiği) bir kroki ve haritaya gereksinim vardır. 
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TOPLUMSAL AÇIDAN TRAFİK KAZALARI 
( Epidemiyolojik İlkelerin Hastalık Dışı Bir Olaya Uygulanması ) 
 
                                                  Prof. Dr . Recep Akdur               
 
I - TANIMLAR 
Filozof Voltair, “ilgilendiğiniz konu veya olguyu tanımlarsanız, sizinle o 

konuya ilişkin her şeyi tartışmaya hazırım” demiştir. Gerçekten de, bir konu 
üzerinde tartışabilmenin ya da anlaşabilmenin ilk koşulu tanımdan / 
tanımlardan geçmektedir. İnsanlar ya da toplumlar, bir konunun tanımında 
anlaştıkları takdirde, daha işin başında, konuya ilişkin sorunları, büyük 
oranda çözmüşler ya da çözecekler demektir. Sorun tanımlanamaz ya da 
tanımı konusunda anlaşmaya varılamaz ise, daha işin başında, konu tıkanır 
çözüm bulunamaz ya da çok  gecikir. 

Trafik kazalarının da ilk adımı konunun tanımlanmasından 
geçmektedir. Konuya ilişkin tanımlar bilinir ve bu tanımlar üzerinde toplumsal 
bir anlaşmaya varılır ise, sorun çözülür. Bu nedenle de, konuya tanımlarla 
girilmiştir. 

Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve 
hareketlerine trafik denir. 

Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, 
köprüler ve alanlardır. 

Trafik Kazası : Karayolları üzerinde hareket halinde olan, bir veya 
birden fazla, aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanan 
olaya trafik kazası denir. Bu tanımdan  da anlaşılacağı üzere, demiryolu, 
denizyolu ve havayolu kazaları trafik kazası tanımına girmez  ya da bu 
kapsamda değerlendirilmez. 

Karayolları  Trafik Kanunu’ndan alınan  bu tanımlarda, kaza terimi 
hariç, üzerinde anlaşılmayan herhangi bir terim ya da konu yoktur. Buna 
karşılık, kaza terimi çok farklı biçimlerde algılanmakta ve tanımlanmaktadır. 
Oysa, işin özü de  bu teriminde yatmaktadır. Çünkü; kaza teriminin tanımı ya 
da kaza olayının algılanış biçimi, daha işin başında, trafik kazalarına 
yaklaşımı  ve bu konuda yapılacakları da belirlemektedir.  

Kaza teriminin tanımı, çok çeşitli biçimlerde ifade edilmekle beraber,          
bu tanımların hemen hepsinde anlatılmak istenen; “önceden planlanmayan, 
beklenmeyen ve bilinmeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve mal kaybı ile 
sonuçlanan kötü olay” dır.  Konu, böyle algılanıp, tanımlanınca; konuya 
yaklaşım da “oldu bir kere ne yapalım” şeklinde olmaktadır. Bunun sonu ise, 
kaderciliğe kadar uzanmaktadır. Böyle olunca da, daha işin başında ve 
tanımında, kazalara karşı fazla bir şey yapılamayacağı sonucu çıkar, çıkarılır. 
Araçların üzerine “Allah korusun” diye yazmaktan başka çare kalmaz. 
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Kaza; bilinen yanlış davranış ve  ihmaller veya nedenler zincirinin son 
halkası olup, daha önce alınacak önlemlerle  kaçınılabilir ve korunulabilir bir 
olaydır. Bu tanım tüm kazalar için geçerli olduğu gibi, özellikle trafik kazaları 
için daha da geçerlidir. Bunun dışındaki tanımlar, kaza olayına mistik bir 
nitelik kazandırmakta ve toplumda, “oluyor işte elden ne gelir anlayışı ve 
yaklaşımının” yerleşmesine neden olmaktadır. Oysa, konuya yukarda verilen 
bilimsel  tanımlama doğrultusunda yaklaşıldığında, trafik kazaları, faktörler 
paketinin hazırladığı olasılığın bir sonucudur. Bu olasılığı hazırlayan, faktörler 
yok edilmek suretiyle, olasılık azaltılarak, trafik kazalarından korunulabilir ve 
kaçınılabilir. Diğer bir anlatımla, genelde kazalara özelde ise trafik kazalarına 
neden olan faktörlerin azaltılmasına koşut olarak, kazalar azaltılabilir ve hatta 
giderekten yok edilebilir. Burada önemli olan, sonuç değil, bu sonucu 
doğuran  nedenlerdir. Yapılması gererken; kaza olasılığını hazırlayan 
faktörlerin, önceden  saptanarak, yok edilmesidir. Böylece, faktörler tek tek 
elimine edilerek o faktörün neden olduğu kazalar da yok edilir. 

 
2. TRAFİK KAZALARININ ÖNEMİ 
Trafik kazaları konusunda, gerek kamu kuruluşları ve gerekse diğer 

tüzel kuruluşlar tarafından, sık sık kamuoyunun dikkatleri çekilmeye  ve 
birtakım önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık  gün geçmiyor ki; bir 
trafik kazası haberi ya da manşeti ile  yüreğimiz burkulmasın. Acaba konu 
gerçekten bu denli yaygın ve önemli midir? Yoksa basın ve yayının kolay ve 
verimli, duygu sömürülü bir haber kaynağı mıdır? Bu soruları yanıtlamak 
gerekir. Yanıtlarını bilmek gerekir. Bilmek konusunda ise, Lord Kelvin şöyle 
diyor ; “herhangi bir şeyi ölçebiliyor ve sayı ile ifade edebiliyorsanız, onu 
gerçekten biliyorsunuz demektir”. Halk sağlığı disiplinine göre ise, bir 
konunun önemli olup olmadığı, onun bir halk sağlığı sorunu olup olmadığına 
bağlıdır. Bir sorunun halk sağlığı sorunu (önemli)  olarak kabul edilmesi için 
ise, üç ölçüt vardır:1) Toplumda yaygınlık, 2) ölüm ve sakatlık, 3) ekonomik 
kayıp. Her iki yaklaşım açısından da, trafik kazaları konusundaki soruların 
yanıtlanabilmesi için her şeyden önce ölçülmesi gerekiyor. 

Trafik kazalarının sıklığını (morbidite) ve ölümcüllüğünü (mortalite) 
ölçmek için, çeşitli ölçütler kullanılır. Bunlardan en çok bilinenleri; a) mutlak      
(kaba)  sayılar, b) birim zamandaki sıklık (yılda, günde , saatte vb ), c) nüfusa 
göre sıklık (on bin / yüz bin nüfusta), d) araç sayısına göre sıklık ( on bin / yüz 
bin araçta ) ve e) kat edilen yol uzunluğuna göre sıklıktır (bir milyon taşıt 
kilometrede ). 

Bu ölçütlerden en duyarlı olanı, bir milyon taşıt kilometrede kaza, 
yaralı ve ölüm sıklığıdır. Trafik kazalarının zaman ( dekat, yıl vb ) içindeki 
seyrini ve diğer ülkelerle kıyaslamasını yapmada en gerçekçi sonuçlar bu 
ölçüt ile elde edilir. Diğer bir anlatımla, bir ülkedeki trafik kazalarının  gerçek 
boyutlarını bilebilmek ve doğru epidemiyolojik sonuçlar alabilmek için, bir 
milyon taşıt kilometreye standardize edilmiş ölçütlere gereksinim vardır. Buna 
karşılık, Türkiye’de daha çok diğer ölçütler kullanılmaktadır. 
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2.1 Sıklık / Yaygınlık   
Türkiye’deki, trafik kazaları verilerine bakıldığında; 1970 - 1979 yılları 

arasındaki on yılda (dekatta)  389546, 1980 - 1989 yılları arasında ise 
720188  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu iki on yılda  meydana gelen 
kazaların toplamı     1109734 dür. Yapılan hesaplamalara göre; 1965 yılında 
her 36 dakikada bir trafik kazası olurken, 1985 yılında 8.3 dakikada, 1995 
yılında ise her iki dakikada bir trafik kazası meydana gelmiştir.  Bu  verilerden  
de görüleceği üzere, olay toplumumuzda hem çok yaygın hem de her geçen 
yıl artma eğilimi gösteriyor  ( bakınız çizelge: 1, 2, 3 ). 

Çizelge 1: Trafik Kazaları ve Sonuçlarının Yıllara Göre Dağılımı 
(1970 - 1989 Türkiye) 

 
YILLAR 

KAZA  
SAYISI 

ÖLÜM 
SAYISI 

 YARALI 
SAYISI 

 
YILLAR 

KAZA  
SAYISI 

ÖLÜM 
SAYISI 

YARALI 
SAYISI 

1970 19 207 3 978 17 672        1980  39 960 4 100 23 816 
1971 26 947 3 679 18 849      1981 40 023 4 327 27 711 
1972 29 362 3 919 20 937         1982 46 264 4 832 35 489 
1973 34 957 4 212 23 153        1983  55 256 5 200 43 888 
1974 40 064 4 425 25 702        1984  60 705 5 684 49 234 
1975 46 735 5 125 27 847        1985  63 473 5 477 49 058 
1976 50 628 5 489 30 428        1986  92 468 7 278 71 445 
1977 50 076 5 285 30 045        1987  110 207 7 661 80 456 
1978 50 058 5 342 30 871        1988  107 651 6 846 79 174 
1979 41 512 4 298 26 451        1989  104 181 6 355 80 311 

 
Toplam 

 
389 546 

 
45 752 

 
251 955 

  
Toplam 

 
720 188 

 
57 760 

 
540 582 

                                                          20 yıl toplamı     1 109 734    103 512      792 
537  

 
Çizelge 2:  Türkiye’de Son Yıllarda Görülen Trafik Kaza ve Sonuçları 

         
 YILLAR 

         
KAZA 

     
ÖLÜM 

    
YARALI 

        
 YILLAR

        
KAZA 

     
ÖLÜM 

    
YARALI 

       1992  171 724 6 214 94 824         1994 233 803 5 942 104 717 

      1993 208 823 6 457 104 330        1995  279 663 6 004 114 319 

 
Çizelge 3 :  Türkiye’de Trafik Kazalarının Birim Zamandaki Sıklığının Yıllara Göre 

Dağılmı  
         

YILLAR 
 

GÜNDE   
 

SAATTE  
KAÇ 

DAKİKADA
        

YILLAR
  

GÜNDE  
 

SAATTE  
KAÇ 

DAKİKADA

     1965    40  1.7 36.0     1985  173  7.2  8.3 
   1970       52.6  2.9 27.3     1989  285 12.0  5.0  

       1975  128  5.3 11.3     1991  389 16.2  3.7 

     1980      109.5  4.6 13.0     1995  766 31.9  1.9 
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Daha duyarlı bir ölçüt olan, nüfusa göre sıklığa bakıldığında; 
Türkiye’de, 1970 yılında  yaralanma ve ölüm olarak trafik kazasına 
uğrayanların oranı 100 000 / 42.5’ dir ( nüfus 51 milyon, ölü + yaralı = 21650 
). Bu oran 1985’de 91’e ( nüfus 60 milyon, ölü + yaralı = 54535), 1995’ de ise 
182’ye ( nüfus 66 milyon, ölü + yaralı = 120323 ) yükselmiştir. Ayrıca, bu 
sıklık hastalıkla değil, doğrudan ölüm ve yaralanma ile ilgili bir sıklıktır.  Trafik 
kazalarındaki bu sıklık; Tifo, Para tifo, Dizanteri, Kızıl, Polio ve Viral hepatitis 
gibi enfeksiyonların her birinin yıllık sıklıklarından yüksek olduğu gibi, 
bunların hepsinin toplam sayılarından da yüksektir. Nitekim; 1992 yılında 
bildirimi zorunlu 13 hastalıktan yapılan bildirimlerin toplamı 58289’dur. Aynı 
yıl, tek başına, trafik kazası sayısı 171724, bunlardan meydana gelen 
yaralanma ise 94 824’dür. Başka bir örnek; 1994 yılında tüm hastanelere 
yatan kanserlilerin sayısı 79740 iken, motorlu taşıt kazalarından yatanların 
sayısı 68186’dır. Bu yaygınlık, ülke içi kıyaslamalarda görülebildiği gibi, diğer 
ülkelerle yapılan kıyaslamalarda da belirgin olarak görülüyor ( bakınız 
çizelge: 4,5,6,7 ). 

 
Çizelge 4 : Çeşitli  Ülkelerde Nüfus, Araç ve Trafik Kazası, Ölüm 

ve 
                                         Yaralanmalar ( 1995 ) 

 NÜFUS 
 

ARAÇ 
 

KAZA 
    

ÖLÜ  YARALI  NÜFUS ARAÇ KAZA  ÖLÜ YARALI 

Almanya 81000000 51000000 222000
0 

9700 530000 İsrail 5588000 1468000 21444 543 37560 

Avustuya 8 029700 3593588 38756 1210 50576 İsveç 8837496 3953000 15626 572 21173 

Belçika 10150000 4858720 54500 1640 75000 İsviçre 6950000 3130000 83400 715 28000 

Çekoslo 
vakya 

10000000 4480000 156240 1470 35800 İtalya 57100000 35200000 150000 6500 210000 

Cezayir 26600000 2300000 19075 3621 26768 İzlanda 266786 133700 994 12 1435 

Çin 1195800 
000 

27912571 255456 66105 148060 Japony
a 

125568 
504 

66901502 760534 1067
9 

922670 

Danimarka 5215748 1940712 8375 585 9963 Kanada 7126276 4228182 168957 824 48685 

Fas 2659000 1250000 42300 3359 81750 Kore 44870448 8468901 248865 1032
3 

331747 

Finlandiya 5098922 2151000 5876 470 7597 Lüksen 
burg 

400000 256131 4978 73 1447 

Fransa 58000000 33000000 132949 8412 181403 Macaris 
tan  

10262000 2687000 19926 1591 26012 

G. Afrika  40284634 5250000 435000 9443 118297 Norveç 4369215 2441497 8921 304 11328 

Hırvatistan 4996000 825852 62120 804 17679 Tunus 8785354 575681 9901 1299 13119 

Hollanda 15480842 5633000 42642 1334 50970 Türkiye 61183000 6635938 279663 6004 114319 

İrlanda 3580000 1200000 21500 450 9850 Umman 2151267 289240 11056 497 5954 

İspanya 
 

39217591 1830000 64546 4663 93817 Yugos 
lavya 

10500000 1900000 13900 1517 17336 

 
Kaynak: Trafik kazaları  Özeti. Karayolları Genel Müdürlüğü 
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Çizelge 5 : Çeşitli Ülkelerde 10 000 Nüfusta Meydana Gelen 

Trafik 
                     Kazası, Ölüm ve Yaralanmalar ( 1995 )  

 KAZA ÖLÜ  YARALI  KAZA  ÖLÜ YARALI
Almanya 275.07 1.20 65.43 İsrail 38.38 0.97 67.22 
Avustuya 48.27 1.51 62.99 İsveç 17.68 0.65 23.96 

Belçika 53.69 1.62 73.89 İsviçre 120.0 1.03 40.29 
Çekoslovaky
a 

156.24 1.47 35.80 İtalya 26.27 1.14 36.78 

Cezayir 7.17 1.36 10.05 İzlanda 37.26 0.45 53.79 
Çin 2.14 0.55 1.24 Japonya 60.57 0.85 73.49 
Danimarka 16.05 1.12 19.10 Kanada 237.0 1.16 68.32 
Fas 15.91 1.26 23.22 Kore 55.48 2.30 73.93 
Finlandiya 11.52 0.92 14.90 Lüksenbur

g 
124.4
5 

1.83 36.18 

Fransa 22.92 1.45 31.48 Macaristan 19.42 1.55 25.35 
G. Afrika C. 107.98 2.34 29.37 Norveç 20.42 0.70 25.93 

Hırvatistan 124.34 1.61 35.39 Tunus 11.27 1.48 14.93 
Hollanda 27.55 0.86 32.92 Türkiye 45.71 0.98 18.68 
İrlanda 60.06 1.26 27.51 Umman 51.39 2.31 27.68 
İspanya 
 

16.46 1.19 23.92 Yugoslav 13.24 1.44 16.51 

Kaynak: Trafik Kazalrı Özeti, Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
 

2.2 Ölüm ve Yaralanmalar  
 Trafik kazalarında, genel olarak, olay anı ile takip eden 30 gün içinde 

meydana gelen ölümler, kazaya bağlı  ölümler olarak kabul edilir. Ancak, bu 
tanımlama, ülkelere göre, olay anını izleyen yedi gün ile  bir yıla kadar 
değişmektedir. Bundan ötürü de, ülkeler arasında sağlıklı bir karşılaştırma 
yapılamamaktadır. 

Trafik kazalarından sonra, ölümlerin sıklığı; a) kazanın şiddeti,              
b) kişinin pozisyonu (sürücü, yolcu, yaya) ve özellikleri (genç, yaşlı, erkek, 
kadın), c) pasif güvenlik önlemleri (aracın yapısı, kalitesi, hava yastığı 
bulunup bulunmaması vb), d) aktif güvenlik önlemleri (emniyet kemeri, başlık 
takıp takmama), e)kurtarma ve ilk yardım hizmetlerinin süre ve niteliği, d) tıbbi 
hizmetlere ulaşma süresi ve niteliği gibi faktörlerden etkilenmektedir. 
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Türkiye’de,  1970 - 1989 yılları arasındaki yirmi yılda, meydana gelen  
kazalarda 103512 kişi ölmüş, 792537 kişi de yaralanmıştır.Trafik 
kazalarından ölümlerin, tüm ölümler içindeki, payı sürekli yükselmekte ve 
çeşitli hesaplamalara göre; ilk 5. - 8. sırada yer almaktadır. 

Bir kıyaslama yapmak gerekir ise; 1992 yılında 13 bildirimi zorunlu 
enfeksiyondan meydana gelen ölümlerin toplamı 166’dır. Buna karşılık, aynı 
yılda, tek başına trafik kazalarından hayatının kaybedenlerin sayısı 6214  
yaralananların sayısı ise 94824’tür. Benzer şekilde, 1994 yılında 
hastanelerde meydana gelen kanser ölümlerinin toplamı 5077 iken, yine 
hastanelerde motorlu taşıt kazalarından ölenlerin sayısı 3186’dır. Bu 
kıyaslama diğer ülkelerle yapıldığında Türkiye’de hem mutlak sayılar 
açısından, hem de kazaların ağırlığı (kazalarda görülen ölüm ve yaralı sayısı 
) açısından iyi bir görüntü yoktur. 

