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YAZAR NOTU
“Çevre Sağlığı” hızla artan dünya nüfusu, hızlı kentleşme ve endüstrileşme, kaynakların
kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve tüm bu süreçler sonucunda ortaya çıkan zararlı etkenlerin
belirlenmesi, tüm canlıların sağlığını kontrol etmek ve bu zararlı bileşiklerin en aza indirilmesi
amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Afetlerde toplum sağlığını
etkileyebilecek zararlı etkenlerin belirlenmesi, çevresel koşulların kontrol altına alınarak, başta
salgınlar olmak üzere, pek çok sağlık risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu ders
kapsamında, afetlerde koruyucu önlemler arasında yer alan çevreye yönelik hizmetlerin
bilinmesi ve uygulanması amacıyla hazırlanan ders notunun öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Kıymetli öğrencilerimizin istifade etmesi ümidiyle…
Eray YURTSEVEN
İstanbul, 2015
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nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çevre sağlığının tanımı
yapmak ve ilkeleri
konusunda bilgi sahibi
olmak
Çevre sağlığı temel ilkelerini
anlamak ve bu konuları
açıklayabilmek
Çevre sağlığı uygulama
konularını sayabilmek ve bu
maddeler konusunda bilgi
sahibi olmak
Çevre sorunlarının
yaratabileceği sağlık etkileri
kousunda bilgi sahibi olmak

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Çevre ifadesi uzun yıllar farklı anlamlarda kullanılmıştır. Endüstriyel devrimden sonra,
kaynakların hızla ve kontrolsüz bir şekilde kullanması sonucunda; yetersiz veya hiç alınmayan
önlemler ciddi çevresel riskleri ortaya çıkmasına ve bu kavramın öneminin giderek artmasına
eden olmuştur.
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1.1. Çevre Sağlığı Terimi
Bir toplumun sağlık ve hastalık konuları hakkındaki bilgisi, görüşü, anlayışı ve bunlara
ilişkin uygulamaları, o toplumun sosyoekonomik yapısı, eğitim düzeyi ve kültürü yoluyla
biçimlenmektedir. Bir toplum için geçerli olan sağlık ya da hastalığa ilişkin bilgi ve davranışlar
bir başka topluma göre değişik olabilmektedir. Nitekim belirli bir homojen yapı gösteren
toplum içinde bile gruplar hatta bireyler arasında bu yönden farklılıklar söz konusudur. Bu
nedenle bir toplumun ve çalışanların sağlığını korumada, yükseltmede ve olası hastalık ile kaza
durumlarında erken tanı ve tedavisi ile rehabilitasyon çalışmalarından başarı elde etmek için,
halk ve çevre sağlığı ile ilgili kavram ve tanımların bilinmesinde yarar vardır.
Hızla artan Dünya nüfusu, plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, bölgesel
savaşlar, nükleer denemeler, yapay gübreler, deterjanlar gibi kimyasal maddeler ve giderek
artan oranda verimlilik için kullanılan tarım ilaçlan çevreyi kirletmeye başlamış ve sonuçta
kirlenen su, toprak ve hava canlılar için zararlı olabilecek yapıya ulaşmıştır. Artan nüfusun
gereksinimlerini karşılamak için ne olursa olsun üretim anlayışı, zamanla yerini “Çevre
bilincine” bırakmaya başlamıştır. 1972’de “Birleşmiş Milletler Çevre Teşkilatı” tarafından
yapılan “Dünya Çevre Sorunları Konferansı” ile “Tek Dünya” görüşü geliştirilerek “Ortak
Geleceğimiz” adlı raporda sürdürülebilir ve dengeli kalkınmanın gerekliliği vurgulanmıştır.
Anayasamızın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
ve vatandaşların ödevidir.”
Çevre, canlı bir organizmanın yaşamını ve gelişimini direkt veya dolaylı olarak
etkileyen tüm dış faktörler şeklinde tanımlanmaktadır. Bu dış faktörler, canlı bir organizmanın
yaşamını ve gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Canlıların içine
doğduğu, dış ortam çevre olarak adlandırılmaktadır. Başka bir tanımda çevre, “İnsanın
dışındaki her şey” olarak belirtilmektedir. Daha basit olarak genetik yapı dışındaki her şey
çevreyi oluşturmaktadır.
Çevre sağlığı ise hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla insan sağlığını doğrudan
veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimysal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin
saptanması ve kontrol altına alınmasını hedefleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çevre sağlığı çevrede bulunan fizikojeokimyasal, biyolojik, sosyal, psikososyal faktörler
tarafından belirlenmekte ve yaşam kalitesinide etkilemektedir.
Çevre sağlığının sınırlarını net olarak ortaya koyan tanım Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından belirtilmektedir. Bu tanıma göre çevre sağlığı; sağlığı olumsuz olarak etkileyebilecek
olan ve bireyin dışında yer alıp onu ve davranışlarını etkileyen bütün fiziksel kimyasal ve
biyolojik etmenleri saptamak ve kontrol altına almaktır. Temel hedefi; sağlığı korumak ve
sağlığı geliştirici yönde hizmetlerin sunumunu sağlamaktır.
Çevre sağlının tarihçesine bakacak olursak, bilimsel anlamda, kayıtlara bağlı olarak
çevresel riskler ve bunların doğurduğu sağlık ğroblemleri ile başa çıkma konusunda ilk
çalışmaların Sir Edwin Chadwick tarafından İngilterede yapıldığına rastlanmaktadır. 1831-
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1832 yıllarında Londra da ortaya çıkan kolera salgınında atık su sistemlerinin bu salgına neden
olabileceğini düşünmüş ve bu konularda çalışmaya başlamıştır.
1848 yılında kolera salgını sırasında şehir sağlık komisyonu başkanı olarak görev
yapmış ve sorunun çözüm yollarından birinin, şehir atık su sistemiyle yağmur suyu drenaj
sistemlerinin ayrılması olarak belirtmiştir. Barınma koşullarının sağlığa etkisi, kanalizasyon, su
şebekesi, atıkların uzaklaştırılması, aydınlatma ve mezarlıklar gibi kamuyu ilgilendiren pek
çok çevresel sorunu ilk kez ortaya atmıştır. Bu açıdan Chadwik “Çevre Sağlının Kurucusu”
olarak belirtilmektedir.

1.2. Temel Ekolojik Kavramlar
Yunanca ev manasına gelen “oikos” ve bilim manasına gelen “logos” kelimelerinden
türeyen ekoloji terimi ilk kez Alman Ernest Haeckel tarafından kullanılmıştır. Ekoloji;
canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji canlıların yaşama
yerlerini; çevrelerini oluşturan; hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar gibi canlı grupları ile
iklim, toprak gibi cansız faktörler arasındaki ilişkiyi inceler. Ekolojinin bilim dalı olarak
görülmesi geçtiğimiz yüz yıla dayansa da, aslında insanlar binlerce yıldır bu bilim dalının
uygulamalarını özellikle tarım ve hayvancılıkta pratik olarak kullanmışlardır.
Bir bölgedeki canlı topluluklarını ve çevrelerini ifade etmek için ekosistem terimi
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ekoloji kavramı yeni bir amaç kazanmıştır. Buna göre
ekolojinin amacı ekosistemlerin işleyişlerini ve zamanla nasıl değiştiğini anlamak olarak ifade
edilmiştir. Örneğin bir bölgedeki tavşan sayısının artmasının ya da azalmasının bölgede
yaşayan diğer canlı türleri açısından nasıl bir değişime sebep olacağı, tarımda kullanılan DDT
gibi ilaçların bölgedeki canlıların yaşamını nasıl etkilediği, denizde meydana gelen bir tanker
kazasının deniz canlılarında ne gibi değişimlere sebep olduğu ekolojinin çalışma alanlarına
girmektedir.
Ekoloji: İnsanın da dâhil olduğu tüm canlıların karşılıklı ve çevreleriyle olan ilişkisini
anlatan bilim dalıdır. Ekoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ekolog denir. İnsanlar
anlamını bilmeden eskiden beri ekolojik biliminden yararlanmışlardır. Örneğin, Anadolu da
uygun toprak iklim buğday yetiştirilmesi, zararlı böcekleri yiyen örümceğin uğurlu sayılması
gibi.
Ekosistem: Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan
canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün şeklinde tanımlanabilmektedir.
Ekosfer değişik boyutlarda olabilen pek çok ekosistemden oluşmuştur. Örneğin, insanlar
tarafından inşa edilmiş küçük bir baraj gölü ekosistem sayılabileceği gibi, Manyas Gölü, Van
Gölü de birer ekosistem örnekleridir.
Habitat: Bir organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı yer.
Biyotop: Canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip
bir coğrafik bölge ya da değişken hacimli ortama denir.
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Populasyon: Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
Taşıma Kapasitesi: Belirli özelliklere sahip bir yaşama ortamında bulunabilecek en
fazla birey sayısı, popülasyonun taşıma kapasitesini belirler. Örneğin bir kovandaki arılar,
başlangıçta az sayıda bireyden oluşurken bir süre sonra popülasyondaki birey sayısının artarak
kovanın taşıma kapasitesine ulaştığı gözlemlenir. Popülasyon taşıma kapasitesine ulaşınca
büyüklüğünde inişli çıkışlı dalgalanmalar görülür. Dengenin sağlanabilmesi için yavru
arılardan bir kısmı yaşadıkları kovandan toplu olarak göç eder.
Kommunite: Belli bir bölgede yaşayan çeşitli türlere ait bireylerin oluşturduğu
topluluktur. Komünitenin büyüklüğü ve tipi, komüniteyi oluşturan tür çeşitliliği ve sıcaklık,
güneş ışığı, nem, yağış, toprak ve mineraller, PH, basınç gibi çevresel faktörlerden etkilenir.
En az tür çeşitliliği kutup bölgelerindeki komünitelerde görülürken orta kuşağa doğru gidildikçe
çeşitlilik artar ve tropikal bölgelerdeki komünitelerde tür çeşitliliği en yüksek düzeye ulaşır.
Çevre: Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü ortam, açık ifadeyle; canlıların yaşamını
etkileyen faktörlerin yani fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin tümüdür.
Çevre Unsurları: Çevre unsurları fiziksel ve biyolojik unsurlar olarak ikiye
ayrılır. Fiziksel unsurlar: Hava, Su, Toprak. Biyolojik unsurlar: Bitkiler (üreticiler) – Hayvanlar
(tüketiciler) – Bakteri ve Mantarlar (ayrıştırıcılar).
Ekolojik Denge (Doğal): Canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için
gerekli olan şartların bütünü.
Ekolojik Döngü: Rüzgâr, akarsu, iklim elemanları etkisiyle organik ve inorganik
maddeler ayrışmakta, sürekli bir madde alışverişi ve enerji akımı sağlanmaktadır. Böylece
anakaradan atmosfere, yer altı sularından okyanusa, mikroorganizmalardan insanlara kadar tüm
canlı ve cansız varlıklara arasında bir etkileşim ve ilişki ağı oluşmaktadır. Bu ilişki ağı yaşam
için duyarlı bir denge üzerine oturmuş bulunuyor.
Fauna: Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne fauna ya da direy denir. Faunalar
bulundukları yere göre adlandırılır.
Flora: Belli bir bölgede yaşayan bitkilerin tamamına flora denir.
Ekoton: Koşulları farklı komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine ekoton denir. Bu
alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden hem tür ve birey sayısı hem
de sahip olunan özellikler açısından farklılıklar gösterir. Ekotonda birey sayısı azalırken tür
çeşitliliği artar. Örneğin çayırlık alan ile ormanlık arasındaki geçiş bölgesinde çalılar, kısa
boylu ağaç türleri bulunabilir ve bu türler her iki alanda bulunan türlerden farklı olabilir.
Biyokütle: Belli bir türün veya çeşitli türlerden oluşan canlı toplumunun herhangi bir
zamandaki toplam kütlesine biyokütle ya da biyomas denir. Ekosistemdeki canlıların
sentezlediği tüm organik maddeler biyokütle (biyomas) olarak tanımlanır. Besin piramidinde
üreticilerin sentezlediği besin maddeleri tüketicilere doğru aktarılırken metabolizma, boşaltım
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ve ölüm gibi biyolojik faaliyetler ve enerji dönüşümlerinden dolayı biyokütlede azalma görülür.
Üretici ve tüketicilerden ayrıştırıcılara her düzeyde madde ve enerji akışı olur.
Biyolojik Birikim: Terleme, dışkı, solunum yollarıyla atılması imkânsız olan suda
çözünmeyen bazı zararlı maddelerin yağ dokuda birikmesine biyolojik birikim denir. Besin
zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. DDT, PCB gibi
sentetik kimyasallar, bazı radyoaktif maddeler ve ağır metaller, bazı mantarlar biyolojik
birikime sebep olur.
Ekolojik Niş: Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak
zorunda bulunduğu bütün sorumlulukları ve işlevleri ekolojik niş olarak ifade edilir. Örneğin
bir canlının beslenmesi, korunması, saklanması, üremesi, diğer canlılarla ilişki içinde olması
gibi faaliyetler ekolojik niş içerisinde yer alır.
Mikroklima: Belirli bir küçük habitat ya da alandaki farklı iklim türlerine mikroklima
iklim denir. Örneğin bir ormanın farklı yerlerinde hatta bir ağacın en alt kısmından tepesine
kadar farklı iklim türlerinin görülmesi mikroklima ile açıklanır. Ülkemizde Iğdır ve Rize illeri
mikroklima özelliği görülür. Bu illerimizde ait oldukları bölgede yetişmeyen bitki türleri
(portakal, mandalina vb.) yetişmektedir.
Çevre Direnci: Bir popülasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü faktöre
çevre direnci denir. Örneğin birey sayısı artan bir popülasyonda çevre direnci de artacağından
bir süre sonra popülasyon ya dengelenir ya da birey sayısı hızlı şekilde azalmaya başlar. Besin
kıtlığı, yaşama alanlarının azalması, salgın hastalıklar, rekabetin artması çevre direncini
oluşturan etmenlerdir.
Rekabet: Canlıların besin, yaşama alanı, çiftleşme gibi faktörleri elde etmek için
birbirleriyle yarışmasına rekabet denir. Aynı türün bireyleri arasında görülen rekabete tür içi
rekabet denir. Örneğin bir mısır tarlasındaki mısırların rekabeti tür içi rekabete örnektir. Farklı
türlere ait bireyler arasında görülen rekabete türler arası rekabet denir. Örneğin buğday
tarlasındaki buğday ile yabani otların rekabeti türler arası rekabete örnektir.
Plankton: Suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel
isimdir. Genellikle mikroskobik boyuttadır ve tek hücreli oldukları varsayılsa da okyanus
bilimciler denizanası ve kopmuş yosunları da plankton olarak kabul etmektedir. Bitkisel
planktonlara fitoplankton, hayvansal planktonlara zooplankton adı verilir. Okyanuslardaki
fitoplanktonlar, besin zincirinin ilk halkasını oluşturur. Öglena, paramesyum, amip
planktonlara örnek verilebilir.

1.3. Çevre İnsan Etkileşimi
İnsan sağlığı temel olarak genetik ve çevresel etkenlerden etkilenmektedir. Yani
hastalıların sebebini genetik ve çevresel faktörler olarak gruplandırmamız mümkündür.
Bugünkü bilgilerimize göre, hastalık nedenleri önce iki gruba, sonra altı gruba ayrılır.
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1. Bünyesel Nedenler: Gen, hormon ve metabolizma bozuklukları v.b.
2. Çevresel Nedenler
2.1. Fiziksel nedenler: Isı, soğuk, ışınlar ve travmalar.
2.2. Kimyasal nedenler: Zehirler, kanserojenler, ilaçlar.
2.3. Biyolojik nedenler: Mikroorganizmalar, parazitler, mantarlar.
2.4. Psikolojik etkenler: Stresler.
2.5. Beslenme bozuklukları: Aşırı, yetersiz, dengesiz beslenme
2.6. Sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler.
İnsan sağlığını temel olarak genetik ve çevresel etkenlerden etkilendiği düşüncesine
dayanır. Bir bireyin ailesinden genetik yapısını aldığı bu genlerin embriyonun oluştuğu anda
var olduğu ve yaşam boyu değişmediği bilinmektedir. Ancak bir genin yapısı mutasyon
olayında olduğu gibi değişirse, işlev kayıplarına, hücre ölümlerine yol açabileceği gibi, spesifik
bazı genetik mutasyonların kanser vb. hastalıklara yol açabilmektedir. Daha da ötesinde bir
çevresel etken herkesi aynı derecede etkilemez. Bir bireyin çevre maruziyetinden ne kadar
etkileneceğini onun genetik materyali belirler.
İnsan günlük yaşamında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde isteyerek veya istemeden
çevre ile sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim bireyin performansını, fiziksel kapasitesini
ve sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle başta sağlığı olumsuz etkileyen faktörler olmak üzere
bütün çevresel faktörler kontrol altına alınmalı ve düzeltilmelidir.
Çevre Sağlığı bu olumsuz faktörlerin kontrol altına alınması hedefleyen bir bilim ve
sanattır. Bu bilimin kapsamında hava, gıda, su kirliliğine neden olan etkenler, radyasyon,
kimyasal maddeler, hastalık vektörleri, güvensiz fiziksel çevre gibi konular bulunmakla
birlikte, bu konularla sınırlanmayacak kadar çok çeşitli konularla ilgilenen bir bilimdir.
İnsan sağlığının çevreden etkilenebilmesi için bir dizi olayların oluşma zorunluluğu
vardır. Bu olaylar zinciri enfeksiyon zinciri kavramına benzer bir şekilde “çevre sağlığı
paradigması” veya “çevre sağlığı zinciri” olarak adlandırılır. Şekilde 1’de çevre sağlığı
zinciri döngüsü yer almaktadır.
Asıl olarak; kaynak, ortam ve alıcıdan oluşan bu zincir kirlilik etkeninin kaynaktan
salınımı ile başlar, çevrede dağılması veya yayılması ile devam eder. İnsana ulaşması ve
maruziyetin altından bir etkilenim söz konusu olursa etken vücuda deri, ağız, solunum gibi
yollardan biriyle vücuda girer ve vücudun savunma mekanizmasının ya da korunmasının
düzeyine göre değişen derecelerde hastalığa neden olabilir.
Söz konusu çevre sağlığı zincirinin her bir etken için ayrıntılı olarak ortaya konması
özellikle “çevre hekimliği uygulamaları çoğunlukla hastalık oluştuktan sonra hastalığın
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etkeninin bulunması ve aranmasına yönelik uygulamalar olup, bir hekimlik ve klinik
uygulamadır. Oysa Çevre Sağlığı uygulamaları, bir klinik hekimlik uygulaması değildir. Bir
çok bilim alanın birlikte çalışmasını gerekli kılan multidisipliner bir bilim ve sanattır.
Çevre hekimliği ile ilgili bölümde hastalık etkeni olarak çevresel etkenlerin çevredeki
hareketi ve insan vücuduna giriş yolları ve insan vücudundaki hareketleri ayrıntılı olarak
irdelenecektir.
Sağlığı etkileyen çevresel tehlikeler değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bu
sınıflandırmalar fonksiyonel olmaktan öte konunun çok geniş olmasından dolayı konuyu
gruplandırarak incelemek ve anlatabilmek içindir. Bu amaçla doğal çevre ve yapay çevre olmak
üzere ikiye ayrılabildiği gibi, fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyokültürel çevre olmak üzere dört
başlık altında da incelenebilirler. Ayrıca biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) çevre olmak üzere
iki başlık altında incelemek de mümkündür.
Çevresel
kirletici

Kirleticinin
kaynağı
(Rezervuar)

Kirletici
etkeninin
yayılma
şekli

Konakçı
hassasiyeti

Etkenin
vücuda
giriş yolu

Bulaşma
şekli

Şekil 1: Çevre Sağlığı Zinciri

1.4. İnsan Ekolojisi
Ekoloji canlılar ile çevre arasındaki ilişki ve etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik
düşünün temel kuralı canlının çevresi ile bir bütün olduğu, sürekli olarak birbirlerinden
etkilendikleridir.
İlk aşamada çevreyi biyolojik, fizik ve sosyo-kültürel çevre olarak üçe ayırabiliriz.
A. Biyolojik Çevre
1- Mikroorganizmalar: (viruslar,bakteriler,mantarlar,riketsiyalar)
2- Vektörler: Kemiriciler arasında fare, sincap, antropotlar arasında sivrisinek,
tahtakurusu, karasinek, bit, pire, kene ve kurtlar önemli vektörlerdir.
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3- Bitki ve Hayvanlar: İnsanların dünya üzerinde yaşamaları bitkilerin varlığına
bağlıdır.
4- Hayvansal ve Bitkisel Besinler: Yaşamın sürmesi için gerekli üç ögeden biridir.
Bununla beraber besinler zehir veya hastalık etkenleri ile bulaşırsa sağlık için zararlı olabilir.
B. Fizik Çevre
1- Su: İnsanın üç temel (su, hava, besin) gereksinmesinden biridir. İnsan bulabildiği
suyu kullanır. Bir suyun içilebilmesi ve kullanılabilmesi için fizik (berrak, kokusuz), kimyasal
(amonyak, nitrit, organik maddeler içermemesi) ve biyolojik (mikroorganizma içermemesi)
yönden uygun olmalıdır.
2- Atıklar: Şehirlerde çöpleri, köylerde çöp ve gübreliklerin ortadan kaldırılması, koku,
çirkin görünüş ve vektör üremesi bakımından önemli bir sağlık sorunudur. Toplanan çöpler
yerleşim alanından uzak bir yerde zararsız hale getirilerek imha edilmelidir.
3- Barınaklar: İnsanların temel gereksinmesinden biri de barınaklardır. İnsan güvenliği
ve dış etkenlerden korumak için bir barınağa gereksinimi vardır. Barınaklar sağladıkları
yararlar yanında, sağlık koşulları yetersiz ise sağlık için zararlı olabilir.
Barınaklarda aranan nitelikler dört grupta toplanır:
a. Fiziki nitelikler: Havalı, güneş gören, rutubeti olmayan, dirençli, gereksinimleri
karşılayan (oturma, yatak, yemek yerleri olan) kolay temizlenebilir olmalıdır.
b. Psikolojik nitelikler: İçinde yaşayanlarda emniyet hissi veren, aile içi ve aileler arası
sosyal hayatı sağlayacak olanakları ve toplumun ev standardına uygun olmalıdır.
c. Sağlık koşulları: İçinde yeterli akar suyu, elektriği, ayrı banyosu, tuvaleti, mutfağı,
yatak odası ve oturma odası olmalıdır. Ayrıca içindeki eşyalar da sağlığı koruyucu nitelikte
olmalıdır.
d. Kazaların önlenmesi: Ev kazaları; evin çökmesi, yangın, elektrik kazaları, soba ve
ocağa düşmek ve mekanik kazalar olmak üzere beş grupta toplanır.
4- Kanalizasyon: Tuvalet ve atık suların zararsız hale getirildikten sonra dere, göl, nehir
veya denize dökülmesi, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlemede çok önemlidir.
Kanalizasyon yapmak çok pahalıya mal olduğundan, gelişmemiş ülkelerde bu tesisleri
kuramamaktadır.
5- Hava Kirlenmesi: Hava kirlenmesi denince şehirlerde açık havanın kirlenmesi
anlaşılır. Hava kirlenmesinin sağlığa zararı SO2, CO, benzpyerene, is ve partiküller gibi
kansere neden olabilen maddelerden ileri gelir. Hava kirlenmesinin önlenmesi güç ve pahalı bir
iştir. Kesin çözüm evlerde ve sanayide elektrik enerjisi ve doğal gaz gibi dumansız ve külsüz
yakıt kullanmaktır. Sanayi tesislerin şehir merkezinden uzakta kurulması, yeşil alanların
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çoğaltılması, merkezi ısıtmanın yapılması, taşıtların egzoz gazlarının azaltılması hava
kirlenmesine karşı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.
6- Kimyasal Kirlenme: Suların, besinlerin ve toprağın kimyasal kirlenmesi
zamanımızın en önemli çevre sorunlarından biridir. Dünya nüfusu arttıkça ve sanayileşme
yayıldıkça daha da önemli bir sorun olacaktır. Kimyasal maddelerin zararlı etkileri akut ve
kronik zehirlenmeler yanında mutajenik, teratojenik ve kanserojenik etkileri olabilir.
7- Işınlar: İyonizan olmayan ışınların sağlık üzerine olumsuz etkileri sınırlıdır. Bunların
etkileri göz ve deri üzerinedir. Radyasyon ise çeşitli kanser ve hastalıklara neden olmasından
dolayı önemlidir.
8- Gıda Kontrolü: Gıda maddeleri üretildiği yerden tüketime sunulmasına kadar geçen
dönemlerde iyi kontrol edilmeli ve denetlenmelidir. Yoksa insanların yaşayabilmesi ve sağlıklı
olabilmesi için gerekli olan gıda maddelerini sağlığını bozan, tehdit eden bir etken olarak
karşımıza çıkar.

1.5. Çevre Sağlığı Uygulama Konuları
Temel çevre sağlığı konularına yaklaşım bu konuların standartları, kontrol ve izleme
yöntemleri, önleme stratejileri ve politikaları üzerinde odaklanmakta, böylece olası sağlık
etkileri engellenmeye veya en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Başlıca çevre sağlığı disiplinleri ve konularını sıralayacak olursak:
1) İçme ve kullanma sularının sanitasyonu
2) Katı ve sıvı atıkların uzaklaştırılması
3) Tıbbi atıkların yönetimi
4) Hava kirliliği ve sağlık etkileri (Dış ortam ve iç ortam hava kalitesi)
5) Besin sanitasyonu
6) Turizm sağlığı
7) Gürültü kirliliği ve sağlık etkileri
8) Vektör kaynaklı sağlık riskleri
9) Konut ve barınma sağlığı
10) İklim değişikliği ve küresel ısınma
11) Radyasyon sağlık etkileri
12) Ergonomi
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şeklinde sıralayabiliriz.