1973 yılında bir milyon / taşıt kilometrede 23 kişi ölmüş ve 117 kişi 
yaralanmıştır. Aynı yıl, gelişmiş ülkelerdeki  bir milyon taşıt kilometredeki 
ölüm sayısı 7-8 dolayındadır. Aynı şekilde, 1995 verilerine bakıldığında da, 
Türkiye, trafik kazası ve sonuçları açısından, durumu iyi  olan ülkeler 
arasında sayılmaz. 

 
Çizelge 6 : Çeşitli Ülkelerde 10 000  Trafik Kazasında  Ölüm ve 
                             Yaralanmalar ( 1995 ) 

 ÖLÜ      YARALI  ÖLÜ   YARALI 
Almanya 44 2387 İsrail 253 17515 
Avustuya 312 13050 İsveç 366 13550 

Belçika 301 1762 İsviçre 86 3357 
Çekoslovaky 94 2291 İtalya 433 14000 
Cezayir 1898 14033 İzlanda 121 14437 
Çin 2588 5796 Japonya 140 12132 
Danimarka 899 11896 Kanada 49 2882 
Fas 794 14508 Kore 415 13330 
Finlandiya 800 12929 Lüksenburg 147 2907 

Fransa 833 13645 Macaristan 798 13054 
G. Afrika C. 217 2720 Norveç 341 12698 

Hırvatistan 129 2846 Tunus 1312 13250 
Hollanda 313 11953 Türkiye 215 4088 
İrlanda 209 4581 Umman 450 5385 
İspanya 
 

722 14535 Yugoslavya 1091 12472 

Kaynak, Trafik kazaları Özeti, karayolları Genel Müdürlüğü 
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Çizelge 7 : Çeiştli Ülkelerde 100 000 Araçta Meydana Gelen 
Trafik Kazası, Ölüm ve Yaralanmalar ( 1995 ) 

 
 KAZA ÖLÜ  YARALI  KAZA  ÖLÜ YARALI
Almanya 4353 19 1039 İsrail 1481 37 2559 
Avustuya 1078 34 1407 İsveç   395 15 536 

Belçika 1122 34 1544 İsviçre 2665 23 895 
Çekoslovaky
a 

3487 33   799 İtalya   426 19 507 

Cezayir   829 157 1164 İzlanda   744 9 1073 
Çin   884 229    512 Japonya 1137 16 1379 
Danimarka   431 30    513 Kanada 3996 20 1151 
Fas 3384 269 4940 Kore 2940 122 3917 
Finlandiya   273 22    353 Lüksenbur

g 
1944 29   585 

Fransa   403 26    550 Macaristan    742 59   968 
G. Afrika C. 8286 180 2253 Norveç    365 13   484 

Hırvatistan 7521 97 2141 Tunus 1720 226 2279 
Hollanda   757 24    905 Türkiye 4214 91 1722 
İrlanda 1792 38    821 Umman 3822 172 2059 
İspanya 
 

3627 255 5127 Yugoslavy    732 80    912 

Kaynak: Trafik kazaları Özeti, Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
 
2.3 Ekonomik Kayıplar   
Trafik kazalarında ekonomik kayıplar; a) maddi yıkım, b) 

yaralananların tedavisi için yapılan tıbbi harcamalar ve c) kazaya karışanların 
işgünü kaybı ile sakatlananların işgücü kayıpları (prodüktivite kayıpları) 
toplamından  oluşur. Dolayısı ile de ayrıntılı bir hesaplamayı gerektir. Kayıtlar 
düzenli ve yeterli olmadığı için bu kayıpların tamamı yapılamamaktadır. 
Yalnızca maddi yıkımların miktarı, o da yaklaşık verilebilmektedir. Elde edilen 
bilgilere göre; 1993 yılında 2’ trilyon 271 milyar, 1994 yılında 4 trilyon 791 
milyar, 1995 y1lında ise 9 trilyon 917 milyar maddi hasar meydana gelmiştir    
( 1995 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi 49 trilyondur ).  

Tüm bu verilerden görüleceği üzere, trafik kazalarının, gerek 
Türkiye’de ve gerekse dünyada, halk sağlığı ölçütlerinin her üçü açısından da 
büyük boyutlara sahip olduğu görülür. Başka bir deyişle. trafik kazaları 
yalnızca önemli değil, aynı zamanda öncelikli bir halk sağlığı sorunudur. 
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3. ALINACAK ÖNLEMLER ve ÇÖZÜM  
Trafik , dolayısı ile de trafik kazaları; teknik (araç, yol, ulaştırma), 

hukuk, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok konu ile 
ilgili ve çok yönlü bir konudur. Bu nedenle de, alınacak önlemlerin, aranacak 
çözümlerin de çok yönlü olması gerekir. Yalnızca polisiye ya da tek yönlü 
önlem ve çözümlerin başarısızlığa mahkum, en azından istenilen sonuçları 
vermeyeceği kesindir. Alınacak önlemleri saptamak için, birincil ya da majör 
faktör nedir? Diğer faktörlerin öncelik sıraları nelerdir? Bilinmesi gerekir. 
Acaba esas faktör bozuk ve yetersiz olan yol şebekesi midir? İlk yardım 
yetersizliği midir? Yoksa araçlardaki emniyet düzenekleri mi yetersizdir? 
Soruna sağlıklı bir çözüm üretebilmek, tüm bu soruların yanıtlanması ile 
olanaklıdır. 

Bu soruları yanıtlayabilmek ve faktörleri öncelik sırasına dizebilmek 
için, tüm faktörlerin analizini yapacak, araştırmalara gereksinim vardır. Bu 
araştırmalar ise epidemiyolojik ilkelerin ışığında yapılabilir. Bir konu / sorun, 
epidemiolojik olarak ele aldığında; 1) etken (ajan), 2) kişi ( host, duyarlı alıcı) 
ve 3) çevre yönünden  incelenir  ve analizleri yapılır. 

Trafik kazalarında, etken (ajan) araçtır. Kişi ise; sürücü, yaya ve 
yolculardan oluşur. Çevre, başta yol olmak üzere, yöre (yer), zaman, iklim ve 
hava koşulları gibi tüm çevresel faktörlerden oluşur. 

 
3.1 Etken / Ajan / Araç 
Tekniğin gelişmesi ve motor gücünün artmasına koşut olarak, trafik 

kazalarında aracın rolü ve önemi her geçen gün artmaktadır. Bundan ötürü,         
trafik kazalarında araç güvenliği en önemli faktörlerden birisidir. İngiltere’de, 
derinlemesine, yapılan bir araştırmada trafik kazalarında araç kusurlarının 
payı %8.5 olarak bulunmuştur. Buna karşılık, Türkiye’deki verilere 
bakıldığında, araçlara bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının, tüm 
kazalar içindeki, payı %1 ile %2 arasında değişmektedir. 1995 yılında oluşan 
279663 trafik kazasından 2948’i (%1.05’i) araç kusuruna bağlanmıştır. Bu 
durum doğru olamaz ve yanıltıcıdır. Bu yanılmanın nedeni ise, kaza yerinde 
tutulan tutanakların şekli ve niteliğidir. Bu tutanaklar, önceden hazırlanmış 
(basılı) standart formlarla tutulmaktadır. Bu formlar düzenlenirken daha çok 
insan unsurunu ilgilendiren, insan hatalarını arayan sorulara yer verilmiştir. 
Tam bir epidemiolojik değerlendirme yapmaya elverecek, araç ve çevreye 
ilişkin yeterli sayı ve nitelikte soru yoktur. Ayrıca, kaza sonrasında, araçlara 
ayrıntılı bir teknik inceleme yapılmadığı için, var olan, araca ilişkin sorular 
gerekli titizlikte yanıtlanamamaktadır. Tüm bu nedenlerle, araçların 
kazalardaki gerçek payı bilinememekte ya da trafik kazalarında araçların 
payının çok düşük olduğu gibi bir sonuç çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde kurulan birtakım enstitülerin yaptığı araştırmalara 
göre; araç ile ilgili ve üzerinde durulması gereken başlıca faktörler  ve bunlara 
karşı alınacak önlemler aşağıda özetlenmiştir. 
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A- Araç İçi Faktörler ( Ergonomik Faktörler) 
a) Sürücü koltuğu : Araç sürücüsü ile aracın fizik ölçülerinin uyuşması 

ve araç kabininin ergonomik olması gerekir. Ulaştırma araçları genellikle 
gelişmiş ülkelerde projelendirilmekte ve bu projelerde o ülkelerin insanının 
antropometrik ölçüleri esas alınmaktadır. Bu araçlar, gelişmekte olan ülkeler 
insanı tarafından kullanıldığında uyumsuzluk ortaya çıkmakta, bu da 
kazaların artmasında çok önemli bir faktör olmaktadır. Bunun tipik örneği 
Türkiye’de yaşanmıştır. 1950 yıllarında tarım hamlesi ile birlikte yurtdışından , 
özellikle ABD’den, bol miktarda traktör getirilmiştir. Traktör kazalarının 
beklenenin kat kat üstünde olduğu dikkatleri çekmiş ve konu üzerinde ayrıntılı 
bir gözlem yapıldığında görülmüş ve anlaşılmıştır ki; insanlar sürücü 
koltuğuna oturduklarında ayakları rahatça fren ve debriyaj pedallarına 
yetişmemektedir. Böyle olunca da, ani durma ve manevralarda ya süre 
kaybedilmekte ya da manevra yapılamayarak (anında durulamayarak ) kaza 
yapılmaktadır.  

Teknoloji, sürücü koltuklarını, hem yatay (ileri - geri) hem de dikey          
(aşağı yukarı) hareket edebilir ve kişinin antropometrik ölçülerine göre 
ayarlanabilir hale sokarak, bu sorunu çözmüştür. Ancak, yerel araç 
üreticilerinin bu teknolojiyi kullanması gerekir. Türkiye’de üretilen araçların 
büyük çoğunluğunda, yalnızca yatay ayarlama yapılabilmektedir. 

b) Görüş rahatlığı ve açısı : Eskiden araçların camları olabildiğince 
dar yapılır ( camın daha dayanıksız malzeme olmasından olsa gerek) ve 
sürücüye çok kısıtlı bir görme alanı sağlardı. Zamanla, gözlem ve incelemeler 
onu göstermiştir ki; sürücüye görme alanı kısıtlılığı getiren her türlü engel, 
kazaların artmasına neden olmaktadır. Bunun üzerine, araba camlarının 
küçük olması  uygulamasından vazgeçilmiş ve araçların, en azından sürücü 
kabininin çepeçevre cam olması uygulamasına geçilmiştir. 

  Sadece camların büyük olması da yetmez.  Sürücü oturduğu yerden 
etrafının en rahat bir biçimde ve en geniş açı ile görebilmelidir. Başka bir 
anlatımla, sürücü araç koltuğunda otururken, oluşan kör noktalar en az 
olmalıdır. Aksi takdirde, sürücü çevresinde olup biteni fark edemez. Bu 
nedenle, cam yüksekliklerinin uygun olması (sürücü koltuklarının dikey 
hareketleri bu amaca da hizmet eder ) ve camların üzerine herhangi bir şey      
(perde, jaluzi vb) kapatılmaması gerekir. Ayrıca, iklim ya da yol koşularına 
bağlı olarak, canların kirlenmesi durumunda, sileceklerin iyi bir temizleme 
yapması, buzlanmaya karşı da buz eritme düzeneğinin bulunması gerekir. 

c) Kumanda araçları ve göstergelerin düzeni : Kumanda araçları ile 
göstergelerin düzeninin uygun olması ve en rahat kullanıma ortam 
hazırlaması gerekir. Bir zamanlar, Türkiye’de çalışan dolmuşların vites kolları 
sürücünün arkasında idi. Sürücü vites kolunu el yordamı ile ararken, zaman 
kaybediyor ya da arkasına dönüp bakmak zorunda kalıyordu.  

Araca ilişkin bilgiler (geri bildirim) veren, her türlü göstergenin 
yerleştirilme yeri sürücünün rahat görme alanı içinde olmalı ve seyir anında, 
kontrol etmek istediğinde, kör gidiş süresini olabildiğince kısaltmalıdır. Aynı 
şekilde, bu göstergeler anlaşılması / yorumlanması kolay olmalı ve intikal 
süresi uzamalarına neden olmamalıdır. Geri bildirimi algılama, yorumlama ve 
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verilecek yanıt süresi olabildiğince kısaltılmalıdır. Göstergeler, camlara 
yansıma yapmamalıdır. Özellikle gece yolculuğunda bu konu çok önemlidir. 
Ön cama yansıyan gösterge veya diğer ışık kaynakları, hem sürücüyü yorar 
hem de görmesinde kısıtlılıklar yapar. 

d) Araç içi konfor : Araç içinde ısı, ses, titreşim gibi sürücünün 
konforunu bozan, yorulmasına ve dikkatinin dağılmasına neden olan olayların 
en aza indirilmesi gerekir. Bu dizeden olmak üzere; araç içi sıcaklığın 20 - 21 
derece santigrat olması en optimal sıcaklıktır. Bu derecenin altına düşen ve 
üstüne çıkan sıcaklıklarda, sıcaklık değişimine koşut olarak, kaza sıklığı 
artmaktadır. Aynı şekilde, araç içinde gürültünün 80 desibeli titreşimin ise 130 
desibeli geçmemesi gerekir. Gürültü ve titreşimin bu sınırları aşması halinde, 
artış düzeyine koşut olarak, kazaların sıklığı da artmaktadır. 

B - Araç hareket , kontrol ve diğer düzenekleri ile ilgili faktörler 
a) Fren :  Araçların freni olabildiğince kontrollü ve emniyetli bir duruş 

sağlamalıdır. Mekanik ve kazıklama tabiri ile ifade edilen frenler, sürücüye 
kontrollü bir durma olanağı sağlamamakta ve kazalara neden olmaktadır. 
Son zamanlarda gelişen teknoloji (ABS fren) bu sorunu önemli oranda 
çözmüştür. Sorun, üretilen araçların bu teknolojiye sahip olup olmaması 
şekline dönüşmüştür.  

b) Lastikler : Olabildiğince kalın ve yer ile geniş bir temas yüzeyi 
sağlayacak nitelikte olmalıdır. lastiklerin  patlaması olasılığında, yeterli bir 
güvenlik sağlamalıdır. 

c) Kapı kilitleri : Trafik kazalarından sonraki, ölüm ve yaralanmaların 
önemlice bir kısmı kapının açılması ve araç içindekilerin dışarıya fırlaması ile 
oluşmaktadır. Bu nedenle de, kapı kilitleri kendiliğinden asla açılmamalı; 
ancak istendiği zaman da çok kolayca açılabilir cinsten olmalıdır. Aksi 
takdirde, yangın ve suya batma gibi hallerde arabayı terk etme zamanını 
uzatarak, yanma ve boğulmalara neden olur. 

d) Direksiyon mil ve simidi : Trafik kazanlarında, sürücü ölümlerinin 
en önemli nedeni direksiyon mil ve simidinin sürücünün göğsüne yaptığı 
travmadır. Bu nedenle, araçların direksiyon millerinin açısı, simit içindeki 
sonlanma noktası  ve simidin yapısı çok önemli bir faktördür. Bunların, en az 
travma yapacak bir düzende olması gerekir (direksiyon simidi ile mil sonunun 
aynı düzlemde olması, kaza anındaki temas yüzeyini olabildiğince 
genişleterek göğse girmeleri önler) 

Son zamanlarda, direksiyon simidi ortasına yerleştirilen ve kaza anında 
açılan hava yastıkları, bu ölüm ve yaralanmaları önemli oranda azaltmıştır. 
Ancak, maliyet hesapları nedeniyle, birçok araçta yoktur. 

e) Camlar : Kaza sırasında, gerek sürücü ve gerekse, yolcularda 
yaralanmaların önemlice bir kısmı cam kırıkları ile oluşmaktadır. Bu nedenle 
de, camların yaralanmaya yol açmayacak nitelikte olması, yaralanmaları 
önemli oranda azaltmaktadır. 

Türkiye’de, 1995 yılında, araç kusuruna bağlanan 2948 kazanın; % 
40.8’inin lastik patlamasından, %30.3’nün fren patlamasından, %5.5’inin rot 
çıkmasından, %4.8’inin  ışık arızalarından ve %3.1’lik kısmının da aks 
arızalarında ileri geldiği bildirilmiştir. 
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 C - Araç Tipine İlişkin Faktörler   
Araçlar, kendi içinde; iki tekerlekli, araba, kamyonet, kamyon, otobüs 

ve çekiciler  olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır. Bunların, hem  kazaya neden 
olmak  hem de sonuçları açısından önemli farklılıkları vardır.  

Eldeki verilerden hareketle ve yaklaşık olarak; Türkiye’deki  kazaların 
araç tipine göre dağılımı yapılıp incelendiğinde, kazaya karışma açısından, 
birinci sırada otomobil (%50 - 55), sonra kamyon (%16) ve otobüs (%14 ) 
gelmektedir. Ancak, bu oranlar kaba oranlar olup,  yanıltıcıdır. Esas 
incelemenin milyon taşıt kilometre bazına dayandırılması gerekir. Böyle bir 
inceleme yapıldığında, bu sıralamanın değişeceği kesindir.  

Ölüm ve yaralanma açısından bir değerlendirme yapıldığında, birinci 
sırada kamyon (%30 ) daha sonra otomobil (%25) üçüncü sırada ise otobüs  
(%20 ) gelmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kamyonlar daha az kazaya 
katılsalar bile, kamyonlarla oluşan kazalar daha büyük yıkımlarla 
sonuçlanmakta, ölüm ve yaralanmalar kamyonlarla meydana gelen kazalarda 
daha çok görülmektedir. 

Araç sahiplerine göre dağılım yapıldığında; gerek kazaya karışma 
açısından ve gerekse ölüm ve yaralanmaların sıklığı açısından % 60 ile ticari 
araçlar birinci sırada, %30 ile özel araçlar ikinci sırada gelmektedir.  Geri 
kalanları ise, kamu ve benzeri diğer araçlarla meydana gelmektedir. Ancak, 
bu rakamlarda, yukarıdaki  gibi, kaba rakamlar olup daha ayrıntılı 
araştırmalara gereksinim vardır. 

Araç ile ilgili genel önlemler şöyle sıralanabilir: 
1) Araçların ön ve arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması;        

emniyet kemeri bulunması ve kullanılması durumunda, yaralanma ve 
ölümlerin her ikisinde de % 20’ye yakın bir azalma olmaktadır. 