1.6. Çevre Sağlığı temel İlkeleri
Çevre sağlığı uygulama ilkelerini 5 ana başlık altında toplamamız mümkündür. Bunlar:
1. Bütün çevre sağlığı uygulamalarının hedefi ve amacı insan sağlığını geliştirmek ve
iyilik halinin devamını sağlamaktır.
2. Uygulamada öncelik risk gruplarına verilmelidir.
3. Uygulamalarda iş birliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.
4. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.
5. Çevre sağlığı sorunlarının uluslararası özellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre sağlığı tanımı, temel ekolojik tanımlar, çevre ve insan etkileşiminin nasıl olduğu,
çevre sağlığı zinciri, çevre sağlığı uygulama konuları ve çevre sağlığı temel ilklerinin ne
olduğu.
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Bölüm Soruları
1) Çevre sağlının kurucusu olarak………………………… belirtilmektedir.
2) Aşağıdakilerden hangisi popülasyon ifadesini kapsamamaktadır?
a) Bir organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı yerdir.
b) Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
c) Canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir
coğrafik bölge ya da değişken hacimli ortama denir.
d) Canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların
bütünüdür.
e) Belli bir bölgede yaşayan çeşitli türlere ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
3) Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların bünyesel nedenleri arasında yer almaz?
a) Genler
b) Hormonlar
c) Sıcaklık
d) Metabolizma bozuklukları
e) Genetik yatkınlık
4) Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların çevresel nedenleri arasında yer almaz?
a) Zehirler
b) Kanserojenler
c) Stres
d) Işık
e) Hormonlar
5) Belirli bir küçük habitat ya da alandaki farklı iklim türlerine………………. iklim
denir.
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6) Aşağıdakilerden hangisi çevre sağlığı zinciri aşamalarından biridir?
a) Kaynak
b) Ortam
c) Alıcının hassasiyeti
d) Konakçı hass0asiyeti
e) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çevre içinde yer almaz?
a) Bitki ve hayvanlar
b) Hava kirleticileri
c) Virüsler
d) Vektörler
e) Bakteriler
8) Aşağıdakilerden hangisi çevre sağlığı uygulama konularından değildir?
a) Yatarak tedavi işlemleri
b) Tıbbi atık yönetimi
c) Vektörlerle mücadele
d) Ergonomi
e) Turizm sağlığı
9) Nükleer enerjinin riskleri hangi çevre sağlığı temel ilkesinin kapsamına
girmektedir?
a) Bütün çevre sağlığı uygulamalarının hedefi ve amacı insan sağlığını geliştirmek ve
iyilik halinin devamını sağlamaktır.
b) Çevre sağlığı sorunlarının uluslar arası özellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.
c) Uygulamalarda iş birliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.
d) Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.
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e) Uygulamada öncelik risk gruplarına verilmelidir.
10) Sağlık hizmetlerinin sunulmasında farklı disiplinlerden yetişen personelin uyumlu
çalışması gerekmektedir. Bu durum hangi çevre sağlığı temel ilkesi kapsamına girmektedir?
a) Bütün çevre sağlığı uygulamalarının hedefi ve amacı insan sağlığını geliştirmek ve
iyilik halinin devamını sağlamaktır.
b) Çevre sağlığı sorunlarının uluslararası özellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.
c) Uygulamalarda iş birliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.
d) Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.
e) Uygulamada öncelik risk gruplarına verilmelidir.

Cevaplar
1) Sir Edwin Chadwick, 2) b, 3) c, 4) e, 5) mikroklima, 6) e, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c
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2. AFET YÖNETİMİNİN ÜLKEMİZDEKİ TARİHÇESİ

22

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Afet Öncesinde Yapılacak Yönetimsel İşlemler
2.2. Afet Sırasında Yapılacak Yönetimsel İşlemler
2.3. Afet Sonrasında Yapılacak Yönetimsel İşlemler
2.4. 1950 Sonrasında Türkiye’de Meydana Gelen Afetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Afet öncesinde yapılacak
yönetimsel işlemler
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afet sırasında yapılacak
yönetimsel işlemler
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afet sonrasında yapılacak
yönetimsel işlemler
konusunda bilgi sahibi
olmak
1950 sonrasında Türkiye’de
meydana gelen afetlerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar

26

Giriş
Bu bölümde, Afet öncesi, sırası ve sonrasında yönetimsel açılardan nelerin yapılması
gerektiğinin öğrenilmesi ve Türkiye’de 1950 sonrasında meydana gelen büyük afetler
konusunda bilgi sahibi olmak.
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2.1 Afet Yönetimi Nedir?
İnsanoğlu halen gelmiş olduğu bilgi ve teknoloji düzeyine karşın, doğal afetlere neden
olabilen deprem, kuraklık, volkanik patlama ve fırtınalar gibi doğal olayların oluşumu üzerinde
herhangi bir etkiye sahip değildir. Özellikle bunların önlenmesi açısından insanoğlunun
yapabilecekleri çok sınırlıdır. Günümüzde ve gelecekte afetler karşısında yapılabilecek en etkili
ve tek hareket, bu afetlerin etkilerinden kurtulmak veya bunların toplum üzerindeki etkilerini
en aza indirmek için araştırmalar yapmak, çeşitli planlar geliştirmek ve bunları uygulamaya
koymaktır. İşte insanların yaşadıkları çevrede meydana gelen doğal olaylardan haberdar
olmaları, bunları nedenlerine kadar ayrıntısı ile tanımaları ve bu olayların tekrarı durumunda
bunlardan hiç etkilenmeme veya en az oranda etkilenmelerine olanak tanıyan çalışmaların
tümüne “Afet Yönetimi” denilmektedir.
Modern afet yönetimi kavramında ise kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin
ve erken uyarı, afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalar “Risk Yönetimi”;
etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası çalışmalar ise “Kriz
Yönetimi” olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda etkin bir afet yönetimi çalışması, afet
öncesi, afet sırası ve afet sonrası ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

2.2. Afet Öncesinde Yapılacaklar
1. Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zararla ve fiziksel kayıplarla
kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemleri olaylar olmadan önce almak.
2. Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise kurtarma,
ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir şekilde
yapılmasını sağlamak,
3. Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dâhil etmek;
böylelikle mevcut riskin artmasını önlemek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak.
4. Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için
gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programları uygulamak ve toplumda bir zarar
azaltma kültürü oluşturmak.

2.3. Afet Sırasında Yapılacaklar
1.

Haber alma ve ulaşım olanaklarını tekrar sağlamak,

2.

Arama - kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını başlatmak,

3. Her türlü boşaltma ve tahliye işlerinin yapılması, insanların hasarlı konutlardan
uzaklaştırılması ve bu konutların insanlara daha fazla zarar vermesini önlemek,
4. Geçici iskân alanları oluşturarak insanların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak
teminini sağlamak,
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5.

Her türlü güvenlik önlemini almak,

6.

Çevre sağlığı ile ilgili önlemler almak,

7.

Hasar tespiti çalışmalarını başlatmak,

8.

Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetleri önlemektir.

Bu safhada yapılacak bütün faaliyetler, devletin tüm güç ve kaynaklarının en hızlı
şekilde ve etkili yöntemlerle afet bölgesinde kullanılmasını amaçladığından çok iyi bir
koordinasyonu gerektirmekte ve olağanüstü koşullarda uygulanması zorunluluğu, olağanüstü
hazırlık, yetki ve sorumluluklara ihtiyaç duyulmaktadır

2.4. Afet Sonrasında Yapılacaklar
1. Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak ve sağlıklarına kavuşmalarını
sağlamak
2.

Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerinden insan canını ve malını korumak

3. Afetten etkilenen toplulukların yaşamsal gereksinimlerini mümkün olan en kısa
zamanda ve en akıcı yöntemlerle karşılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini
sağlamak
4. Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını
veya yaraların bir an önce sarılmasını sağlamak
5. Afetten etkilenen topluluklar için güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi
oluşturmak
Başka bir deyişle, “çağdaş afet yönetimi” afetlerin önlenmesi ve zararlarının
azaltılabilmesi için afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bu tehlike ve
risklerin olaylar olmadan önce önlemlerinin alınmasını, en akılcı yol ve yöntemlerle ortadan
kaldırılmasını veya yol açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılmasını gerektiren topyekûn bir
mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar, herkese
görev ve sorumluluk düşmektedir.
Türkiye, jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik yapısından kaynaklanan afet tehlikelerinin
yanı sıra, fiziki ve sosyal zarar görülebilirliğinin de yüksek olması nedeniyle sık sık afetlere
maruz kalarak büyük ölçüde can ve mal kaybına uğramaktadır.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın çok eski çağlardan bu yana büyük depremlerle karşı
karşıya kaldığı, bu nedenle de Anadolu’da bazı toplulukların topraklarını terk ettiği, bazı
uygarlıkların ise tümüyle yok olduğu bilinmektedir.
Pamukkale, Truva ve Efes kalıntıları bu durumun tarihi kanıtlarıdır. Başta depremler
olmak üzere heyelan, su baskınları, kaya düşmesi ve çığ Türkiye’de yaşanan doğal afetlerdir.
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Bunun yanı sıra, orman yangınları, erozyon ve kuraklık gibi afetlerde son yıllarda sıklıkla
yaşanmaya başlamıştır.

2.5. 1950-2008 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Afetler

Şekil 2: 1950-2008 Yılları Arası Afetler
1950-2008 yılları arasında meydana gelen afetlerin %43’ü heyelan, %18’i deprem,
%13’ü su baskını olup, kaya düşmesi, çığ ve diğer afetlerin oranı %15’dir.
1950-2008 yılları arasındaki 60 yıl içerisinde, afetzedelerin %50’sinin depremden,
%22’sinin heyelandan, %8’inin su baskınından, %8’inin kaya düşmesi ve %2’sinin de çığdan
etkilendiği tespit edilmiştir.
Depremler, ülkemizde, yirminci yüzyılın başından bu yana kayıtlara geçen ve hasar
yapan 158 deprem olmuş ve bu depremlerde 97.200 kişi yaşamını yitirmiş, 175 bin kişi
yaralanmış ve 583.371 bina yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür.
Heyelanlar, en fazla Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Bartın ve Zonguldak) ve Doğu
Anadolu (Erzurum ve Malatya) Bölgelerimizde meydana gelmektedir. Ancak, tüm ülke
heyelanlardan da belirli derecelerde etkilenmektedir. Heyelanların meydana gelme sıklığının
en çok görüldüğü yerler yağışların bol olduğu yerler ve aktif fay bölgeleridir. Heyelanlar
sebebiyle 1950 yılından bu yana 197 kişi hayatını kaybetmiş ve 61.472 kişi etkilenmiştir.
Su Baskınları, 1950-2008 yılları arasında Kırklareli ili hariç bütün illerde su baskını
yaşanmıştır. 1955-2008 yılları arasında su baskınları sebebiyle 1.235 kişi hayatını kaybetmiş
ve 20.500 kişi etkilenmiştir.
Kaya düşmesi, ülkenin tamamında görülmekte birlikte, en çok Kayseri’de yaşanmış
olup bunu Erzurum, Nevşehir, Karaman ve Sivas takip etmektedir. 1950-2008 yılları arasında
kaya düşmesi sebebiyle 34 kişi hayatını kaybetmiş ve 20.224 kişi etkilenmiştir.
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Çığ, genellikle Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Karadeniz bölgelerinin yüksek
kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin rakımı yüksek bölgelerinde yaşanmaktadır.
1950 yılında bu yana çığ sebebiyle 1.039 kişi hayatını kaybetmiştir.
Ülkemizde, doğal afetlerin önlenmesi ve neden olduğu zararların azaltılması konusunda
mevzuat, uygulama ve önemli politika değişikliklerinin tarihsel gelişimi 1999 yılında yaşanan
depremlere kadar üç dönem olarak değerlendirilirken, 1999 yılı sonrası dördüncü dönem olarak
kabul edilebilir. Bu dönemler aşağıdaki gibidir.
1.

I. Dönem: 1944 yılı öncesi,

2.

II. Dönem: 1944 – 1958 yılları arası,

3.

III. Dönem: 1958 – 1999 yılları arası,

4.

IV. Dönem: 1999 yılı sonrası.

2.6.I. Dönem: 1944 Yılı Öncesi
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mübadele, İmar İskân Bakanlığı kurularak, yerleşme ve
yapılaşmanın kurallara bağlanması ve göçmen mübadelesiyle gelenlerin iskân sorunlarını
çözmek hedeflenmiştir. Ancak, Bakanlık bir yıl sonra kapatılmıştır.
1939 yılında yaşanan ve en büyük afetlerden biri olarak kabul edilen Erzincan
Depreminde, büyük can ve mal kayıpları, mevcut mevzuatın yetersiz kaldığını ortaya
çıkarmıştır.
1945 yılında Türkiye’nin ilk Deprem Bölgeleri Haritası ve Türkiye Yer Sarsıntısı
Bölgeleri Yapı Yönetmeliği (bugünkü adıyla Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik) hazırlanmıştır, afetler olmadan önce alınacak önlemler belirlenmiş ve afet
sırasında yapılacaklar yeni esaslara bağlanmıştır.

2.7. II. Dönem: 1944-1958 Yılları Arası
1944 yılında çıkartılan 4623 sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak
Tedbirler Hakkında Kanun ile depremlere ilişkin önceden alınacak tedbirler ve yapılacak
uygulamalarla afetlerin ortaya çıkaracağı olası zararların azaltması hedeflenmiştir. Ülkemizin
deprem tehlike haritasının hazırlanması, deprem bölgelerinde yapılacak binalara ilişkin
kuralların yönetmeliğe bağlanması, yerleşime açılacak yeni alanlarda öncelikle jeolojik
etütlerin yapılması zorunluluğu, afet olmadan önce il ve ilçelerde acil yardım ve kurtarma plan
ve programlarının hazırlanması, depremler sırasında yönetici ve halkın yapılacak işlemlere
ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi gibi afet risklerin azaltılması ve hazırlık
faaliyetlerine yönelik tedbirler ilk kez bu Kanun kapsamında yer almıştır. Afet sonucunda evini
kaybedenlere daimi iskan uygulaması kapsam dışında bırakılmış konu ile ilgili özel yardım
yasaları çıkarma yolu tercih edilmiştir.
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Yasanın hükümleri gereğince, 1945 yılında Türkiye’nin ilk Deprem Bölgeleri Haritası
ve Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği (bugünkü adıyla Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) hazırlanmıştır. 1953 yılında Yapı ve İmar İşleri
Reisliği bünyesinde kurulan Deprem Bürosu, daha sonra 1955 yılında doğal afetlerin ortaya
çıkardığı zararlarının azaltılması çalışmalarını yürütmekle görevli olan DE-SE-YA (DepremSeylapYangın) Şubesi olarak yapılandırılmıştır.
1953 yılında yerüstü ve yer altı sularının neden olabileceği zararları önlemek ve
bunlardan çeşitli yönlerden yararlanmak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
1953 yılında 6188 sayılı “Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılar Hakkında Kanun”
çıkartılarak belediyelere, toplu, ucuz ve basit konutlar inşa etmek ve yapılan bu konutların
gecekondu sahiplerine dağıtılması yolu ile kaçak yapıları tasfiye etme yetkisi verilmiştir.
1956 yılında, çıkartılan 6785 sayılı İmar Yasası ile belediye sınırları içinde ve mücavir
alanlarda planlama, yapılaşma ve ruhsat alma-verme kurallara bağlanmış ve ilk kez yeni
yerleşim alanlarının belirlenmesinde, doğal afet tehlikesinin dikkate alınması ve fenni
mesuliyet sistemi ile yapı denetimi sağlanması konularına önem ve öncelik verilmesi
öngörülmüştür. Kanunun gerektiği işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 1958 yılında İmar ve
İskân Bakanlığı kurulmuştur.

2.8. III. Dönem: 1958 - 1999 Yılları Arası
1958 yılı ve sonrası, Türkiye ve dünyada doğal afetlerin ortaya çıkardığı zararların
azaltılmasında önemli politika değişikliklerinin yaşandığı yıllar olmuştur.
1958 yılında 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu çıkartılmıştır. Kanun ile doğal afet
sonrasında yapılması gereken arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının esaslarının
belirlenmesi yanı sıra, düşman saldırıları, doğal afetler ve büyük çaplı yangınlarla mücadele
gibi acil durum hallerinde olaya bağlı olarak sivil savunmayla ilgili teşkilatlanma, görev ve
sorumlulukların tanımlanması konusunda hükümler belirlenmiştir.
1959 yılında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, diğer bir ifade ile “Afet Kanunu” çıkartılmıştır.
Dönemine göre, uluslararası alanda çağdaş ve kapsamlı afet yasalarından biri olarak
değerlendirilen ve birçok ülke tarafından örnek alınan yasa önemli ölçüde revize edilmiş olup
halen geçerlidir. Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan bütün kanunları tek bir kanun
halinde toplayan yasanın amacı; doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek can ve mal
kayıplarının mümkün olan en düşük düzeye indirilmesi, afet anında ve afetten sonra, etkili
işleyecek bir örgütlenme yapısının kurulmasıdır.
1965 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
1983 yılında Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı birleştirilerek
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kurulmuştur.
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1992 yılında meydana gelen Erzincan Depreminin kayıpları, 3838 sayılı
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve
Çukurca’da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi
Hakkında Kanun ile telafi edilmeye çalışılmıştır.

2.9. IV. Dönem: 1999 Yılı Sonrası
1998 yılında meydana gelen Adana-Ceyhan depremi ve 1999 yılında meydana gelen
Marmara depremleri sonrasında ortaya çıkan zararın en kısa sürede telafisi amacıyla pek çok
mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.
1999 Marmara depreminin hemen ardından afetin olumsuz etkilerinin giderilmesi ve
gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla 27.08.1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı
Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak
Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Kanunda, önce 1999 yılında 4434 sayılı Kanunla, daha sonra 2000 yılında 4540 sayılı
Kanunla yapılan değişiklik ile birlikte Bakanlar Kuruluna on ay süre ile ilgili kuruluşlar
arasında koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması, güvenli yeni yerleşimlerin kurulması, yeni
bir sigorta sisteminin kurulması, depremin etkilediği bölgede yeni il ve ilçeler ile büyükşehir
belediyeleri kurulması gibi konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verilmiştir.
Afet sonrasında mevcut yapılarda ortaya çıkan zararların devletin bütçe imkanlarından
bağımsız telafi edilmesi amacıyla dünyadaki uygulamalara paralel olarak çıkarılan 587 sayılı
KHK ile sigorta teminatının sunulmasını sağlamak için kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.
Doğal afetlerin olası zararlarının azaltılması için yapı güvenliğinin artırılması ve kusurlu
inşaatlar nedeniyle can ve mal kayıplarının azaltılması için etkin ve verimli bir yapı denetim
sisteminin ancak, bağımsız, deneyimli, yetkin sorumlu kişi ve kuruluşlar eliyle
sağlanabileceğinden hareketle, 27 pilot ilde uygulanmak üzere 10 Nisan 2000 tarihinde 595
sayılı Yapı Denetimi Hakkında KHK çıkartılmıştır.

2.10. Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma
Afetlerle ilişkili görevler, temelde İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının ilgili birimleri arasında dağıldığı bu yapılanmaya, 1999 depremleri sonrasında
Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulusal Deprem Konseyi, Doğal
Afet Sigortaları Kurumu gibi başka kurumlarında katılmasıyla bu alanda faaliyet gösteren
kuruluş sayısı artmıştır. Afetler ile ilgili temel kurumlarla beraber Sağlık Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Toplu
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Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve TÜBİTAK gibi
bakanlık ve kamu kurum kuruluşları da önemli görevler almaktadırlar. Türk Kızılay Derneği
de afetlere ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde kamu otoritelerine yardım etmektedir.

2.11. Afet Yönetiminde Mali Yapılanma
Afet yönetim sistemimizin mali yapısı Afetler Fonu, Sivil Savunma Fonu, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gibi ulusal kaynaklar yanı sıra, uluslararası
kuruluşlardan sağlanan kaynaklardan oluşmaktadır. 1999 Marmara depremleri sonrasında,
ortaya çıkan hasarın büyüklüğü karşısında, zararın ivedilikle tazmin amacıyla mali yapının
işleyişinde önemli değişiklikler getiren düzenlemeler yapılmıştır.

2.12. İdeal Afet Yönetimi
Afetlerle mücadelede, bütünsellikten uzak, parçacıl ve bilimsel olmayan yöntemlerle bu
sorunun çözülmeyeceğinin idraki ile bütüncül afet yönetimi odaklı bir anlayışı her bileşeniyle
pratiğe geçirerek modern afet yönetimi sistemi uygulamalıdır.
Afet yönetimine evreleri ve bileşenleri yönünde bakıldığında, üç temel unsur ön plana
çıkmaktadır:
1. Resmi Erk
2. Yerel Yönetim,
3. Sivil Toplum
Altın hizmet üçgeni diye de adlandırabileceğimiz bu üç unsur afet yönetiminin omurgasını oluşturmaktadır. Resmi erk ya da yaptırım gücü, bu üçgenin çatısının bir yanı, diğer yanı,
yerel yönetim, diğer bir anlatışla aktif, dinamik, lojistik güç, tabanı temsil ederek üçgeni
tamamlayan unsur ise örgütlü veya örgütsüz sivil toplum yani halktır. Afet yönetiminde, diğer
birçok yönetimler de olduğu gibi tabandan gelmesi gereken hareket ne denli etkili olursa
hizmetlerin hızlanması, kolaylaştırıcılığı ve niteliği bakımından o denli başarılı olunmaktadır.
Burada söz konusu edilen yalnızca talep etme noktasında devlet yapsın mantığı ile bakılan bir
insiyatif değildir. Taleplerini bilinçli bir sorumlulukla sunabilen dinamik bir yapı oluşturabilen
ve bu yapıyı afetin her evresinde sürdürülebilir kılan örgütlenebilmiş bir sivil insiyatiftir.
Gelişmiş toplumlarda organizasyonel anlamda yapılanmış sivil insiyatif, zararların
azaltılmasında, vazgeçilmez bir unsur olarak rol oynamaktadır. Ülkemize bakıldığında; birçok
kalkınmış dünya ülkeleri örneklerinde olduğu gibi hükümet nezdinde yetkilerle donatılmış,
görev alabilen kaynak sıkıntısı yine devletçe giderilebilen veya kolaylaştırılan, hareket
kabiliyetleri gelişmiş bir model oluşturulamamıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yönetimsel açılardan nelerin yapılması
gerektiğinin ortaya kjonması ayrıca; Türkiye’de 1950 sonrasında meydana gelen büyük
afetlerin sayısı ve meydana getirdiği can ve mal kayıpları konusunda bilgi sahibi olundu. Ayrıca
ülkemizdeki afetlerin dönemleri ve bu dönemlerdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1) Afet öncesinde yapılacaklar nelerdir?
2) Afet sırasında yapılacaklar nelerdir?
3) Afet sonrasında yapılacaklar nelerdir?
4) Ülkemizdeki afet dönemlerini gruplandırınız?
5) İdeal afet yönetimi nasıl olmalıdır?
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3. DÜNYADA OLAGELEN ÇEVRESEL AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Afet Türleri
3.2. Afetlerin Tarihsel Gelişimi
3.3. 2013 Yılında Afetlere Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Afet Türleri
Afetlerin Tarihsel Gelişimi
2013 Yılında Afetlere Genel
Bakış
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde afet türleri ve etkilerinin tanımı yapılacaktır. Ayrıca afet olarak
nitelendirilen olayların özellikleri ve 2013 yılında dünyada meydana gelen afet türleri ve
etkilerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmaktır.
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3.1. Doğal Afetler
Dünya oluştuğu günden bugüne kadar üzerinde meydana gelmiş en şiddetli afet
hangisidir? Sorusuna kesin bir cevap vermek oldukça zordur. Fakat dünya tarihinde öyle
şiddetli afetler olmuştur ki bunları unutmak mümkün değildir.

3.1.1. Doğal Afetler
Yavaş gelişen doğal afetler
•

Şiddetli soğuklar

•

Kuraklık

•

Kıtlık vb.

Ani Gelişen Doğal Afetler
•

Deprem

•

Seller, su taşkınları

•

Toprak kaymaları,

•

Kaya düşmeleri

•

Çığ

•

Fırtınalar

•

Hortumlar

•

Volkanlar

•

Yangınlar vb.

3.2. İnsan Kaynaklı Afetler
•

Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar

•

Taşımacılık kazaları

•

Endüstriyel kazalar

•

Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar

•

Göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.
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3.3. Afet Türleri
Doğal afetleri oluşum nedenlerine göre sınıflandırmanın yanı sıra bir de oluşum
hızlarına göre sınıflandırılabiliriz. Bunlar yavaş gerçekleşen doğal afet ve hızlı gerçekleşen
doğal afetlerdir.
Hızlı gelişen doğal afetler; depremler, ani seller ve çamur akmaları, çığ ve kaya düşmeleri, volkanik patlamalar, nükleer veya kimyasal kazalar, fırtına ve tayfunlar sayılabilir. En hızlı
gerçekleşen doğal afet ise depremdir. Süresi çoğu zaman birkaç saniyedir.
Yavaş gerçekleşen doğal afetler; iklim değişimleri, kuraklık, erozyon, açlık, salgın
hastalıklar, çölleşme vb.dir. En yavaş gerçekleşen doğal afet iklim değişimidir. Bu afet
yüzyıllarca sürebilir.
a) Meydana geliş hızlarına (Hızlı gelişen doğal afetler ve yavaş gelişen doğal afetler)
b) Etki alanlarına göre, bazı afetler dar alanda etkili olurken (Çığ, heyelan, yıldırım
düşmesi gibi) bazıları ise (Deprem, tsunami, volkan püskürmesi, kasırga gibi) çok geniş
alanlarda etkili olabilmektedir.
c) Kökenlerine, göre dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;
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Tablo 1: Kökenlerine Göre Afet Türleri
JEOLOJİK
AFETLER

KLİMATİK
AFETLER

BİYOLOJİK SOSYAL
AFETLER AFETLER

Sıcak Dalgası

Erozyon

Yangınlar

Heyelan

Soğuk Dalgas

Kaya Düşmesi

Kuraklık

Orman
Yangınları

Savaşlar

Salgınlar

Terör saldırıları

Volkanik
Patlamalar

Dolu

Deprem

Çamur Akıntıları Hortum
Tsunami

Böcek İstilası Göçler

TEKNOLOJİK
AFETLER
Maden Kazaları
Biyolojik, nükleer,
kimyasal silahlar ve
kazalar
Sanayi kazaları
Ulaşım kazaları

Yıldırım
Kasırga
Tayfun
Sel
Siklonlar
Tornado
Tipi
Çığ
Aşırı Kar
Yağışları
Asit Yağmurları
Sis
Buzlanma
Hava Kirliliği
Orman
yangınları
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3.3.1. Deprem
Yer kabuğunun derinliklerinden kaynaklanan ve yeryüzünde sarsıntılar ve titreşimler hâlinde
çok hızlı gerçekleşen yer kabuğu hareketlerine deprem denir. Depremlerin büyük bir kısmı, yer
kabuğundaki kırık (fay) hatları boyunca gelişen çok ani hareketlerdir.
Yer kabuğu hareketlerinin insanın algılayamayacağı kadar yavaş gelişen olaylar olduğu
bilinmektedir. Ancak, yer kabuğunun yalnızca birkaç saniyede olup biten hareketleri de vardır. İşte,
onlardan biri depremlerdir.

3.3.2. Tsunami
Okyanus ya da deniz tabanlarında oluşan deprem, volkanik patlama ve heyelanlar
sonucunda meydana gelen dev dalgalara tsunami adı verilir. Japoncada liman dalgası anlamına
gelir.
Tsunamiyi oluşturan depremlerin en büyüğü 1703 yılında Japonya’nın Awa liman
şehrini vuran depremdir. Bu depremde oluşan tsunami de 100 000 kişi bir anda hayatını
kaybetmiştir. Bu şekilde oluşan diğer bir büyük deprem de 1755 Lizbon depremidir. Bu
depremde dalga yüksekliğinin normal deniz seviyesinin 5 m üzerine çıkmasıyla Portekiz ile
İspanya kıyılarında 60.000 insanın ölmesine neden olmuştur. Tsunaminin büyüklüğü onu
meydana getiren depremin büyüklüğüne bağlıdır. Daha büyük bir deprem daha büyük bir
tsunaminin meydana gelmesine neden olur.
Tsunami felaketlerine örnek olarak;
1700 yılı: Japonya’da depremin yol açtığı tsunamide 30 bin kişi öldü.
26-27 Ağustos 1883: Endonezya’nın Krakatoa adasında yanardağ patlaması sonucu
oluşan tsunamide 36 bin kişi öldü.
15 Haziran 1896: Japonya’da depremin yol açtığı tsunamide, 30 metrelik dev dalgalar
280 kilometrelik sahil şeridini yıktı ve 27 bin 122 kişinin ölümüne yol açtı.
28 Aralık 1908: Depremin yol açtığı tsunamide, 8 metrelik dev dalgalar, İtalya’nın sahil
kentleri ve Sicilya’yı vurdu, 120 bin kişi öldü.
1 Eylül 1923: Japonya’da depremin yol açtığı tsunamide, 11 metrelik dev dalgalar
Sagami Körfezi, Kanto Ovası, Atami ve Nebuvaka’yı vurdu. Çıkan yangın ve toprak
kaymalarıyla birlikte 145 bin kişi yaşamını yitirdi.
3 Mart 1933: Japonya’da depremin yol açtığı tsunamide, Sanriku’da 2990 kişi öldü.
1960 yılı mayıs ayı: Şili’de bir dizi depremin yol açtığı tsunamide 2300 kişi öldü.
17 Ağustos 1976: Filipinler’de depremin yol açtığı tsunamiMindanao adasını vurdu, 8
bin kişi öldü.
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3 Haziran 1994: Endonezya’da depremlerin yol açtığı tsunamide, 60 metreden yüksek
dev dalgalar Batı Cava bölgesini vurdu, 23 kişi öldü.
26 Aralık 2004 ytarihinde Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana
gelmiş olan deprem, toplam 40 ülkede yaklaşık 230.000 kişinin ölümüne yol açarak XXI.
yüzyıla damgasını vurmuştur. Depremden kaynaklanan tsunami dalgaları 30 m yüksekliğe
ulaşarak, özelikle denize kıyısı bulunan ülkelerde çok ağır hasarlara yol açmıştır.

3.3.3. Volkanizma
Magmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne
yakın derinliklere kadar gelerek soğuması olayına volkanizma denir.
Yer kabuğunun alt kesimlerinde magmadaki gazlar, kabuğun çatlaklı veya kırıklı
yapısını kullanarak havaya karışır. Böylece magma üzerindeki basınç azalacağı için magma
köpürerek kabuğa doğru yükselir ve sonuçta volkanizma gerçekleşmiş olur. Volkanizma
denilince daha çok yeryüzünde meydana gelen magmatik faaliyetler akla gelmektedir. Çünkü
volkanik şekiller yeryüzünde oluşmaktadır.
Püskürmeler sırasında açığa çıkan birçok gaz atmosfere çabucak yayılır. Günümüzden
3.500 yıl önce Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda patlayan volkan, Girit Adası’ndaki Minos
uygarlığını yok etmiştir. MS 79 yılında Vezüv yanardağı ile Akdeniz arasında muhteşem
yapılarla, bağ ve bahçelerle süslenmiş Pompei ve Herculanum kentleri, Vezüv yanardağının
patlamasıyla kızgın lav ve küllerin altında kalarak yok olmuşlardır. 1783 yılında İzlanda’da
Laki volkanından çıkan, olasılıkla kükürt dioksit olmak üzere püsküren, toksik gazların yıkıcı
etkileri oldu. Ülkedeki büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık %75’i ölmüş ve gaz kökenli pus,
sıcaklık düşüşlerine ve ekin zararlarına yol açmıştır; İzlanda nüfusunun yaklaşık %24’ü çıkan
kıtlık sonucunda öldü. Ülke 1783-1784 yıllarında uzun dönem ortalamasının 4,8 °C altındaki
sıcaklıklarla son 225 yılın en soğuk kışını geçirdi. Endonezya’daki 1815 Tambora püskürmesi,
bir önceki yıl Filipinler’deki Mayon volkanının püskürmesi de 1816’nın soğuk ilkbahar ve
yazına katkıda bulunmuştur. 1883’teki Krakatau püskürmesi de yaygın iklimsel etkileri olan bir
başka tarihsel püskürmedir. 1986’da Afrika ülkesi Kamerun’da bir karbon dioksit bulutu
nedeniyle 1746 kişi kendilerini kaplayan karbon dioksit bulutunda ölmüştür.

3.3.4. Kütle Hareketleri
Ayrışma ile oluşmuş malzemenin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle
yamaçlardan aşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yer değiştirme olayına
kütle hareketi denir. Yer çekimi ve yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin
oluşumunun en önemli nedenlerdir.
Kütle hareketlerinin bazıları şunlardır:


Kaya Düşmesi



Çamur Akıntısı
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Heyelan



Toprak Kayması



Kaya Bloğu Devrilmesi

3.3.5. Heyelan
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi
altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine Heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla
gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok sık
meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir ve aşınmada önemli rol oynarlar.
Dünya’da heyelanda can kaybının en fazla yaşandığı ve heyelanın en çok etkilediği
ülkeler; Çin, Hindistan, Filipinler, Endonezya, Nepal, Bolivia, Şili, Peru, Çin, Kolombiya,
İtalya, Honduras’tır. Heyelanlardan en çok etkilenen insan sayısı, Brezilya’dır. Brezilya’da
11 Ocak 1996 tarihinde olan heyelanda 4 milyon insan etkilenmiştir. Hindistan’da Temmuz
1986 yılındaki heyelanda 2,5 milyon, 12 Eylül 1995 tarihinde olan heyelanda ise 1,1 milyon
insan olumsuz etkilenmiştir.

3.3.6. Erozyon
Erozyon, bitki örtüsünden yoksun alanlarda başta toprak ve kayaç materyalleri olmak
üzere yer kabuğu üzerindeki çeşitli yüzey maddelerinin dağlık ve tepelik arazilerden eğim
boyunca, yer kabuğundan ayrılması su ve rüzgâr tarafından başka bölgelere taşınması olayıdır.

3.3.7. Kuraklık
Kuraklık, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan doğal bir olaydır. Kuraklık
başlangıç ve bitiminin belirlenmesinin güçlüğü nedeniyle diğer doğal afetlerden farklıdır.
Yavaş yavaş kuvvetini artırır ve olay sona erdikten yıllar sonra bile etkisini devam ettirebilir.
Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve yavaş yavaş diğer suya bağımlı
sektörlere yayılır.
1907 yılında Çin’de etkili olan kuraklık sırasında açlık sonucunda 24 milyon kişi
hayatını kaybetmiştir. 1921-1922 yıllarında Ukrayna ve Rusya’nın Volga bölgesini etkileyen
kuraklıkta 250.000 ile 5 milyon arasında insan ölmüştür. Hindistan’da 1900 yılında yaşanan
kuraklıkta 250.000 ile 3 milyon, 1965-1967 yılları arasında hüküm süren kuraklıkta ise 1,5
milyon Hintli hayatını kaybetmiştir. Afrika’nın Sahra bölgesinde 1972-1975 yılları arasında
600.000 Afrikalı ölmüştür. Afganistan’da 2000 yılı içinde 4 ay süren kuraklık tehlikeli
boyutlara ulaşmış, son 30 yılın en şiddetli kuraklığını yaşayan Afganistan’da, kuraklıktan 12
milyon Afganlı etkilenmiştir.
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3.3.8. Çığ
Çığ, bitki örtüsü olmayan genellikle engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi
yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile
başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak
tanımlanır.
İnsanlık tarihinin bildiği büyük çığ felaketleri vardır. MÖ 218 yılında Hannibal, Alp
Dağları’nda meydana gelen çığla 38.000 kişilik ordusunu kaybetmiştir. 1910 yılında ABD’nin
Washington eyaletinde Steres geçidinde demiryoluna düşen çığda 96 kişi hayatını kaybetmiştir.
1962 yılında Peru’da And Dağları’nda meydana gelen çığda 4000 kişi hayatını kaybetmiştir.
Hindistan’ın Keşmir eyaletinde 2005 yılında 226 kişi hayatını meydana gelen çığda
kaybetmiştir.

3.3.9. Fırtına, Kasırga ve Hortum
Rüzgâr, basınç farklarının ortaya çıkardığı doğal bir atmosfer olayıdır. Büyüklüğü,
oluşma şekli ve yıkıcılığına göre farklı isimlerle anılır. Rüzgârın yıkıcılığı en fazla olanı fırtına,
kasırga (tayfun) ve hortum (tornado) denen hava olaylarıdır. Genelde bu hava olayları okyanuslarda veya okyanusa kıyısı bulunan karalarda görülür.

3.3.9.1. Fırtına
Fırtına belirli bir hıza (63 km/saat - 120 km/saat arasında) ulaşan kuvvetli rüzgârlarla
birlikte şiddetli yağışların ve şimşek ve yıldırım gibi diğer hava olaylarının görüldüğü
atmosferik bir olaydır.

3.3.9.2. Kasırga (Tayfun)
Sıcak iklim kuşağında, ani basınç farklarından kaynaklanan ve hızları saatte 120
km/saatten fazla olan çok şiddetli rüzgârlardır.
Tayfun (Çince ‘‘Büyük rüzgâr’’ demektir), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus’un
güneybatısında siklon, Meksika Körfezi kıyılarında ve Karaipler’de hurrican (hariken),
Japonya’da kamikaze, Afrika’nın bazı kesimlerinde ve Latin Amerika kıyılarında da tornado,
Avutralya’da willywilly olarak adlandırılmıştır.

3.3.9.3. Hortum (Tornado)
Tornadolar çok kuvvetli dönen fırtınalar oldukları için, oluştukları ve geçtikleri yerdeki
su kütlesi başta olmak üzere, her şeyi yukarıya doğru emerek kaldırabilmektedir. Bunun için
öncelikle kıyıdaki yerleşim birimlerinde büyük hasar ile önemli ölçüde mal ve can kaybı
görülebilmektedir. Tornadoların rüzgâr hızı saatte birkaç yüz metreyi ve varlıkları da birkaç
saati geçmez. Denizde olabilecekleri gibi karalarda da oluşabilirler. Karada oluşanlarına
hortum adı verilir.
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3.3.10. Orman Yangını
Doğal ya da insan etkisiyle ormanların tamamen ya da kısmen yanmasına orman
yangını adı verilir. Şiddet açısından en büyük zararı veren doğal afetler deprem, volkanik
patlamalar, tsunamiler ve kasırgalar olmakla beraber meydana geliş sıklığı açısından ilk sırayı
yangınlar almaktadır. Orman yangıları doğal ve beşerî nedenlerden çıkmaktadır. Doğal
faktörler; yıldırım düşmesi, volkan patlaması ve aşırı sıcaklar olarak gösterilebilirken, insan
kaynaklı orman yangınları da ortaya çıkmaktadır.

3.4. Afetlerin Tarihsel Gelişimi
Tarihte çok sayıda ölüme neden olan sel, deprem, yanardağ patlaması ve toprak kayması
gibi doğal afet meydana gelmiştir. Örneğin; Çin’in kuzey Şanksi eyaletinde, 1556 yılında
meydana gelen deprem yaklaşık 850.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Hindistan, Kalküta’da, 1737’de meydana gelen depremde, 300.000 kişi ölmüştür.
Endonezya’daki Tambora yanardağının 1815 yılında patlaması sonucu 92.000 kişi hayatını
kaybetmiştir. Endonezya’da 1883’te Krakatoa yanardağının patlamasından sonra 36.000 kişi
ölmüş, Çin’de 1870’te Sarı Nehir taşmış ve 1 milyondan fazla kişi ölmüş, ABD’de 1900’da
kasırga sonucu Texas’ta 8.000 kişi hayatını kaybetmiştir
Tarihî süreç içinde, dünya sorunlarının azaldığı veya çoğaldığı yıllar olmuştur. Öyle ki
bazı yıllara “felaketler yılı” adı verilmiştir. Örneğin, 1975 yılı, dünya genelinde, doğal afetlerin
en fazla olduğu yıl olmuştur. Bu yılda dünyanın dört bir tarafında afetler meydana gelmiş ve
binlerce insan hayatını kaybetmiştir.
Afetlerde özellikle de su baskınları, 2013 yılında milyonlarca canlıyı yaşamdan kopardı.
Ölümle sonuçlanan doğa afetlerinin %90’ı kaynakların az olduğu yoksul ülkelerde meydana
geldi.
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Şekil 3: 2000-2012 Yıllarında Dünyada Görülen Doğal Afetler

3.5. 2013 Yılına Genel Bir Bakış
Deprem ve tsunami: Dünya’daki toplam deprem sayısı 2011’de 2495, 2012 yılında
1558 iken henüz yıl tamamlanmamasına rağmen 2013 yılında Dünya’da 5’den büyük deprem
sayısı 1193dür. Bu depremlerin 1064 tanesi 5-5,9 büyüklüğünde; 115 tanesi 6-6,9
büyüklüğünde, 17 tanesi 7-7,9 büyüklüğünde; 2’si de 8’den büyük depremlerdir. Depremlerde
kayıtlı can kaybı sayısı 1603’dür. En büyük deprem (M=8.3) Rusya’nın kuzeydoğusunda
meydana geldi. En ölümcül olanı ise Pakistan’ın Belucistan’da yaşandı ve 825 kişi hayatını
kaybetti.
Fırtına, kasırga, tayfun, siklon, şiddetli yağış ve su baskınları: Filipinler’de meydana
gelen Haiyan Süper Tayfunu 2013 afet istatistikleri alt üst etmiştir. Rüzgârın saatte 370 km
estiği 5 kategorisindeki Haiyan Süper Tayfunu, tarihinin en büyük süper tayfunudur. 3 ile 11
Kasım arasındaki günlerde bu bölgede her şeyi yakıp yıkmıştır.
Meteor düşmesi: 15 Şubat 2013 Rusya’nın Güney Ural bölgesinde Chelyabinsk’e
düşen meteor saatte 66.900 km hızla (sesten 60 kat hızlı) hareket ederken yaydığı parlak ışık
bir ateş topu gibi geniş bir alanda izlenmiştir. 1500 kişi ciddi şekilde yaralanmasına yol açmıştır.
Patlamanın şokuyla 6 şehirde 7,200 yapı hasar görmüştür. Boyu 17-20 metre olan meteoritin
en büyük parçası (654 kg) 16 Ekim’de Chebarkul Gölü’nde bulunmuştur. İnsanların en
hazırlıksız yakalandığı afetlerden biri olan meteor düşmesi gerçekten de büyük felaketlere yol
açabilir.
2013 Temmuz ayına itibarıyla insanları en fazla etkileyen 10 afet aşağıdadır:
53

Şekil 4: Dünyada İnsanları Etkileyen Afet Türleri
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Uygulamalar

55

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet türlerinin sınıflandırılması ve farklı afetlerin doğru tanımının yapılması hakkında
bilgi sahibi olundu. Afetlerin tarihsel gelişimi ve 2000-2012 yılları arasındaki afet türlerinin
dağılımı ve 2013 yılındaki dünyada ilk on afet türü ve etkilenen kişi sayısı bakımından
mukayese ve değerlendirmesi yapıldı.
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Bölüm Soruları
1) Doğal afetleri gruplandırarak yazınız.
2) İnsan kaynaklı afetleri gruplandırarak yazınız.
3) Kökenlerine göre afetleri gruplandırarak yazınız.
4) 2013 yılında insanları etkileyen en büyük afet hangi ülkede meydana gelmiştir?
5) 2013 yılında insanları etkileyen en büyük afet türü nedir?
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4. AFETLER İÇİN ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMLARININ
BELİRENMESİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin öneminin kavranması

4.2.

Afetlerde önemli çevre sağlığı hizmet alanlarının öğrenilmesi

4.3.

Afet öncesi alınacak önlemlerin belirlenmesi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetlerde çevre sağlığı
hizmetlerinin önemi
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afetlerde önemli çevre
sağlığı hizmet alanları
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afet öncesi alınacak
önlemlerin belirlenmesi
konusunda bilgi sahibi
olmak
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Anahtar Kavramlar

63

Giriş
Bu bölümde afetler için gerekli olan ve toplumun sağlık düzeyinin korunmasında en
etkin uygulama araçlarından biri olan çevre sağlığı programlarının belirlenmesi konusunda
grekli teknik alt yapının oluşturulması ve bunların uygulanmasında dikkat edilemesi gereken
noktaların öğrenilmesi hedeflenmektedir.
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4.1. Afetler ve Etkileri
Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre afet, dışardan yardım gerektirecek büyüklükteki
ani ve çevresel (ekolojik) bir olaydır. Afetler toplumun örgütlü biçimde hazırlıklı olması
gereken en önemli sosyal ve çevresel sorunlar arasındadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
afetlerle ilgili önemli kuruluşlar bulunmakla birlikte afet sırasında çeşitli kuruluşlar arasında iş
birliği sağlanmasına yeterli olmamaktadır.
Çoğu kez afet bölgesine organize olmayan biçimde yardım çabası içerisine girilmesi,
belirli ve uygulanabilir bir afet planının olmaması, afet sırasındaki yetki kargaşası sorunu
güçleştiren faktörler arasındadır.
Afetler en önemli zamansız ölüm, sağlık düzeyinde gerileme ve yaşam kalitesinin
düşme nedenidir. Genel anlamda afetler toplumsal yıkımlara yol açan olağanüstü büyük
olaylardır.
PAN American
sınıflandırılmasında:

Health

Organization

afetlerin

kısa

süreli

etkilerine

göre

1. Ölüm sayısı
2. Yoğun tıbbi bakım gerektiren ağır yaralanmalar
3. Enfeksiyon hastalıklarında artım
4. Yiyecek darlığı
5. Büyük nüfus hareketleri
gibi etkileri göz önüne alarak sınıflandırmaktadır.
İnsanlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında en yıkıcı Afetler oluş nedenlerine
göre doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Doğal afetler deprem, su baskını, siklon gibi olayları; yapay afetler ise savaş, göç gibi
olayları kapsamaktadır. Birçok afetin doğal olarak kabul edilmesi giderek güçleşmektedir.
Sözgelimi su baskınları vb. gibi durumlarda insan etkinlikleri giderek daha önemli rol
oynamaya başlamıştır.
İnsan nedenli afetler üçe ayrılabilir:
1. Ani afetler
2. Sinsi afetler
3. Savaş ve çatışmalar
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4.2. Halk Sağlığı Açısından Afet Sınıflaması
4.2.1. Doğal afetler
İklimsel





-

Su baskınları

-

Fırtınalar

-

Depremler

-

Volkanik patlamalar

-

Sismik deniz dalgaları (Tsunami)

İnsan nedenli afetler
Ani


Patlamalar



Yangınlar



Çarpışma, düşme(uçak vb.)



Yayılma, dökülme(petrol vb.)



Radyasyon etkilenimi

-

-

Sinsi-sürekli


Kuraklık ve kıtlık



Kimyasal etkilenim



Radyasyon etkilenimi



Dünyanın ısınması-sera etkisi
Savaş ve çatışmalar

4.3. Değişik Afet Tiplerinin Yaptığı Etkiler
4.3.1. Deprem
Birçok ölüme neden olmaktadır. Etkin ve yaygın tıbbi tedavi gerektiren yaralanmaların
boyutu büyük olabilir. Bütün büyük afetlerin hepsinde salgın çıkma riski her zaman göz önünde
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tutulmalıdır. Gıda yetersizliği depremle doğrudan ilgili bir durum değildir. Ancak başka
olumsuz koşullar varsa depremde gıda sorunu çıkabilir. Kitlesel hareket nadiren olmaktadır,

4.3.2 Yanardağ patlamaları
Ölüm miktarı değişmektedir. Tıbbi bakım gereksiniminin boyutu da değişiklik gösterir.
Salgın riski bütün afetlere olduğu gibi volkanik patlamalarda da beklenilmezdir. Yiyecek kıtlığı
önemli boyutta olabilir. Kitlesel nüfus hareketleri önemli sonuçlar arasındadır.

4.3.3. Su Baskını ve Seller
Ölüm oranı azdır. Tıbbi bakım gerektirenlerin oranı da azdır. Salgın hastalık tehlikesi
bütün afetlerde olduğu gibi yüksektir ve gıda yetersizliği, kitlesel nüfus hareketleri gibi
durumlar sellerde de ortaya çıkabilir.
Görülüyor ki değişik afet durumları farklı sonuçlarla verebilmektedir. Her afetin
kendine özgü koşullarının bulunduğu da unutulmamalıdır.

4.4. Afet İçin Çevre Sağlığı Planları
Olağanüstü durum öncesi çevre sağlığı konusunda önlemler alınmalıdır. Bunun amacı
felaket sonrası bölgede gelişecek çevre sağlığı tehlikelerini ortadan kaldırmak veya azaltmaktır.
Bu amaçla acil çevre sağlığı planı yapılmalıdır.
Bir olağanüstü durum esnasında oluşabilecek kaosu önlemek için görev alacak personeli
eğitmek ve bu duruma karşı planlar yapmak son derece önemlidir. Olağanüstü durum öncesi
çalışmada yapılacak işler;
1. Planlama,
2. Örgütleme,
3. İşe adam alma, iş dağılımı,
4. Yönetme, yönlendirme,
5. Eşgüdüm,
6. Rapor verme,
7. Bütçeleme olarak sıralanmaktadır.
Özellikle çevre sağlığı hizmetleri için personel sayısı hesap edilirken iki nokta göz
önünde bulundurulmalıdır:
1. Personel sayısı olağanüstü durumdan etkilenen kişi sayısı ve bölge genişliği göz
önünde bulundurulmalıdır,

67

2. Her görev için iki görevli saptanmalıdır.
Olağanüstü durum planında kullanılacak yöntemler ve izlenecek yollar olabildiğince
günlük rutin uygulamalara benzer olmalıdır. Böylece sorumlu sağlık personelinin
alışkanlıklarından yararlanma gibi planın uygulanabilirliği artar.
Su temini, drenaj, sanitasyon, çöp ve atık, konut ve gıda hijyen gibi alanlarda öncelikli
ihtiyaçlar ve eşitsizlikler dokümante edilmelidir.
Bölge ve sosyoekonomik grubunun bulaşıcı ve vektör kaynaklı hastalıklarının sıklığı da
kapsamlı bir risk planlamasına entegre edilmelidir.
Çevre sağlığı hizmetlerinde olası aksaklıklar bir kontrol listesi ile sunulmalıdır.
Aşağıdaki eylemler hızla yeterli çevre sağlık hizmetleri ve şartları yeniden oluşturmak
için tavsiye edilir:
•
Afet bölgesi yakınındaki yerlerin nüfus hareketleriyle ilgili bilgi edinmek ve
sığınma kamplarının yerlerini, tamamı ya da bir kısmı boşaltılmış alanlar, hastaneler ve sağlık
tesisleri, yardım görevlilerinin yerleri haritalanmalıdır. Bu haritalama ile öncelikle ilgilenilmesi
gereken yerleri belirlemede yardımcı olacaktır.
•
Halka su temini, atık bertaraf sistemleri ve gıda üretimi, depolanması ve dağıtım
ağlarına hasarın derecesini belirlemek için hızlı değerlendirmeler yürütmek.
•
Bu temel çevre sağlığı hizmetlerinin sunulması için kalan iş kapasitesinin
belirlenmeli.
•
Hasar görmeyen yiyecek stokları, insan kaynakları ve hazır ekipman,
malzemeler ve erzaklar da dâhil olmak üzere mevcut kaynakların bir envanterini yapmak.
•
belirlemek.

Su, temel sanitasyon, konut ve gıda için afet zedelerin acil ihtiyaçlarını

•
Mümkün olduğunca çabuk temel tüketim ihtiyaçları karşılandıktan sonra,
öncelikli yerlerin ihtiyaçları sağlanmalı. Eğer çok miktarda zayiat varsa hastanelerin ve diğer
sağlık tesislerinin su ihtiyacı artabilir.
•
Afetzedelerin düzgün şekilde yerleştiğinden ve geçici yerleşim yerleri ile diğer
yüksek riskli alanlarda temel çevre sağlığı hizmetlerinin sağlandığından emin olunmalıdır.

4.5. Afet Hâllerinde Çevre Sağlığı Önlemleri
Afetler olağanüstü durumlardır. Bu durumda, müdahale edebilmek için eldeki
kaynaklardan daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçta toplumun beslenme, barınma,
giyinme, tıbbi bakım ve diğer yaşamsal gereksinimleri artar. İnsanların, çevrenin olumsuz
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etkilerinden ve koşullarından korunması da gerekir. Afetlerin etkilerinin şiddeti bir yandan da
nüfus yoğunluğuna bağlıdır.
Artan nüfus yoğunluğu, sağlıkla ilgili koşulları olumsuz etkileyerek normal toplum
yaşamını bozar ve çevre sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacı artırır. Afetin türü ne olursa olsun,
günlük yaşam alt-üst olduğu için, sağlığı tehdit eden faktörlerin toplumu etkisi altına alma riski
de artar. Zararlı ve tehlikeli atıkların yok edilememesi durumunda toplum büyük zararlar görür.
Afet hallerinde, bit, fare gibi zararlıların istilası, bulaşıcı hastalıkların patlak vermesi,
zehirlenmeler vb. sıklıkla görülen olaylardır. Bu nedenle afet halinde çevre sağlığı hizmetlerine
özel bir önem verilmelidir.
Diğer taraftan; afetlerde müdahale edilmediği takdirde diğerlerinden daha çok ve daha
kısa sürede etkilenecek bazı gruplar vardır ki bunlar risk altındaki gruplar olarak adlandırılır.
Risk altındaki gruplar, genç kadınlar, yaşlılar, travmaya maruz kalmış veya yalnız yaşayan
çocuklar, fiziksel veya psikolojik engeli olanlar; destekten yoksun aile reisleri olarak ele
alınmalıdır.