2) Araçlarda sürekli ve düzenli teknik kontrol yapılması; sürücü 
tarafından her gün aracın kontrol edilmesi ve bu amaçla sürücülerin 
eğitilmesi, periyodik devlet kontrolü (muayene)  yapılması araca bağlı 
kazaları önemli oranda azaltabilir. Bu amaçla, fenni muayene istasyonlarının 
araç, gereç ve personel yönünden yeterli hale getirilerek, bu muayenelerin 
bürokratik bir işlem olmaktan çıkarılarak, gerçek bir kontrol niteliğine 
kavuşturulması gerekir. 

 
3.2 KİŞİ ( Host / duyarlı alıcı) 
Türkiye’dekiverilere göre, kazaların % 96.97’si kişi kusurlarına 

dayanmaktadır. Kişi ise üç grupta değerlendirilir; 1) sürücü, 2) yaya, 3) yolcu. 
Bu grupların, kendi içinde, kazaya neden olan kişiye göre dağılımı 
yapıldığında, yine var olan verilere göre ve kaba rakamlarla, %91.84 ile 
sürücüler birinci sırada, %5.01 ile yayalar ikinci sırada yer almaktadır. 
Yolcuların payı ise %0.12 gibi çok küçük bir düzeydedir. Buna karşılık; 
yaralamaların %34.51’i ölümlerin ise %35.2’si sürücülerde oluşmaktadır. 
Meydana gelen yaralanmaların %47.46’sı, ölümlerin ise %40’ı yolcularda 
görülmektedir. Yaralanmaların %18.2’si, ölümlerin ise %24.8’i yayalarda 
meydana gelmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, kazalara neden olan 
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kusurlu kişi açısından sürücülerin payı çok yüksek iken, yolcular en büyük 
yıkıma uğrayan gurup olmaktadır. 

 
3.2.1 Sürücü 
Trafik kazalarında, sürücülere ilişkin faktörler düşünüldüğünde, ilk akla 

gelenler, yanlış davranışlar, sağlık, psikolojik ve sosyal duruma ilişkin 
faktörlerdir.  

a)Yanlış davranışlar : Sürücülerin, kazaya neden olan davranışları 
incelendiğinde, trafik kuralına uymamanın birinci sırada geldiği görülmektedir. 
Sürücülerin kazaya neden olan kusurları ve sürücü kusuruna bağlı kazalar 
içindeki  oranları  aşağıda görülmektedir. 

 
 
Çizelge 8 : İLK ON SIRADA GELEN SÜRÜCÜ KUSURLARI 
                               Oranlarına   Göre  Sıralama (1995 Türkiye) 

 
SÜRÜCÜ KUSURU 

 
Oran ( % ) 

 
SÜRÜCÜ KUSURU 

 
Oran ( % )

 
Arkadan çarpma 

 
18. 04 

 
Hatalı dönüş 

 
4.64 

 
İlk geçiş hakkına uymama 

 
12.04 

 
Duran araca çarpma 

 
2.84 

 
Aşırı hız 

 
8.68 

 
Alkol 

 
2.66 

 
Hatalı sollama 

 
8.67 

 
Kırmızı ışıkta geçme 

 
1.95 

 
Şerit ihlali 

 
5.24 

 
Yorgunluk dalgınlık 

 
1.52 

 
 
Yukarıdaki çizelgeden de görüldüğü gibi, Türkiye’de, kazaya neden 

olan, sürücü kusurları içinde alkollü araç kullanmak, %2.66 gibi, düşük bir 
orana sahiptir. Oysa, bu oran diğer ülkelerde %10-20 arasında 
değişmektedir. Türkiye’deki düşüklük kontrolların yetersizliği ve tespitlerin 
yapılamaması ile ilgili olabilir. 

Alkol çok çabuk kana geçerek serebellum üzerine etki etmek suretiyle 
dengeyi bozan, tölaransı azaltan sert ve dik hareketler yol açan bir maddedir. 
Bu nedenle de, sürücünün kanında alkol düzeyi % 35 mgr’ın üzerine 
çıktığında, güvenli  araç kullanımı ortadan kalkar. Bu kan düzeyine ulaşmak 
için;  300 cc bira, 60 cc rakı / viski almak yeterlidir (700 cc bira, 120 cc rakı 
veya viski alınması durumunda, kandaki alkol düzeyi yaklaşık %50 mgr’a 
çıkar ). 

Alkol, hızlı emildiği gibi atılımı da hızlı olan bir maddedir. Ancak, bu 
atılım hızı kandaki düzeyine bağlıdır.  Kandaki düzeyi yükseldikçe atılım hızı 
da yavaşlamaktadır. Özellikle %50 mgr’ın üzerine çıkıldığında bu hız iyice 
düşmektedir  (karaciğerin yıkma kapasitesinin çok üzerine çıkıldığı için). Bu 
düzeyin üstüne çıkmayan miktarlar için; kandaki alkol düzeyi saate % 15 mgr 
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azalacak şekilde yıkılmaktadır. Sürücüler alkol aldıktan sonra, bu bilgilerin 
ışığında,  kan düzeyleri direksiyon kullanmayı tehlikeli kılmayacak düzeye 
düşünceye kadar beklemeli ve yola öyle çıkmalıdır. 

Yorgunluk ve uykusuzluk, reaksiyon zamanını uzatmakta, periferik 
dikkati ve görüş alanını daraltmaktadır. Bundan ötürü, trafik kazalarında 
önemli bir faktördür. Ancak, mevcut verilere göre,  sürücü kusurları içinde 
yorgunluk ve uykusuzluk %1.2 gibi çok küçük bir orana sahiptir. Oysa, bu 
oranın, çok daha yüksek olması beklenir. Nitekim, diğer ülkelerde bu oran     
%10-14 arasında değişmektedir. 

Türkiye’deki verilerin daha ayrıntılı bir incelemesi yapıldığında, yolcu ve 
yük taşıyan araçların karıştığı kazaların önemlice bir kısmının yola çıktıktan 
ilk 1-2 saat içinde oluştuğu görülmektedir. Bu durum, yeterince dinlenmeden 
yola çıkmaya ve kronik yorgunluğa bağlıdır. Kaba gözlemler, gerek yolcu 
otobüsü ve gerekse kamyon sürücülerinin, çok büyük bir kısmının, sigorta ve 
benzeri iş güvencelerinin olmadığı ve uzun mesafelerde tek başlarına 
seyahat etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. Buna karşılık, Karayolları 
Trafik Yönetmeliğine göre; ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan sürücülerin, 24 
saatlik süre içinde toplam 9 saat ve devamlı olarak 5 saatten daha uzun süre 
araç kullanmaları yasaktır. Beş saatlik devamlı araç kullandıktan sonra yarım 
saat dinlenmek ve bu dinlenme süresini araç dışında geçirmek zorunludur. 

b) Direksiyon kullanmaya engel hastalıklar ve sağlık durumu : 
Karayolları ve Trafik Yasası ve Trafik Tüzüğü’ne göre; epilepsi, koroner ve 
nefrolojik yetmezlik, akciğer Tbc, ağır diyabet, asteni, miyopati, paralizi, 
toksikomani, psikoz, her iki gözde görmenin 9/10’dan daha az olması, renk 
körlüğü ve sağırlık sürücü olmaya engel hal ve hastalıklar olarak sayılmıştır. 

c) Psiko sosyal durum : Yapılan araştırmalar bazı kişilerin psikolojik 
durumları nedeniyle daha çok kaza yaptıkları ya da kazaya eğilimli kişiler 
olduğunu göstermektedir. Bunlar reaksiyon zamanları uzun, telaşlı ve aşırı 
heyecanlı kişilerdir. Bunların kol ve bacak protezleri olan kişilerden bile daha 
fazla kaza yaptıkları bilinmektedir. Bu durum eğitimle de giderilememektedir. 
Bu nedenle ne kadar iyi eğitilirlerse eğitilsinler iyi bir sürücü olamazlar. 

İnsanlar kendi yaşam türlerine uygun olarak direksiyon kullanmaktadır. 
Bu nedenle de insanların, sosyal statüsü ve yaşantısı, trafik kazalarında çok 
önemli bir faktördür. Örneğin; gelişmiş ülkelerin verilerinde aile geçimsizliği, 
bekarlık (aile sorumluluğu olmaması ve hızlı yaşama) gibi durumlar kazalarda 
önemli bir yer edinmektedir. Türkiye’deki verilerden bu  konularla ilgili 
sonuçlar elde edilememektedir. Ancak, yapılan bazı araştırmalarda bu 
faktörün önemli olduğu; ancak gelişmiş ülkelerle ters bir soncun varlığı 
görülmektedir. Türkiye’de trafik kazalarına karışanlar arasında, evli ve çok 
çocuklular (aile sorumluluğu yüksek olanlar) daha üst sıralarda yer 
almaktadır. Bu durum, bekar ve dulların daha ağır sürücülük koşullarına          
(sigortasız çalışma ve  yorucu uzun yolculuklar gibi) katlanmadıkları, buna 
karşılık aile geçimini sağlamak zorunda olanların daha zor koşullarla şoförlük 
yapmalarına bağlı olabilir. 

d) Beslenme ve fizyolojik durum : Beslenmenin kişinin sağlığı ve 
kişinin davranışı ile reaksiyon zamanına genel etkileri bir yana,kan şekeri % 
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60 mgr’ın altına düştüğü zaman kişi kontrolünü kaybeder. Bu nedenle de, 
trafik kazalarında, kişilerin beslenmesi önemli bir faktör olabilir. Ancak, şeker 
regülasyonu normal olan kişilerde kan şekeri düzeyi hiç bir zaman %70 
mgr’ın altına düşmez ve açlığın neden olduğu kaza bildirilmemektedir. 

Ağır trafik koşulları kişilerin fizyolojik durumunu etkilemekte ve hafif 
trafik koşullarından ağıra doğru gittikçe kişinin nabız sayısı ve kan basıncı, 
EKG’de patalojik bulgu sıklığı artmaktadır. Bu bulgulara, bir de daha önce var 
olan patolojik durumun eklenmesi halinde kaza yapma riski artabilir. Aynı 
şekilde, yaşlandıkça psikomotor yeteneklerin yavaşladığı ve kaza riskinin 
arttığı bilinmektedir. 

e) Yaş ve cinsiyet : Türkiye’de,  kazaların  %93 gibi büyük bir 
oranında, erkek sürücüler sorumludur. Ancak, bu oran çok kaba bir ölçüttür 
ve kesin bir fikir vermez. Sandardize ölçülere göre (milyon taşıt kilometrede 
ölüm ve yaralanma) değerlendirme yapmak gerekir. Gelişmiş ülkelerde 
yapılan, daha ayrıntılı, çalışmaların sonuçlarına  göre, erkek cinsiyette kaza 
yapma riski daha yüksek bulunmaktadır. Kadın sürücüler, az hız yapma, 
temkinli ve sakin olma gibi nedenlerle, daha az kaza yapmaktadır. 

Sürücülerin kaza yapmasında yaş çok önemli bir faktör olmaktadır. 
Türkiye’de trafik kazasında ölen ya da yaralanan sürücülerin yaş guruplarına 
dağılımı aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 

Aşağıdaki çizelgeden de görüldüğü gibi, birinci sırada (21 - 30) yaş 
grubu gelmektedir. Buradan da çıkarılacağı gibi, acemilik deneyimsizlik 
sürücü kazalarında önemli bir faktör olarak görünmektedir. Ancak; bunlar 
kaba rakamlar olup, standardize edilmiş hızların elde edilmesine gereksinim 
vardır. Nitekim, (21 - 30) yaş gurubunda daha ayrıntılı bir inceleme 
yapıldığında; bu guruptaki kazalarda (25 - 30) yaş gurubunun daha ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Bunların (25 - 30), sürücülüğe yeni başlayan guruptan 
( 21 - 24 ), daha fazla trafik kazası yapması, olayda yalnızca acemiliğin değil, 
diğer faktörlerin de önemli olduğunu göstermektedir (yeni başlayanlar / 
acemiler daha dikkatli direksiyon kullanırken, ben artık bu işi öğrendim diyen  
az deneyimli grubun daha az dikkatli davranması bir faktör olabilir ). 

İkinci sırada (31 - 40) yaş gurubu gelmekte ve yaş ilerlemesine koşut 
olarak sayılar azalmaktadır. Altmış yaşından sonra, psikomotor işlevlerdeki 
kayıplar nedeniyle, trafik kazalarında tekrar bir artış olması beklenir. Ancak, 
yukarıdaki verilerde bu artış görülememektedir. 
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Çizelge 9 :Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralanan Sürücülerin Yaş 
                     Gruplarına Dağılımı  (1995, Türkiye)  
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Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde; sürücülük teknik bilgi, beceri 

ve deneyim istemesi yanında, beden ve ruh sağlığını da gerektiren bir iştir. 
Salt bir geçim kapısı ya da günlük uğraş değildir. Bu nedenle de, sürücü 
olacak insanların özellikle de profesyonel sürücülerin bazı koşullara sahip 
olması gerekir. Bu konuda alınabilecek genel önlemler şöyle sıralanabilir: 

1) İlk tıbbi muayene özenle yapılmalı ve periyodik olarak yinelenmelidir. 
Bir zamanlar yapıldığı gibi, tek hekim muayenesine indirgemek ya da 
bürokratik bir işlem haline döndürmek kesinlikle yanlıştır. Hekimler sürücü 
muayeneleri konusunda eğitilmeli , sürücü muayenesinin salt göz muayenesi 
olmadığı, tam bir fizik muayene olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. 

2) Direksiyon kullanmaya engel bir hastalığı olanlar ile alkol ve ilaç 
alışkanlığı  ( toksikoman) olanların araç kullanmaları kesinlikle önlenmelidir. 

3) Kitle ulaştırma ve yük taşımacılığında görev yapacak sürücülerin, 
güvenle çalışabilecekleri, günlük çalışma süresi, ücret, sosyal güvenlik ve iş 
güvencesi gibi iş ortamlarında çalışmaları sağlanmalıdır. Bu gibi sürücülerin 
30 ve daha üzeri yaş grubundan seçilmesine özen gösterilmelidir ( on senelik 
sürücülük deneyimi istenmesi gibi ). 

4) Sürekli meslek içi eğitim ve denetimler yapılmalı. Sık sık kazaya 
neden olanların sürücü belgesi iptal yoluna gidilmelidir. 

 
3.2.2 Yayalar 
Trafik kazasına karışan yayalar, yaya kusurları açısından 

incelendiğinde, birinci sırada yola aniden çıkmak, ikinci sırada ilk geçiş 
hakkına uymamak üçüncü sırada ise taşıtların önünden ya da arkasından 
aniden çıkmak gelmektedir Diğer kusurlu davranışlar bunları izlemektedir. 
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Yayaların kazaya karışmalarına neden olan kusurlu davranışları ve bunların 
genel içindeki oranları  şöyledir:  

Yola birden çıkmak : %43, 77 
İlk geçiş hakkına uymamak.: % 27.65 
Taşıtların önünden ya da arkasından aniden çıkmak:% 7.10 
Yolda oynamak : % 5.46 
Kırmızı ışıkta geçmek : % 1.71 
Sarhoşluk:  % 1.29 
Diğer (hastalık, sakatlık ve taşıta asılmak gibi): %  12.98 
 
 
Çizelge 10 :Trafik Kazalarında Ölen ve Yaralanan Yayaların Yaş  
                          Guruplarına  Dağılımı (1995 , Türkiye) 
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Çizelgeden de görüldüğü gibi, yayalar içindeki kaza ve yaralanmalarda             

( 7 - 15 ) yaş gurubu birinci sırada  gelmekte ve en yüksek risk gurubunu 
oluşturmaktadır. Bunu ( 1- 6 ) yaş grubu ikinci sırada, 60 + yaş gurubu ise 
üçüncü sırada izlemektedir. Yayalarda, yaş açısından, en büyük gurup temel 
eğitim gurubu ve okul öncesi guruptan oluşmaktadır. Bu nedenle de evler de 
ve temel eğitimde trafik eğitimi verilmesi yararlı olacaktır. Altmış yaşından 
sonraki artış, yaşlılardaki psikomotor işlevlerin azalması ile ilgili olup, bunlara 
hem eğitim verilmesi hem de sinyalizasyon ve benzeri düzeneklerde uygun 
düzenlemeler yapılması gerekir. 

 
 3.23. Yolcular 
 Türkiye’de, yolcuların kazaya neden olma payı oldukça küçük 

oranlardadır. Yolcuların başlıca kusurları ise; açık yük üstünde yolculuk 
(%22.87 ), habersiz ya da taşıt durmadan  inmek ve binmek (%22.28 ), 
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taşıttan sarkmak ( % 6.11 ) hasta ve sarhoş olmak ( % 3.15 ) şeklinde 
sıralanmaktadır. Ayrıca, sürücünün dikkatini dağıtma, araç içinde dolaşma 
gibi diğer bazı kusurların da trafik kazalarına neden olduğu bilinmektedir. 
Bunların hemen tamamı eğitimle ilgili konulardır. Ayrıca, yük üstünde yolculuk 
etmek gibi konularda, resmi kuruluşların denetimlerinin de önemli  bir yeri 
vardır. 

 
4. ÇEVRE   FAKTÖRLERİ 
4. 1. Yol 
Türkiye’deki verilerde, kaza nedenleri arasında, yol ve çevrenin payı 

çok küçük görünmektedir. Bunun çok daha yüksek oranlarda olması gerekir. 
Nitekim, İngiltere’de yapılan bir çalışmada, kazaya neden olma açısından, 
çevre faktörlerinin payı % 28 olarak bulunmuştur. Yolların genişliği, yüzey 
kaplamasının niteliği, işaretlemeler, virajlar, görüş alanı ve yol etrafı yapılar 
gibi birçok faktörün trafik kazaları ile ilgili olduğu bilinmektedir. Türkiye’deki 
yollar değerlendirildiğinde, büyük ilerlemelere karşın, durumun çok iyi 
olduğunu söylemek olanaksızdır. Ancak, trafik kaza tutanaklarında bu 
konulara yeterince özen gösterilmemesi ya da ayrıntılı epidemiolojik 
çalışmalar yapılmaması nedeni ile yolların kazalardaki gerçek payı 
bilinememektedir. 

Araçların ulaşmış olduğu güç ve hız düzeyi ve çağımızın gerektirdiği 
ulaştırma yoğunluğu ile yollar arasındaki uyumsuzluk, trafik kazalarındaki en 
önemli nedenlerin başında gelmektedir. Ulaştırmada esas amaç, çağın 
gerektirdiği hızı ya da yoğunluğu sınırlamak değil, bu hıza uygun alt yapıyı 
oluşturmaktır. Bu yapı oluşturulamadığı zaman, geçici bir önlem olarak, hız 
sınırlamasına gidilmektedir. Bu dizeden olmak üzere; yolların sahip olması 
gereken asgari özellikler şöyle sıralanabilir: 

1) Tek yön için genişliğin en az 3.60 metre olması, 
2)Yoğunluğa göre, yolların tek yönlü olması, 
3)Yol kaplamasının düzgün ve kaliteli olması, 
4)Kavşakların iyi  düzenlenmiş olması ve geçişlerin ışık ya da görevli 

aracılığı ile düzenlenmesi, 
5)Yol bakım ve işaretlemeleri düzenli olması. 
6)Uygun aralıklarla, park ve dinlenme alanları bulunması, 
7) Yol koşullarına göre hız limitleri konması ve uyulmasını sağlamak 

ereğiyle kontroller yapılmalıdır. 
 
4.2. Yöre (yer) 
Türkiye’de oluşan trafik kazalarının şehir içi ve şehir dışı yollarda 

oluşuna göre dağılımı yapıldığında; kazaların (%86.63)  ve yaralanmaların     
(%62) büyük çoğunluğunun şehir içinde, buna karşılık ölümlerin 
çoğunluğunun (51.16) şehir dışında meydana geldiği görülmektedir. Buradan, 
şehirlerarası yollarda oluşan kazaların çok daha ölümcül olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Çizelge 11: Türkiye’de Kazaların Oluş Yerlerine Göre Dağılımı 

(1995) 
      ŞEHİR İÇİ      ŞEHİR DIŞI     TOPLAM 
    Adet              % Adet                % Adet           % 
ÖLÜ   2 932          48.83   3 072         51.16     6 004     100
YARALI  70 882          62.00 43 437         38.00 114.319     100
KAZA 24 2281        86.63 37 382         13.36 279 663     100

 
Yollarda bazı yerler vardır ki; kaygan zemin (buzlanma, killi toprak , 

samanla kirlenme vb), görme alanının kısıtlı olması, serap olayı , keskin viraj 
ve benzeri nedenlerle  buralarda çok sık kaza yineler . Bu gibi yerlere kaza 
rezervuarı denir. Kaza rezervuarlarının saptanarak, o yerin kaza rezervuarı 
olmasına neden olan faktörün yok edilmesi gerekir. 

 
4.2. Zaman 
Kazalarda zaman çok önemli bir faktördür.  Kazalara karşı alınacak 

önlemleri saptamak için, zaman dağılımlarının yapılarak bilinmesi gerekir. Bu 
amaçla, kazaların dekatlara, yıllara, mevsimlere, aylara, haftalara, günlere ve 
günlerin saatlerine dağılımı yapılır, yapılmalıdır. Türkiye’de, kaza ve 
sonuçlarının aylara dağılımı aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 

 
Çizelge 12 :  TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARININ AYLARA GÖRE 
                                             DAĞILIMI   ( 1995 )                                                         
 
                       Ölü                             Yaralı                            Kaza 

AYLAR Adet % Adet % Adet % 
Ocak 364 6.06 7102 6.21 21359 7.63 
Şubat 281 4.68 5293 4.63 18652 6.66 
Mart 456 7.59 8796 7.69 23068 8.24 
Nisan 377 6.27 7585 6.63 21112 7.54 
Mayıs 561 9.34 11107  9.71 21974 7.85 
Haziran 537 8.94 10050 8.79 22167 7.92 
Temmuz 673 11.20 12199 10.67 23923 8.55 
Ağustos 647 10.77 12244 10.71 23059 8.24 
Eylül 597 9.94 11308 9.89 24363 8.71 
Ekim 577 9.61 10594 9.26 26523 9.48 
Kasım 446 7.42 9365 8.19 26631 9.52 
Aralık 488 8.12 8676 7.58 26832 9.59 
Toplam 6004 100 114319 100 279663 100 

 
 
Çizelgeden de görüldüğü gibi, kazalar ve sonuçları, temmuzdan 

başlayarak, yaz aylarında biraz artmaktadır. Ancak, bu artışın trafik 
yoğunluğundaki artıştan ileri geldiği bilinmektedir. Aylar arasında  gerçek bir 
farklılığın olup olmadığı ancak standardize edilmiş ölçülerle bilinebilir. 
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Aynı şekilde, kazaların haftanın günlerine dağılımı incelendiğinde, 
haftanın günleri arasında genellikle farklılık olmadığı; ancak kaza sıklığının 
hafta sonu ve hafta başlarında biraz yükseldiği görülmektedir. 

Günün saatlerine göre kazalar incelendiğinde sabah 7-9, öğlenden 
sonra 16-17 arası kaza sıklığı açısından en riskli saatlerdir. Gece 02-04 
saatleri arası ise, ölüm riskinin en yüksek olduğu saatleri oluşturmaktadır. 

 
 
5. GENEL ÖNLEMLER 
1) İhbar : Gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada kayıtlara geçen trafik 

kazalarının, gerçek sayılardan çok az olduğu bilinmektedir. Oysa gerçek bir 
değerlendirme tüm olguların bilinmesine dayanır. Bu nedenle, trafik 
kazalarında hafif ağır ayırdı yapılmaksızın, tüm kazaların ihbar edilmesi 
gereklidir. Ayrıca, trafik kazaları sırasında tutulan, kaza tutanaklarının 
bugünkü insan unsurunu önceleyen yapısı değiştirilerek, kazada neden 
olabilecek tüm faktörleri içeren ve epidemiolojik inceleme yapmaya uygun  bir 
yapıya kavuşturulması gerekir. 

2) Araştırmalar : Mevcut kayıt ve  bilgiler yeterli düzeye ulaşıncaya 
dek, epidemiolojik yöntemlerle özel araştırmalar yapılarak, kazalara etki eden 
gerçek faktörler bulunmalıdır.  

3) Sorumlu Tek Kuruluş : Günümüzde trafik olayı ile ilgilenen ya da 
görev ve sorumlu olan kuruluşun sayısı çok fazladır (İç İşleri , 
Bayındırlık,Adalet, Sağlık Bakanlıkları vb). Bu, aynı zamanda sahipsizlik 
demektir. Bu nedenle de konusunun tüm boyutları ile ilgilenen ayrı bir örgütün 
kurulmasında yarar vardır. 

4) Ülke Koşullarına Uygun Ulaştırma Sistemi Kurulması : Bu 
önlemlerin hepsinden  daha da önemlisi; yanlış ulaştırma politikasının bir an 
önce terk edilmesi gerekir. Eldeki veriler göre, 1993 yılında, yolcu 
taşımacılığının %94.25’i karayolu, %4’ü demiryolu, %1’i deniz yolu, %0 8’i ise 
hava yolu ile gerçekleşmiştir. Yük taşımacılığında da durum benzerdir. 
Günümüzde bu durumun değiştiğine ya da değiştirileceğine ilişkin belirtiler 
yoktur. Oysa Türkiye üç yanı denizlerle kaplı bir ülkedir. Bu potansiyelden 
yararlanılmamaktadır. Aynı şekilde, karayoluna göre daha ekonomik ve daha 
az kaza riski olan demiryollarının geliştirilmesi için yeterli gayret sarf 
edilmemektedir. 
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AFETLER  ve  AFETLERE KARŞI  ALINACAK  ÖNLEMLER 
                                                     
                                                                        Prof. Dr. Recep AKDUR 
 
 
 
1 TANIM 
Toplumun olağan yaşam düzenini bozan, yanıt verme ve uyum  

sağlama kapasitesini aşarak, dış yardım gereksinimi doğuran, can ve mal 
kaybıyla sonuçlanan ekolojik olaylara afet denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı 
üzere, bir olaya afet  diyebilmek için, beş öğenin / özelliğin yan yana gelmesi 
gerekir. Bunlar : 

 a) Ekolojik denge bozulması, 
 b) Bu bozukluğun, olağan yaşamı ortadan kaldırması, 
 c) Bu olağan dışılığın, can ve mal kayıplarına neden olması, 
 d) Bu durumun, toplumun reaksiyon, uyum ve bahşetme  gücünü 

aşması,                                
 e) Dış yardıma gereksinim olması.  
 Bir olayın afet tanımı içine girmesini belirleyen, en önemli özellik dış 

yardıma gereksinim duyulmasıdır. Dış yardımdan ise, salt uluslararası yardım 
anlaşılmamalıdır. Burada önemli olan, oluşan olay ile toplumun kendinin baş 
edememesi ve olay yerinin (yerleşim birimi ) dışından herhangi bir yerden, 
yardımın zorunlu olmasıdır. Örneğin; bir köy için, komşu köylerden / 
kasabadan, kasaba için ilden ya da merkezden yardım gelmesi gerekliliğidir. 
Ülke ölçeğinde ise, uluslararası yardım kastedilir; ancak afet tanımlaması için 
uluslararası yardım şart değildir. Örneğin; Kobe depreminde, Japonya 
uluslararası yardıma gereksinimi olmadığını açıkladı. Ancak, olay son yılların 
en büyük afetlerinden birisidir ve Kobe’ye tüm Japonya’dan yardım akmıştır. 
 

  2 - AFET TÜRLERİ 
Afetler, en başta; doğal afetler ve yapay afetler olmak üzere ikiye 

ayrılır.  Bu iki tür de, kendi içinde, afetin oluş şekline göre sınıflandırılır. 
 

2.1.  Doğal Afetler 
Yerkürenin litosfer, atmosfer ve hidrosfer katmanlarında cereyan eden 

doğal hareketlerin bir sonucu olarak gelişen afetlerdir. Ayrıca, bu katmanların 
birlikte değişmesi ile gelişenleri de vardır. 

a) Litosfer (yerküre) hareketlerine bağlı olan afetler :Yerküre 
soğumaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak, kürenin hacmi küçülmekte ve 
buna uyum sağlayan yer kabuğu büzüşmekte ve daralmaktadır. Büzüşme 
sonucunda, yer kabuğunda çatlaklar, bu çatlaklar boyunca kaymalar ve 
kırılmalar oluşmaktadır(fay kayma ve kırılmaları). Kısaca, yer kabuğu oluşan 
yeni hacme göre, yeniden yerleşmektedir. Diğer taraftan, daralan yer 
kabuğunun sıkıştırdığı mağma, yerküre içinde hareket etmekte ve yer kabuğu 
çatlaklarından dışarıya fışkırmaktadır (volkanik patlama). Bu hareketlerin 
sonucunda, yanardağ patlaması, deprem, heyelan (landslide), ve çökmeler       
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(subsidence ) gibi afetler meydana gelmektedir. Bunlar, litosfer hareketlerine 
bağlı afetler olarak tanımlanmakta ve sınıflanmaktadır. 

b) Atmosfer hareketlerine bağlı olan afetler : Atmosfer dinamik bir 
yapıya sahip olup, hava kitleleri, yatay ve dikey hareketlerle, devamlı olarak 
yer değiştirir. Bu hareketler bazen çok hızlı olur ve önüne gelen her şeyi 
sürükleyerek can ve mal kayıplarına yol açar.  Genel olarak, fırtına ya da 
kasırga olarak adlandırılan bu afetler, çeşitli ülke ve bölgelerde özel adlarla da 
anılır. Bu özel adlardan, en çok bilinenleri; Cyclones, Hurricanes, Thyphoons 
ve Tornadoes’dir. 

c) Hidrosfer hareketlerine bağlı olan afetler : Hidrosferdeki su, 
sürekli olarak, yeryüzünden atmosfere buhar olarak çıkar, oradan da meteor 
suları olarak tekrar yere döner. Yeryüzüne düşen yağmur suları ise, akarak 
yeryüzünün çukurluklarına dolar.  Suyun bu döngüsü sırasında, bazen, aşırı 
yağış (tayfun / tufan ),  sel, çığ , gibi, ani ve büyük miktardaki  kitlesel su 
hareketleri oluşur. Bunlar önüne gelen her şeyi sürükleyerek ya da basarak 
can ve mal kaybına neden olur. 

d) Ekolojik unsurların birlikte ve yavaş yavaş bozulmasına bağlı 
olan afetler: Dünyada gelişen, iklim değişikliği ve benzeri ekolojik olaylar, 
kuraklık (drought ), çölleşme (desertifikasyon )  ve kıtlık (famine )  gibi genelde 
canlılar özelde ise insanlar için dramatik sonuçlar doğurur. Bu şekilde gelişen 
olaylar afetler kapsamında değerlendirilir ve yavaş gelişen afetler olarak 
tanımlanır. 

Tanımlarından da anlaşılacağı üzere, doğal afetlerden ilk üçü ani 
gelişen veya akut seyreden afetlerdir. Dördüncüsü ise yavaş gelişir. Bundan 
ötürü, doğal afetler kendi içinde, ani gelişenler ve yavaş gelişenler olmak üzere 
iki kategoriye de ayrılır. 

 
Deprem:  
Deprem; yerküre içerisinde biriken elastik deformasyon enerjisinin, 

kayaçların kırılma direncini aşarak, bu kayaçların kırılması ve kırılmanın 
oluşturduğu dalgaların yeryüzünde yaratmış olduğu sarsıntılardır.  

Depremler, yer sarsıntısını oluşturan olayın, niteliğine ve yerine göre,      
çeşitli şekillerde sınıflandırılır ve adlandırılır. Merkezi yerin derinliklerinde 
olanlara derin (tellüric) depremler denir. Bunlardan, mağma hareketlerine bağlı 
olarak gelişenlere plutonic  depremler denir. Ayrıca, yer altındaki karstik 
mağara ve kuyuların çökmesiyle oluşanlar da derin depremler kategorisinde 
değerlendirilir. Volkanik parlama sonunda oluşan depremlere volkanik deprem. 
Depremlerin ikici türü ise yüzeysel (tektonik) depremlerdir. Bunlar, yer 
kabuğundaki fayların kırılmasına (earthquake) bağlı yer sarsıntılarıdır. 
Tektonik depremler, olay yüzeyde cereyan ettiği için, plutonic depremlere göre, 
çok daha fazla yıkımla sonuçlanır. Tektonik depremlerden, deniz merkezli 
olanlarına  tsunamik adı verilir.  

 Depremleri tanımlamak ve ölçmek için, büyüklük ve şiddet olarak 
adlandırılan iki ayrı ölçüt kullanılır. Depremin büyüklüğü ( magnitude ), deprem 
sırasında açığa çıkan sismik enerji ile ilgili bir ölçüdür. Depremin şiddeti ise 
görece bir ölçüt olup, depremin yarattığı yıkım ile ilgilidir. Depremin yarattığı 
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yıkım ise; yer kabuğunun durumu, deprem  merkezinin yerleşim birimine 
uzaklığı, ve yapıların kalitesine göre değişir. Başka bir anlatımla; aynı 
büyüklükteki depremler, farklı yerlerde farklı yıkımlara neden olur ve şiddeti 
farklıdır. Büyüklüğü 5.5 Richter ölçeği’nden daha yüksek olan depremler 
genellikle yıkıma neden olur. 

Depremleri tanımlamak için, sık kullanılan diğer bir ölçek de;  
Mercalli’nin geliştirdiği ve “Mercalli Scale” olarak adlandırılan ölçektir. Bu 
ölçekte, depremler 12 yoğunluğa ayrılmıştır.  Bunlardan, birinci derece; en 
hafif olan ve yalnızca sismografi aletlerince saptanabilen depremlerdir. On 
ikinci derece ise; en ağırı olup, insan yapımı hiç bir şeyin ayakta kalamadığı 
depremlerdir. 
 
Tarihte kaydedilen en büyük deprem 1556 yılında Çinin Shen Shu yöresindeki 
depremdir. Bu depremde 830000 kişi ölmüştür. 1731 Pekin 100000, 1737 Kalküta / 
Hindistan 300 000, 1908 Messina / İtalya 160 000 ve ....Kansu /Çin depremi 180 000 
kişinin ölmesine neden olmuştur. 

 
Dünyada, kayıtlarda bulunan, en eski büyük depremler ; Shen Shu / 

Çin depremi  (1556 yılında ve 830 000 ölüm ), Pekin depremi ( 1731 yılında ve 
100 000 ölüm ), Kalküta / Hindistan depremi (1737 yılında ve 300 000 ölüm) ve 
Lizbon/Portekiz (1 kasım 1755 tarihinde ve 60 000 kişi ölmüştür) depremleridir.  