4.6. Afet Öncesi Yapılması Gereken Değerlendirmeler
1. Çevre sağlığı acil çalışma planı oluşturmada öncelikle acil çalışmalara katılacak
örgütlerin envanterini çıkarmalıdır. Bu amaçla, yerel olaylarla ilgili planlarda rol alacak gruplar
arasında iletişim kanalları oluşturulmalı, isim, adres ve telefon numaralarını içeren bir liste asil
ve alternatif üyeler için hazırlanmalıdır.
2. Afetin haberleşme, ulaşım, sağlık gibi yaşamsal hizmetler üzerindeki etkileri
değerlendirilmeli ve temel çevre sağlığı düzeyleri belirlenmiş olmalıdır.
a. Afetin çevre sağlığı yönünden önem gösteren altyapılara etkisi belirlenmelidir.
b. Afetin ulaşım üzerine etkileri öncelikle belirlenmelidir. Temel gıda maddeleri ile ilaç,
giyecek vb. konusunda yapılacak yardımlar ve diğer hizmetlerin planlaması ulaşım durumuna
göre yapılmalıdır.
c. Afetin su ve besinler üzerine bulaşma açısından etkileri belirlenmelidir. Bulaşmanın,
su ve besinlerin kaynağında, taşınmasında, işlenmesinde, depolanmasında veya dağıtımın farklı
aşamalarında gerçekleşebileceği düşünülmelidir.
d. Kimyasal kirleticilerin gıda ve su stoklarına ulaşması yönünde kuşkuların güçlendiren
kanıtlar yoksa ilk önce mikrobiyolojik bulaşma açısından afetin etkileri değerlendirilmelidir.
Zarar görmesi halinde, örneğin afet bölgesindeki nüfusun % 15’ine güvenilir su sağlanabileceği
gibi sonuçlar göz önüne alınarak hizmet kapasitesinin gereksinimlerine ölçüde karşılayacağı
belirlenmelidir.
3. Değerlendirme sonucunda, öncelikler belirlenerek kaynak kullanımı açısından en
verimli program yapılmalıdır. Planlamada risk altındaki grupların sorunlarının çözümüne
öncelik verilmelidir.
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4. Personelin korunması için gereken önlemler alınmalı, barınma, beslenme ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanması planlanmalıdır.
5. Destek ve donanımla ilgili malzemelerin değerlendirilmesi gerekir. Hizmetin
ulaştırılabilmesi için mevcut kullanılabilir yollar, harita ve imar planları, şehir su, elektrik ve
kanalizasyon şebekelerinin krokileri, temel ve yardımcı personel listesi, acil gereksinimlerin
listesi, bunların nasıl sağlanabileceği ve kullanılabileceği, stoktaki malzemelerin envanteri gibi
normal koşulların sağlanabilmesi için gerekli olan malzeme kayıtları varsa hemen çalışmalara
temel alınmalı, yoksa bunların tahmini durumları belirlenmelidir.
6. Afet bölgesinde, afetin türüne göre çevre sağlığı risk haritası çıkarılmalı ve
planlamalarda göz önüne alınmalıdır.
7. Acil önlemler başlatıldıktan ve afetin ani etkileri kontrol altına alındıktan sonra,
iyileştirme Önlemleri belirlenmeli ve uygulama başlatılmalıdır. Bu çalışmalardan; acil
önlemlerin sürekliliğinin sağlanması, desteklenmesi, ek önlemler alınması, su, gıda, sıvı ve katı
atıkların izalesi, ulaşım, elektrik gibi ihtiyaçların yeterli ve sürekli karşılanabilir hale getirilmesi
sağlanmalıdır.
8. Her uygulama, her seferinde yapılacak değerlendirmelerle yeniden ele alınmalıdır.
9. Son olarak eldeki olanaklarla verilecek hizmetin geliştirilmesini sağlamak üzere
çalışmalar yapılmalıdır. Bütün bunların yapılabilmesinde önceden çevre sağlığı açısından
önemli olan tüm alt yapı ve yapılarla ilgili bilgi sahibi olunması esastır.
Afet sonrasında çevre sağlığı ile ilgili riskler çoğu kez kurtarma, yerleştirme vb.
çalışmalar nedeniyle göz ardı edilebilir. Çevre sağlığı personeli herhangi bir afet durumunda
bölgede çevre sağlığı açısından kontrol edilmesi gereken tüm noktaları denetim listeleri halinde
hazırlamalıdır.

4.7. Afet Öncesi Yapılması Gereken Denetimler
1. O bölgede meydana gelebilecek değişik afet tiplerine göre zarar görebilecek alt yapı
bileşenleri nelerdir?
2. Su deposu ne durumdadır?
3. Afete bağlı olarak katı atık toplama ve zararsız hale getirme bölgeleriyle ilgi li
herhangi bir sorun çıkabilir mi?
4. Afet bölgesinde çevreye kimyasal yayılımına neden olabilecek herhangi bir depo,
sanayi kuruluşu vb. var mıdır?
5. Afete bağlı olarak çevreye yayılabilecek petrol, kimyasal vb. birikinti veya
depolanma bölgesi var mıdır?
6. Afetlere bağlı olarak yıkılabilecek baraj, set vb. var mıdır?
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7. Bir afetin oluşması bir başka afetin ortaya çıkmasına neden olabilir mi? Söz gelimi
depreme bağlı olarak toprak kayması veya çığ sorunu ortaya çıkabilir mi?
Su ve buna benzer birçok sorunun önceden sorularak afet senaryoları halinde
değerlendirilmesi gerekir. Afet senaryo çalışmaları sağlık personelinin gerekli müdahalelere
hazır olması açısından çok büyük önem taşımaktadır.
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Uygulamalar

72

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, halk sağlığı açısından afet türleri ve bunların meydana getireceği olumsuz
etkilerin neler olabileceği tartışıldı. Ayrıca afetler öncesinde yapılması gereken çevre sağlığı
planları ve denetimlerin neler olduğu beliritilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) PAN American Health Organization’a göre afetlerin kısa süreli etkilerine göre
sınıflandırınız.
2) Halk sağlığı açısından afetleri sınıflandırınız.
3) Afetlerde çevre sağlığı açısından afet öncesinde yapılması gerekenleri yazınız.
4) Afet öncesinde yapılması gereken değerlendirmeler nelerdir?
5) Afet öncesinde yapılması gereken değerlendirmeler nelerdir?
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5. AFETLER İÇİN ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMLARININ
BELİRENMESİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Afetlerde Genel Sağlık Hizmetleri
5.2. Afetlerde Su Sağlığı Hizmetleri
5.3. Afetlerde Gıda Sağlığı Hizmetleri
5.4. Afetlerde Katı Atıkların Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetlerde genel sağlık
hizmetlerinin nasıl
sunulması gerektiğini
öğrenmek
Afetlerde su sağlığı
hizmetlerinin özelliklerini
öğrenmek
Afetlerde
gıda
sağlığı
hizmetlerinin
özelliklerini
bilmek
Afetlerde
katı
atıkların
yönetiminin
özelliklerini
bilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Afetlerde genel sağlık hizmetlerinin nasıl sunulması gerektiği konusunda bilgi sahibi
olmak yanında, olağanüstü durumlarda toplumun hijyen gereksinimlerini sağlamak ve
yaşamsal önem taşıyan beslenme, su tüketimi ve atıkların kontrol altına nasıl alınması gerektiği
konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
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5.1. Afetlerde Genel Sağlık Hizmetleri
5.1.1. Temel Koruma
Toplumun sağlık düzeyini, refah düzeyi ve yaşam kalitesini iyileştirerek yükseltmektir.
Fizik, biyolojik ve sosyal çevrenin kalitesini yükseltme çalışmalarını kapsar. Özellikle eğitim,
gelir, çalışma koşulları, demokrasi ve insanlar arası ilişkiler ile su, hava, besin, konut, atık,
sanayi ve kent sağlığı gibi konularla ilgilenir.

5.1.2. Birincil Koruma
Hastalıklara özgü koruma çalışmalarıdır ve başlıca dört yöntemi vardır:
1) Çevredeki hastalık etkenlerini yok etmek
2) Etkenleri insandan uzaklaştırmak, ayırmak, onların insana ulaşmasını engellemek
3) Etkenlere karşı insanları güçlü kılmak
4) Etkenlere karşı insanları duyarsız kılmak

5.1.3. İkincil Koruma
Kişilerin yakalandığı hastalıkları en az hasarla geçirmesini sağlama çalışmalarıdır.
Bu amaçla yapılması gerekenler şunlardır:
1) Erken tanı ve uygun tedavi programları geliştirmek ve uygulamak
2) Tanı ve tedavide ekonomik ve etkili yöntemler geliştirmek
3) Klinik ve polikliniklerde etkin ve ekonomik tedavi yöntemlerinin uygulanmasını
yaygınlaştırmak

5.1.4. Üçüncül Koruma
Daha çok tamamen iyileştirilemeyen hastalıklarla ilgili hizmetleri kapsar.
Bu hizmetler;
1) Prognozu kontrol altına alarak komplikasyonları önleme/azaltma,
2) Tıbbi esenlendirme,
3) Sosyal esenlendirme başlıkları altında toplanır.
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Bu tanım, yaklaşım ve işlevlerden de anlaşılacağı üzere; aslında halk sağlığı; afet tıbbı
ya da afetlerde yürütülecek sağlık hizmetleri alanına giren, tedavi edici hizmetler de dâhil, tüm
sağlık hizmetlerini kapsar. Ancak bu hizmetlerin tamamını bütüncül ve koruyucu bir anlayışla
yorumlar ve adlandırır.

5.2. Afet Sürecinin Dönemleri
5.2.1. Sessiz Dönem
Afetin görülmediği, daha başka bir anlatımla aynı türden bir afetin belli bir coğrafya ya
da yerleşim yerindeki birbirini izleyen iki oluşu arasındaki döneme o afetin sessiz dönemi adı
verilir. Bu dönemin süresi afet türü ve bölgesine göre değişir. Örneğin; Türkiye’de her on biron beş ayda bir yıkımlı deprem yaşanmaktadır.
Dolayısı ile depremin Türkiye’deki sessiz dönemi ortalama on bir- on beş bir aydır. Sel,
çığ ve fırtınalar genellikle belli mevsimlerde tekrarlar ise de yüksek yıkımlı ve kırımlı
olanlarının sessi dönemi her bölgede farklıdır ve birbirini izleyen iki yüksek kırımlı afetin
arasında kalan süre bu afetler için sessiz dönem olarak kabul edilir.

5.2.2. Alarm Dönemi
Afetin beklendiği, tahmin edildiği, dolayısı ile de topluma alarm verilerek, afetin
kırımlarından kaçıldığı dönemdir. Kısa erimli alarmlar afet tür ve yerine göre, iki ile 48 saat
kadar sürer.

5.2.3. İzolasyon Dönemi
Afeti tetikleyen olayın (deprem, sel, fırtına, nükleer bomba vb.) başladığı andan,
toplumun olayın şokunu ve izolasyonunu üzerinden attığı ana dek geçen zamandır. Olay türüne
göre üç saat ile üç gün kadar sürer.

5.2.4. Dış Yardım Dönemi
Afet bölgesine dış yardımım ulaşması ile başlayan ve bu yardımın kesilmesine dek süren
dönemdir. Üç gün ile üç ay bazen daha da uzun sürer.

5.2.5. Esenlendirme Dönemi
Afet bölgesindeki yıkımların yerine yenilerinin konularak, bölgenin afetten önceki
durumuna getirilmesine afetin rehabilitasyonu denir. Bu işlerin yapılması için geçen zamana
ise esenlendirme (rehabilitasyon) dönemi denmektedir. Süresini; afetin şiddeti ve ülkenin sosyo
ekonomik düzeyi belirler. Genellikle, yıllarla ifade edilir.
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Özetle “afetlerde halk sağlığı hizmetlerinin” amaç ve kapsamı, afet süreçlerinde
(sessiz-alarm-izolasyon-dış yardım-rehabilitasyon dönemleri) yürütülecek olan tüm tıbbi
hizmet ve uygulamalardır.
Fizik, biyolojik ve sosyal çevrenin kalitesini yükseltme çalışmaları aynı zamanda afet
risklerini yok etmek anlamına da gelir. Özellikle su, hava, besin, konut, atık, sanayi ve kent
sağlığı gibi konular ele alınırken hem afet risk yönetiminin, hem de afet kriz yönetiminin
gerekleri gözden kaçırılmamalıdır.
Örneğin; sessiz evredeki içme kullanma suyu çalışmaları sırasında bir yandan su
sisteminin bizzat kendisinin bir afet tetikleyicisi olma (salsın, baraj çökmesi, su baskını, su
yoksunluğu vb.) riski en aza indirilirken (sıfır ya da kabul edilebilir risk düzeyi) öte yandan da
olası ve ileride meydana gelecek herhangi bir afette hem su ihtiyacını karşılayacak nicelikte ve
hem de ikincil sağlık sorunlarına yol açmayacak bir nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır.
Aynı şekilde bir sanayi kuruluşunun bir yandan kendisinin bir afet tetikleyicisi olma riski sıfır
ya da kabul edilebilir risk düzeyine indirilirken öte yanda da herhangi bir afette ikincil bir çevre
ya da sağlık sorununa yol açacak riski taşımaması gerekir. Konutlar/binalar, yollar köprüler,
hastaneler, ulaştırma yapıları ve tüm diğer kent yapıları için bu tür örnekler verilebilir.

5.3. Afetlerde Su Sağlığı Hizmetleri
Kuşkulu kaynaklardan sağlanan su kaynatılmalı veya süzüldükten sonra mutlaka
klorlanarak 15 dakika sonra kullanılmalıdır. Gereğinde potasyum permanganat, iyot vb.
maddelerle dezenfeksiyon uygulanabilir. Soğuk ılıman iklimlerde kişi başına günde üç litre,
sıcak iklimlerde ise en az 6 litre su gerekmektedir, kamp alanlarında su tanklarının en az 200
litrelik olması, kolay temizlenebilir ve taşınabilir şekilde yapılmaları gerekmektedir. Kullanım
sırasında tankın içerisindeki su kirlenmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bir kamp yerinde kişi
başına en az 15 litre/gün su sağlanmalıdır.
Tank en uzak çadıra en fazla 100 metre mesafede olmalıdır. Sahra hastanelerinde
sağlanması gereken su miktarı kişi başına 40-50 litre/ gündür. Toplu beslenme merkezlerinde
bu miktar 20-30 litre, geçici kamp ve barınma yerlerinde 15-20 litre, yıkanma tesislerinde ise
35 litre olmalıdır. Afet sırasında bölgede şebeke klorlaması normalin iki katına çıkartılmalıdır.
Taşıma suda ve uçta serbest klor düzeyi litrede 0,7-1 mg olmalıdır.
Herhangi bir boru sisteminin dezenfeksiyonu için 1 saat süre ile 100 mg/litre veya 24
saat 50 mg/litre klorlu su uygulanmalıdır. Aşın klorun uzaklaştırılması amacıyla sudaki her
1000 mg klor başına 0, 88 gram sodyum tiyosülfat konulur.
Suyu kirleten kaynakla su arasında en az 30 metrelik mesafe konulmalıdır.
1. Afet bölgesinin su ihtiyacını sağlayan kaynak isale hattı, depo ve şebekenin öncelikle
gözden geçirilerek kontaminasyon ve su kaybı olup olmadığı tespit edilmelidir.
2. Olası bulaşma durumlarında kirletici kaynağın yok edilmesi, dezenfeksiyon ve varsa
su kaybının önlenmesi planlanmalıdır.
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3. Her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez su numunesi alınmalı ve
analizi yaptırılmalıdır.
4. Afetin geç etkileri nedeniyle doğabilecek olumsuzluklar önceden düşünülerek kontrol
altına alınmalıdır.
5. Varsa alternatif su kaynaklan tespit edilmeli ve kirlilik tayini sürekli yapılıp birden
fazla seçenek elde bulundurulmalıdır.
6. İçme ve kullanma sularında süper klorlamaya geçilmelidir. Sular mümkünse
kullanıma sunulmadan merkezi klorlama veya benzeri yöntemlerle dezenfekte edilmeli, bu
mümkün değilse gerekli eğitim verilmek koşuluyla bireysel klorlama yoluna gidilmeli ve bunun
için gereken malzeme halka dağıtılmalıdır.
7. Su kaynaklarının afet nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi durumunda ya da buna ait
kuşku oluştuğunda, gereksinim uygun şekilde tankerlerle veya kapalı ambalajlarla
karşılanmalıdır.
8. Su şebekeleri kullanılamaz duruma geldiğinde toplu kullanıma müsait yerler
belirlenmeli mümkün olduğu takdirde geçici su şebekesi kurulmalı, eğer mümkün olamıyorsa
o zaman sağlık kuruluşunun denetiminde tankerlerle getirilen sular klorlanarak halka
ulaştırılmalıdır. Ancak, tankerle su taşıma durumunda ailelerin kullanabilmesi için musluklu su
bidonları sağlanmalıdır. Bu suların drenajı ise birikintiye neden olmadan uygun şekilde
sağlanmalıdır.
9. Eğer düzenli kaynaklar kullanılamaz durumdaysa alternatif güvenilir su ve gıda
kaynakları belirlenmelidir. Su arıtım tesisleri devre dışı kalırsa yedek veya taşınabilir üniteler
devreye sokulmalıdır.
10. Su şebekesinde bozukluk olsun ya da olmasın mutlak surette süper klorlamaya
geçilmeli en az 1 mg/litre bakiye klor sağlanmalıdır.
11. Afet durumunda kuyu sularının kullanılması uygun değildir. Ancak, çok zorunlu
hallerde kuyu sulan kuyudan çekildikten sonra tercihen klorlanarak, klorlama imkânı yoksa
kaynatılarak kullanılmalıdır.
12. Su kaynaklarına yönelik sürveyans çalışmaları sıklaştırılmalıdır.
13. Suların kişisel dezenfeksiyonu için halk eğitilmeli, gerekli ise evlere % l’lik stok
klor çözeltisi dağıtılmalı, nasıl kullanılacağı öğretilmelidir.
14. Dezenfeksiyon işlemlerinin yeterince yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla
şebekenin daha önceden tespit edilen belirli sayıdaki uç noktalarında klor miktarı saptanmalı
ve tüketime verilen diğer içme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizleri yapılmalıdır.
15. Yapılan kontrollerde bulaşma bulunan içme ve kullanma sularının bulaşma
nedenleri araştırılmalı, kirlilik giderilinceye kadar bu suların tüketilmesine engel olunmalıdır.
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5.4. Afetlerde Gıda Sağlığı Hizmetleri
Yemek kaplan en az beş dakika kaynatılmalı veya 30 dakika 100 mg/litre klor
solüsyonunda bekletilmelidir.
1. Gıda stokları belirlenmelidir.
2. Saklanması güç ve çabuk bozulabilecek besinlerin tüketilmesine öncelik verilmelidir.
3. Afet nedeniyle kontamine olmuş besinler derhal uygun şekilde imha edilmelidir.
4. Bölgeye yardım kuruluşlarının kısa sürede ulaşımı sağlanmalıdır.
5. Seyyar mutfaklar kurulmalı, mümkün olduğu kadar çok sayıdaki kişiye merkezden
dağıtım olacak biçimde iki öğün verilmelidir.
6. Kurulan mutfakta çalışanlar ve servis yapanlar ellerini sık sık sabunla yıkamalı,
gereğinde temiz eldiven kullanılmalıdır. Yiyecek hazırlamadan önce ve bir nedenle ara
verildikten veya çiğ et ellendikten sonra eller tekrar sabunla en az yirmi saniye süre ile iyice
yıkanmalıdır. Elde yara, kesik, kabuklanma vb. varsa mutlaka uygun biçimde sarılmalı veya
bantlanmalı, tırnaklar kısa kesilmelidir.
7. Mutfak temiz tutulmalıdır. Mutfak tezgâhı, yiyecek hazırlanmadan önce ve iş
bittikten sonra temizlenmelidir. Yiyecek hazırlanmasında kullanılan araç gereç özellikle kıyma
makineleri temiz olmalıdır. Mutfak bezleri her gün değiştirilmeli, tekrar kullanılmadan önce
kaynatılmalıdır. Yerler temiz tutulmalı, yer için kullanılan bezler, hiçbir mutfak gereci ile temas
etmemeli, ayrı yıkanmalıdır.
8. Yiyecekler sinek ve böceklerden korunmalıdır. Yiyecekler, hayvan ve haşerenin
temas edemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir. Yiyeceklerin muhafaza edildiği kapların
üzeri sıkıca kapatılmalıdır.
9. Besinlerin hazırlanışında temiz su kullanılmalıdır. Yiyeceklerin hazırlanmasında
kullanılan su içtiğimiz su kadar temiz olmalıdır. Kuşkulu sular kaynatıldıktan sonra yemek veya
buz yapmak için kullanılmalıdır.
10. Yardımlar, dengeli beslenme ilkelerine uygun olmalı, kişisel hijyen kurallarının
kolaylıkla uygulanabildiği, çevreyi kirletmeyen ambalajlı besin maddeleri seçilmelidir.
11. Kontaminasyonlara yönelik gözlem teknikleri ve alanda test yapmaya özgü kitler
hızlı değerlendirmeler için kullanılmalıdır.
12. Besin maddelerinin güvenlik içinde saklanmasında gereken soğutma işlevinin
engellenmemesi için güç kaynaklan, kesinti olduğunda hizmetin tümden bozulmasını
önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Taşınabilir jeneratörler, yedek jeneratörler devreye
sokulmalı, yedek güç için 3-5 gün yetecek kadar yakıt depolanmalıdır Ayrıca olabildiğince
elektrik gerektirmeyen araçların kullanımına öncelik verilmelidir.
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5.5. Afetlerde Katı Atıkların Yönetimi
1. Afet bölgesinde çöpler düzenli olarak toplanmalıdır. Ulaşımın zor ya da olanaksız
olduğu durumlarda sokak aralarına ve dar yerlere ulaşabilecek el arabaları, ulaşım hayvanları
vb. den yararlanılmalıdır.
2. Afetten önce bölgeye hizmet veren çöp dökme alanları uygun ise çöpler toplanarak
buraya dökülmeye devam edilmeli, bu alanlara ulaşım mümkün değilse veya bizzat bu alanlar
afet nedeni olmuşsa bu iş için belirlenmiş uygun çöp biriktirme yerlerine dökülmelidir.
3. Çöplerin nihai birikme yerlerine ulaştırılması için afetzedelerin barındığı yerlerin
uygun noktalarında çöp toplama alanları oluşturulmalıdır. Bu alanlar günlük olarak kireç
kaymağı, klor eriyiği, çamaşır suyu vb. dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir
4. Çöp toplama alanlarının su kayaklarından en az 60 m. ve besin maddeleri dağıtımdepolama yerlerinden en az 1 km. uzakta, yaya ve araçların geçişme engel olmayacak bir yerde
olmasına dikkat edilmelidir.
5. Çöp toplama alanlarında çocukların ve hayvanların dolaşmasına izin verilmemeli,
buralara hayvan leşleri atılmamalıdır.
6. Çöp yığınlarından şıra sızmasının önüne geçilmeli, sızma varsa bu yerler çamaşır
suyu ya da benzeri bir dezenfektan ile yıkanmalıdır.
7. Çöp yığınlarında ve toplama alanlarında haşere ve kemiricilerin oluşması, üremesi
önlenmeli, bu zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan pestisid ve insektisidlerin de bir kirlilik
unsuru haline gelmemesine dikkat edilmelidir. Her 200 kişi için 2 metre derinlikte ve 1, 5x1
metre çukur açılmalıdır. Bu söz konusu nüfus için bir hafta yetebilir. Çukur içerisindeki organik
materyalin bozunumu 4-6 hafta gerektirir. Üzeri 40 cm kalınlığında sıkıştırılmış toprakla
örtülmelidir.

5.6. Afetlerde Hayvan Ölüleri İle İlgili Genel Önlemler
1. Hayvan ölüleri hiçbir şekilde bekletilmeden iklim koşullan da göz önünde
bulundurularak sıcak ve yağışlı yörelerde en çok 6 saat, diğer yörelerde en çok 24 saat içinde
gömülmeli veya yakılmalıdır. Gömme veya yakmadan sonra ortam temizlenip dezenfekte
edilmelidir.
2. Görevlilerce afet durumlarında hayvan ölülerinin öncelikle ortadan kaldırılması
sağlanmalıdır.
3. Afet sırasında insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bulaşıcı hastalıklar ortaya
çıkabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelen toplu hayvan ölümlerinde; - Bir hastalık söz
konusu ise sağlam hayvanlara yayılması önlenmelidir.
- O bölgeye veya o bölgeden dışarıya yapılacak hayvan nakli durdurulmalıdır.
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- Ölü hayvanların diğer hayvanlarca yenmemesi, parçalanmaması için tedbir
alınmalıdır.
- Yakın çevredeki hayvanlar veterinerler tarafından taranmalı ve gerektiğinde
aşılanmalıdır.
- Ölü, hasta veya şüpheli hayvan(lar) ile temas etmiş veya etmesi ihtimali olan kişilerin,
sağlık kuruluşları tarafından muayene ve tedavileri yapılmalıdır.
4. Hayvanın bulunduğu yerde gerekli inceleme ve gözlem yapıldıktan sonra ölü hayvan,
hayvan parça ve atıklar dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi mikroorganizmaların
çoğalma ve yayılmasının önlenmesi açısından önemlidir.
5. Hayvan ölüsü kaldırıldıktan sonra, bulunduğu yer ve çevresi yıkanmalı ve dezenfekte
edilmelidir. Burada veya çevresinde, haşere veya kemirici saptanırsa, bunlarla uygun şekilde
mücadele edilmelidir.
6. Bütün temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yetkili kişilerin kontrolünde yapılmalıdır.
7. Toplu ölüm vakalarının haricinde, hayvan ölüleri, ayrı ayrı toplanmalıdır. Farklı ölüm
sebepleri için farklı yakma ve/veya gömme işlemlerinin uygulanması gerekebileceğinden bu
tür bir tedbire ihtiyaç vardır.
8. Ölü hayvan taşımasında kullanılan araçlar başka amaçla kullanılmamalıdır. Eğer
kullanma zorunluluğu varsa araç dezenfekte edilmeli, bu nedenle hayvan ölü sünün taşındığı
aracın bölümü kapalı ve su sızdırmaz olmalıdır.
9. Aracın ölü hayvanın taşındığı bölümünde bütün yüzeyler kolaylıkla yıkanabilir ve
dezenfekte edilebilir olmalıdır. Araç ve bu özel bölüm her taşıma işleminden sonra yetkililerin
denetiminde su kaynaklarına bir kilometre mesafede yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
Araçların yıkanması için özel bir yer yapılmalı ve ölüme sebep olan hastalığın özelliğine göre
belirli bir süre başka amaçlar için kullanılamamalı. Yıkama ve dezenfeksiyon suyu uygun
şekilde izale edilmelidir.
10. Hayvan ölüleri yakılarak ya da gömülerek imha edilmelidir.
11. Yok etme işlemleri yetkili kişi ve kurumların kontrolünde yapılmalıdır.
12. Hayvan ölüsü, belediyece hazırlanmış bu amaç için seçilen özel alanlarda usulüne
uygun şekilde yok edilmelidir.
13. Alanın zemini kuru ve az geçirgen olmalıdır. Yer altı su kaynaklarını kirletmeyecek
yerde seçilmelidir.
14. Yüksek riskli hayvan ölüleri bunların tamamen yanmasını sağlayacak özel fırınlarda
yakılmak, küller torbalara konularak gömülmelidir. Fırın, yakma sırasın da çevreye pis
kokuların yayılmasına sebep olmayacak yapı ve özellikte olmalıdır. Yakma olanağı yoksa,
88

hayvan ölüsünün gömüleceği çukur, canlı hayvanların ve insanların ulaşamayacağı derinlikte
(en az 2 metre) olmalı, gömme çukurunun tabanına ve çukura konan ölü hayvanın üzerine
sönmemiş kireç atılmalı, gömme işleminden sonra üzeri taş ve toprak ile örtülmeli ve
sıkıştırılmalıdır. Başka hayvanların bu çukuru açmaması için tedbir alınmalıdır.
15. Çalışanlar, günlük elbiselerini giymişken hayvan ölüsüyle ilgili herhangi bir iş
yapmamalıdır. Hayvan Ölüsü ile ilgili herhangi bir iş yaparken eldiven, kasket, koruyucu maske
ve benzeri özel koruyucu iş kıyafeti giyilmelidir. Elle taşıma söz konusu ise eldivenler tek
kullanımlık olmalıdır.
16. Herhangi bir su kaynağında hayvan ölüsü bulunursa bu kaynağın kullanılması
önlenmeli ve gerekli dezenfeksiyon tedbirleri alınmalı ve uygulanmalıdır.
17. Ölü hayvan ile temas sonucu bulaşmaya aracılık edebilecek eşya, araç ve
malzemeler bu işlemi yürüten kişilerin giysileri ile diğer alet ve malzemelerin her işlemden
sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesi sağlan malıdır.
Dezenfeksiyonun mümkün olmadığı durumlarda ise bunlar yakılmalıdır.
18. Temizlik işleminde kullanılan su dezenfekte edilmeli, çevreyi kirletmeden uygun
şekilde uzaklaştırılmalıdır.
19. Ölü hayvan ile temas eden plastik veya tahta malzemeler yakılmalı. Enfekte olmuş
zemin kaldırım, metal donanım ve malzemeler ise yakılarak veya aşağıdaki kimyasal maddeler
ile dezenfekte edilmelidir.
1) Klorlu dezenfektanlar (%3 aktif klor)
2) %4’lük kostik soda solüsyonu (70-80°C’da)
3) %2’lik formaldehit solüsyonu
20. Taşıtlar ve donanımları, toplama depo yüzeyleri vb. hayvan ölüsü ile temas eden
bütün yüzeyler en az ayda bir kez koruyucu amaçlı aynı fakat farklı konsantrasyonlardaki
(%2,5’lik kostik soda, %2’lik formaldehit) kimyasal solüsyonlarla dezenfekte edilmelidir.