Aşağıdaki çizelgeden de görüldüğü gibi, içinde bulunduğumuz yüzyılda 
yaşanan en büyük deprem,  Tangushan / Çin depremidir. 1976 yılında ve 8.2 
Rihter Ölçeği şiddetinde olan bu depremde, yapıların %90’ı yerle bir olmuş ve 
242 000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Türkiye’de ise, en büyük deprem, 1939 
Erzincan depremidir. Sekiz Rihter Ölçeği’nde olan bu depremde,  32700 kişi 
yaşamını kaybetti. İçinde bulunduğumuz, son yüzyılda, yaklaşık  elli büyük 
deprem olmuş, bir buçuk milyondan fazla insan ölmüş ve bir o kadarı da sakat 
kalmıştır. Ekonomik kayıplar ise, rakamlarla ifade edilemeyecek boyutlardadır. 
Yalnızca, Kobe depreminde hesaplanan ekonomik kayıp; 40 milyar dolardır. 
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Çizelge 1: DÜNYADA SON YÜZYILIN  BÜYÜK DEPREMLERİ  
 
            TARİH 

 
         YER /  ÜLKE 

 ÖLÜ SAYISI BÜYÜKLÜ
K 

16 Ağustos 1906 Şili         20 000 8.6
                  1908 Messina / İtalya       160 000 
                  1908 Kansu / Çin       180 000 

15 Ocak 1915 Avezzano /İTALYA          29980 
 16 Aralık 1920 Doğu Türkistan / Çin       180 000 8.6

 1 Eylül 1923 Tokyo / Japonya       142 807 8.3
 2 Mayıs 1927 Nan- Şan /Çin       200 000 8.3

 15 Aralık 1934 Hindistan         10 700 8.4
 25  Ocak 1939 Şili         28 000 8.3
 27 Aralık 1939 Erzincan / Türkiye         32 700 8.0
29 Şubat 1959 Agadir /FAS 14 000 

30-31 
Mayıs1970

Kuzey Peru   66 794 7.7

12-13 kasım 
1970

Pakistan (deprem-
kasırga)

500 000 

22 Aralık 1972 NİKARAGUA 11600 
 4 Şubat 1976 Guatemela City         22 778 7.5

 28 Temmuz 
1976

Tangshan / Çin      242  000 8.2

 16 Ağustos 
1976

Mindanao / Filipinler           8 000 7.8

 16 Eylül 1978 Tabas / İran         25 000 7.7
 10 Ekim 1980 El Asnem  / Cezayir           4 500 7.3

 13 Aralık 1982 Kuzey Yemen           3 000 
 19 Eylül 1985 Mexico City           5 000 8.1
  7 Aralık 1988 Spitak / Ermenistan         55 000 6.9

 21 Haziran 1990 Kuzey Batı İran         36 893 7.7
 30 Eylül 1993 Marashta / Hindistan        30 000 6.4
 17 ocak 1995 Kobe / Japonya           5 500 7.2

 28 Mayıs 1995 Sahalin / Rusya           2 500 7.5
10 Ekim 1996 El Salvador           1 400 
28 /2 ve 10/5 

1997
İRAN 3100 

4 Şubat  1998 AFGANİSTAN 4500 6.4
30 Mayıs 1998 AFGANİSTAN 5000 7.1
Temmuz 1998 Papua Yeni Gine 

(Tsunamik) 
10 000 7.0
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Volkanik patlama : 
Yer kabuğunun büzüşmesi nedeniyle merkezde sıkışan mağmanın yer 

çatlaklarından dışarı fışkırması ile oluşan doğal afet türüdür. Olayın büyüklüğü 
ve yerine göre, can ve mal kaybının boyutları da değişir. Yanardağ patlaması 
nedeniyle oluşan en büyük yıkım, Endonezya’daki Tambora yanardağının 
patlaması sırasında olmuştur. Kayıtlara geçen,  büyük volkanik patlamalar 
neticesinde 200 000’i aşkın insan yaşamını yitirmiş ve büyük ekonomik 
kayıplar meydana gelmiştir.  

Yanardağ patlamaları yalnızca can ve mal kaybına neden olmakla 
kalmaz, yoğun atmosfer kirliliği ile, süregen çevre sorunlarına da neden olur. 
Örneğin; son yirmi yıldır, dünyadaki aktif  500 yanardağdan, ortalama her yıl,  
atmosfere atılan SO2        15 milyon ton, H2S ise bir milyon tondur.  
Saptanabilen  büyük volkanik patlamalar ve bunlara bağlı ölümlerin listesi 
aşağıda verilmiştir. 

 
               Çizelge 2 :   DÜNYADAKİ BÜYÜK YANARDAĞ   PATLAMALARI 
 

TARİH    YER  /  YANARDAĞ ÖLÜ SAYISI 
1669 Sicilya  / Etna 20 000 
1792 Japonya / Unzen 11 000 
1815 Endonezya / Tambora 92 000 
1883 Endonezya / Krakatoa 36 000 
1902 Martinik / Pelee 28 000 
1902 Endonezya / Kelud    5 200 
1963 Endonezya / Agung Dağı   1 300 
1985  Kolombiya / Nevado Del 

Ruiz 
 23 000 

1986 Kamerun / Nyos    1 600 
1991 Filipinler / Pinatubo       800 

 
 

 
 Aşırı yağış ve sel :  
Yağmur sularının ani ve kitlesel olarak çukurlara akarken önüne gelen 

canlıları boğması ve maddi hasar vermesi sonucunda oluşan doğal afet 
türüdür. Aralık 1920’de Çin’deki Sarı Irmağın taşmasıyla oluşan  ve 900 bin 
kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan sel, yüzyılımızın en büyük sellerinden 
birisidir. Ayrıca, 1970 yılında Bangladeş, Ganj Deltası’nda kasırga ile birlikte 
görülen sel bir milyon kişinin ölmesine neden olmuştur. 3 Kasım 1995 
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tarihinde, Filipinler’de Angela Tayfunu 109 kişinin ölümüne ve 200 bin kişinin 
evsiz barksız kalmasına neden olmuştur. 14 temmuz 1995’de, Senirkent / 
Isparta sel baskını 74 can almış 33 kişi yaralanmış ve bir trilyondan fazla 
maddi yıkım olmuştur. 1996 - 1997 yıllarına, başta üç büyük kent olmak üzere, 
birçok yerleşim yerinde görülen sel baskınları can ve mal kayıplarına neden 
olmuştur. 4 Temmuz 1996’da Çin’de yaşanan selde 300 kişi ölmüş bir milyon 
kişi evsiz barksız kalmıştır. 

 
 
Dev dalga:  
Genellikle deniz merkezli depremlerden, bazen de deniz üstünde esen 

güçlü fırtınalardan sonra oluşur. Önemli sayıda can ve mal kaybına neden 
olur. 1883 yılında, Endonezya’nın Karakotoa adasındaki volkan patlamasında 
yüksekliği 35 metreye ulaşan dalgalar oluşmuş ve civarındaki 300 yerleşim 
yerinde can ve mal kaybına neden olmuştur. Nisan 1983’de Japon Denizi’nde 
7.7 Rihter Ölçeğindeki deprem 14 metre yüksekliğinde dalgalara neden olmuş 
ve Akita bölgesinde, bu dalgalara bağlı olarak, 104 kişi ölmüştür. Aynı şekilde, 
Aralık 1992’de, Endonezya’nın Flores Adası  açıklarında, 6.8 Rihter 
Ölçeğindeki deprem 25 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturmuştur. Dalgalar, 
adanın 300 metre derinliklerine kadar ulaşmış ve 1226 kişi yaşamını 
kaybetmiştir. 

 
Fırtına : 
 Hurricanes, Thyphoons, Tornadoes vb çeşitli isimlerle anılırlar ise de; 

niteliği değişmez ve rüzgarın çok hızlı eserek, önüne gelen her şeyi 
sürüklemesidir. Rüzgar hızının 284/km / saate ulaşmış olduğu, 1970 
Bangladeş Fırtınası, bir milyon insanın ölümüne neden olmuştur. 1974’de Fifi / 
Honduras’da hurricanes 250 km / saatlik bir hıza ulaşmış, etkilediği bölgedeki 
yapıların % 80’nini yıkarak 8000 ölüme yol açmıştır. Yine Bangladeş’te, 2 
Mayıs 1991 tarihinde esen fırtına 139 000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. 
Fırtınalara, genellikle, aşırı yağış, sel ve dev dalgalar eşlik eder. Bundan ötürü 
yıkımlar fazladır. 

 
Ekolojik denge bozuklukları : 
Dünyanın ekolojik dengesi bozulmakta ve buna bağlı olarak insanlık ciddi 

bir afet yaşamaktadır. Bu afetlerin en çok bilineni, Güney Sahara’da yaşanan 
kıtlıktır. Bu olaydan milyonlarca insan etkilenmiş ve milyonlarla ifade edilen 
ölümler meydana gelmiştir. Aynı şekilde, sera etkisi yaratan atmosfer 
kirliliklerinden dolayı tüm insanlık risk altındadır. İklim değişikliği bir yandan 
çölleşme, kuraklık ve kıtlık gibi yavaş gelişen afetlere ortam hazırlarken diğer 
yandan da aşırı yağış, sel ve fırtına gibi ani gelişen afetlere ortam 
hazırlamaktadır. 1990’lı yıllardan sonra yaşanan sel ve fırtınalardaki belirgin 
artış buna bağlanmaktadır. 
 

2.2. Yapay afetler :  
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Bunlar; istemli  ya da istemsiz insan eylemleri, ihmalleri sonunda 
oluşan afetlerdir. En çok bilinenleri; Nükleer savaş, nükleer kaza, 
konvansiyonel savaş, toksik emisyon, kitlesel nüfus hareketleri / göçler, baraj 
çökmesi, sabotaj, maden ve diğer büyük kazalar ve toplu histeri hareketleridir. 

İstemli yapay afetler : 
İstemli yapay afetlerin başında, nükleer ve konvansiyonel savaşlar gelir. 

Nükleer savaşın bilinen örneği; Ağustos 1945’de Hiroşima ve Nagazaki 
kentlerine atılan atom bombalarıdır. Bu patlamalar sonunda, olay anında, 300 
bin ölüm  ve bir o kadar da sakatlanma meydana gelmiştir. Aynı şekilde, kalan 
radyoaktif kirliliğin süregen etkisi ile, yüz binlerle ifade edilen insan ölmüş ya 
da sakatlanmıştır.  

Atom ve hidrojen bombası denemeleri,  nükleer savaşın yol açtığı diğer 
bir afet türüdür. Bu tür denemeler kamuoyundan gizli tutulmaktadır. Bundan 
ötürü, bu denemelerin kesin sayısı ve yerleri bilinememektedir. Bilinebildiği 
kadarı ile, ilk denemeden günümüze dek geçen sürede, 1100 kadar  bomba  
denemesi yapılmıştır. Bu denemeler, nerede yapılırsa yapılsın, etkisi yüzlerce 
yıl sürecek olan, radyoaktivite kirliliği bırakmaktadır. Bu kirlilik, şöyle ya da 
böyle yeryüzüne çıkmakta ve insanlara ulaşmaktadır. Nitekim; yeraltı 
denemelerinin yapıldığı yerlerden ikisi olan, Kazakistan’ın Semipalatinsk 
bölgesi ile Nevada Çölü’ndeki çatlaklardan çevreye sürekli radyoaktif kirlilik 
yayıldığı bildirilmektedir. 

Konvansiyonel savaşın en büyük ve en çok bilinen örnekleri ise Birinci, ve 
İkinci Dünya Savaşlarıdır. Bu iki savaş sonucunda binlerce insan ölmüş ve 
binlercesi de sakat kalmıştır. Yalnızca, Mart 1945’de Tokyo’nun bombalanması 
sonunda 140 000 kişi yaşamını yitirmiştir. Dünya ekonomisine getirdiği yıkım 
ise olayın başka bir boyutunu oluşturmaktadır. İran - Irak  ve Balkan savaşları 
binlerce insanın ölmesi      ve bir o kadarının da sakat kalmasına neden  olan 
en  son konvansiyonel savaş örnekleridir. 

Savaşlar içinde, kimyasal savaşın ayrı bir yeri vardır. En son örneği, 1988 
Halepçe katliamıdır. Binlerce insan, savaş gazı nedeniyle, yaşamını 
kaybetmiştir. 

Sabotajlar, istemli yapay afetler içinde değerlendirilen diğer olaylardandır. 
Ocak 1945’de Dansing’de Ruslar tarafından torpillenen bir tek gemide 7700 
kişi yaşamını yitirmiştir. 1995 Bakü metrosu sabotajında 300 ölüm ve 330 ağır 
yaralı meydana gelmiştir. Aynı şekilde, Mayıs 1995 Japonya’daki metro 
sabotajı bu tür afetlerin diğer bir örneğini oluşturmaktadır. 

Savaş, terör ve siyasal kırımlar  nedeniyle, insanların kitleler halinde 
göçmesi istemli yapay afetlerin diğer bir grubunu oluşturur. Türkiye, bu afete 
maruz kalan bölgelerin ortasında bulunmakta ve sık sık toplu göç olayları 
yaşanmaktadır. 1988’de 52 000 Irak’lı, 1989’da 360 000 Bulgaristan’lı ve 
1990’da 460 000 yine Iraklı, ülkelerindeki kırımdan kaçarak, Türkiye Sınırları 
içine girmiştir. Bu insanların gerek yolculukları ve gerekse geçici barınakları 
sırasında binlerce kişi ölmüş bir o kadarı da sakat kalmıştır. Bu hareketlerde 
en çok etkilenen grup çocuklar olmuştur. Toplu göçlerin sık yaşandığı, diğer iki 
bölge Asya (Kamboçya, Vietnam, Afganistan) ve  Afrika’dır (Sudan, Mozambik, 
Etiyopya, Angola, Liberya). Afrika’daki kabile ve devlet çatışmalarında 
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milyonlarca insan yerini yurdunu terk etmekte ve binlerce ölüm meydana 
gelmektedir. 1992 yılında, mülteci olarak yaşayan insanların sayısının 16 
milyon olduğu bildirilmiştir. 

Yukarıda sayılan boyutlarda olmasa bile toplu hareketler ve histeri istemli 
yapay afetlerin diğer bir grubunu oluşturmaktadır. Bunlardan en çok bilineni, 
Sao Paulo / Brezilya Karnavalı’dır. Bu karnavalda,  her yıl, 200’ü aşkın insan 
yaşamını yitirmektedir. Aynı şekilde Güneş Tapınağı ve benzeri toplu intiharlar 
da bu gruba giren afetlerdir.  

İstemli yapay afetlerin etkisi olay anındaki kırım ve yıkımla sınırlı kalmaz. 
Ülkelerin ekonomik ve kültürel gelişimini baskılayarak, gelecek nesilleri de 
etkileyen bir tür süregen afet haline dönüşür. Barış zamanında ulusal gelirin 
önemli bir kısmı silahlanmaya harcanır. Bu nedenle, gelişmesi zaten yavaş 
olan insanlığın, savaş sonrası yıkımları geri kazanabilmesi ise yıllar alır. 

İhmal ve kazalar : 
 İhmale dayalı yapay afetlerin en önemli grubunu, radyoaktif kirlenmeye 

neden olan işlem ve kazalar oluşturmaktadır. Nükleer santral sızıntı ve 
patlamaları ile bu santrallardan çıkan radyoaktif atıklarla çevrenin kirlenmesi 
bu tür afetlerin  hemen akla gelen örnekleridir. Bunların en büyüğü ise, 26 
Nisan 1986 tarihinde oluşan, Çernobil Reaktörü çekirdek erimesi ve 
patlamasıdır. Bu kaza sonucunda, santralın yakın çevresindeki, beş milyon kişi 
etkilenmiş  ve bunlardan 8000 kişi ölmüş,  binlerce kişide sakat kalmıştır. 
Radyoaktif serpinti onlarca ülkeyi etkilemiş olup, bunlardan birisi de Türkiye’dir. 
Bu kazanın, süregen etkilerinin 30 kuşak devam edeceği hesaplanmaktadır. 

Nükleer santral kazaları, tıpkı atom ve hidrojen bombası denemeleri gibi, 
kamuoyundan gizlenen kazalardır. Bu nedenle de  kesin sayı ve yerleri 
bilinememektedir. Bugün dünyada 375 kadar nükleer santral olduğu tahmin 
ediliyor. Bunlarda, kamuoyuna yansıdığı kadarı ile, yaklaşık, on beş ciddi kaza 
yaşanmış, çevreye radyoaktif kirlilik salınmıştır. Bu santrallardan  bir kısmının 
çevreye devamlı sızıntı yaptığına ilişkin bulgu ve bilgiler de vardır. Örneğin; 
Tokai - Mura Santralının (Tokyo) on beş yıldır radyoaktif sızıntı verdiği biliniyor.  

Nükleer santrallardan atık olarak çıkan uranyum, bu konu ile ilgili, diğer 
bir sorundur. Bu atıklar çeşitli biçimlerde (özel bidonlar içinde denizlerin 
derinliklerine atılma ya da toprağa gömme gibi) uzaklaştırılmakta olup ne 
zaman tekrar insanların başına bela olacağı bilinmemektedir. Özetle, nükleer 
enerjinin savaş amaçlı kullanımı bilinen en büyük istemli afetleri oluştururken, 
barışçıl kullanımı da bilinen en büyük ihmal afetini oluşturmaya adaydır. 

Kimyasal madde emisyonları, ihmale dayalı yapay afetlerin diğer önemli 
bir grubunu oluşturmaktadır. Ortama ani ve bol miktarda kimyasal madde 
salınması sonucunda oluşan bu afetlerin en büyüğü, Aralık 1984’de, 
Hindistan’ın Bophal kentinde ensektisit fabrikasından sızan methyl izosiyanad 
ile oluşandır. Bu olayda 3000’ü hemen, 3000 de zaman içinde olmak üzere altı 
bin insan ölmüş, yarım milyona yakın insan ise hastalanmış ya da sakat 
kalmıştır. Diğer bir örnek ise; 1952 Londra  SMOG  ( hava kirliliği ) olayıdır. Bu 
olayda 4000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Kimyasal emisyonlarla oluşan büyük 
olayların listesi aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 
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 Çizelge 3 : KİMYASAL KAZALAR 
 
     TARİH            YER                               HASAR 

 
1952 

 
Londra 

 
4000 ölüm 

 
1976 

 
İtalya / Sevejo 

 
Dioksin salınması nedeniyle binlerce hayvan öldü 

 
1979 

 
Kanada  

 
Chlorin taşıyan tren raydan çıktı, 216 bin kişi 
etkilendi ve tıbbi kontrolden geçti 

 
1984 

 
Hindistan / Bhopal  

 
Pestisit  sanayinden,  Methyl İzosiyanad sızması 
nedeniyle 3000 ani, 3000 sonradan ölüm 200 000 
yaralı ve 6 bin sakat 

 
1984  

 
Meksico City 

 
Likit petrol gazı patlaması nedeniyle 500 ölüm 5000 
yaralanma 

 
 

Yangınlar ve patlamalar yapay afetlerin diğer bir grubudur. Ağustos 
1992’de Çorlu’daki patlamada 29 kişi yaşamını yitirdi. Yine 1992 yılında, 
Guatamela’nın Guadalojora kentinde,  gaz borularında meydana gelen 
patlamadan 202 kişi öldü bir o kadarı da yaralandı. 2 Kasım 1994’de, Mısır’da 
yıldırımla başlayan ve petrol depolarının da katılması ile genişleyen yangında 
414 kişi öldü bir o kadarı da yaralandı. 28 Nisan 1995’de, Güney Kore’de gaz 
patlaması sonucunda 109 kişi öldü. 3 Temmuz 1997’de Kırıkkale’deki 
mühimmat deposu parlamasında 185 000 kişi tahliye edildi, onlarca insan 
yaralandı ve trilyonlarca lira maddi zarar oluştu. 

 Orman yangınları, gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada,  yangılar 
içinde, önemli bir yer alır. Ekim 1993’deki, Kaliforniya orman yangınında 30 
000 kişi tahliye edilmiş, 600 ev yanmış ve 30 kişi yaşamını kaybetmiştir. 

Baraj çökmesi, yapay afetler içinde sayılan diğer bir afet çeşididir. 
Ağustos 1979’da, Hindistan’da Manju Barajı’nın çökmesi ile 5000 kişi ölmüş ve 
binlerce insan evsiz barksız kalmıştır. 