5.7. Afetlerde Sıvı Atıklarla İlgili Genel Önlemler
1. Kanalizasyon şebekesi varsa ve zarar görmüşse öncelikle bunun onarımına
gidilmelidir.
2. Toplu barınma yerlerinde yeterli sayıda ve nitelikte hela yapılmalıdır. Bu helaların alt
yapıya bağlanması mümkün olmadığı durumlarda sahra helası şeklinde uygulama yapılmalı ve
bu durumda hela çukurlarının üzeri günlük olarak toprakla kapatılmalı ve helalar yeni çukurlara
bağlanmalıdır. Helaların günlük olarak kireç kaymağı vb. maddelerle yöntemine uygun olarak
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
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3. Tuvaletten çıkışları ellerin yıkanması için hijyenik koşullara uygun yerlere yapılmalı
ve bu yerlerin susuz ve sabunsuz kalmamasına özen gösterilmelidir. Buralarda mümkünse sıvı
sabun kullanılmalıdır. El yıkama sularının birikinti oluşturmadan akacak şekilde
düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

5.8. Afetlerde Ulaşımla İlgili Genel Önlemler
1. Ulaşım bozukluğu kısa sürede giderilemiyorsa, ulaşımsızlığın olumsuz etkisi su
depolama sistemi gibi yaşamsal lokalizasyonlara giden alternatif ikincil yolların yapılmasıyla
azaltılmasıdır. Gereken durumlarda el arabaları, binek hayvanları, hayvanlar tarafından çekilen
araçlardan yararlanma yoluna gidilmelidir.
2. Acil bir durumda gerekebilecek kimyasal maddeler, yakıtlar, yedek parçalar gibi
temel malzemeler olası ulaşım engellerine karşı stoklanmalıdır.

5.9. Diğer Önlemler
1. Çevre sağlığı çalışmaları, temel sanitasyon ve barınak sağlanmasını içermelidir.
Temel sanitasyon içinde de atık yok edilmesi, temiz su sağlanması, kişisel temizlik, sağlıklı
besin sağlanması vektör kontrolü, ölülerin yok edilmesi ele alınmalıdır. Öncelik barınak
sağlanması, temiz su ve atık kontrolüne verilmelidir.
2. Afet bölgelerinde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmeli, el yıkama, genel hijyen
kuralları, tuvalet kullanımı, çöpler ve varsa özel önem gösteren bulaşıcı hastalıklar ağırlıkta
olmak üzere bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler başlıklarında ve ihtiyaç duyulan diğer
konularda halka yoğun eğitim verilmelidir.
3. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın faaliyetlerim kesintisiz sürdürmesi sağlanmalı, yeterli
eleman mevcutsa gece vardiyaları oluşturulmalı, böyle bir kurum yoksa geçici bir laboratuvar
oluşturulmalı veya imkân bulunursa yöreye mobil laboratuvarların konuşlandırılması
sağlanmalıdır.
4. Çevre sağlığı çalışmaları ile epidemiyolojik çalışmaların koordinasyonu
sağlanmalıdır.
5. Afetin olduğu yerde daha önceden endemik olduğu bilinen bulaşıcı hastalıklar varsa
bu hastalıklara karşı sürveyans planı hazırlanmalı ve hastalık hakkında her gün fikir sahibi
olunmalıdır.
6. İhtiyaca cevap verecek nitelikte ve sayıda toplu barınma yerleri yapılmalı ve bu
yerlerin ısınma, aydınlatma ve havalandırma gibi temel gereksinmeleri sağlanmalıdır.
7. İnsan ve hayvan ölülerinin barınma yerlerinden en az 1 km. su kaynaklarında da en
az 500 metre uzakta olmasına dikkat edilmeli, gömme sırasında sönmemiş kireç veya kireç
kaymağı ile gerekli önlemler alınmalı ve ceset yeteri kadar derine gömülmelidir. Afetlerle ilgili
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düzenlemelerdeki mevzuat boşluklarının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile giderilmesi
mümkündür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde afetlerde uygulanması gerekli olan sağlık hizmetlerinin boyutu, afet
durumlarında su temini, besin hijyeni, katı atıkların kontrolü ve zararsızlaştırılması
yöntemlerinin ve prensiplerinin neler olduğu özellikleriyle belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Afetlerde genel sağlık hizmetlerinde temel korunma işlemleri nelerdir?
2) Afetlerde genel sağlık hizmetlerinde ikincil korunma işlemleri nelerdir?
3) Afetlerde genel sağlık hizmetlerinde üçüncül korunma işlemleri nelerdir?
4) Afet süreçlerinde sessiz dönemin özellikleri nelerdir?
5) Afetlerde su sağlığı hizmetleri nelerdir?
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6. AFETLERDE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Olağanüstü Durumlarda Çevre ve Halk Sağlığı Açısında Koruyucu Önlemler

6.2.

Doğal Afetlerde Özel Kirliliklerin Kontrolü

6.3.

Olağanüstü Durumlarda Çevre Sağlığına Yönelik Verilmesi Gereken Hizmetler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Olağanüstü durumlarda
çevre ve halk sağlığı
açısında koruyucu önlemler
Doğal
afetlerde
kirliliklerin kontrolü

özel

Olağanüstü durumlarda
çevre sağlığına yönelik
verilmesi gereken hizmetler
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Yeryüzünde birçok felaket ve olağanüstü durumlar yaşanmaktadır. Bunların bir kısmı
tamamen doğal ve genellikle engellenmesi mümkün olmayan olaylardır. Bir kısım felaketler
aslında hafif hasarla atlatılabileceği hâlde, insanoğlunun bu olumsuzluklar karşısında hazır
olmaması, çok büyük maddi ve manevi zararlara neden olabilmektedir. Görüldüğü gibi, bu
olumsuzluklar karşısında hazır olmama faktörü birçok istenmeyen sonuca neden olmaktadır.
Öyle ise hepimize düşen birinci görev; engelleyebileceğimiz olayları gerçekleşmeden önce
önlemeye çalışmak, önleyemeyeceğimiz olaylara karşı da tedbirli, bilinçli ve hazırlıklı
olmaktır.
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6.1. Afetlerin Halk Sağlığı İle İlgili Sonuçları
Deprem, fırtına, sel gibi doğal felaketlerin verdikleri zararlar şunlardır:
1. Binaların zarar görmesi: En çok depremlerde olmakla birlikte, inşaat özellikleri ve
nüfus yoğunluğuna bağlı olarak tüm doğal felaketlerde görülür.
2. Su, elektrik, gaz, kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi: En çok depremlerde
görülmekle birlikte sel, yanardağ patlaması vb. afetlerde de görülür.
3. Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon: Depremlerde sıklıkla karşılaşılmamasına
karşın, fırtına ve sel felaketlerinde önemli düzeyde kontaminasyon beklenir.
4. Su ve gıda kontaminasyonu: Özellikle sel felaketlerinden sonra ciddi sorunlara yol
açması beklenmekle birlikte tüm doğal afetlerde karşılaşılan bir sorundur.
5. Su, toprak ve hava kirliliği: Tüm doğal felaketlerde karşılaşılan bir sorundur.
6. Vektör üreme alanlarının çoğalması: Tüm doğal felaketlerden sonra uzun vadede
önemli sorunlar oluĢabilir.
7. Ulaşım ve iletişim kesintisi: Tüm doğal felaketlerde önemli bir sorundur.
8. Nüfus hareketlerine (göç) bağlı olarak gereksinimlerin artması: Özellikle fırtına
ve sel felaketlerinde görülür.
Doğal afetler kısa süreli olarak morbidite (hastalığa yakalanma sıklığı), mortalite (ölüm
sıklığı) ve yaşam kalitesinde azalma vb. etkilere neden olur. Uzun süreli olarak da morbidite
artımı, erken ölüm, yaşam standartlarının düşmesine neden olabilir. Büyük salgınların kendisi
de bir afet olabilir veya afetlerin sonucu olarak da salgınlar görülebilir.
Afetlerden sonra görülen kısa süreli morbidite ve mortalite nedenleri şunlardır:
a) Travmalar
b) Stres
c) Salgın
d) Var olan hastalıklarda artma
Afetlerde artan salgın ve endemik hastalıklar (belirli bir bölgede görülen hastalıklar)
şunlardır:
a) Gıda ve su kaynaklı olan hastalıklar (tifo, kolera)
b) Vektörle yayılan hastalıklar (veba, sıtma)
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c) Temasla yayılan hastalıklar (hepatit A, shigellozis)
d) Solunum yoluyla yayılan hastalıklar (kızamık ve grip)

6.2. Olağanüstü Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri
Olağanüstü durumlara (afetlere) neden olan olaylardan sonra fizik ve sosyal çevrede var
olan ekolojik denge bozulur. Nüfus kitleler hâlinde yer değiştirir. Çevre altyapısı hasar görür
ve sağlık hizmetleri kesintiye uğrar. Ayrıca çevrede, özel birtakım kirlenmeler oluşarak bunlar
toplum yaşamını tehdit eder. Kısaca; afetler ile birlikte ortaya yeni bir sosyal, fiziksel ve
biyolojik çevre çıkar. Oluşan bu yeni çevrede çevre sağlığı hizmetlerine gereken önem ve özen
gösterilmezse epidemiler çıkması kaçınılmaz olur.
Afetlerde epidemi riski olan bazı önemli hastalıklar ve bunların ilgili olduğu çevresel faktörler
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2: Afetlerde Epidemi Riski Olan Hastalıklar ve İlgili Çevre Faktörleri
İlgili Çevre Faktörü
Hastalıklar

Oral fekal bulaşan hastalıklar (Kolera, tifo,
dizanteri)

Su ve gıda hijyeni ve kalabalık faktörü

Kızamık

Kalabalık faktörü, kötü barınma ve
beslenme

Solunum yolu enfeksiyonları

Kalabalık faktörü ve barınma hijyeni

Meningocokal menenjit

Kalabalık faktörü

Tüberküloz

Kalabalık faktörü ve beslenme

Bağırsak parazitleri

Su ve tuvalet hijyeni kalabalık faktörü

Sıtma

Vektörler, kötü barınma koşulları

Uyuz

Kalabalık faktörü ve kötü hijyen

Tetanos, gazlı gangren

Kötü çevre ve yaralanmalar, doğum hijyeni

Anemi ve vitamin yetersizlikleri

Yetersiz beslenme
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6.3. Olağanüstü Durumlarda Acil Çevre Sağlığı Uygulama Planı
Felakete etkili yanıt, acil çevre sağlığı uygulama planının güçlü olmasına bağlıdır.
Öncelikle felaket öncesinde bir plan hazırlanmalı ve 5-10 yılda bir tartışılarak
güncelleştirilmelidir.
İyi hazırlanmış basit ve açık olarak yazılmış; felaket gerçekleştiğinde var olan yerel
kaynakları kullanarak kimin, ne zaman, hangi işlevi yerine getireceğini tanımlayan, bir plan
yapılmalıdır.
Afetlerde acil çevre sağlığı planı;
1. Anlaşılır ve açık olmalı,
2. Çalışanları koruma ve uyumlarını sağlamaya yönelik olmalı,
3. Çalışanların giyim ve yıkanma olanaklarını sağlamaya yönelik olmalı,
4. Ekibin üyeleri, araç-gerecin uygun kullanımı konusunda eğitimine yönelik olmalıdır.
Plan kapsamında;
1. Felaketin tipine göre beklenen hasarın düzeyinin bölgelere göre belirlenmesi,
2. Felaket oluştuktan sonra uygulanacak acil işlemlerin belirlenmesi,
3. Felaket oluştuktan sonra geriye kalacak olası kaynakların miktarının belirlenmesi,
4. Etkilenmiş olan toplumun gereksiniminin hesaplanması,
5. Eldeki kaynaklarla gereksinimlerin ne ölçüde ve nasıl karşılanabileceğinin
belirlenmesi amaçlanmalıdır.

6.4. Olağanüstü Durumlarda Çevre ve Halk Sağlığı Açısında
Koruyucu Önlemler
Öncelikle tüm felaket tiplerinde ortak olan, en sık görülen, yalnızca yöreye özgü
sorunlar veya özgün felaket tipleriyle ilgili önlemlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu
açıdan yapılması gerekli olan durumları şu şekilde özetleyebiliriz:
1. Eldeki kaynaklar kullanılamaz hâldeyse alternatif güvenilir su ve gıda kaynakları
belirlenip kontaminasyonun etkisini engelleyecek ek önlemler alınmalıdır. Ekonomik
uygunluğu hâlinde, kirleticilerin (kontaminant) gücünü azaltmak için suyu süzmeli veya
tüketim düzeyini olabildiğince hızla azaltmalıdır. Kaynağın korunması amacı ile
kontaminasyona karşı düzenleme yapılması gereklidir.
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2. Felaket sonrasında taşıma hatlarının, enerjiyle ilgili yapı ve araçların hasarına sıklıkla
rastlanır ve bu kaynakların yokluğu yaşamsal hizmetlerin sağlanması konusundaki sorunları
daha da ağırlaştırır. En sık neden olduğu sorunlar;
2.1. Akaryakıt pompalamada aksaklıklar,
2.2. Gıdaların güvenlik içinde saklanması için gereken soğutma işlevinin bozulması,
2.3. Hastanedeki sağlık hizmetlerinin kısıtlanmasıdır.
Bu sorunları ortadan kaldırabilmek amacı ile güç kaynakları, kesinti olduğunda hizmetin
tümden bozulmasını önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Taşınabilir jenaratörlerin kullanımı,
yedek jenaratörlere göre daha kullanışlıdır. Yedek güç için 3-5 gün yetecek kadar yakıt
depolanmalıdır. Ayrıca olabildiğince elektrik gerektirmeyen araçların kullanımına öncelik
verilmelidir.
3. Ulaşımın aksaması, özellikle su ve gıda dağıtımı, su depolama, katı atık depolama
gibi yaşamsal hizmetlerin sağlanmasını engeller. Alternatif yollar yapılarak ulaşım sorunlarının
etkileri azaltılmalıdır.
4. Hayvanlar tarafından çekilen, engebeli arazi araçları kullanılmalıdır.
5. Olası ulaşım sorunlarına karşı acil bir durumda gerekebilecek kimyasal maddeler,
yakıtlar, yedek parçalar ve gıda gibi temel malzemeler stoklanmalıdır.
6. Felakete açık olan bir bölgede, gerek personelin gerekse toplumun eğitimine önem
verilmelidir.
Bu amaçla yılda en az bir defa kurslar düzenlenmeli, bu kurslara ek olarak acil
durumlarda görev alacak seçilmiş personele yönelik daha ayrıntılı kurslar düzenlenmelidir.

6.5. Afet Bölgesine Gideceklerin Yanlarında Bulundurmaları Gereken
Malzemeler
Afet bölgesine gidecekler aşağıdaki malzemeleri bulundurmalıdır.
1. Çadır ve uyku tulumu,
2. Isınma ve yemek pişirme gereçleri
3. Poşet torbalar, yakıt, tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak
4. Kuru gıda, konserve
5. Elbise, palto, çizme, yağmurluk
6. Fener, mum, kibrit, kazma, kürek, levye, ip
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7. Sabun, deterjan, leğen, iğne, iplik
Ayrıca afet bölgelerinde kullanılacak olan ilaç ve malzeme ambalajının renk kodu
standart olmalıdır. Tüm yardımlar bu renk koduna uygun olacak şekilde yapılması
gerekmektedir.
KIRMIZI -Gıda
MAVİ -Giysi, ev araç gereci
YEŞİL -Tıbbi malzeme, ilaç
Çevre sağlığı açısından bölgeye gidecek personelin bulundurması gereken başlıca araç
ve gereçler şunlardır:
1. Hazır sanitasyon kitleri, klor çözeltisi veya tabletleri
2. Komparatörler
3. El feneri ve piller
4. Su basınç ölçümünde kullanılan araçlar
5. Fosfataz tayin kitleri
6. Taşınabilir klorlama araçları
7. Taşınabilir su filtreleri (200-250 litre/dakika kapasiteli)

6.6. Olağanüstü Durumlarda Başlıca Çevre Sağlığı Hizmetleri
Olağanüstü durumlarda başlıca çevre sağlığı hizmetleri şunlardır:
1. Geçici yerleşimler
2. Su sağlığı
3. Gıda sağlığı
4. İnsan dışkı ve idrarının zararsızlaştırılması
5. Evsel atıkların zararsızlaştırılması
6. Vektörler ve diğer hayvanların kontrolü
7. Özel kirliliklerin kontrolü
7.1. Toksik kimyasalların kontrolü
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7.2. Petrol ve ürünlerinin kontrolü
7.3. Radyasyon kontrolü
7.4. Atık baraj ve depoların kontrolü
8. Enkaz ve molozların uzaklaştırılması
9. Karantina ve aşı uygulamaları

6.7. Doğal Afetlerde Özel Kirliliklerin Kontrolü
Çevre ve insan sağlığı için risk oluşturan maddelerle çalışan iş yeri, potansiyel bir afet
ögesidir. Çünkü izole edilmiş ve kontrol altındaki tehlikeli maddeler, ihmal ya da kaza
nedeniyle her an çevreye yayılarak yaşamı ve çevreyi tehdit eder.
Bu tür iş yerlerinde ortaya çıkan ve tehlike oluşturan maddeler ile alınacak tedbirler
şunlardır:

6.7.1. Toksik Kimyasallar
Afet bölgesinde bulunan insektisit, toksik gaz ve benzeri kimyasallar üreten fabrikalar
ve depolardan bu maddelerin çevreye yayılma riski yüksektir. Afetten hemen sonra bu tür yerler
özenle kontrol edilmeli ve çevreye herhangi bir sızma varsa gerekli önlemler alınmalıdır.
Ayrıca toplum bu konuda, söz konusu bölge ve maddelerden uzak durmaları konusunda
uyarılmalıdır. Kimyasal maddenin türü ve yayıldığı bölgeye göre özel önlemler alınarak
tehlikenin en kısa sürede giderilmesi gerekir.

6.7.2. Petrol ve Petrol Ürünleri
Afetlerden sonra petrol ve petrol ürünlerinin boruları, tankları ya da rafinerilerden
çevreye sızması sık sık rastlanan olaylardandır. Petrolün yayıldığı yere göre (yüzeysel su,
toprak) gerekli önlemler alınarak ortamdan uzaklaştırılması ve çevreye zararsız hâle getirilmesi
gerekir. Ayrıca bu ürünler yangın riski de taşırlar. Petrol yangınları, yangının doğrudan yaptığı
hasar yanında ağır bir hava kirliliğine de yol açar. Büyük hacimli petrol yangınlarında, hava
kirliliği nedeni ile toplumun etkilenen bölgenin dışına tahliye edilmesi gerekir.

6.7.3. Radyoaktif Maddeler
Afetten sonra, nükleer enerji kullanan tesis, araç-gereç ve nükleer atık depoları gibi
yerlerden büyük ya da küçük ölçekli radyasyon yayılır. Bu yerler dikkatlice kontrol edilerek
sızma olması hâlinde gerekli önlemler hızla alınmalıdır.

6.7.4. Toksik Atıklar
Çevre ve yaşama zararlı atık çıkaran bazı tesisler, bunu belli bir yerde depolar. Bu
depolar afetlerden sonra hasar görerek toksik madde içeren atıkları çevreye yayıp yaşam için
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tehlike oluşturur. Bu yerler afet planlarında dikkat çekilmeli, afetten sonra derhâl kontrolleri
yapılarak çevreye zararlı atık sızması var ise halk bilgilendirilmeli ve gerekli önlemlerin
alınması için uzman kuruluşlar devreye sokulmalıdır.

6.7.5. Parlayıcılar
Diğer kimyasallarda olduğu gibi parlayıcı ve patlayıcı üreten işletmelerin derhâl
kontrolleri yapılır. Eğer çevreye zarar verme riski var ise çevredeki halk uyarılarak güvenli
bölgeye tahliyelerinin yapılması sağlanır.

6.7.6. Atık Baraj ve Depoları
Çevre ve yaşama zararlı atık çıkaran bazı tesisler, bunu belirli bir yerde depolar. Bu
depolar afetlerden sonra hasar görerek toksik madde içeren atıkları çevreye yayabilir ve yaşam
için tehlike oluşturabilir. Bu yerlere afet planlarında dikkat çekilmeli, afetlerden sonra derhâl
kontrolleri yapılmalı şayet çevreye zararlı atık sızması var ise halk bilgilendirilmeli ve gerekli
önlemler alınmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerin halk sağlığı ile ilgili sonuçları, olağanüstü durumlarda çevre sağlığı
hizmetlerinin neler olduğu, bu açıdan toplumun sağlık düzeyinin korunmas için gerekli
koruyucu önlemler, bu alanda görev yapan personelin kendi sağlığını koruması ve daha kaliteli
ve yeterli hizmeti verebilmesi amacıyla gerekli olan donanım ve doğal afetlerde özel
kirleticilerin kontrolü konuları tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Afetlerin halk sağlığı ile ilgili sonuçlarını yazınız.
2) Afetlerde artan salgın ve endemik hastalıklar nelerdir?
3) Afetlerden sonra görülen kısa süreli morbidite ve mortalite nedenleri nelerdir?
4) Afetlerde epidemi riski olan ve hastalıklar ve ilgili çevresel faktörler nelerdir?
5) Afetlerde acil çevre sağlığı planı nelerdir?
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7. AFETLERDE ÇEVRE SÜRVEYANSI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sürveyans Nedir?
7.2. Afetlerde Sürveyans Nasıl Yapılır?
7.3. Sürveyans Neden Gereklidir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sürveyans tanımını yapmak
ve özelliklerini bilmek
Afetlerde sürveyans
uygulamasının nasıl
yapılması gerektiği
konusunda bilgi sahibi
olmak
Sürveyans sisteminin neden
gerekli olduğunu ve
uygulaması konuları
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Sürveyans hastalıkların oluştukça gözlenmeleri, tanınmaları ve rapor edilmeleridir.
Daha geniş bir ifade ile sağlık uygulamalarını planlama, müdahale ve değerlendirme için
gerekli sağlık bilgilerinin; bilmesi gereken kişilere zamanlı dağıtılması ile yakından ilişkili
olarak devamlı ve sistematik toplanması, analizi ve yorumudur. Afetlerde bu tür bilgilerin hazır
olması veya nasıl elde edileceğinin bilinmesi ve doğru yorumlanması son derece önemlidir. Bu
sistematik ne kadar doğru çalışırsa o kadar çok hayat kurtarma ve sağlık sisteminin iyileşmesi
sağlanabilmektedir.
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7.1. Sürveyans Sistemine Giriş
Afetler, toplumun normal yaşam düzenini bozan ve onun uyum sağlama kapasitesini
aşarak, dış yardıma gereksinim duyuran olaylardır. Afetleri deprem, sel, kuraklık gibi doğal
afetler ve yangın, nükleer santral kazası, uçak düşmesi gibi insan eliyle oluşan afetler olarak
ikiye ayırabiliriz.
“Olağanüstü durumlar” terimi ise afetler kavramı yanında salgın hastalıklar, kıtlıklar,
askeri faaliyetler, iç savaş ve huzursuzluklar gibi pek çok insanın yer değiştirdiği, büyük
mülteci gruplarının ve kampların oluşturulduğu durumları da ima etmektedir. Son zamanlarda,
sözü edilen bu son durumlar için “complex emergencies” terimi kullanılmaktadır. Karmaşıklık,
pek çok uluslararası kuruluşun müdahalesinin gerekmesi nedeniyle oluşmaktadır.
Karmaşık afetlerin sağlık sonuçları doğal afetlerinkine benzemekle beraber daha
ciddidir. Kalabalık kamplarda ölüm normalin 60 misline kadar yükselebilir ve bu ölümlerin
%75’i de ishalli hastalıklar, pnömoni, akut bronşit, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklara aittir. Bu
tür olaylarda insan hakları ihlalleri, ırza geçme, şiddet, silah yaralanmaları da yaygın olarak
görülmektedir. Ülkemiz için çok daha önemli olduğundan bu yazıda doğal afetlerden ve bunlar
içinde de depremlerden söz edilecektir. Çünkü sel, kuraklık, hortum, toprak kayması vb. doğal
afetlerde daha farklı hastalıklar ortaya çıkabilir ve daha farklı örgütlenmelere gitmek
gerekebilmektedir.

7.2. Sürveyans Nedir?
Sürveyans hastalıkların oluştukça gözlenmeleri, tanınmaları ve rapor edilmeleridir.
Daha geniş bir ifade ile sağlık uygulamalarını planlama, müdahale ve değerlendirme için
gerekli sağlık bilgilerinin; bilmesi gereken kişilere zamanlı dağıtılması ile yakından ilişkili
olarak devamlı ve sistematik toplanması, analizi ve yorumudur.

7.3. Afetlerde Sürveyans
7.3.1. Depremlerde Bulaşıcı Hastalıklar
Genelde inanılanın aksine, depremlerden sonra bulaşıcı hastalık salgınları nadir olarak
görülür. Yine de medya, yerel politikacılar veya yerel yöneticiler, salgın korkusuyla sağlık
örgütünün aşılama kampanyaları düzenlemesini isteyebilirler. Açıkta kalan ölülerden hastalık
bulaşabileceği yanlış inancı da bu isteği körükler. Oysa Türkiye’de son 60 yıllık depremlerin
incelendiği önemli bir bulaşıcı hastalık salgını haberine rastlanmamıştır.
Son 20 yıldır hemen bütün depremlerde yaşanılan deneyimler sonucunda, depremlerden
sonra bit, uyuz, influenza gibi salgınlar dışında rastlanan diğer hastalıkların sporadik (Düzensiz
olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen)
olarak görüldüğü şeklindedir. Yine de özellikle büyük kamplarda, çevre koşullarının bozulması
ve toplu yaşama bağlı olarak tifo, dizanteri, kolera gibi enterik hastalıklar veya menenjit,
kızamık, difteri, tüberküloz gibi damlacıkla bulaşan hastalıkların salgınlarının az da olsa
görülme ihtimali bulunmaktadır.
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Depremlerden sonra olabilecek salgınların nedenleri şunlardır:
a) Kalabalık, kötü yaşam koşulları
b) Su, kanalizasyon, elektrik, yol gibi alt yapıda hasar
c) Gıda ve çevre denetim hizmetleri dâhil, aksayan rutin sağlık hizmetleri
d) Dezenfektan, ilaç, aşı lojistiğinde bozukluklar
e) Çevre değişiklikleri (örneğin sıtmanın artmasını sağlayacak su birikintileri)
f)

Yiyecek sıkıntısı, açlık, soğuk, ruhsal ve bedensel stresin direnci düşürmesi

g) Bölgeye dışardan gelenlerin (yardım vb.) getirebileceği yeni patojenler
h) Çok başlı ve yetersiz yönetim, kargaşa
Afetlerde, daha önce bölgede bulunmayan bir infeksiyon etkenine bağlı hastalık
görülme olasılığının çok düşük olduğu belirtilmektedir. Bu genelde doğrudur. Afet sonrası
salgınlar bölgedeki endemik hastalıklardan kaynaklanırlar. Ancak bölgede bulunduğu halde
fark edilmeyen, ortaya çıkmayan hastalıklar afet koşullarında yaygınlaşabileceği gibi, nüfus
hareketleriyle veya bölgeye dışardan yardım için gelenlerle de yeni patojenler taşınabilir.
Salgınların veya fazla sayıda sporadik bulaşıcı hastalık görülmesi olasılığı, kampların
büyüklüğü ve süresi ile doğru orantılıdır.

7.3.2. Depremlerde Surveyans
Sürveyans terimi bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla bu hastalıklarla ilgili veriler
toplanması, tablo, grafik vb. şekilde değerlendirilmesi, analizi ve yorumu ile sonuçların ilgililere duyurulması anlamına gelmektedir. Afet olmayan dönemlerde de önem taşıyan
sürveyans afet sonrasında en önemli bulaşıcı hastalık kontrol aracı haline gelmektedir. Deprem
sonrası bir sürveyans sisteminin aşağıda belirtilen amaçları bulunmaktadır:
a) Bulaşıcı hastalık salgını veya bir çevre sorununun erkenden farkına varılması
b) Kampların genel sağlık durumu ile ilgili indikatörlerin toplanması
c) Götürülen sağlık hizmeti ile ilgili temel verilerin (örneğin: poliklinik sayısı)
toplanması
d) Dedikodu ve söylentilerin yerinde incelenmesi
e) Aşı vb. sağlık müdahalelerinin sonucunun değerlendirilmesi
f)

Medyaya, yöneticilere ve vatandaşlara hızlı ve doğru veri sağlanması.
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Depremde, ilk günlerin önceliği kurtarma ve yerleştirme olduğu için bir surveyans sistemi kurmak için kaynak bulmak, insan gücü ayırmak güç olacaktır. Öte yandan bulaşıcı
hastalık riski zaten kamplara yerleştikten sonra artacağından acele için de gerek bulunmamaktadır. Sabit üniteler kurana kadar geçen süre içinde epidemiyologlar afet bölgesine gidip
gelen malzeme dağıtıcıları, sağlık personeli, sivil savunma mensupları ve gönüllülerden
bulaşıcı hastalık bilgisi alabilirler. Aynı şekilde, ‘‘sabit merkezlerden veri iletimine henüz
başlanamadığı durumlarda, görevlendirilen mobil bir eleman bizzat birimleri dolaşarak veri
toplayabilir.
Surveyans ve genelde bilgi toplama, afetlerde en çok ihmal edilen konulardan biridir.
Oysa bilgi sahibi olmadan yapılan çalışmalar karanlıkta yön bulmaya benzer. Deprem olur
olmaz bu iş için eğitilmiş kişiler deprem bölgesine ulaşmalı ve kurtarma ile hiç ilgilenmeden
biran önce surveyans sistemini kurma çalışmalarına başlamalıdırlar.
İlk günlerde sahadan bilgi almak için askeri iletişim sistemleri veya medyanın
olanakları kullanılabilir. Ancak kamplara yerleşilir yerleşilmez iyi işleyen bir iletişim sistemi
ve sabit bir surveyans ağı kurulmalıdır. Bunun için kriz merkezinde telefon, faks, telsiz,
bilgisayar, printer, fotokopi makinası, fotoğraf makinası gibi araçlar ile haritalar, bölgenin
nüfusu, eğer elde edilebilmişse deprem öncesi aşılama ve bulaşıcı hastalık durumunun, çevre
koşullarının, su kaynakları, su ve kanalizasyon şebekesinin ve bölge nüfusunun sağlık düzeyi
gibi bilgilerin bulunduğu bir ofis kurulmalıdır. Ofiste bir epidemiyolog (halk sağlığı uzmanı),
bir infeksiyon hastalıkları uzmanı ve yeteri kadar eleman görev alır. Ayrıca her kampta bir bilgi
toplama ünitesi bulunur. Bu ünite aynı zamanda sağlık hizmeti de veren bir sağlık ocağı,
hastane polikliniği, bir sağlık çadırı olabilir. Ancak burada çalışanlardan bir kişi öncelikle
sürveyans ve ihbar çalışmalarında görevlendirilmelidir. Yeni bir sürveyans sistemi kurmak
mümkün olduğunda, deprem öncesi rutin sürveyans sistemini çalışır hale getirmeye uğraşılmalıdır.
İlk günlerde, daha sürveyans sistemi oturtulmadan yapılabilecek şeylerden birisi “hızlı
değerlendirme teknikleri” kullanılarak gereksinimlerin ve sorunların saptanmasıdır. Bu
bilimsel yöntemlerle bölgedeki nüfus ve nüfusun yapısı, deprem sonrası ölüm ve yaralanmalar
ve yaygın olan hastalıklarla ilgili olarak bilgileri hızlı şekilde elde etme olanağı bulunabilir,
Sürveyans sisteminin temel öğelerinden biri laboratuvardır. Laboratuvar desteği
olmadan klinik olarak belirlenen bulaşıcı hastalıkların kesin tanısı konamayacağı gibi,
filyasyon ve temaslıların (contact) izlenmesi de mümkün değildir. Salgın riski taşıyan menenjit,
dizanteri gibi hastalıklarda, tanısı konan her hastanın yakınındakiler hastalık açısından
incelenmelidirler. Laboratuvar aynı zamanda çevre sağlığı amaçlı (su ve besin analizleri için)
kullanılacaktır. Kamp su depolarından, su kaynaklarından belli aralarla bakteriyolojik
numuneler alınarak koliform bakteri aranır. Hijyen koşullarına her zaman dikkat edilemeyen
toplu beslenme yapılan yerlerde besin zehirlenmesi riski bulunduğundan besin hazırlamadan
sorumlu yerli veya dışarıdan yardım için gelen personelde taşıyıcılık taramaları yapılmasında
yarar bulunmaktadır. Tedavide antibiyotik duyarlılığı için de laboratuvar analizleri
gerekecektir. Deprem öncesinde bölgedeki laboratuvarların konumu, olanakları belirlenmeli,
deprem sonrası en kısa sürede tekrar çalıştırmalıdırlar. Sahadan ve hastalardan alınacak
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örneklerin nereye gönderileceği önceden bilinmeli, örnek nakil kaplan hazır olmalı, örnek alma
ve gönderme standart protokolleri herkesçe bilinmelidir.
Bir afet sonrası sürveyans sisteminde aşağıdaki veriler toplanmalıdır: Yaş ve cinse göre
olgu sayıları, olguların coğrafi dağılımı, ölü sayıları, risk altındaki nüfus, hastalığın başlama
tarihi (haftası), olgu-ölüm hızı, hücum hızı, salgın eğrisi, laboratuvar sonuçları, hastaneye yatan
hasta sayısı, poliklinik sayısı.
Toplanması istenen veri sayısı arttıkça güvenirlik azalacaktır. Aynı şekilde sahada zaten
ağır bir hizmet yükü altındaki personel, veri toplamanın yararına inandırılmazsa raporlar geç
ve niteliksiz olacaktır. Verilerin haftada bir toplanması yeterli olacaktır. Salgın riski taşıyan
bazı hastalıkların hemen incelenmeleri ve ihbar edilmeleri istenmelidir.
Oluşturulan formlarla hem kamptaki sağlık çadırında, hem hizmet vermekte olan Sağlık
Ocağında, hem hastane polikliniğinde, hem de diğer ulusal ve uluslararası gönüllü örgütlerin
sağlık birimlerinde kayıt tutulmalıdır. Her birimde formun kim tarafından doldurulacağı ismen
bilinmelidir. Formların kime yollanacağı, gerekli telefonların kime edileceği, gerekli laboratuvar materyalinin nereden temin edilip nasıl ve kime yollanacağı, nereden bilgi edinileceği
formun arkasında yazılı olarak belirtilmelidir. Bulaşıcı hastalık listesi olarak, örnekte de
yapıldığı gibi belli semptomlar kümesi belirtilebileceği gibi, tanı kesine yakın doğru ise,
hastalık ismi de istenebilir. Laboratuvar kullanımı arttıkça kesin tanıların oranlan artacaktır.
Örneğin: “kızamık” tanısı veya bunun yerine “ateş, konjunktivit ve öksürüğü takip eden
döküntülü hastalık” tanısı kullanılabilir. Başka bir örnekte “shigelloz” yerine “günde üç veya
daha fazla sayıda kanlı, mukuslu dışkılama” olgu tanımı olarak kullanılabilir. Eğer olgu
tanımlarıyla ihbar yoluna gidilecekse olgu tanımlamalarının çok açık ve net şekilde yapılması,
herkes tarafından bu standart olgu tanımına uyulması gerekmektedir. Çift bildirimden
kaçınmalı, sadece yeni olgular ihbar edilmelidir. Örneğin bir tüberküloz olgusu hem 1. , hem
2. hafta ihbar edilmemelidir. Dikkat edilecek bir diğer nokta ise ishallerdir. Yaygın ve usulsüz
antibiyotik kullanımına bağlı olarak da ishal görülebilir. Hatta bunlar dizanteriyi taklit
edebilirler. Mümkün olduğunca, her ishalli olgudan kültür almaya çalışılmalıdır. Bunun için
her poliklinik birimine taşıma besiyerleri içeren tüplerden sağlanmalıdır.
Depremlerden sonra herkes kamplara yerleşmemektedir. Vatandaşların bir kısmı gerek
tuvalet gibi bazı olanaklardan yararlanmak, gerekse eşyalarını kurtarmak veya talanı önlemek
amacıyla evlerinin hemen yanında çadırlar kurmaktadır. Bu yerleşimler, toplu yaşam olmadığı
için bulaşıcı hastalıklar açısından fazla risk taşımazlar. Yine de denetimsiz su kullanılabilmesi
ve buralardan kaynaklanabilecek bir salgının erken haber alınması amacıyla ihmal edilmeden
ziyaret edilmelidirler.
Bu konuyla ilgili değişik literatür bilgileri tarandığında şu şekildeki görüşlere
ulaşılmaktadır:
Sahadan toplanan veriler merkeze geldiğinde üzerinde su kaynakları ve şebeke yolları,
sağlık kuruluşları çevre riskleri belirtilmiş olan haritalara işaretlenir, yaş ve cins dağılımları
yapılır, grafikler düzenlenir; herhangi bir hastalıkta artış olup olmadığı, belli yerlerde yığılma
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gösterip göstermediği incelenir. Deprem öncesi veriler temel olarak ele alınıp karşılaştırmalar
yapılır. Kaba ölüm hızlan ve hücum hızlan hesaplanır. Kamplardaki nüfusun bilinmediği
durumlarda bir hastalığa bağlı ölüm veya olgu sayılan toplam hastalık sayısına oranlanabilir.
Analiz sonuçlarına göre belli bölgede daha detay incelemeler ve taramalar yapılması
gerekebilir. Aynı şekilde, herhangi bir olağan olmayan durum, bir dedikodu, basın haberi veya
duyum da hemen yerine giderek incelenmeli, araştırılmalıdır.
Haftalık toplanan bulaşıcı hastalık verileri belli oranda arttığı zaman olası bir salgını
veya azaldığı zaman sürveyans sisteminin aksamakta olduğunu gösterirler. Bunun için o hafta
ihbar edilen önemli hastalıklar geçen altı haftanın ortalaması ile karşılaştırılır, 1000 nüfustaki
hızı, altı haftanın standart sapmasının iki katının üstünde olan hastalıklar olası salgını, iki
katının altında olanlar ise sürveyans sistemindeki bir bozukluğu haber verir.
Hastalık sayısındaki artış, bir salgının ön habercisi olabildiği gibi, yapay olarak sağlık
personeli sayısı ve duyarlılığının artması, ihbar yapan birimlerin sayılarının artmış olması, tanı
olanaklarının giderek gelişmesine de bağlı olabilir. Artan hassasiyet ve sürveyans çabalarına
bağlı olarak, deprem öncesi hastalık oranlarının üzerine çıkıldığı sık olarak görülebilmektedir.
Toplanan ve analiz edilen veriler geri bildirimle verilerin toplandığı birimlere
yollanarak bu birimlerin bölgede olup bitenlerle ilgili bilgilenmesi ve kendi bölgelerini
diğerleriyle karşılaştırmaları sağlanmalıdır. Geri bildirim, eylem için İyi bir veri kaynağı
oluşturduğu gibi, toplanan verilerin işe yaradığını gören personeli de motive eder. Veriler
ayrıca özlü bir rapor haline getirilerek günlük olarak üst yönetime ulaştırılmalıdır. Bazen
sansasyon amaçlı veya yönetimi yıpratmak amaçlı kullanıldığı için sürveyans merkezinden
medyaya bilgi vermekten kaçınılmalı, bu işi basınla ilişkiler konusunda daha deneyimli kişilere
bırakılmalıdır.
Sürveyans afetten sonra uzun süre devam ettirilmelidir. Sıtma ve tüberküloz gibi bazı
hastalıklar bölgede ancak uzun bir süre sonra artma gösterebilecektir. Bölgede rutin sağlık
hizmetlerinin başlaması, insanların beslenme ve yaşam koşullarının düzelmesi, ekonomik
iyileşme gibi bulaşıcı hastalıkların azalmasına yol açan faktörlerin gerçekleşmesi uzun bir
zaman alacaktır.
Eğitimli ve motive personel olmadan bir sürveyans sistemini çalıştırmak mümkün
değildir. Bu eğitim ise afet öncesi hazırlık gerektirir. Yine de depremin ilk günlerinde, daha
bölgeye gerekli elemanlar ulaşmadan yapılacak iş depremzedelerin arasından çıkabilecek
gönüllülerden yararlanmaktır. Her birimde bir öğretmen, bir veteriner ilk günlerde bulaşıcı
hastalık ihbarlarında önemli görevler üstlenebileceği gibi, daha sonraki günlerde de sağlık
personeli ile kamp sakinleri arasındaki iletişimde önemli rol oynayabilir. Çünkü sürveyans
sistemi afetzedelerin nabzını tutmakla görevli olduğu gibi, onlara sürekli bilgi vermek,
aydınlatmak, kuşku ve kaygılarını gidermekle de yükümlüdür.
Sürveyansa bulaşıcı hastalıklar yanında ölüm sayılarının, ölenlerin yaş gruplarının ve
mümkünse, ölüm nedenlerinin toplanmasında yarar vardır. Ölümlerin büyük kısmı bulaşıcı
hastalıklar nedeniyle olacağından bu bilgiler, bize bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı ve dağılımı
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konusunda ipuçları verebilir.

7.4. Depreme Hazırlıklı Olma
Afetlerde, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde en önemli faktör önceden hazırlıklı
olmaktır. Afetlerden sonra sıkça rastlanan ve hizmette önemli aksaklıklara yol açan kaos ve
kargaşa ancak bu şekilde önlenebilir.
Bulaşıcı hastalık kontrolüne hazırlanmada aşağıdaki konulara dikkat edilir:
a) Deprem (veya diğer bir afet) olasılığının yüksek olduğu bölgelerde risk analizi yapılır.
Yani deprem olma olasılığı, olası şiddeti, risk altındaki bölgeler, bölgede yaşayan nüfus,
hastane, sağlık ocağı, laboratuvar gibi kuruluşların depreme dayanıklılığı, su, kanalizasyon,
elektrik, telefon, yollar gibi alt yapının olası hasarı, bulaşıcı hastalıklar açısından risk
taşıyabilecek çöplük, laboratuvar gibi yerler, mevsimine göre hangi hastalıkların salgınlarının
çıkabileceği, risk altındaki gruplar önceden belirlenir, gerekli önlemler alınır. Örneğin sağlık
kuruluşları depremden yıkılmayacak şekilde inşa edilir veya desteklenir, içlerindeki eşya, alet
vb. malzeme duvara sabitlenir, suyolları elastik borulardan yapılır.
b) Deprem öncesinde, deprem bölgesinin nüfusu, iklim özellikleri (yağmur, ortalama
sıcaklık), yerleşim yerleri, sağlık kuruluşları, sağlık personeli, su kaynakları, bölgedeki
endemik bulaşıcı hastalıkların hızları ve epidemiyolojileri, aşılama verileri, haritalar gibi
önemli bilgi kaynaklar depremden zarar görmeyecek şekilde depolanır.
c) Standartlar, prosedürler ve kurallar önceden belirlenir. Örneğin: tanı prosedürleri,
örnek alma ve gönderme protokolleri, aşılama protokolleri (kimler, hangi aşılarla aşılanmalı,
aşılar nasıl saklanıp nakledilmeli), laboratuvar analiz protokolleri, haftalık bildirim formları ve
direktifleri, olgu tanımlan, hastalık tedavi protokolleri (fare ısırığında ne yapılacağı gibi), sağlık
eğitimi için kullanılacak mesajlar ve broşürler. Standart ve protokoller afette deneyimli bir grup
uzman eleman tarafından önceden hazırlanmalıdır.
d) Personel eğitimi tamamlanır. Burada bulaşıcı hastalık epidemiyolojisini, depremde
sık rastlanan hastalıkların tanı ve tedavisini, afet koşullarında laboratuvar analizi yapabilecek
uzmanların eğitimi önem taşır. Personel, önceden belirlenecek basit bir veri toplama ve ihbar
etme sistemi ve standart protokoller konusunda da eğitilir.
e) Kamp yerleri, bunlara ulaşım ve su kaynaklan, sevk edilecek hastaların
gönderilebileceği sağlık kurumlan, laboratuvar desteği sağlayabilecek kuruluşlar, aşıların
saklandığı yerler, gerektiğinde uzman danışmanlık verebilecek kişi ve kurumlar önceden
belirlenir.
f) Oral rehidratasyon tuzu, serum, kolera yatağı, laboratuvar malzemesi, örnek nakil
kapları, sağlık eğitimi broşürleri, telsizler, klor gibi dezenfektan maddeler, bazı antibiyotikler
önceden stoklanmalıdır. Bu stoklar belli aralarda gözden geçirilip yenilenirler.
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g) Toplum eğitimi ve desteği sağlanır; toplum bulaşıcı hastalıklardan korunma, deprem
sonrası kişisel hijyen konularında eğitilirler. Deprem bölgesine ulaşmak her zaman birkaç gün
gerektirdiğinden, toplum içinden liderlik yapabilecek, depremden hemen sonra yerel olarak
bazı değerlendirmeler yapıp (su durumu, sağlık kuruluşlarının durumu vb.) merkeze bildirecek
ve basit önlemler alabilecek insanların eğitimine ağırlık verilir.
h) Çevre ile ilgili önlemler önceden belirlenir. Örneğin, kaç kişiye bir tuvalet
yapılacaktır, tuvaletin ne özellikleri olacaktır, çöpler ne yapılacaktır, sivrisinek, karasinek ve
fare mücadelesi nasıl yapılacaktır, besin sağlığı nasıl sağlanacaktır, sular nasıl klorlanacaktır,
vb.
ı) Yapılan hazırlıklar belli aralarda tatbikatlarla, simülasyon egzersizleri ile sınanır,
oluşan aksaklıklar düzeltilir. Planlar sık sık gözden geçirilerek yeni koşullara ve olanaklara göre
değiştirilmelidir.
Hazırlık ne kadar ciddi olarak yapılırsa bulaşıcı hastalık riski o kadar azalacaktır.
Hazırlığın başlatılmasında İl Sağlık Müdürlüklerine, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine, Tıp
Fakültelerinin Halk Sağlığı ve İnfeksiyon Hastalıkları bölümlerine önemli görevler
düşmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sürveyans, afetlerde sürveyans, afetlerde bulaşıcı hastalık yönetimi, bulaşıcı
hastalıkların kayıt ve bildirimi gibi olağanüstü durumlarda mümkün olan en iyi sağlık
yönetimini gerçekleştirmek için gerekli bilgiye sahip olundu.
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Bölüm Soruları
1) Sürveyans nedir?
2) Depremlerden sonra olabilecek salgın nedenleri nelerdir?
3) Deprem sonrası bir sürveyans sisteminin amaçları nelerdir?
4) Depremlerde bulaşıcı hastalıkların kontrolünde yapılması gerekenler nelerdir?
5) Depremde ilk günlerde öncelikli olarak ne yapılması gerekir?
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8. AFET SONRASI BARINMA HİZMETLERİNİN ORGANİZE
EDİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Afetlerde Barınma Hizmetlerinin Temini
8.2. Geçici İskân Tanımı ve Çeşitleri
8.3. Geçici Barınma Alanlarının Kullanımı ve Özellikleri
8.4. Geçici Barınma Koşullarında Çevre Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetlerde barınma
hizmetlerinin temini
Geçici iskân tanımı ve
çeşitleri
Geçici barınma alanlarının
kullanımı ve özellikleri
Geçici barınma koşullarında
çevre yapıları
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Afetler sonrasında ilk müdahale ardınadan, en önemli konulardan birini geçici barınma
koşullarının tesis edilmesi işlemi gelmektedir. Mevcut mevsim ve hava koşulları da dikkate
alınmak ve afetten etkilenen kişi sayısı ve afetin boyutuna bağlı olarak, toplumun geri kalanının
sağlık riski yaşamdan ve diğer toplumsal ihtiyaçlarıda göz önüne alınmak suretiyle tüm barınma
ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
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8.1. Afetlerde Barınma Hizmetlerinin Temini
Afetlerin meydana geldiği ülke ve bölgeler, afetlerin tekrarlaması olasılıklarına bağlı
olarak afetlere hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar bi çok planlama maddelerini
içermektedir. Planların, ihtiyaca cevap vermesi ve kullanılabilir olması önemlidir.
Planlama maddelerinden birisi ve en önemlisi, afet sonrasında afetten etkilenen
insanların kaos ortamı atlatılıncaya kadar insanca yaşamalarının devamını sağlayacak olan
geçici iskan alanlarının belirlenmesidir.
Geçici iskân alanlarının belirlenmesinde bir takım coğrafi parametrelere dikkat
edilmelidir. Bu da geçici iskân alanının tanımının ve öneminin anlaşılmasıyla mümkündür. Bu
amaçla çalışmada geçici iskânın anlamı, afet yönetimindeki önemi ve yer belirlemesinde büyük
öneme sahip olan coğrafi parametreler üzerinde durulmuştur.
Konumuz olan geçici iskân alanları ise meydana gelmiş herhangi bir afet sonrası insan
ihtiyaçlarına cevap veren, insanca ve güven içinde yaşamasına ve barınmasına olanak sağlayan
alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Afet gibi acil durumlarda su temini, beslenme, temizlik
ve sağlık önlemleri ile birlikte barınma da önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı afet öncesi
hazırlık çalışmalarında planlanmada yer alması gereken önemli bir maddedir.

8.2. Geçici İskan Tanımı ve Çeşitleri
Geçici iskân terimi birçok disiplinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Afete yönelik
çalışmalarda, doğal veya insan kaynaklı herhangi bir afet sonrası, belli bir bölgede yaşayan
halkın, afet sonrasında da geçici süreli de olsa insan onuruna yakışır ve rahat bir şekilde
yaşamasının sağlanması için önceden belirlenmiş ve planlanmış alanlardır. Burada geçici iskân
alanının afet öncesinde belirlenmesi ve planlanmasından, tamamen afet sonrasında insanların
tekrar bir kargaşa içinde bulunmaması, huzur ve mutluluğu yakalayabilmeleri
hedeflenmektedir. Bu da yerleşim alanlarının konumunun doğru seçilmesi ve planlanmasının
iyi yapılmasıyla gerçekleşir. Tablo 3’te afet türlerinin tiplerine bağlı olarak tekrarlama
durumları ve bu durumlarda sıklıkla ihtiyaç duyulan gereksinimler belirtilmektedir. Deprem,
sel ve taşkınların tekrarlama riskleri yüksektir. Bu tip afetler sonucunda evsiz nüfus sayısının o
bölgenin özellikleri, coğrafi yapısı, nüfus yoğunluğu ve yaş piramidi gibi farklı faktörlerinde
göz önünde bulundurularak acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Buna
karşın tablodan başka bir afet türü olarak kuraklık ve kıtlık durumunu inceleyecek olursak, acil
barınma ihtiyacının nadiren gereksinim duyulduğu tablodan görülmektedir. Bu bakımdan Tablo
3 afet türlerine göre ihtiyaç duyulan gereksinimlerin bilinmesi açısında önem taşımaktadır.
Afetten doğrudan etkilenen kişilerin temel barınma ihtiyaçlarını üç olası senaryo ile
belirleyebilmek mümkündür.
Bu senaryoları etkileyen faktörler şunlardır:
1- Afetin türü
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2- Etkilenen kişi sayısı
3- Siyasi durum
4- Topluluğun afetle baş edebilme yetenekleri gibi özelliklere bağlı olarak değişiklik
gösterebilmektedir. Dolayısıyla burada eğitim ön plana çıkmaktadır.
Tablo 3: Afet Türlerinde Acil Barınma İhtiyaç Dereceleri

Kaynak: Kent, 1994

8.3. Geçici İskân Türleri
8.3.1. İnsanlar Evlerinde Kalır
İnsanlar her zaman yer değiştirmez. Doğal afetten doğrudan etkilenen topluluklardaki
bireyler hemen her zaman evlerinde veya evlerinin yanında kalmak isterler. Böyle durumlarda,
evleri yıkılmış veya hasar görmüş olsa da, insanlara “oldukları yerde” hizmet vermek daha
kolaydır. Bu onları geçici barınak sağlamaya yönelten yardımlardan çok daha iyi olup, normal
yaşamlarına çok daha çabuk dönmelerini sağlar.

8.3.2. İnsanlar Taşınır
İnsanlar taşınır ve yeni bir toplum içine yerleşir; büyük çapta sel felaketi gibi doğal bir
afetten veya bir askeri çatışmadan dolayı bütün bir toplum yaşadığı yeri ve toprakları terk etmek
durumunda kalabilir. Böyle durumlarda, yerinden olan halk kendisi ile aynı tarihi, dini veya
diğer bağları olan diğer bir toplumun içine yerleşebilir.
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8.3.3. Geçici Kamplara Yerleşim
İnsanlar taşınır ve geçici kamplara yerleştirilir; afet nedeniyle insanların evlerini ve
kaldıkları yerleri terk edip başka yerlere yerleşmeleri gerekirse, onlara barınmaları için geçici
yerleşim alanları sağlanmalıdır. Böyle durumlarda insanlar çoğu zaman büyük gruplar halinde
ve belirsiz bir zaman süresince bir arada yaşarlar. Hem kendi kendine yer bulup yerleşmiş olan
ve hem de belirli yerlerde yerleştirilmiş olan bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak gerekir.