Yukarıdaki bilgiler toplu olarak değerlendirildiğinde; 1900’den günümüze, 
yaklaşık, bir buçuk milyon kişi depremden, üç milyon kişi sel ve kasırgadan 
400 000 kişide diğer afetlerden olmak üzere toplam beş milyon kişi yaşamının 
yitirmiş ve bir o kadarı da sakat kalmıştır. Evsiz barksız kalan insanların sayısı 
ise, 300 milyondan fazladır. Dünyadaki insanların, bir milyarı ağır olmak üzere, 
hemen tamamı afet riski altında yaşamaktadır. Özetle afetler tüm dünyada 
yaygın, önemli sayıda ölüm ve sakatlanmalara neden olan, ülkelerin / 
toplumların gelişme ve refahını baskı alacak oranlarda ekonomik kayıplarla 
seyreden bir sorundur. Bir sorunun bu özelliklerden yalnızca birine sahip 
olması onun halk sağlığı sorunu nitelemesini alması için yeterlidir. Oysa afetler 
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bu özelliklerden her üçüne birden sahip olan, önemli ve öncelikli bir insanlık 
sorunudur. 

 
 

sel 3240
rüzgar 3139
deprem 1597
kýtlýk 1491
sivil 532

1960-1989 Yýllarý Arasýnda Afetlerin Türlerine Göre Daðýlýmý

32.40

31.39

15.97

14.91

5.32

sel

rüzgar

deprem

kýtlýk

sivil

 
Yukardaki grafikte de görüldüğü gibi, 1960 - 1989 yılları arasında, 

dünyada olan afetler değerlendirildiğinde, Afetlerin içinde % 32.40’lık oranla 
sel birinci sırayı almaktadır. Rüzgar % 31.39 oran ile ikinci sırada, deprem ise 
% 15.97 ile üçüncü sırada gelmektedir. Kıtlık % 14.91’lik bir pay ile afetlerin 
dördüncü sırasında gelirken sivil kargaşa % 5.32’lik oran ile hemen onu takip 
etmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE AFETLER ve  ÖNEMİ 
Türkiye, yukarıda özetlenen, afet türlerinin hemen tamamından, az ya da 

çok, etkilenmektedir. Cumhuriyet’ten günümüze 100 bini aşkın insanın, afetler 
nedeniyle, yaşamını kaybettiği hesaplanmaktadır. Bu ölümlerin, % 65’i 
depreme, % 15’i heyelâna, % 12’si su basmasına, % 7’si kaya düşmesi, % 
1’ide çığ düşmesine bağlıdır. 

TÜRKİYE’de  1900’den  GÜNÜMÜZE                                           
50 ‘den FAZLA  ÖLÜMLE  SONUÇLANAN  DEPREMLER 
TARİH YER BÜYÜKLÜK ÖLÜM 
24.04.1903 MALAZGİRT 6.7 2626 
9.08.1912 MÜREFTE ŞARKÖY 7.3 216 
4.10.1914 AFYON/ BOLVADİN 5.1 400 
13.05.1924 ÇAYKARA 5.3 50 
13.05.1924 ERZURUM 5.9 50 
13.09. 1924 PASİNLER 6.9 310 
08.02.1925 ARDAHAN 5.9 140 
07.08. 1925 AFYON-DİNAR 5.9 330 
22.10.1926 KARS 5.7 355 
30.03.1928 İZMİR TORBALI 7.0 52 
18.05.1929 SİVAS-SUŞEHRİ 6.1 64 
6.05.1930 HAKKARİ SINIRI 7.2 2514 
1.05.1935 DİGOR 6.2 200 
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19.04.1938  KIRŞEHİR  6.6 149 
21.09. 1938  İZMİR DİKİLİ 7.1  132 
26.12. 1939 ERZİNCAN 7.9 32968 
1.01.1940 NİĞDE 5.0 58 
10.09.1941 VAN-ERCİŞ 5.9 194 
20.12.1942 TOKAT NİKSAR-ERBAA 7.0 3032 
20.06.1943 ADAPAZARI-HENDEK 6.6 336 
26.11. 1943 TOSYA LADİK SAMSUN 7.2 2824 
01.02. 1944 BOLU GEREDE 7.2 3959 
31.05.1946  VARTO HINIS 5.7 839 
17.08.1949 KARLIOVA BİNGÖL 7.0 450 
13.08.1951 KURŞUNLU 6.9 52 
3.01.1952 HASANKALE ERZURUM 5.8 133 
18.03.1953 YENİCE-GÖNEN 7.4 265 
25.04.1957 FETİYE ANTALYA 7.1 67 
26.05.1957 BOLU-ABANT 7.1 52 
19.08.1966 VARTO 6.9 2396 
22.07.1967 ADAPAZARI 7.2 89 
26.07.1967 PÜLÜMÜR 6.2 97 
28.03. 1970 GEDİZ   7.3 1089 
12.05.1971 BURDUR 6.2 57 
22.05.1971 BİNGÖL    6.8 878 
06.09. 1975 LİCE 6.9 2385 
24.11.1976  ÇALDIRAN-MURADİYE 7.5 3840 
30.10.1983 ERZURUM-KARS 7.1 1336 
13.03. 1992 ERZİNCAN 6.8 653 
01.10.1995 DİNAR 6.1 90 
27.06 1998 ADANA CEYHAN 6.3 112 
41’den fazla  50 ve daha yukarı ölümlü deprem 63118 

1939 Büyük erzincan depreminde116.720 bina hasarı olmuştur. 1970 
Gedizde 19291, 1971 Bingölde 9111, 1975 Lice’de 8149, 1976 çaldıran da 9232, 
1983 erzurum’da 3441, 1992 Erzincanda 2189,1995 dinarda 4000 ,1998 Adana’da 
1500 bina ağır hasar görmüştür. 

 
Ekonomik kayıplar açısından ise; 450 bin bina ağır hasar görmüş, 

binlerce araç, hayvan, malzeme kaybı olmuş ve binlerce işyeri kapanmıştır. 
1925’den günümüze, her yıl ve yaklaşık  GSMH’nın % 1’i afetzedelere 
harcanmıştır. En kısa anlatımı ile, afetler; yaygınlık, ölüm ve sakatlıklara neden 
olma ve ekonomik kayıplara yol açma açısından, dünyada olduğu gibi, 
Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Afet kırım ve yıkımlarının % 
65’ine neden olan, depremlerin ise, Türkiye için ayrı bir yeri ve önemi vardır. 
1900 yılından sonra görülen büyük depremlerin listesi yukardaki çizelgede 
verilmiştir. 

Türkiye, Akdeniz - Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. 
Bunun bir uzantısı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu, Saroz Körfezinden 
başlayarak, Bingöl Karlıova’ya dek uzanarak tüm Anadolu’yu kat etmekte ve 
1200 kilometrelik bir uzunluğa ulaşmaktadır. Buna, Marmara ve Ege 
bölgelerindeki diğer deprem bölgeleri de eklendiğinde; Türkiye’nin, 
topraklarının % 91’i ,  nüfusunun % 95’i , barajlarının            % 92’si , 



 199

sanayisinin % 92’si ( % 74’ü birinci derece ) deprem kuşağında bulunmaktadır. 
Her yıl 3000 - 4000 yer sarsıntısı kaydediliyor. 1900’den günümüze, 50’yi 
aşkın yıkımlı ( 5.5 veya daha yüksek Rihter Ölçeği şiddetinde) depremden 7.5 
milyon insan etkilenmiş ve 2.5 milyon insan evsiz barksız kalmıştır. 1925’den 
günümüze, ortalama her 10,8 ayda bir ağır / yıkımlı deprem yaşanmıştır. Bu 
depremlerde, 70 bini aşkın insan ölmüş, 300 - 400 bin kişi ağır yaralanmış ve 
180 bini aşkın insan ise, sakat kalmıştır.  

 
 
4. AFETLERE  KARŞI  ALINACAK  ÖNLEMLER 
Her çeşit afetin kendine özgü bir süreci vardır. Ancak, genel olarak, 

afetlerin beş dönemde cereyan ettiği kabul edilir. Afetlere karşı alınacak 
önlemler ve afetlerde yapılacak işler, bu dönemlere göre sınıflanır. Bu 
dönemlerde yapılacak işlerin hepsinin, kendisine göre, önemi vardır. Afet 
dönemlerine uygun önlemler alınır ise, afetlerin yıkım ve kırımı en aza indirilir 
ve hatta önlenebilir. 

 1) Sessiz  Dönem ; afetin görülmediği,  ya da aynı türden iki afet 
arasındaki döneme o afetin sessiz dönemi  adı verilir. Bu dönemin uzunluğu 
afet türü ve bölgesine göre değişir. Örneğin; Türkiye’de her  on bir ayda bir 
yıkımlı deprem yaşanmaktadır. Dolayısı ile, Türkiye’de depremlerin sessiz 
dönemi ortalama on bir aydır. Sel, çığ ve fırtınalar belli mevsimlerde tekrarlar. 
Arada kalan dönemler bu afetler için sessiz dönemdir. 

2) Alarm Dönemi ; afetin beklendiği, tahmin edildiği, dolayısı ile de 
topluma alarm verilerek, afetin yıkımlarından kaçıldığı dönemdir. Afet tür ve 
yerine göre,  iki ile 48 saat  kadar  sürer. 

 
SESSİZ 
DÖNEM 

 
 
ALARM 
DÖNEMİ 

 
 
 
İZOLASYON 
DÖNEMİ 

 
 
 
 
DIŞ YARDIM 
DÖNEMİ 

 
 
 
 
 
 
      
REHABİLİ-      
      TASYON    
      DÖNEMİ 

 
3) İzolasyon dönemi ; afetin başladığı andan, toplumun afet şokunu ve 

izolasyonunu üzerinden attığı ana dek geçen zamana bu ad verilir. Afet türüne 
göre üç saat ile üç gün kadar sürer. 

4) Dış yardım dönemi ; afet bölgesine dış yardımım ulaşması ile 
başlayan  ve bu yardımın kesilmesine dek süren dönemdir.  Üç gün ile üç ay 
kadar sürer. 

5) Rehabilitasyon dönemi ; afet bölgesindeki yıkımların yerine 
yenilerinin yapılarak, bölgenin afetten önceki durumuna getirilmesine afetin 
rehabilitasyonu denir. Bu işlerin yapılması için geçen zamana ise 
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rehabilitasyon dönemi denmektedir. Süresini; afetin büyüklüğü ve ülkenin 
sosyo ekonomik düzeyi belirler. Genellikle, yıllarla ifade edilir. 

 
4.1. Sessiz Dönem 
Afet türüne göre, sessiz dönemin süresinin değiştiği ve afetin olmadığı 

dönem olduğundan yukarıda söz edilmişti. Genellikle yıllarla ifade edilen  bu 
dönem; afete karşı hazırlık çalışmalarının yapıldığı ve birincil koruyucu 
önlemlerin alındığı dönemdir. Bunlar şu başlıklar altında toplanır :1) 
örgütlenme, 2) planlama, 3) alarm sistemi kurma, 4) toplumu hazır ve bilinçli 
kılma 5) alt yapının dayanıklı hale getirilmesi ve 6) yasal düzenlemeler. 

4.1.1 Örgütlenme : Sessiz dönemde ilk yapılacak iş toplumun afete karşı 
örgütlenmesi, resmi ve gönüllü kuruluşlarını kurmasıdır. Daha sessiz dönemde 
iken, organizasyonunu sağlayamayan toplumlar koordine olamaz ve afetlerle 
baş edemezler. Yıkım ve kırım çok yüksek olur. Bu dizeden olmak üzere; 
Türkiye’de Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile, 
ilgili bakanlıkların bünyesinde, acil ve olağanüstü hal daire başkanlıkları 
kurulmuştur. Türkiye Kızılay Derneği ise, bu konuda çalışan,  gönüllü 
kuruluşların en büyüğüdür. 

4.1.2 Planlama : Tüm olay ve olgularda olduğu gibi, afet olayı ile de baş 
edebilmek, can ve mal kırımlarını önlemek veya en aza indirmek için, bir 
ulusal plan gereklidir. Bu plân olmaz ise; kişiler, kurumlar ve giderekten ulus  
organize  ve koordine olamaz. Koordinasyonsuzluk ise; kaynakların yeterince 
değerlendirilememesi (ihmal), kaynakların zamanında ve birlikte seferber 
edilememesi (gecikme), hizmetlerde karmaşıklık ve yineleme’ye                   
(duplikasyon) neden olur. Sonuçta, bir yandan boşa çaba ve harcama ile 
ulusal kaynaklar israf edilmiş öte yandan da afetin önlenebilecek ve 
giderilebilecek yıkım ve kırımları da önlenmemiş / giderilememiş olur . Özetle 
afet daha büyük yıkım ve kırımlarla sonuçlanır. 

 Tüm Planların esasını, olanaklar ile gereksinimleri en etkili ve ekonomik 
olarak karşı karşıya getirmek oluşturur. Afet planlarının da temel esprisi budur. 
Bu nedenle de, bir ulusal afet planı; kaynakların saptanması, gereksinimlerin 
hesaplanması ve kaynaklarla gereksinimleri karşı karşıya getiren iş planlarının 
yapılması işlem ve aşamalarından oluşur. 

A - Kaynakların saptanması ve toplumu tanıma : Herhangi bir afet 
durumunda, her şeyden önce, oluşacak  yıkımı defedecek toplumun ve onun  
kaynaklarının iyi bilinmesi gerekir. Kaynakları ve toplum reaksiyonlarını 
bilmeden, bu kaynakların etkili ve ekonomik  bir biçimde kullanılması da 
olanaksızdır. Bu amaçla; a) demografik yapı, b) sosyo ekonomik ve kültürel 
yapı,  c) sağlık ve sağlık hizmetlerinin düzeyi, sağlık hizmeti kaynakları, ikmal 
yolları, d) diğer kamu hizmetleri ve kaynakları, ikmal yolları başta olmak üzere 
toplumun genel durumu ve kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiler toplanır. Bu 
bilgiler amaca yönelik olarak sınıflanır. 

B - Gereksinimlerin belirlenmesi : Afet durumunda, neye ve ne kadar 
gereksinim olacağının hesaplanması / tahmin edilmesi işlemleri bu başlık 
altında toplanır. Bu dizeden olmak üzere; a) afet haritası ile etkilenecek 
bölgelerin ve bu bölgelerdeki yapı durumunun saptanması, b) risk altındaki 
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nüfusun saptanması, c) beklenen yıkım ve afetzede sayısının belirlenmesi        
( varsayımlar, afet senaryoları ) işlemleri ile, bir afet halindeki gereksinimler 
tahmin edilmeye çalışılır. 

Bu belirleme ve hesaplamalar; eski afet bilgi ve kayıtları ile mevcut 
yapıların dayanıklığını / özelliklerini göz önünde bulunduran varsayımlara 
dayanır. Bunu deprem olayı ile örneklemek gerekir ise; A bölgesinde 5.5, 6.5, 
7.5 şiddetinde bir deprem olsa; ne kadar ev hasar görür, ne kadar kişi ölür / 
yaralanır tahminleri yapılır. Bu sayılar ne kadar sağlık hizmeti, ne kadar çadır, 
su, ekmek tahminlerine dönüştürülür. Her üç varsayım için ve ayrı ayrı; 
bulunan  tahmini sayılara dayalı olarak iş planları çıkarılır. 

C - İş / Eylem Planı : Kurumsal ve bireysel düzeyde görev ve iş 
tanımlarının çıkarılması işidir. Bu dizeden olmak üzere; a) konular (kurtarma, 
şok giderme, besleme, su, giyindirme, barındırma ilkyardım, tahliye  vb) 
belirlenir, b) İş - operasyon detayları çıkarılır ( her bir konu ya da iş gurubunun 
detaylı akış şemaları çıkarılır, kim ne ile nerede nasıl yapacak sorularının 
yanıtları verilir), c) yönetim ve kontrol ağı, yetki sorumluluklar, görevler ve 
referal sistem açıklığa kavuşturulur, d) ek gereksinim karşılama kaynakları          
(yerel kaynakların yetmemesi halinde nereden ne ve nasıl ikmal edileceği 
belirlenir). Böylece afet planı tamamlanmış olur. 

Her yerleşim birimi (köy,  ilçe, il) kendi bölgesinin planlarını kendisi çıkarır. 
Bu planların birleştirilmesi ile ulusal plan oluşur. Böylece varsayılan afetlerden 
birini oluşması durumunda, o varsayıma göre hazırlanmış olan, plan derhal 
yürürlüğe konur. 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bir afet planı hazırlamak için 
gerekli olan,  ulusal kaynaklar envanteri ve afette yapılacak işlerin 
dizgelenmesinde önemli bir sorun olmaz. Esas sorun gereksinmelerin tahmin 
edilmesinde yatar.  Planların  başarısı da bu tahminlerin doğruluk derecesine 
bağlıdır. Gereksinmelerin hesaplanmasına esas olan, bina yapı envanterlerinin 
çıkarılması da fazla zor değildir. Bu  bina yapısında, afetin ne kadar yıkım 
yapacağının tahmini bu konunun en zor kısmını oluşturmaktadır. Bu zorluğu 
aşmada başvurulacak tek kaynak ise geçmiş afet bilgileridir. Bundan ötürü, iyi 
bir afet planının yapılabilmesi, her şeyden önce, eski afetlere ilişkin bilgilerin 
elde olmasına bağlıdır. Başka bir anlatımla, bir ülkedeki afet verilerinin çok iyi 
kaydedilmesi, mevcut afete karşı yapılacak işler için şart olduğu gibi, gelecek 
afetler için de gereklidir. Bu nedenle de, afet bilgilerini çok ciddi bir biçimde 
toplanması ve epidemiyolojik ilkelere uygun olarak değerlendirilerek bilgiye 
dönüştürülmesi gerekir. 

4.1.3  Alarm sistemi kurma: Sessiz dönemde yapılacak önemli işlerden 
birisi de alarm sisteminin kurulmasıdır. Bu amaçla meteoroloji, sismoloji 
hidroloji enstitü ve ölçüm istasyonları, radar sistemleri (siklon radarları) ile 
bunlar arasında haberleşme ağının kurulması gerekir.  Son yıllarda yer gözlem 
uyduları çok değerli bilgiler vermektedir, bu  sistemden yararlanılması gerekir. 
Ayrıca acil durumlarda yararlanılacak ve bu amaçla donanmış  uçak ve 
helikopterin de hazır olması gerekir. Bu birimlerden toplanan bilgilerin tekrar 
sektörlere ve halka iletileceği haberleşme sistemleri de  kurulmuş olmalıdır. 
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4.1.4  Eğitim : Ülkede, bölgede görülen ve görülme olasılığı olan afetlere 
karşı tüm eğitim ( örgün, yaygın, algın) olanaklarından yararlanarak toplum 
bilinçli ve hazır hale getirilmelidir. Ayrıca, afetlerde hizmet verecek profesyonel 
ve gönüllü kuruluşlar sürekli eğitilerek olaya hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır. 
Sivil savunma ekipleri, askeri birlikler, polisler ve sağlık personeli öncelikle ele 
alınması gereken guruplardır. Bu dizeden olmak üzere, zaman zaman 
toplumun da katıldığı tatbikatlar yapılmalıdır. Ancak, bu tatbikatların , özellikle 
de habersiz tatbikatların, çok titiz yapılması gerekir. ABD’de bir kasabada 
yapılan habersiz bir tatbikat, gerçekten afetin olması durumundan daha büyük 
yıkıma neden olmuştur. 

4.1.5  Alt yapının dayanıklı hale getirilmesi : Yerleşim biriminin yeri, 
binaların yapısı ve dayanırlığının afet açısından gözden geçirilerek uygun 
olmayanların değiştirilmesi, rehabilite edilerek güçlü hale getirilmesi bu başlık 
altında toplanan işlemlerdir. En başta, su baskını, heyelan ve çığ gibi yerleşim 
değişikliği yapılarak önlenebilecek afetler , yerleşim yeri değişiklikleri yapılarak 
önlenebilir. 

Türkiye’de, özellikle deprem açısından; tüm alt yapının gözden geçirilerek 
güçlendirilmesi gerekir. Bu dizeden olmak üzere; a) deprem risk bölgeleri 
haritasının çıkarılması ve buna göre hazırlıkların yapılması, b) yer seçimi ve 
bina inşaatlarında deprem yönetmenliğine uyulmasının sağlanması, c) başta 
kamu binaları ve yapıları (hastaneler, okullar ve resmi daireler, barajlar, 
köprüler) gözden geçirilerek dayanıklı olmayanların belli bir program 
çerçevesinde ıslah edilmesi (bu binalar bir deprem sırasında toplu kırımlara 
neden olabileceği gibi, deprem sonrası geçici barınma açısından da önemlidir) 
ve d) ulaştırma ve haberleşme alt yapısının güçlendirilmesi (afetlere karşı 
cevap verebilmede iyi bir haberleşme ve ulaştırma alt yapısı vazgeçilmez 
koşullardan biridir). 

4.1.6. Yasal düzenlemeler : Afetle ilgili örgütlerin teşkilat yasaları ya da 
afet öncesi  kişilerin / kurumların uyulması gereken kurallar ile, afet sırasındaki 
sorumluluklara ilişkin her türlü yasal düzenleme bu başlık altında toplanır. 
Türkiye’de, bu konuda, en ayrıntılı düzenlenme Afetlere İlişkin Acil Yardım 
Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik’tir. Ayrıca, Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak konutların Sahip Olması Gereken Özellikleri 
düzenleyen  yönetmelik diğer bir düzenlemedir. 

 
4.2. Alarm Dönemi 
Afet tür ve yerine göre 2 ile 48 saat kadar süren bu dönem; 1) erken 

haber alma ve değerlendirme, 2) sektörlere ( örgütlere ) haber verme 3) afet 
planlarının gözden geçirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi, 4) topluma haber 
verme, ve 5) alarm planlarının yürürlüğe sokulması (güvenli bölgelere 
toplanma ve tahliye) iş ve aşamalarından oluşur. 

Alarm uygulamakta geç kalınması afet yıkımlarını artırmaktadır. Buna 
karşılık erken ya da olmayacak bir afette alarm verilmesi olayının kendisi panik 
ve yıkımlara neden olmaktadır. Bu nedenle de, alarm vermeden önce çok iyi 
bir değerlendirme yapılarak hareket edilmesi gerekir. 
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Alarm döneminin özünü afetin haber alınması ya da afet olacağı 
konusunda tahminlerin yapılması oluşturur. Fırtına ve sellerde,  iyi bir alarm 
sistemi kurulmuş ise, iki ile 48 saat kadar önce, haber alma olanağı çok 
yüksek oranlardadır. Böylece, iyi bir duyurma sistemi ile toplum uyarılarak 
kendini güven altına alması sağlanabildiği gibi, organize bir biçimde bölge 
tamamen boşaltılabilmektedir. Örneğin; tropikal siklon ve harrikanlar belirli 
mevsim ve aylarda beklenmektedir. Ayrıca, son yılarda gelişen teknoloji 
bunları büyük olasılık içinde ve anında haber verebilmektedir. Fırtınalar 
başladıktan sonra belli bir hızla ilerlemekte ve yıkım yapacağı yerler 
bilinebilmektedir. Aynı şekilde, orman yangını ve benzeri olaylarda da toplumu 
tahliye edebilme şansı, genellikle, vardır.  

 Volkanik patlamada, olay genellikle tahliyeye fırsat verecek hızda 
cereyan eder. Ancak, özellikle adalardaki patlamalarda, çok hızlı ve düzenli bir 
tahliye sistemine gereksinim vardır. 

Günümüzde depremlerin tahmin edilmesi şansı çok azdır. Çünkü; bir 
depremin saptanması, nerede ve ne zaman olacağının bilinmesi anlamına 
gelir. Oysa deprem tektonik bir olay olup, yer tahmini kilometrelerce mesafeyi, 
zaman ise aylarca sürecek bir zaman dilimini kapsar. Böyle bir tahminin 
pratikte çok yararı yoktur. Örneğin; Ağustos 1976’da Çin’in Kwangtung 
bölgesinde böyle bir depren tahmini yapılmış ve halka duyuru yapılmıştır. 
İnsanlar iki ay çadırlarda yaşamış ve sonunda deprem olmamıştır. Buna 
karşılık, 4 şubat 1975’de yine Çin’de Haicheng’de beş buçuk saat içinde 400 
000 kişi tahliye edilmiş ve arkasından gelen, 7.3 Richter Ölçeği’ndeki deprem 
binaların % 80’nini yerle bir etmiş olmasına karşın can kaybı çok az olmuştur. 

Depremlerde S ve P dalgası olarak adlandırılan iki dalga oluşur. S dalgası 
ile P dalgası arasında belli bir zaman geçer. Büyük yıkım ve kırımlara neden 
olan ise P dalgasıdır.  Bu iki dalga arasındaki, zaman alarm dönemi olarak iyi 
kullanılır ise (yukarıdaki örnekte olduğu gibi ) kırımlar önemli oranda azalır. 
Başka bir anlatımla, depremlerde genellikle öncü dalgalar vardır bu dalgaların 
başlaması ile alarm dönemi başlatılır. Ayrıca, Radon gazı ölçümleri, yeraltı 
suyu seviyesindeki değişikliklerin izlenmesi yine yeraltı suyunun içeriğinin 
değişmesi gibi bazı bulgular depremler için ön belirtiler olabilmektedir. 

 Bütün bunlara karşın, depremlerde alarm önlemleri uygulama şansı çok 
düşüktür. Bundan ötürü, bölge ve yıl tahminleri yapılarak hazırlıklı olmak, 
özellikle birincil koruma önlemlerini almak en emin yol olmaktadır. 

 
4.3. İzolasyon Dönemi 
Afet tür, büyüklük ve toplumdan topluma değişmek üzere 6 saat ile 72 

saat sürecek olan bu dönemde yapılacak işler; bireysel ve kurumsal olmak 
üzere iki başlık altında toplanabilir. 

Her ne kadar hazırlıklı olunur ise olunsun afeti başlaması  ve sürmesi ile 
birlikte bir panik, şok ve kaos yaşanacaktır. Bu en doğal insan duygu ve 
davranışıdır. Olması değil olmaması anormaldir. Bu dönemde, yapılması 
gereken bu kaos süresini olabildiğince kısaltmaktır. Bu da afet öncesindeki 
toplum bilinç bilgi ve hazırlıkları ile çok yakından ilgilidir.  
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Kendileri de afetzede olan ve olayın şokunu yaşayan yerel yönetici ve 
kurumların  tekrar ve hemen organize olarak hizmet vermesini kimse 
beklememelidir. Çevreden gelecek yardımların ise, en iyimser durumda bile 48 
saatten önce etkili olması olanaksızdır. Kimse bunu istememeli ve 
beklememelidir. Her afetten sonra yapıldığı gibi, dış yardımların geciktiği  ya 
da iyi yapılamadığı gibi nedenlerle kinse birbirini suçlamamalı veya suçluluk 
duygusuna da kapılmamalıdır. İnsanların her zaman gerçekçi olması gerekir. 
Afetlerde ise her zamankinden çok daha fazla gerçekçi olmaya gereksinim 
vardır. 

4.3.1 Bireysel iş ve eylemler 
Herhangi bir afet olduğunda, kişilerin ilk yapması gereken şey; kendi 

kendini kurtarmasıdır ( ana - babanın ve doktorun önce kendini kurtarması 
gibi). Bu konu; duygusal tartışmalara ve insanların birbirini suçlamasına ya da 
suçluluk duygusuna kapılmasına yol açmayacak açıklıkta bilinmesi ve 
kabullenilmesi gerekir. Ani bir sarsıntıda, kendini kurtaramayan anne 
yavrusuna da yardım edemez. Güvensiz bir binada, ameliyat yapan hekimin 
hastasını bırakarak kendisini kurtarmasından daha doğal bir şey olamaz. 
Kendisi ayakta kalamayan doktor, masadaki hastaya yardım edemediği gibi 
oluşacak binlerce afetzedeye de yardımcı olamaz. 

Afetle karşı karşıya kalan kişi sırasıyla şu işlemleri yapmalıdır:                
a) tehlikeden kaçınmak, kendi güvenliğini sağlamak, b) aile bireylerinin 
yerlerinden haberdar olma,  c) aile bireylerini kurtarma / sağlık istasyonuna 
taşıma, d) yakınlarını ve komşularını kurtarma  / sağlık istasyonuna taşıma,   
e) afetin büyüklüğünü değerlendirme ve bilgi toplama, f) temel gereksinim (su, 
besin, barınma) kaynaklarından haberdar olma ve g) organize olarak görev 
alacağa yere / organizasyona katılma. 

 
Depremlerde kendi kendini kurtarma: 
Depremlerde genel davranış insanların kendisini bina dışına atması 

şeklindedir.  Bu davranış, dayanıklı malzemeden yapılmamış (kerpiç ve yığma 
taş gibi), tek katlı binalar için ve sokak genişliğinin veya bina etafındaki 
boşluğun bina yüksekliğinden daha geniş olduğu durumlar için doğrudur. Aksi 
takdirde, yerinde bir davranış olmaz. 

 Eğer yollar, sokaklar dar ise ev içinde kalmak yeğlenmelidir. Çünkü, 
duvar yıkılmaları genellikle sokaklara doğru olur ve yolun dar olması 
durumunda buralar ev içinden daha tehlikelidir. Evde kalınması durumunda, 
kapı kasası, sütun / kolon gibi bina unsurlarının altına ya da masa,  karyola, 
sıra ve dolap  gibi boşluk oluşturabilecek malzemelerin yanına sığınmakta 
yarar vardır. Bunlar, belli büyüklükteki çöküntülerden sonra  güvenli boşlluklar 
oluşturarak hayatta kalma şansı yaratır. Masa, karyola, sıra gibi malzemenin 
altına girilmesi genel bir öneri ve inanç olmakla birlikte,  bunların altına 
girmekten, yanına uzanmanın  çok daha yararlı olduğu bildirilmektedir.  Ayrıca; 
kolayca devrilecek (kütüphane, mutfak dolabı vb) kolayca düşecek (avize, rafta 
duran eşyalar), kırılacak (cam vb) ya da kopacak yapı ve eşyalardan uzak 
durmalı ve bunların yaratacağı travmalardan korunulmalıdır. Bu tür travmalara 
karşı, yüzün ve kafanın eller ve kollarla kapatılması bile yarar getirir. 
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 Briket, taş ve benzeri yığma çok katlı binaların en çabuk ve sık çöken 
yerleri merdiven boşluğu,  balkon, ve teras gibi yerleridir. Dışarı çıkmak için 
ise, genellikle bu gibi yerler kullanılır. Oysa, buralardan uzak durmak gerekir. 
Bu gibi binaların üst katlarındakiler içerde kalmalı ve kapı kasası ya da taşıyıcı  
kolon /duvar kenarında durmalıdır. Bu binaların zemin katlarında bulunanlar, 
yol yeteri genişlikte ise yola çıkmalı ve yol ortasında durmalıdır.  

Betonarme binalarda zemin katlarda bulunanlar yol genişliği yeterli ise 
binayı terk etmeli ve yolun ortasında durmalıdır. Üst kattakiler ise içerde 
kalmalı ve taşıyıcı  bir kolon altında durmalıdır. 

 
 
 
 
 
4.3.2 Kurumsal iş ve eylemler 
Yerel yöneticiler, afetin şokunu atar atmaz, yerel koordinasyon komitesini 

toplamalıdır ( yerel komitelere dışarıdan gelecek birilerinin katılmasında büyük 
yarar vardır. Bunlar daha sakin ve objektif değerlendirmelerle komiteyi 
yönlendirir). 

Yerel koordinasyon komitesinin yapacağı ilk iş bir durum değerlendirmesi 
olmalıdır. Bu ise çok iyi bir haberleşme ağının kurulmasına bağlıdır. Derhal bir 
haberleşme ağı kurularak bu ağdan hem bilgi toplama da hem de toplumun 
bilgilendirilmesinde yararlanılması gerekir. Çeşitli araç ve gereçlerle,  topluma, 
afetin büyüklüğü, neler yapılacağı, sağlık istasyonlarının yeri, temel 
gereksinimlerini karşılama yolları gibi konularda bilgi vermek toplumun şoku 
atlatmasında en etkili araçlardan birisidir. Yerel komiteler, üst kademeleri de 
bilgilendirmeyi ihmal etmemelidir. 

 Yerel komite ilk değerlendirmesinde; a) afetin etkilediği bölge, b) yıkımın 
büyüklüğü,    c) ölüm ve yararlıların  tahmini yer ve sayıları, d) evsiz kalanların 
sayısı, e) izole kalan aile ya da köy var mı, f) ailelerinden kopan çocuk ve 
kadınların var mı ve sayısı öncelikle değerlendirilmesi gereken konulardır. 

Elde edilen bilgilerin ışığında, daha önce hazır olan planlardan birisi 
yürürlüğe konur. Şayet böyle bir plan yok ise, derhal bir plan yapılır. Bu 
planda; a) kurtarma işlemleri, insan gücü ve makina parkının sevk ve idaresi, 
b) sağlık istasyonları, sağlık insan gücü ve yaralıların tahliyesi  c) su ve gıda 
dağıtım planı, d) çadır, battaniye ve giysi dağıtım planı, e) barındırma planı 
önceliği olan konulardır.  

 
 
4.4 Dış yardımlar 
Dış yardım yapacak kurum ve kuruluşların ( ilçe, vilayet, merkezi hükümet  

ya da uluslararası kuruluşlar)  ilk yapması gereken iş; yerel komite ile iletişim 
kurarak onlardan haber almak olmalıdır. Yerel kaynaklardan alınan, bilgiler 
yeterli değil ise, bu bilgileri, dış yardım kuruluşları kendisinin toplayarak, bir 
değerlendirme yapması gerekir. Bu konuda, en etkili yol uçak ya da 
helikopterlerle afet bölgesinin havadan keşfidir. Bu inceleme sonunda; sırası 
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ile, a) afetin etkilediği bölge ve nüfusunun saptanması, b) yıkım büyüklüğünün 
saptanması, buna bağlı olarak tahmini sonuçlar çıkarılması (gereksinimler 
hesaplanır), c) kurtarma, ilkyardım - triage ve şok giderme, d) geçici yerleşimin 
sağlanması (beslenme, giydirme, su, barındırma )iş  ve işlemleri yapılır.  Tüm 
dış yardımların bu sırayla ve planla yapılması gerekir. Gerekli ve yeterli bilgiye 
ulaşmadan ve detaylı bir müdahale planı oluşturmadan yapılacak her türlü  dış 
yardım iyi sonuç veremez. Afet dışı bölge ve insanların da afet yaşamasına 
neden olarak yıkımları artırır. 

Afetlerde dış yardım kuruluşlarının yapacağı iki temel hatanın birisi 
acelecilik, diğeri ise devlet yetkililerinin afet bölgesine yapacakları ziyaret 
yoğunluğudur. Devletin üst kademelerinde bulunan insanların afet bölgesine 
giderek, afetzedelerin yanında olduklarını göstermeleri, onlara moral vermesi 
açısından yararlıdır. Ancak, bu ziyaretlerin yerinde ve dozunda olması gerekir. 
Özellikle afetin ilk günlerinde gelen çok sayıdaki devlet yetkilisi, yerel 
yöneticileri iş yapamaz duruma sokmaktadır.Bu nedenle bu ziyaretlerin 
olabildiğince az sayıda olması ve acil dönem atlatıldıktan sonraki aşamaya 
denk gelmesinde yarar vardır. Afetlerde, afet sırasındaki yardımlardan çok 
daha önemlisinin afet sonrası yardımlar olduğu asla unutulmamalıdır.  

Dış yardım konusunda en sık yapılan  hatalardan birisi, ele geçirilebilen / 
toplanabilen her şeyin afet bölgesine gönderilmesidir. Afet bölgesinin gerçek 
gereksinimi olmayan hiçbir şey gönderilmemelidir. Bunlar afet bölgesinde bir 
işe yaramadığı gibi, ordaki yöneticiler için ek sorunlar yaratmaktadır. Nitekim; 
Erzincan ve Dinar depremlerden sonra her iki kentin yerel yöneticilerinin 
yakındığı ortak konulardan birisi de; “gönderilen yardımların birçoğunun nicel 
ve nitel yönden uygun olmadığı, yarardan çok zarar verdiği” konusu olmuştur. 