8.4. Geçici İskân Alanın Seçimi
Geçici iskân alanın seçimini ve planlamasını yaparken, çevreye en az zarar verecek
şekilde, var olan koşullar içinde olası en iyi yaşam şartlarını sağlamak amaçlanır. Yerleşim
alanı seçim ve planlama standartları, bir yerleşim alanı kurulması için yapılan değerlendirmeler
ve yerleşim yeri, halkın değişen ihtiyaçlarına uygun biçim ve tipte olması gerektiği düşüncesi
etrafında şekillenir. Bu temellere dayanarak dört tip geçici yerleşim şeklinden (misafirhane
veya transit yerleri, halkın kendi kurduğu çadırlar, planlı geçici yerleşimler, geçici yerleşimlerin
uzantısı olan yerleşimler) biri seçilir.

8.4.1. Misafirhane veya Transit Yerleri
Yeri değişen toplum veya mülteciler kısa süreler için buralarda kalır. Bu misafirhane
veya transit yeri planlı bir yerleşim gibi değerlendirilmelidir. Geniş, 2000 den fazla nüfusa sahip
veya uzun bir süre kullanılması amaçlanmaktadır. Çevresel kaynaklar, hem yerli halkın ve hem
de onların arasına yerleştirilen halkın su, yakıt ve yapı malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek
şeklide idare edilmeli ve yerel ekonomi ve çevre üzerinde kötü etkiler olması önlenmelidir. Bir
transit kampa kısa süreli aralıklarla ve uzun bir süre zarfında çok insan gelirse, bunun yerel
toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik etkisi planlı bir yerleşimin etkisi gibi olacaktır.

8.4.2. Halkın Kendi Kurduğu Çadırlar
Kişilerin kendiliğinden yerleştikleri, ancak kısmi düzenlemeler yapılması, süreli
çevresel kaynaklar sağlanması gereken yerleşimler.

8.4.3. Planlı Geçici Yerleşimler
Tasarımcılar tarafından halk gelmeden önce planlanan, inşa edilen ve hizmet verilen
yerleşimler.

8.4.4. Planlı Geçici Yerleşimlerin Uzantıları
Planlı geçici yerleşimlerin yeni gelen halkı barındırabilmesi için genişletilmesi
gerektiğinde yapılan yerleşimlerdir.
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Bu tiplerden hangisinin seçileceğine karar verildikten sonra fiziki çevre özelliklerine
bakarak, bunun mümkün olup olmayacağına ve mümkünse ne tür özverilerde bulunulması
gerekeceğine karar verilir.
Ayrıca bu ana tiplerin dışında herhangi bir afet sonrasında halk, afetin etkisinden veya
ortaya çıkardığı şartlardan dolayı kullanılmayan boş alanlar, bahçeler, parklar, otopark alanları,
spor alanları gibi nispeten güvenli yerleri afetin ilk şokundan kurtuluncaya kadar korunaklı
alanlar olarak kullanır. Buralarda çadır, araba, konteynır, gemi, tren vagonları, binaların
altındaki yapılar, okullar gibi barınaklarda yaşamlarını sürdürürler.

8.4. Afet Alanlarının Kullanım Özellikleri
Seçilecek olan alan afet sonrasında etkilenen ve zarar gören nüfusu barındıracak
büyüklükte ve özellikte olmalıdır. Buna bağlı olarak bir geçici iskân alanı, planlamanın ve
hizmetin daha iyi yapılabilmesi için 5000 m2den küçük, 50.000 m2den büyük olmamalıdır.
Geçici iskân alanı bünyesinde bulunması gereken birimler şu şekildedir;


Barınaklar (Çadır üniteleri)



WC ve Duş (Banyo)



Mutfak



Çamaşırhane



Derslik (Okul)



Spor Salonu



Çocuk Parkı



Dinî yapı



Su deposu



İdari birim (Güvenlik, Kızılay Yönetimi, Depo görevlisi vd.)



Psikolojik Danışmanlık Merkezi



Depo



Çöplük



Jeneratör

Barınaklar için kişi başına düşen kapalı alan 3,5-4 m2 olmalıdır.
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Bir aile için (4-5 kişilik) gerekli olan çadır alanı 16 m2dir.
Geçici iskân alanında kurulacak her bir ünite alanı, çevre yoluyla birlikte 50 m2dir.
Burada çadırın kapladığı alan 16 m2 olurken, yol hariç çevresi 24 m2dir. Çadırlar
arasında yangın önleyici boşluklar bırakılır. Çadırlar arasında 2 m, çadır kümeleri arasında 6m
ve blok kümeleri arasında 15 metre mesafe olmalıdır.
İnsanların, gündüz ve gecenin her saatinde, yerleşme yerlerine yakın, güvenli ve rahat
olarak derhal kullanabilecekleri yeterli sayıda tuvalet bulunmalıdır. Tuvaletin kapladığı alan 1
m2 olup her tuvalet başına en fazla 15-20 kişi düşmektedir. Mümkünse her aileye bir tuvalet
temin edilmelidir. Tuvalet kullanımı cinsiyete göre ayarlanmalıdır. Tuvaletlerin yerleşim
yerlerine mesafesi minimum 5 metre, en az 25 metre, en fazla da 50 m veya 1 dakikalık
mesafeden daha fazla olmamalıdır. Tuvaletler rahat, sağlıklı şartlar altında ve güvenli olarak
kullanılabilecek konumda olmalıdır. Tuvaletlerin 10 metre çevresine çamur oluşmasını
engellemek için çakıl, kum gibi malzeme ile kaplanır. Tahliye sisteminin son bulduğu yer, bir
dere yatağı veya açık bir alan olmamalıdır.
Mevcutsa kanalizasyon sistemine yoksa 3m x 5m x 5m boyutlarında sızdırmaz
malzemeden 75 m3 atık çukuru yapılır. Çukurun üstü sağlam bir malzeme ile kapatıldıktan
sonra havalandırma boşlukları (biriken metan gazının yaratacağı tehlikeyi önlemek için)
dökülür ve araçlar ile boşaltılır. Duş veya banyoların sayısı ise en fazla 50 kişiye bir duş düşecek
şekilde ayarlanmalıdır.
Mutfak, kurulacak geçici iskânın büyüklüğüne veya süresine göre değişim gösterir. Bu
seyyar mutfak olabileceği gibi kalıcı olan aşevleri şeklinde de olabilir. Mutfakla birlikte
çamaşırhane, idari birimler için, okul ve depo için genel maksat çadırları olarak adlandırılan ve
30 m2 ile 75 m2 arasında değişen üniteler kullanılmalıdır. Bunların adedi alanın büyüklüğüne
ve barınan kişi sayısına göre değişim göstermektedir.
Tüm insanlar içme, yemek yapma, kişi ve ev temizliği için yeterli miktarda suya sahip
olmalıdır. Topluma su sağlama merkezleri, yerleşim yerlerine yakın olmalı ve asgari su
gereksinimini sağlayabilmelidir. İnsanlar kolay elde edebildikleri en iyi kaliteye sahip suları
kullanmalıdır. İçme, pişirme ve kişisel temizlik için ortalama su kullanımı günde kişi başına 15
litredir. Her 250 kişiye en az bir su noktası düşmelidir. Su noktası ile yerleşme yeri arasında
maksimum mesafe 100-500 m arasında olmalıdır.
Yerleşme alanları tıbbi atıklar dâhil, katı atıklardan arındırılmış bir çevreye sahip
olmalıdır. Bir çadır ünitesi çöp kabından 15 m veya toplu çöp tenekesinden 100 metreden fazla
uzakta olamamalıdır. Çöplerin yerinde gömülmediği durumlarda, her 10 aile için bir adet 100
litrelik çöp tenekesi bulunmalıdır. Çöp toplama alanları günlük olarak kireç kaymağı, klor
eriyiği, çamaşır suyu vb. dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli.
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8.5. Geçici Barınma Koşullarında Çevre Yapıları
Afetin boyutunu arttıran etmenlerden birisi de yapılardır. Geçici iskân alanının şehir
içinde planlandığı alanlarda dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisidir. Özellikle deprem
esnasında yapı zarar görmese de çevresinde zarar gören ve hatta yıkılan yapıların zarar verdiği
konutlarda bulunmaktadır. Geçici iskân alanlarının böyle bir durumdan etkilenmemesi için,
çevresindeki binaların yüksekliğinin en az 2 katı şeklinde yerleşim alanı ile mesafesi
bulunmalıdır. Böylelikle çevreden gelebilecek zarar da önlenmiş olacaktır. Ayrıca geçici iskân
alanı sivrisinek, karasinek gibi vektör kaynaklarından ve çöp depo alanlarından uzak olmalıdır.
Aynı şekilde, gürültü, emisyon, toz, koku ve benzeri atıklar oluşturan sanayilerin etki alanından
uzak olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerde barınma hizmetlerinin temininde gerekli olan hususlar ve geçici iskan alanının
seçiminde dikkat edilmesi gerekli olan noktalar belirtilmiştir. Ayrıca afet alanlarının en verimli
şekilde kullanılması için bu alanlarda bulunması gerekli olan özellikler ve çevresel alanların
nitelikleri belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Afetten doğrudan etkilenen kişilerin temel barınma ihtiyaçlarını etkileyen faktörler
nelerdir?
2) Afet türlerinde acil barınma ihtiyaç derecelerini yazınız.
3) Geçici iskân türleri nelerdir?
4) Afet alanlarının kullanım özelliklerini yazınız.
5) Bir çadır ünitesi çöp kabından kaç m uzakta olmalıdır?
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9. AFETLERDE SU TEMİNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Suyun İnsan Yaşamındaki Önemi

9.2.

Afetlerde Su Temini

9.3.

Afetlerde Su Temini Standartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Suyun insan yaşamındaki
önemi
Afetlerde su temini

Afetlerde su temini
standartları
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Kişide fizyolojik su ihtiyacının yanı sıra kullanım suyu ihtiyacı da önemli bir yer
tutmaktadır. İnsanların yaşamlarını su olmadan devam ettirmeleri mümkün değildir. Suyun
insan yaşamındaki öneminin yanı sıra, afet durumlarında yeterli içme ve kullanma suyunun
temin edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu açılardan afet durumlarında su temini açısından
belli standart değerlere ulaşılması gerekmektedir.
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9.1. Suyun Önemi ve Kullanım Alanları
Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en
büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan
sudur. Dünyamızın %70’ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0,3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.
Dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 19401980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su
kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki mevcut
suyun hacmi 141 milyar m3 tür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 km. kalınlığında bir tabaka halinde
sarabilecek büyüklüktedir. Bu suyun %98’i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta fakat
tuzlu olduğu için içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun
değildir. Dünyadaki suların ancak %2,5’i tatlı sudur. Bunun da %87’si buzullarda, toprakta,
atmosferde, yer altı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.
İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yer altı su kaynaklarından temin etmektedir.
Tatlı suların en önemli kaynağı yağışlardır. Küresel yıllık yağış 500 bin m3 olup her yıl
yeryüzüne inen yağış aynı miktardadır.
Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir.
Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m3 olup, bunun %16’sı içme ve
kullanmada, %72’si tarımsal sulamada, %12’si de sanayide tüketilmektedir. Türkiye su kıtlığı
çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yıllık yağış
ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması; mevcut kaynakların daha dikkatli
kullanılmasını ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir.
Su canlı vücudunda çok önemli işlevleri bulunmakta olup bunlar sırası ile;
a)

Hücre ve dokuların yapılarının korunması,

b)

Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi,

c)

Hücre ve dokuların beslenmesi için gerekli unsurların taşınması,

d)

Hücre ve dokuların metabolizma artıklarının vücut dışına atılması,

e)

Vücut ısısının düzenlenmesidir.

İstirahat hâlinde bir kişide günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 27 gr/kg olup çeşitli
durumlarda bu ihtiyaç miktarı artmakta olup örneğin bedeni çalışma esnasında bu miktar
günlük 40-50 gr/kg’a kadar yükselebilmektedir.
Kişide fizyolojik su ihtiyacının yanı sıra kullanım suyu ihtiyacı da önemli bir yer
tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanım suyu ihtiyacı ortalama kişi başına 150
lt/gün olarak kabul edilmekte olup bu miktar batı ülkelerinde günlük 500 lt/güne kadar
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yükselmekte olup diğer taraftan geri kalmış Asya ve Afrika bölgelerinde bu miktar 50 lt/gün’e
kadar düşmektedir.
Suyun kullanım amaçları sırası ile;
a)

İçme ve yemek pişirme ihtiyaçları,

b)

Kişisel temizlik ihtiyaçları (çamaşır, banyo, temizlik vd.),

c)

Konutların temizliği,

d)

Isınma ve Air-condition ihtiyaçları,

e)

Tarımda sulama ihtiyaçları,

f)

Cadde ve sokakların temizliği,

g)

Eğlence ve sportif amaçlar (Yüzme havuzları, banyo vd.),

h)

Park ve bahçe havuzları, fıskiyeler,

i)

Hidroelektrik santralları,

j)

Ticari ve endüstriyel amaçlar (kâğıt, kok kömürü, demir vd. üretimi),

k)

Acil ihtiyaçlar (yangın söndürme),

l)

Atıkların yerleşim yerlerinden taşınması (kanalizasyon sistemleri) şeklindedir.

9.2. Su Temini
Acil durumlarda su temini akla ilk gelmesi gereken çevre sağlığı hizmetlerinden biridir.
Felaketzede halk, diğer herhangi bir nedenden değil, muhtemelen uygun olmayan sanitasyon
şartlarından ve yeterli su bulunmamasından kaynaklanan hastalıklardan ölür. Bunlardan en
önemlileri ishalli hastalıklar ile fekal-oral yolla bulaşan diğer hastalıklardır. Bunların bulaşması
sanitasyon kurallarına uymama, kötü sağlık koşulları ve kirli su kaynaklarıyla olur. Acil su
temini ve sanitasyon programlarının ana amacı, asgari miktarda temiz içme suyu ulaştırmak,
fekal-oral yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını ve hastalığa yol açan canlıların yayılmasını
azaltmaktır. Diğer önemli bir amaç, insanların tuvalete gitme ve yıkanma gibi günlük
gereksinimlerini saygın, konforlu ve güvenli bir şekilde yerine getirebilecekleri bir ortamın
kurulmasına yardımcı olmaktır. Birçok felaket durumunda su sağlama sorumluluğu kadın ve
çocuklara düşer. Buna karşın mültecilik ve yer değiştirme durumlarında, ortak su ve sanitasyon
yerlerini kullanırken kadınlar ve genç kızlar cinsel şiddet ve tacize maruz kalabilirler. Bu
nedenlerle, kadınların su ve sanitasyon programlarına katılımlarını mümkün olabilecek yerlerde
desteklemek önemlidir. Onların katılımı mağdur topluluğa daha güvenli ve kolay yollarla su
sağlamaya ve sanitasyon hizmetleri vermeye yardımcı olup bu hizmetlerin uygun ve adaletli
verilmesini sağlar.
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Sağlık açısında uygun bir suyun kimyasal nitelikleri belli standartlarda bulunması
gereklidir. Su kimyasal nitelikler açısından insan sağlığı için gerekli olan veya doğal olarak
suda bulunabilen oksijen, karbondioksit, iyot, flor, kalsiyum, magnezyum, NaCl gibi maddeleri
içermeli buna karşılık insan sağlığı için zararlı olan amonyak, nitrat, nitrit, cıva, kurşun, arsenik,
deterjanlar, pestisidler, gübre vd. maddeleri kesinlikle içermemelidir. Normal şartlarda suda
bulunmaması gereken maddelerden nitrat, nitrit ve klorür gibi maddeler organik maddelerin
parçalanma ürünleri olup bu maddelerin suda yüksek miktarlarda görülmesi suyun
mikroorganizmaların parçalanma ürünleri organik maddeler ile kirlenmesinin göstergesidir.
Nitrat ve nitrit bulunan sularda insan veya hayvan dışkısı ile kirlenme, klorür bulunan
sularda ise insan veya hayvan idrarı ile oluşmuş bir kirlenme düşünülmelidir.
Suda normal şartlarda bulunabilen kalsiyum ve magnezyum gibi maddelerin karbonat
asidi veya sabit asitler (sulfat, klorür, nitrat asitleri) ile yapmış olduğu tuzların suda çözünmesi
sonucunda “su sertliği” oluşmaktadır. Sertlik, geçici sertlik ve kalıcı sertlik olmak üzere iki
şekilde oluşabilmektedir.

9.3. Afetlerde Su Sağlanması
Afetlerden hemen sonra ve geçici yerleşim sağlanıncaya dek, içme suyu gereksiniminin
ambalajlı sularla karşılanması en pratik ve sağlıklı olanıdır. Afet bölgesine giren ambalajlı sular
da mutlaka kontrol edilmeli, tüm ambalajlı suların sağlıklı olacağı varsayımı ile ihmal
edilmemelidir. Görevliler, etiketinde, Bakanlık izin tarih ve numarası bulunmayan ambalajlı
suların afet bölgesine girmesine izin vermemelidir. Temiz su sağlamanın diğer pratik bir
yöntemi; mobil su arıtma ünitelerinin kullanılmasıdır.
Bir aracın üzerine monte edilmiş olan bu üniteler, arıtmaya uygun (kimyasal kirlilik
içermeyen) herhangi bir su kaynağından suyu alarak arıtır, klorlar ve poşetleyerek tüketime
sunar. Afetlerden sonra, en çok başvurulan diğer bir su sağlama yöntemi, suyun tankerlerle
taşınmasıdır. Bu durumda, tankerin su taşımaya uygun olması, iyi temizlenmiş olması, temiz
kaynaktan doldurulması ve doldurulurken suyun kirletilmemesi, dolum yapılan kaynak
klorlanmamış ise tankerde klorlama yapılması çok önemlidir. Afet bölgesine girişte,
tankerlerdeki suda kalıcı klor düzeyi mutlaka ölçülmeli ve klor içermeyen sular tankerde
klorlandıktan (0.5 ppm/litre veya 0.5 miligram serbest kalıcı klor olacak şekilde) tüketime
verilmelidir.
Su sağlamada merkezi dağıtım ve şebeke suyu her zaman tercih edilir. Ancak; merkezi
su dağıtımı suyla bulaşan hastalıklar ve toksikasyonlar açısından potansiyeli yükseltir ve riske
edeceği toplumu çok büyütür. Bu nedenle çok daha özenli ve dikkatli olmayı gerektirir.
Sistemde özenli bir araştırma yapmadan ve emin olmadan tüketime sokulmamalıdır. Var olan
şebeke kullanıma sokulmadan önce ayrıntılı bir kontrolden geçirilmeli ve bu kontrol
yapılmadan su kullanıma verilmemelidir. Bu kontrolde su kaynağı (baraj, göl, kuyu), herhangi
bir kirlenme (kimyasal, biyolojik, fizik) açısından, arıtma ve dezenfeksiyon üniteleri sağlıklı
çalışıp çalışmaması açısından ve şebeke kaçaklar ve ikincil kirlenme açsından özenli bir şekilde
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gözden geçirilmelidir. Bu kontrollerden sonra bir süre suda süper klorlama (uçlarda 1 ppm/litre
veya 1 miligram serbest kalıcı klor olacak şekilde) yapılması yararlı olur.
Kuyu, kaynak ve benzeri yerler yerinde ve merkezî klorlamaya uygun ise, merkezi
klorlama, aksi takdirde bu kaynaklardan su alan topluma bireysel su klorlaması yapmaları için
eğitilmelidir. Klor eriyik ya da tabletleri dağıtılmalı ve suyun nasıl klorlanacağı ve bu tür suların
klorlanmadan tüketilmemesi konusunda toplum uyarılmalıdır. Aynı şekilde, emin olunmayan
hiç bir suyun kullanılmaması, bu tür suları kullanmak zorunda kalanların ise, klorlayamadıkları
takdirde, suyu en az 10 dakika kaynatmaları konusunda yaygın eğitim verilmelidir.

9.4. Afetlerde Su Temini Standartları
Salgınları önlemek için aşılama yerine vektör kontrolü, gıda ve su sağlığı, kişisel hijyen,
sağlık eğitimi ve sürveyans hizmetlerine ağırlık verilmelidir.
a)
Su, içme suyu, yemek suyu, temel temizlik suyu olarak sağlanmalı ve en az kişi
başına günlük 15-20 lt temin edilmelidir.
b)
c)
kuyular)
d)

Temiz içme suyu, şişe suyu, kaynatılmış su ve işlemden geçirilmiş sudur.
Şebeke eğer kullanılamayacaksa yeni su kaynakları aranır (yeraltı suları ve
Su kaynaktan alınmadan önce kalitesi incelenmelidir.

Katı atık depolama sisteminin bozulmasıyla sanitasyon azalır, su ve gıda stoklarının
kontaminasyonu ve vektörlerin çoğalması sonucu hastalık riski artar. Öte yandan bu sorunun
yol açacağı stres ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda olası yangın riski diğer sorunlardır.
Malarya, sarı humma, tularemi ve tifüs gibi hastalıklara neden olan vektörlerin sayısının
artması doğal felaketlerin çok bilinen sonuçlarındandır (özellikle bu hastalıkların, bölgede
endemik olarak bulunmaları halinde).
Sonuçta, çevre sağlığı koşulları ve hizmetleri kadar, kişisel hijyen ve ev sanitasyonu
standartlarının da azalması felaketlerin en bilinen etkilerindendir. Özellikle uygun giyinme,
sabun, deterjan, basit temizlik ve yıkama araçlarının yoksunluğu alışılmış kişisel hijyen
koşullarını sağlamada güçlük yaratır ve sonuç olarak ishalli hastalıklar, tifüs gibi vektörle
bulaşan hastalıklar ve uyuz gibi felaket öncesi dönemde önlenebilen hastalıklar artar.
Afet sırasında yararlanılacak su kaynakları, bunların kurulacak çadır kentlerle
bağlantısının nasıl kurulacağı belirlenmiş olmalıdır. En elverişli kaynaklar afet bölgesine 30 km
mesafedeki su kaynakları olduğu unutulmamalıdır. Suyun dağıtımı ve depolanması da en az
suyun temini kadar önemlidir
a)

En çok 24 saatlik su depo edilmeli

b)

Depoların yeri güneş, toz ve böcekten korunmalıdır.
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c)
Su depolarından belli aralarla numuneler alınarak, serbest klor ölçümü ve
bakteriyolojik muayenelerinin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca tuvaletlerde yerleşim yerleri ve su kaynaklarından uzakta, sineklere kapalı, koku
çıkmayacak ve kolayca temizlenebilecek şekilde olmalıdır.
Kanalizasyon olan yerlerde onarım işlemleri derhal başlanmalıdır. Tuvalet tip ve
niteliğini, sayısını tuvalet kültürü ve alışkanlıkları belirler.
a)
Acil dönemde yeni kurulan kamp bölgelerinde 50-100 kişi için bir tuvalet ya da
hendek kurulmalı, daha sonra 20 kişiye bir kabin olacak biçimde geliştirilmelidir.
b)
İdeali bir aile için bir kabindir. Her kabinde bir musluklu bidon bulunmalı,
kamplarda tuvalet hijyeni yakından izlenmelidir.
c)

Çocukların su kaynakları ile ve kirli oyuncaklarla oynaması engellenmelidir.

d)

Vektörlerin tuvaletlere ulaşması engellenmelidir.

e)

Kampta uygun tuvalet çukurları açılmalıdır.

f)

Açılan tuvalet çukurları çadırlardan 30-50 metre uzakta olmalıdır.

g)

Yıkanma yerleri 50 kişiye bir duş olacak biçimde kabin olarak düzenlenmeli.

h)
konulmalı.

Çadır kentte su şebekesi kurulmalı ve yeterli sayıda çadırlar arasına çeşme

i)
Şebeke suyu yoksa ağzı iyi kapanabilen paslanmaz tanklar (minimum 200
litrelik) yerleştirilmeli.
j)
Çadırlar arasında 4’lü ya da 8’li çadır grupları için ortak çöp toplama
konteynerleri konmalı (50-100 lt/25-50 kişi için).
k)

Olanaklıysa her çadırın torbalarda biriktirdiği çöpler günlük toplanmalı.