Tasnif edilmemiş, özellikle de yardımseverlerden toplanan, ilaç giyecek 
ve yiyeceklerin hiç bir yararı yoktur. Bunların, tasnif edilerek dağıtılması 
olanaksız olduğu gibi, afetzedelerde ve hatta yerel yöneticilerde, “insanların 
kendilerine layık görmedikleri şeyleri afetzedelere gönderdikleri” duygusunu 
yaratarak tepkilere de neden olmaktadır. Van Depremi’nde, 
yardımseverklerden toplanmış, tonlarca giysi  vatandaşlar tarafından 
alınmadığı gibi  depolanacak / saklanacak yer bile bulunamamış açık alanlarda  
yığınlar halinde bekleyip çöpe dönüşmüştür. Aynı şekilde, kamyonlarca 
toplanmış eski ya da yeni  ilaç ve serumlar heba olup gitmiştir. Yörenin 
kültürüne uygun olmayan ya da afet sırasında  paketlenerek dağıtılması 
olanaksız gıda göndermenin de yararı yoktur. Yine Van Depremi’nde, afetzede 
çadırlarının etrafı balık, bezelye ve benzeri yerli ve yabancı konserve kutuları 
ile dolu idi. Kendilerine sorduğumuzda; “biz bunları sevmeyiz”, “ bunların ne 
olduğunu bilmiyoruz” sıradan yanıtlar aldık. Aynı şekilde, dış ülke orjinli peynir 
ve diğer süt ürünlerinin çoğunun atıldığını ya da istismar edildiğini gördük, 
gözledik. Gönderilen gıda yardımları yörenin kültürüne uygun olmalı, ayrıca 
göndericiler tarafından dağıtımahazır paketler halinde hazırlanmış olmalıdır. 

Plansız, organize olmamış insangücü yardımlarının hiç bir yararı yoktur. 
Çeşitli gönüllü veya işgüzar resmi kuruluşlardan afet bölgesine akan 
insanlardan, afet turistinden başka birşey olmaz. Bunların bir yararı olmadığı 
gibi, yatırılması ve beslenmesi yerel yöneticiler için ciddi bir baş ağrısı olur. 
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Bu örneklere daha niceleri eklenebilir. Ancak, buradan çıkan sonuç o ki; 
dış yardımlarda acelecilik ve plansızlık yarardan çok zarar getirmektedir. Dış 
yardım kuruluşlarının, iyi bir bilgi topladıktan ve gerçek gereksinimleri 
saptadıktan sonra yardıma geçmesi gerekir. 

 
4.5 Rehabilitasyon Dönemi 
Toplumun  rehabilite edilmesi ve çevrenin  yeniden inşa edilerek 

(reconstrüksiyon)  yaşamın afet öncesi düzeye çıkarılması çalışmaları bu 
başlık altında toplanır. Afetin büyüklüğüne ve toplumun sosyo ekonomik 
düzeyine göre çok ısa sürebileceği gibi yıllarca da sürebilir. Afetten sonra, 
yıkımların giderilmesi, belki de ondan daha da önemlisi,  bölgenin çöken 
ekonomisinin yeniden canlandırılmasıdır. 

 
5. AFETLERDE SAĞLIK KONU , AMAÇ ve HİZMETLERİ 
Afetlerin sonuçları, ölüm yaralanma gibi genellikle insan yaşamı ile 

ilgilidir. Bu nedenle de afetlerde ilk akla gelen hizmetler sağlık sektörü 
olmaktadır. Oysa olayın bütünü düşünüldüğünde ölüm, yaralanma ve 
sakatlıkların azaltılması da dahil, sağlık sektörünün payı çok düşüktür. Bu 
nedenle, afetlerde öncelikli olan sağlık sektörü değil diğer sektörler ve diğer 
sektörlerin görevlerinin yerine getirilmesidir. Günümüze dek yaşanan tüm 
afetlerin sonuçları, afetlerdeki yıkımın boyutları ile ülkenin ekonomik 
gelişmişliği arasında ters bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Ekonomik 
gelişmesini sağlayamayan ve alt yapısını güçlendiremeyen ülke ve bölgelerde, 
afetler daima büyük yıkım ve kırımlarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle de esas 
olan ülkenin kalkınmışlığıdır. 

Afetlerdeki ölümlerin büyük çoğunluğu ilk bir iki saat içinde oluşur. Bu 
nedenle de, sağlık sektörünce yapılacak fazla bir şey yoktur. Nitekim; bir afet 
sonunda meydana gelen ölümler incelendiğinde, başlıca ölüm nedenleri şöyle 
sınıflandırılabilir : 

a) Olaya bağlı ve olay anındaki ölümler ; binaların yıkılması, suda 
boğulma, zehirlenme, yanma ve benzeri nedenlerle olay anında ve hemen 
oluşan ölümler bu başlık altında değerlendirilir. Bunlar, doğrudan afetin yıkım 
derecesine bağlı olan ölümler olup, bu konuda sağlık sektörünce yapılacak 
herhangi bir şey yoktur. Bunların azlığı ya da çokluğu doğrudan doğruya 
yapıların kalitesine bağlıdır. 

b) Gecikmiş kurtarmaya bağlı ölümler; enkaz altında kalanların yaşamını 
sürdürebilmeleri buralardan kurtarılmasına bağlıdır. Bu kurtarma süresi 
uzadıkça hayatta kalma şansları azalır ve 48 saat sonra hayatta kalma 
olasılığı % 10’a kadar düşer. Çünkü; afetzedeler kurtarılmadan, yaşamlarını 
idame hizmetleri verilemez. Enkaz altından afetzede kurtarma işi ise, sağlık 
hizmetleri kapsamı dışında olup, ayrı ve özel ekiplerce götürülmesi gereken 
hizmetlerdendir. Kaldı ki; büyük boyutlu afetlerde erken kurtarmanın ölümlere 
getireceği azalma son derece sınırlıdır. 

c) Ölümü önlenemez / tıbbın henüz çare bulamadığı ölümler; afetlerden 
sonra yıkıntılar altından kurtarılsa da, bazı olgularda henüz tıp çare bulamamış 
ve ölümleri kaçınılmaz olur (beyin harabiyeti, crush  sendromu, ağır yanıklar  
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vb). Bu gibi olgularda, sağlık sektörünü vereceği hizmetlerin psikolojik 
yararlarından başka bir yararı yoktur. 

d) Yöredeki mevcut olanak ve teknoloji ile önlenemez ölümler; enkaz 
altından kurtarıldığı ya da sağlık birimlerine ulaştırıldığı halde, bazı olgular 
yerel olanaklarla kurtarılamaz ve ölümleri önlenemez. 

e) Hizmetlerin kesintiye uğramasına bağlı ölümler; afet öncesinde 
hastanede olan ve afet sırasında elektriklerin kesilmesi, oksijen borularının 
patlaması ve personelin paniklemesi gibi nedenlerle hizmetleri kesintiye 
uğrayan hastalar (kardio vasküler ünite bağlı olanlar, ameliyat masasında  
yada yoğun bakımda olanlar, renal dialize bağlı olanlar, diabet komasındakiler, 
zor doğum yapmakta olanlar vb) kaybedilir. Bu tür kayıplarda, personel 
kusurundan daha çok hastane alt yapısı rol oynar. Bu nedenledir ki; hastane 
binaları çok güvenli, elektrik ve su kesintisine karşı ayrı ve özel düzenekleri 
olması gereken yerlerdir. 

Yukarıda verilen ölümlerin hemen tamamı sağlık sektöründen daha çok 
diğer sektörlerin hizmetleri  ve birincil koruma  ile ilgili ya da birincil koruma ile 
önlenebilecek  ölümlerdir. 

 
5.1 Afet sırasında sağlık hizmetleri 
Sağlık sektörünün esas görevi afette yaralanan ve sağlık personeline /  

birimlerine ulaştırılabilenler içinde, ölümleri ve sakatlıkları azaltmak; yani ikincil 
korumadır. Bu görevin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için; sırasıyla şu iş ve 
işlemler yapılmalıdır. 

 a) Organizasyon ; yerleşik sağlık birimlerinin yeterli olduğu durumlarda 
ayrı bir organizasyona gerek olmaz. Ancak, yerleşik birimlerin yetersiz kaldığı 
ya da yıkıma uğradığı durumlarda, derhal afete özel bir organizasyona 
gidilmesi gerekir. Bu organizasyona karşın, Yerleşik birimler görev yerini 
asla terk etmemelidir. Kendi ya da yakınlarının yardımı ile kurtulan 
afetzedelerin ilk gelecekleri yerlerin, eskiden beri bildikleri sağlık birimleri 
olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu birimlerde ya da yakınında hizmet 
verilmesi zorunluluktur. 

Afet haberini alan yetkililerin, en yakındaki sağlık ekibine afet yerine 
hareket emri vermesi sıklıkla rastlanan bir uygulamadır. Malatya ve Erzurum 
depreminde bu hata yapılmış ve sağlık ocağına getirilen yaralılar karşılarında 
müdahale edecek ekip bulamamıştır. Afet bölgesine bir sağlık ekibinin 
gönderilmesinde yarar görülüyor ise, bu ekip mutlaka afetten etkilenmeyen 
bölgeden olmalıdır. 

Sağlık personeli kendi ve ailesinin kurtuluşunu  sağladıktan hemen sonra, 
çalıştığı birime giderek bir değerlendirme yapmalı, birimin çalışıp 
çalışamayacağını, varsa hasarı bir üstüne ya da afet komitesine derhal rapor 
etmelidir. Sağlık biriminde hasar fazla ise, derhal geçici yaralı ve hasta kabul 
yerini (sağlam kalan bölüm, bahçe ya da yakın diğer bir yerde) organize 
ederek, yaralı kabul edecek durma getirmelidir. Afetten sonra, esas yaralı 
akışının bir iki saat içinde olduğu göz önüne alındığında, bu konuda ne kadar 
çabuk davranılması gerektiğinin önemi hemen anlaşılacaktır. 
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 Sağlam olan hastaneler derhal boşaltılabilecek yataklarının boşaltmalı, 
ek yatak kapasitesi için hazırlıklarının yapmalıdır. Kitle halinde yaralı gelmesi 
olasılığına karşı diğer binalardan da hastane olarak yararlanılması düşünülmeli 
ve planlanmalıdır. Birimde yeterli personel var ise, olay yerine bir ilk yardım ve 
triage ekibi gönderilebilir. 

Afet durumunda gerek sağlık hizmetleri ve gerekse diğer hizmetler için, 
önceden ve eş büyüklükteki yakın yerleşim birimlerinin birbirine kardeş köy / 
kent olarak seçilmesi ve görevlendirilmesinde büyük yarar vardır. Bunlar afet 
planlarını birlikte yaparak afete uğramayanın yardımına koşması daha iyi 
sonuçlar verebilir. 

Afet yeri ile ortak planları olsun olmasın, komşu il ve ilçe sağlık örgütü, 
afet bölgesindeki yerel komite ile en kısa sürede iletişim kurarak, kendi 
durumları konusunda bilgi vermeli afet konusunda da bilgi almalıdır. Hangi 
konularda acil yardında bulunabileceklerini hem öğrenmeli  hem de kendi 
olanakları konusunda bilgi vermelidir. Dinar Depremi’nde, Burdur’unda yıkıldığı 
şeklindeki yanlış bir duyum alınması nedeniyle, Dinar’a en yakın yerlerden biri 
olan Burdurun, başta hastaneler olmak üzere, olanaklarından yararlanıla-
mamıştır. 

Büyük boyutlu bir afetle karşılaşıldığında, yaralı toplanma, ilk yardım ve 
triage noktaları/istasyonları ile tahliye kanalları derhal faaliyete başlaya-
bilmelidir. Bunlar önceden belirlenmiş, toplumun bildiği ya da kurulduğunda 
topluma hemen duyurulması gereken yerlerdir.  Buraların, küçük yerleşim 
birimlerinde yerleşim yeri çıkışlarına, büyük yerleşim birimlerinde ise trafik 
akışına göre ana yolların uygun yerlerine yerleştirilmesi yararlı olur. 

b) Triage / ayırım : Ayırımım esasının, ilk kabul yerlerinde, kazazedeleri; 
ölmüş, ümitsiz, acil yardım gerekli, takibi gerekli ve yardımsız iyileşir 
kategorilerine ayırmak oluşturur. Afetlerde özellikle de büyük afetlerde bunun 
yapılması bir zorunluluktur. Aksi takdirde, personel zamanı ve malzeme 
kurtarılamayacak veya yardıma gerek olmadan iyileşecek yaralılara harcanır. 
Yardımla iyileşeceklere ise gerekli hizmet verilemez ve kayıplar artar. Her 
kazazede, ayırımı yapıldıktan sonra, hangi sınıfa girdiğine ilişkin kartlarla 
kimliklenir. Gerekenlerin sevki sağlanır. 

Birinci sınıf / kırmızı kart : Acilen, yaşam idamesi müdahaleleri 
yapılması gereken olgulardır. Gerekli bakım ve özen gösterilemez ise kayıplar 
artar. Bu olguların başlıcaları; kardio vaskuler yetmezlik ve kardiyak sorunlar, 
solunum yolu yetmezliği ve blokajları, bir litrenin üstünde kan kaybı olanlar          
(hemorajik şok ), şuur kayıplı  kafa travmaları, torax ve batına penetre yaralar, 
iç kanama  ve karaciğer, dalak rüptürleri, ciddi boyun ve yüz yaralanmaları, 
pelvix, vertebra kırıkları, nabızsız kırıklar, toksik maddeye sunuk kalanlar, ağır 
ya da solunum yolunu da tutmuş yanıklılar olarak sayılabilir. 

 İkinci sınıf / yeşil kart:  Acil müdahale gerektirmeyen; ancak yatırılmayı, 
dikkatle izlenmeyi ve bakımı gerektiren olgular bu sınıfta değerlendirilir. Yaygın 
doku yıkımı yapmış yanık olguları (%30 ve daha fazla 2. derece, % 10 ve daha 
fazla 3. derecede yanıklar), yüz, el ve ayak gibi kritik bölge yanık ve 
yaralanmaları, bu bölgelerin kırıkları,  şuur açık kafa travmaları, açık eklem ve 
kemik yaralanmaları, kapalı kırık ve çıkıklar, intestinal lezyonlar, ligatüre 
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edilmiş damar yaralanmaları ve bir litrenin altında kanamalar bu olguların 
başlıcalarıdır. 

Üçüncü sınıf / sarı kart : Kitle halinde yaralı gelmesi halinde, görülüp 
sınıflandırması ve kimliklenmesi yapıldıktan sonra herhangi işlem 
gerektirmeyen ve oyalanılarak zaman kaybedilmemesi gereken guruptur. Kitle 
halinde yaralı gelmemesi durumunda, bu gruba da olağan ilgi gösterilebilir.  

Bunlar, kendi içinde, iki kategoriye ayrılır: a) yatırmayı ve bakımı 
gerektirmeyen kendi kendine iyileşecek olgular bu sınıfın birinci gurubunu 
oluşturur. Küçük yumuşak doku travmaları ve %15’den az  2. derece yanıklar, 
%2’den az 3. derece yanıklar bu guruba girer. b) Resüskütasyondan yarar 
elde edilemeyecek ve ölümü önlenemeyecek olgular. Beyini harap olmuş kafa 
travmaları ve %40’dan fazla 3. derece yanıklar gibi. 

Dördüncü sınıf / siyah kart : Sağlık personeline ulaştığında ölmüş olan 
olgular bu sınıfa girer. Kimliklenmesi yapıldıktan sonra cenaze işleri ile 
ilgilenecek ekibe bırakılır.  

Triage ilk yardım istasyonlarında başlar ve hastanelerde de devam eder. 
Bu noktalarda yaşam idamesi yapıldıktan sonra, uzman ya da bir üst kuruluş 
müdahalesi gerekenler, bir epikirizle birlikte, fazla zaman kaybedilmeden sevk 
edilir ve ilgili kuruma ulaştırılır.  

Sağlık hizmetlerinde, dışarıdan hatta uluslararası yardım gönderilmesi 
genel bir alışkanlıktır. Bu yardımların önemli bir yararı yoktur. Çünkü; afetlerde 
ilk 8-10 saat geçtikten  sonra yaralı akışı durmaktadır. Toplumda olağan 
görülen sağlık sorunları başlamaktadır. dışarıdan gelen sağlık ekipleri bir yarar 
getiremediği gibi yerleştirilmesi ve barındırılması anlamında yerel yönetimlere 
ek işler ve sıkıntılar da yaratmaktadır. Örneğin; Dinar Depreminde, 90 ölü 200 
kadar yaralıya karşılık, ilçeye 400’e yakın personel sevk edilmiş, bu insanlara 
afet yaşatmakla kalınmadığı gibi, bunların iaşe ve ibadesi de büyük sorunlara 
neden olmuştur. Benzeri olaylar Iraklı Mülteciler olayında ve son Erzincan 
Depreminde de yaşanmıştır. Bu nedenle, afetlerde sağlık personeli ya da 
seyyar hastane gibi dışarıdan gönderilecek yardımların aceleye getirilmeden 
çok ince bir şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekir. Seyyar hastane 
gönderilmesi durumunda, hastane kesinlikle afet merkezine değil, yakındaki bir 
yerleşim yerindeki yerleşik birimin yanına gönderilmeli ve gerekli yaralıların 
buraya tahliyesi yoluna gidilmelidir. Bunların hepsinden de önemlisi kardeş 
yerleşim yerlerinin planlanmasıdır. 

Tüm diğer hizmetlerde olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de başarı ve 
etkililik önceden yapılmış planlara bağlıdır. 
 

5.2 Afet Sonrası Sağlık Hizmetleri 
Günümüze dek yaşanan afetler onu göstermiştir ki; sağlık sektörünün 

esas ağırlıklı görevi afetten sonra başlamaktadır. Çünkü; afetle birlikte ekolojik 
denge ve insanların yaşam çevresi bozulmakta, bunlara karşı iyi bir koruyuvcu 
sağlık hizmetleri verilemez ise, oluşacak ikincil hastalık ve ölümler afet 
sırasında oluşandan daha ağır olabilmektedir. Acil hizmetler birkaç gün 
sürerek bitmekte, geriye hijyenik koşulları bozulmuş ( suyu, besini, konutu ve 
rütin sağlık hizmetleri) bir toplum kalmaktadır. 
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Bu dizeden olmak üzere; toplumun temiz su gereksinimi, beslenmesi, 
geçici yerleşimlerdeki barınma hizmetleri zaman geçirmeden çözülmelidir. 
Fazla zaman geçirmeden gebelerin, bebeklerin rütin izlemeleri ve aşılama 
proğramlarına başlanmalıdır. Vektörler ve kemiricilerle mücadele ihmal 
edilmemesi gereken diğer bir konudur. 
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