Afetlerde yeterli içme ve kullanma suyu temin etmek ve bu zor şartlar altında elde edilen
bu kıymetli suyu da en verimli şekilde kullanmak gerekmektedir. Bu açıdan hem afet öncesinde,
hem de afet sonrasında tüm toplumun doğru bir şekilde eğitilmesi önem taşımaktadır. Bur da
pek çok faktör devreye girse de kişisel hijyen bilgisi ve uygulaması en başta gelmektedir.
Hijyen konusunda yapılacak başlıca uygulamalar şu şekilde özetlenebilir.
a)
El hijyeninin en önemli kriter olduğu unutulmamalıdır. Özellikle çocukların ve
annelerin bu konuda eğitilmesine önem verilmelidir.
b)
Tank ve depolardaki artık klor 0,3-0,5 mg/ litre olmalıdır. Su kaynağı, su iletim
siteminin ortası ve sonunda klor kontrolü yapılmalıdır. Klor etkinliğinde azalma belirlendiğinde
nedeni bulunarak giderilmelidir.
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c)
PH kontrolü yapılmalıdır. Suyun PH’sı 8,5’in üzerinde ise artık klor zincirin
sonunda litrede 0.6-1.0 mg olacak biçimde ayarlanmalıdır.
d)
Kaynağı belli olmayan su ile temas eden hiçbir yiyecek maddesi
tüketilmemelidir.
e)
yenmelidir.
f)

İçme amacıyla hazırlanan sular ile gıdalar iyice yıkanmalı ve pişirilerek
Markası ve son kullanma tarihi belli olan konserveler tüketilmelidir.

g)
2 saatten daha fazla oda ısısından fazla sıcaklıkta kalan gıdalarda en ufak tat,
koku değişikliği varsa tüketilmemelidir.
h)

Tüm yiyecek maddeleri soğuk ve kuru zeminlerde muhafaza edilmelidir.

i)

Gıdalar böcek, fare ve sinekten korunmalıdır.

j)

Gıdaların günlük tüketilmesine özen gösterilmelidir.

k)
Yardım olarak sağlanan yiyecek maddeleri halkın alışkın olduğu ve kolayca
kabul edip hazırlayabileceği türden olmalıdır.
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Uygulamalar

157

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gürültünün tanımını yapıp, gürültü kaynaklarının neler olduğu ve sağlık
etkileri ile alınması gereken önlemlerin neler olduğu anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Suyun canlı vücudundaki işlevlerini yazınız.
2) Türkiye’nin kullanılabilir su poansiyeli kaç milyar m3tür?
3) Bir insanda istirahat hâlinde günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak kaç gr/kg’dır?
4) Afetlerde su temini standartları nelerdir?
5) Afetlerde su depolama ve dağıtımında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
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10. AFETLERDE SANİTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sanitasyon Tanım ve Kapsamının Öğrenilmesi
10.2. Afet Sonrasında Bulaşıcı Hastalık Kontrolünde Sanitasyonun Önemi
10.3. Sanitasyon Kapsamındaki Önlemlerin Öğrenilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sanitasyon tanımını
yapabilmek ve kapsamının
öğrenilmesi
Afet sonrasında bulaşıcı
hastalık kontrolünde
sanitasyonun önemi
konusunda bilgi sahibi
olmak
Sanitasyon kapsamındaki
önlemlerin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Hijyen; kişisel boyutta başlayıp insanların yaşam alanına, oradan çalışma alanlarına ve
en sonunda da halk sağlığına etki eden bir faktördür. Sanitasyon insanların sağlığını gıdalarla
bulaşabilen enfeksiyonlardan ve gıda zehirlenmelerinden korumak için gerçekleştirilen
temizlik ve sağlık kurallarına denir. Bir hak olarak su ile birlikte sanitasyon, bireylerin temiz
ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için özel yaşamlarını ve saygınlıklarını koruyacak insan
atıklarının uygun şekilde uzaklaştırılması ilgili kolaylıklara erişimini ve bu kolaylıkların
kullanımını ifade eder.
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10.1. Hijyen ve Sanitasyon Tanımı
Sanitasyon Latincede “sağlıklama” anlamına gelen “sanitas” kelimesinden köken
almıştır. Fransızcadan dilimize giren “Sanitasyon” , bir tıp terimi olarak “halk sağlığını
korumak ve hastalığı önlemek için tasarlanan önlemler ve bunların uygulanması” anlamında
kullanılmaktadır.
Sözlük anlamı, ferdin veya toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan
beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentezi hâlinde uygulayan bilim dalı olan
hijyen, tıp dilinde sağlık bilgisi anlamına gelmektedir. Birey ve toplumlar da sağlığın
korunması, devam ettirilmesi ve yükseltilmesi için gerekli bilgileri ve uygulamaları kapsayan,
sağlığı koruma uygulamalarının tümü olarak tanımlanmaktadır.
Hijyen; kişisel boyutta başlayıp insanların yaşam alanına, oradan çalışma alanlarına ve
en sonunda da halk sağlığına etki eden bir faktördür. Sanitasyon; insanların sağlığını gıdalarla
bulaşabilen enfeksiyonlardan ve gıda zehirlenmelerinden korumak için gerçekleştirilen
temizlik ve sağlık kurallarına denir.
Bir hak olarak su ile birlikte sanitasyon, bireylerin temiz ve sağlıklı bir çevrede
yaşayabilmeleri için özel yaşamlarını ve saygınlıklarını koruyacak insan atıklarının uygun
şekilde uzaklaştırılması ilgili kolaylıklara erişimini ve bu kolaylıkların kullanımını ifade eder.
Sanitasyonun kapsamına, temiz suyun sağlanmasının yanı sıra, insan dışkısı, atık su, çöplerin
atılması, böcek ve kemirgen kontrolü, gıda güvenliği, saha drenajı gibi uygulamalar
girmektedir. Sanitasyonun bütünüyle sağlanabilmesi için genel olarak dört önemli unsurun bir
arada olması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre sanitasyon, öncelikle ‘‘emniyetli’’ olmalıdır.
Yani atıklar herhangi bir şekilde onunla temas edebilecek insan, hayvan ve böcekten etkin bir
şekilde korunmalı ve su kaynaklarının kanalizasyonla kirlenmesinin önlenmelidir. Tuvaletler,
gizliliği koruyucu, emniyetli ve insan onuruna yaraşır bir ortam sağlamalıdır. Suyun kişisel
hijyenin ve emniyetli olarak insan atıklarının uzaklaştırılması için kolay sağlanabilir olması
gerekmektedir. Ayrıca atık su kaynaklarının belirlenmesi ve bunların drenajının sağlanması
gerekmektedir. “Fiziksel erişilebilirlik” sanitasyonun bir diğer bileşenidir. Çocuklar, yaşlılar ve
engellilerin kullanımı için de uygun şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Sanitasyon
“satın alınabilir ve finanse edilebilir” olmalıdır. Diğer taraftan sanitasyon içinde bulunulan
“kültüre ve geleneklere de uygun” olarak sağlanmalıdır.

10.2. Afetlerde Sanitasyonun Önemi
Afetlerde ve diğer dönemlerde verilen çevre sağlığı hizmetleri arasında genel olarak
farklılık yoktur. Ancak afete neden olan olaydan sonra;
a) Fizik ve sosyal çevrede var olan ekolojik denge bozulur.
b) Nüfus kitleler hâlinde yer değiştirir.
uğrar.

c) Çevre ve sağlık bakım hizmetleri altyapısı hasar görerek bu hizmetler kesintiye
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d) Çevrede, özel birtakım kirlenmeler oluşarak, bunlar toplum yaşamını riske edebilir.
Tüm bunların sonucunda epidemiler kaçınılmaz olur.
Doğal olaylara bağlı olağandışı durum, olaydan etkilenen bölgelerde daha önce
görülmeyen hastalıkların ortaya çıkmasına ve salgınlarına neden olmamaktadır. Diğer yandan
düşük insidanslı hastalıklardaki artış su dezenfeksiyon altyapısının bozulması, bağışıklama ve
sanitasyon önlemleri gibi halk sağlığı hizmetlerinin kesintiye uğraması, sivrisinek ve
kemirgenler gibi hastalık vektörlerindeki kontrolün kaybına bağlıdır. Bu nedenledir ki
sürveyans sisteminin kurulması-güçlendirilmesi ve olağandışı durum sonrası olağan sanitasyon
önlemleri hastalıkların yayılmasını kontrol için yeterlidir.
Olağanüstü durumlarda yapılacak girişimlerde temel amaç, morbidite ve mortalitenin
azaltılmasıdır. Bu nokta dikkate alınırsa ilk bir hafta ve daha sonraki dönemdeki
gereksinimlerin belirlenmesi kolaylaşır. Olağanüstü durumdan sonraki ilk bir hafta, acil tıbbi
müdahaleler ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik ilaç ve tıbbi malzeme gereksinimi vardır.
Sanitasyon malzemesi, gıda, giysi, inşaat araç ve gereçleri gibi yardımlar ise ilk bir haftadan
sonraki dönemlerde gerekebilecek yardımlardır.

10.2.1. Olağan Dışı Durum Sonrasında Etkilenen Alanda Öncelikle
Barınma Sorunu Olanlar


Yeterli ve güvenilir suyun,



Yeterli barınma olanaklarının,

 Yeterli temel sanitasyon olanaklarının sağlanması açısından alınması gereken
tedbirler vardır.

10.2.2. Çevre Sağlığı Önlemleri
Çevre sağlığı çalışmaları, temel sanitasyon ve barınak sağlanmasını içermelidir. Temel
sanitasyon içinde de atık yok edilmesi, temiz su sağlanması, kişisel temizlik, sağlıklı besin
sağlanması, vektör kontrolü, ölülerin defni ele alınmalıdır. Öncelik barınak sağlanması, temiz
su ve atık kontrolüne verilmelidir. Afet bölgelerinde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmeli, el
yıkama, genel hijyen kuralları, tuvalet kullanımı, çöpler ve varsa özel önem gösteren bulaşıcı
hastalıklar ağırlıkta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler başlıklarında ve
ihtiyaç duyulan diğer konularda halka yoğun eğitim verilmelidir. İnsan ve hayvan ölüleri
nadiren bulaşıcı hastalık salgılarına neden olur. Bu nedenle ölülerin yok edilmesine (bulaşıcı
hastalık riski açısından değil) kültürel nedenlerle öncelik verilmelidir
1) Su kaynakları ve sistemindeki gıda üretim, depolama ve dağıtım sistemlerindeki
zararın boyutunu değerlendirmek üzere bir başlangıç araştırması yapın.
2) Olaydan etkilenmeyen gıda ve insan gücü kaynaklarının; hemen sağlanabilecek
malzeme, donanım ve stokların envanterini çıkarın.
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3) Etkilenen bölgede ve çevresindeki alanlarda, kamplarda, kısmen veya tamamen
boşaltılan alanlarda, yardım personelinin yerleşim yerlerinde nüfus hareketleri hakkında bilgi
sağlayın.
4) Etkilenen nüfusun acil
gereksinimlerini belirleyin.

su

ve temel

sanitasyon olanaklarını,

barınma

5) Temel insan gereksinimleri karşılandıktan sonra zorunlu diğer gereksinimler
karşılanır (örneğin hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetleri için daha
fazla su gereklidir).
6) Barınma sorunları olanlara uygun barınak sağlandığından, geçici barınma
merkezlerinin güvenilir su ve gıda stoğu, sıvı ve katı atık toplama ve depolama olanaklarına
sahip olduğundan emin olunmalıdır.

10.3. Olağan Dışı Durum (ODD) Sonrasında Çevre Sağlığı
Hizmetlerinin Denetimi İçin Yanıtlanması Gerekenler
Sanitasyon
1) Kalabalık var mı?
2) Katı atık toplama ve depolama sistemi ODD’den etkilenmiş mi?
3) Sistem etkilenmişse katı atıklar nasıl toplanıyor ve depolanıyor?
4) Sıvı atık toplama sistemi (kanalizasyon, hela çukurları) ODD’den etkilenmiş mi?
5) Sistem etkilenmişse sıvı atıklar nasıl toplanıyor?
6) Sıvı atık zararsızlaştırma sistemi varsa ODD’den etkilenmiş mi?
7) Sistem etkilenmişse toplanan sıvı atıklar için ne yapılıyor?
8) Geçici barınma yerleri kurulmuşsa buralarda sanitasyon olanakları nasıl
sağlanıyor?
9) Geçici barınma yerlerinde sağlanan tuvaletlerin dizaynı kullanıcıların bu konudaki
kültürüne uygun mu?
10) Geçici barınma yerlerindeki sanitasyon olanakları olası nüfus artışını karşılayabilir
mi, bu konu planlanmış mı?
11) Geçici barınma yerlerinde sıvı ve katı atıkların toplanma ve bertaraf edilmesiyle
ilgili düzenlemelerin su ve gıda kontaminasyonu oluşturma riski var mı?
12) Geçici barınma yerlerinde su ve gıda kaynaklı hastalığa ilişkin veri var mı?
13) Geçici barınma yerlerinde vektör ve kemiricilere yönelik eylem planı var mı?
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14) Olağan dışı durumdan etkilenen topluma sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi için
destek verecek yeteri kadar nitelikli eleman ve donanım var mı?
15) Teknik destek gerekli mi?

10.3. Su Sanitasyonu
Temel sanitasyon hizmetleri içerisinde temiz suyun sağlanması, besin sanitasonu,
atıkların uygun şekilde bertarafı, vektör kontrolü, kişisel hijyenin sağlanması, ölülerin defni yer
almaktadır.
Suyun günlük miktarı, asgari şartları sağlayacak (sıvı ihtiyacı, kişisel hijyen, yemek ev
sanitasyon için) ölçüde olmalıdır. Yeterli miktarda ve sanitasyonu sağlanmış su, birçok
hastalığın önüne geçecektir. Bu koşulları sağlayan günlük su miktarı 15-20 lt/kişi olarak
hesaplanmalıdır. Suyun miktarı kadar dezenfeksiyonun sağlanmış olması da önemlidir.
Topluma sağlanan su miktarı günlük ihtiyacın altında kalırsa, bireyler güvenli olmayan su
kaynaklarına yönelebilirler. Suyun kalitesi bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle
değerlendirilir ancak olağanüstü durumlarda bu yapılamayabilir. Bu gibi durumlarda koliform
bakteri miktarının tayini yahut suyun klorlanmış olması da yeterlidir (koli basili= 10/100ml
üzerinde olmamalı).
Suyun dezenfeksiyonunda kaynatma uygun bir yöntemdir. Ancak bu afet koşullarında
kolay bir yöntem değildir. İyot, permanganat, klor solüsyonu ve tabletlerle kimyasal
dezenfenksiyon yapılabilir. Pratik olması, ulaşılabilir olması, izleminin kolaylığı ve kısa sürede
etkin olması sebebiyle en çok klor kullanılır. Su kaynakları yetersizse yeni acil su kaynakları
araştırılmalı ve sağlanan sular uygun koşullarda saklanmalıdır. Kişisel hijyen için su ile
beraberinde sabun bulunması uygun olacaktır.

10.4. İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonu
Su kirli ise kullanılmadan önce mutlaka dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması gerekir.
Değişik özellikleri bulunan dezenfeksiyon yöntemleri mevcuttur. Özet olarak dezenfeksiyon:
a) Suyu kaynatmak bakteri ve parazitlerin çoğunu öldürür.
b) Kaynadıktan sonra en az 1 dk devam edilmelidir.
c) Klor veya iyot tabletleri kullanılabilir.
d) %5,25’lik Sodyum Hipoklorid çözeltisinden 1 çay kaşığı ile 20 lt su kullanılabilir.
e) Fakat en az 30 dk bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
Su şebekesinin kontamine olduğu düşünülüyorsa su borularının dezenfeksiyonu için
şebekeye 1 saat boyunca 100 mg/litre oranında klor verilir, bu su kullanılmaz, akıtılır, daha
sonra suda 0,7-1 ppm klor bulunacak şekilde klorlama yapılır. Klorlama merkezi olarak
yapılamıyorsa ferdî klorlamaya gidilir
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Su dezenfeksiyonunda kullanılan metotlar; fiziksel ve kimyasal metotlar olarak iki
bölüme ayrılmakta olup bu metotlar aşağıda sırası ile özetlenmektedir.

10.5.1. Fiziksel Metotlar
10.5.1.1. Kaynatmak
Suyun 100oC’de 10 dakika süre ile kaynatılması ile içinde bulunan tüm
mikroorganizmalar yok edilir. Etkili bir dezenfeksiyon sağlamasına rağmen ekonomik açıdan
pahalı bir yöntem olması dezavantajdır. Ayrıca kaynatma ile dezenfeksiyon sonucunda suyun
tat ve kokusunda bozukluk oluşmaktadır.

10.5.1.2. Ultraviyole Işınlama
200-300 nanometre dalga boyunda ultraviyole ışınlama ile sudaki tüm
mikroorganizmalar tahrip edilmektedir. Ultraviyole ışınlama ile dezenfeksiyon pahalı bir
yöntemdir. Ultraviyole ışınlama kalınlığı 7 cm’lik bir su tabakasına etkili olmaktadır. Ayrıca
ultraviyole ışınlama ile dezenfeksiyondan önce suyun tat ve kokusunun düzeltilmesi
gerekmektedir.

10.5.1.3 Basınçlı Isı
0,7-1 kg basınç altında 105-120oC ısıda uygulanmaktadır. Çok pahallı bir yöntem
olduğundan kullanımı yaygın değildir.

10.5.2. Kimyasal Metotlar
10.5.2.1. Klor
Klor ile dezenfeksiyon ucuz, kullanımı kolay ve yaygındır. Gaz hâlinde “klorinatör”
denen alet ile suya katılmakta veya “klor tabletleri” şeklinde kullanılmaktadır. Klorun sudaki
dezenfektan etkisi 30 dakika içinde ortaya çıkmaktadır. 1 lt suyun klor gereksinimi yaklaşık 1,7
mg olup bu miktarın 1,2 mg’ı organik maddelerin gereksinimi geri kalan 0,5 mg’ı ise suda
devamlı olarak bulunması gereken “serbest bakiye klor” (free chlorine) dur. Klor ile
dezenfeksiyondan sonra klorun sudaki dezenfektan etkisinin devam edip etmediği sudaki
serbest bakiye klor miktarı ile saptanmaktadır. Sudaki serbest bakiye klor miktarı “komperatör”
denen cihaz ile ölçülmektedir. Klorun dezenfektan etkisi suyun pH’ı yükseldikçe artar, suyun
ısısı düştükçe azalır, suyun berraklığı arttıkça artar, klorun sudaki etki süresi uzadıkça artar.
Klor ile dezenfeksiyon suyun tat ve kokusunda bozukluk oluşturabilir. Bu tat ve kokudaki
bozukluk %10’luk Na-tiyosülfattan dezenfekte edilen suya 1 cc/lt katılarak önlenebilir. Son
yıllarda yapılan çalışmalarda klor ile dezenfeksiyon sonucu oluşan trihalometan bileşiklerinin
kanserojen etkiye sahip oldukları bildirilmektedir.
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10.5.2.2. Kireç Kaymağı
%25 aktif klor ihtiva eden kireç kaymağı su dezenfeksiyonunda klor kadar etkili bir
dezenfektan madde olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Toz hâlinde bulunan kireç kaymağı
özellikle ülkemizde kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan ferdî klorlamanın ana
çözeltisinin hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Ferdî klorlama (Basit klorlama): Ferdî klorlama için öncelikle dezenfeksiyonda
kullanılacak ana çözelti hazırlanır. Ana çözelti 1 lt suya 40 gr kireç kaymağı veya 250 cc
çamaşır suyu veya 15 gr konsantre toz hipoklorit katılarak hazırlanır. Çözelti iyice çalkalanıp
eritildikten sonra 30 dakika bekletilir. 1 lt suyun dezenfeksiyonu için hazırlanan ana çözeltinin
3-4 damlası yeterli olmaktadır. Dezenfekte edilen su anacak 30 dakika sonra kullanılmalıdır.

10.5.2.3. Klor Dioksit
Su dezenfeksiyonunda yeni yeni kullanılmaya başlanan bir madde olup sıvı halde
uygulanmaktadır. Bakterisid ve virusid etkisi klora göre fazladır. Suyun dezenfeksiyonunun
yanı sıra suyun renk, koku ve tadını da düzeltmektedir. Klor ile dezenfeksiyonda ortaya çıkan
ve kanserojen olduğu söylenen trihalometan bileşikleri klor dioksit ile dezenfeksiyonda
oluşmaz. Pahalı bir madde olduğundan günümüzde ancak gelişmiş ülkelerde kullanımı
yaygındır.

10.5.2.4. İyot
Zorunlu durumlarda su dezenfeksiyonunda kullanılan bir maddedir. %2’lik
tentürdiyotun 2 damlası 1 lt suyu 30 dakikada dezenfekte etmektedir. Sudaki organik madde
miktarı çok fazla olduğunda 1 lt suyun dezenfeksiyonu için 3-4 damla kullanılır. Günümüzde
kullanımı yaygın değildir.

10.5.2.5. Potasyum Permanganat
Zorunlu durumlarda özellikle kırsal bölgelerde kullanılan bir dezenfektan maddedir.
Sudaki dezenfektan etkisi düşüktür. 1 lt suyun dezenfeksiyonu için 500 mg Potasyum
permanganat gerekmektedir. Fazla miktarları dezenfekte edilen suyun rengini olumsuz yönde
etkiler. En önemli özelliği kolera vibriyonuna çok etkili bir madde olmasıdır.

10.5.2.6. Ozon
Günümüzde gelişmiş ülkelerde kullanımı yaygın pahalı bir dezenfektan maddedir.
Klora göre çok etkili bir dezenfeksiyon sağlamaktadır. Özellikle sporlu bakterilere ve virüslere
karşı güçlü bakterisid etkisi bulunmaktadır. Dezenfeksiyonun yanı sıra suyun koku ve tadını da
düzeltmektedir. 1 ton su 400 mg ozon ile yaklaşık 4 dakika içinde dezenfekte edilebilmektedir.
Ozonun dezenfektan etkisi geçici olduğundan ozon ile dezenfeksiyondan sonra bakteriyostatik
bir dezenfektan madde kullanılmalıdır. Pahalı bir dezenfektan madde olduğundan kullanımı
yaygın değildir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hijyen ve sanitasyon tanımını, afetlerde sanitasyon işlemlerinin önemi
belirtildi. Afet durumlarında çevre sağlığı uygulamalarından biri olan suların sanitasyonu
işleminin özellikleri ve suların dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) Afetlerde sanitasyonun önemi nedir?
2) Olağan dışı durum (odd) sonrasında çevre sağlığı hizmetlerinin denetimi için
yapılması gerekenler nelerdir?
3) Afetlerde içme ve kullanma suyunun dezenfeksiyonunda kaynatma işlemi yapılıp
suyun kaynmasından sonra en az kaç dakika devam edilmelidir?
4) Afetlerde içme ve kullanma suyunun dezenfeksiyonundan sonra en az kaç dakika
bekleyip suyu kullanmak gerekir?
5) Suyun dezenfeksiyonunda kullanılan fiziksel metotlar nelerdir?
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11. AFETLERDE KATI ATIK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Katı Atıkların Yönetimi
11.2. Afetlerde Katı Atıkların Yönetimi
11.3. Afetlerde Katı Atıklara Yaklaşım İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Katı atıkların yönetimi
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afetlerde katı atıkların
yönetimi ve yaklaşımı
konusunda bilgi sahibi
olmak
Afetlerde
katı
atıklara
yaklaşım ilkelerini bilmek

180

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Katı atık, kavram olarak insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe
yaramaz hâle gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen her türlü madde ve malzeme
şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak doğal afetler, özellikle depremler sonrası oluşan atıklar bu
tanımın sınırlarını zorlamaktadır. Böyle bir durum ekonomik ve sosyal etkinlik sonucu
oluşmamaktadır. Bu durum aynı zamanda kriz ortamının daha da derinleşmesine neden
olmaktadır. Bu açıdan katı atıkların afetlerde doğru yönetilmesi önem taşımaktadır.
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11.1. Katı Atıkların Yönetimi
Atık: üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı ve çevreye zarar
verebilecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan, her
türlü maddedir. Atık tanımıyla ilişkili farklı görüşlerde mevcuttur. Örneğin; insan üretimli
maddelerin, metaryellerin ve enerjinin, insan sağlığına, yaşam kaynaklarına, ekolojik sisteme
ve yapılara zarar verecek şekilde doğal çevreye bırakılması olarak tanımlanmaktadır. RCEP
(Royal Commisson on Environmental Pollution) istenmeyen etkiler oluşturan durumlar olarak,
atığı dolaylı olarak açıklamaktadır. Katı atık ise; sahibinin istemediği ve toplumun menfaati
gereği toplanıp, fen ve sanat kaidelerine, bilimsel esaslara, mühendislik prensiplerine göre
bertaraf edilmesi gereken katı şeylere “katı atık” denir. Genel olarak atık tüketim sonucu
oluşmaktadır.
Günlük hayatımız sırasında insan ve hayvan vücudundan atılan maddeler, günlük
faaliyetler sonucu oluşan her türlü çöpler, hayvanların kesimi sonucu oluşan mezbaha artıkları
ve sanayide üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan maddelerin tümü “Atıklar” başlığı altında
toplanmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilen atıklar kabaca sıvı ve katı atıklar
olmak üzere iki ana grupta incelenebilmektedir. Katı atık, kavram olarak insanların sosyal ve
ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı
içermeyen her türlü madde ve malzeme şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak doğal afetler,
özellikle depremler sonrası oluşan atıklar bu tanımın sınırlarını zorlamakta tanımdaki gibi bir
ekonomik ve sosyal etkinlik sonucu oluşmamaktadır. Bu durum aynı zamanda kriz ortamının
daha da derinleşmesine neden olmaktadır.
Türkiye’de hızla artan nüfus ile birlikte toplam katı atık miktarı da büyük boyutlara
ulaşmıştır. Bu nedenle katı atık toplama ve taşıma araçlarına ait ilk yatırım, işletme ve bakım
giderleri, depolama ve yeniden kazanım çalışmalarına yönelik yatırımların maliyeti sürekli ve
hızlı olarak artmaktadır. Bunun sonucunda günümüzde katı atıkların toplanıp belirli uzaklıklara
taşıma maliyetleri patlama noktasına gelmiştir. Ancak doğal afetler sonucunda çok büyük
miktarlarda ve çeşitte kentsel atığın oluştuğu bilinmektedir. Toplumun, ortaya çıkan olağanüstü
durumdan olabildiğince süratli biçimde kurtulma düşüncesiyle, bu atıkların genellikle düzensiz
ve acele ile uzaklaştırılması, depolanması ya da yakılması var olan krizin olumsuz etkilerinin
bir bakıma ertelenmesi anlamına gelmektedir.
Katı atık yönetimi üretim, depolama, toplama, taşıma ve bertaraf olmak üzere beş
bölümden oluşmaktadır.

11.1.1. Depolama
Katı atıkları nihai bertaraf ve toplama öncesi muhafaza etmektir. Bertaraf sistemleri
mesken alanında ise yani insanlar atıklarını kaldıkları yere yakın çukurlara atıyorsa depolama
gereksizdir. Acil durumlarda afetten etkilenen nüfus, evsel atıklarını kötü bir şekilde mesken
alanlarına yakın yerel otoriteler tarafından belirlenen yerlere atacaklardır.
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Eğer bu durum düzenli bertaraf ve depolamayı zorlaştırıyorsa insanların kolayca
ulaşabilecekleri yerde atıklar kurallara uygun bir şekilde depolanır. Ev halkının daha önce
kullandığı kaplar veya plastik bidonlar gibi küçük kaplar, umumi bidonlar ve yağ varilleri gibi
geniş hacimli kaplar, sığ çukurlar, etrafı duvar veya çitle çevrili alanlar atıkları depolamak için
kullanılabilir. Bunların sayısı, büyüklüğü ve yerleştirilecekleri yer, kullanıcı sayısı, atık tipi ve
mesken yerine maksimum yürüme mesafesi düşünülerek belirlenmelidir.

11.1.2. Toplama
Nihai bertaraf yerine atıkları taşımak için bir toplama sistemi kurulmalıdır. Toplama
sistemi depolamada atıkların aşırı bir şekilde biriktirilmesine izin vermeyecek şekilde dikkatli
bir şekilde planlanmalıdır. Toplama süresi ve toplanan atık hacimleri tahmini hesaplanmalıdır.

11.1.3. Taşıma
Bu aşamada atıklar nihai bertaraf yerine taşınır. Atık toplama kapları veya varillerin
boşaltılması ve atıkların nihai atık boşaltma noktasına nakliyesi için atık taşıma metotları
uygulanır. Taşınacak atık hacmine ve mevcut şartlara bağlı olarak çeşitli şekillerde atıklar
taşınabilir. Taşıma tipleri insan gücüyle, hayvan gücüyle, motor gücüyle yapılabilir. İnsan
gücüne bağlı taşıma; el arabaları marketler gibi küçük yerleşim yerlerinin etrafında kısa
mesafeli atık taşıma için idealdir. Taşıma mesafesi arttıkça bu yöntem uygun olmayabilir.
Hayvan gücüyle taşıma; at veya eşek ile atıkların taşınmasıdır ve taşıma mesafesi çok uzun
olmadığı durumlarda uygundur. Motor gücüyle taşıma; atık taşıma mesafesi uzak, atık hacmi
büyük olduğu durumlarda uygundur.

11.1.4. Bertaraf
Katı atık yönetiminin son aşaması güvenli bertaraftır. Katı atıkların bertarafı dört ana
yöntemle yapılmaktadır.
a) Arazi uygulaması: gömme veya düzenli depolama
b) Kompostlama
c) Yakma
d) Kaynakta geri kazanım
Acil durumlarda bu yöntemlerden en yaygın kullanılan hiç şüphesiz düzenli
depolamadır.

11.1.4.1. Umumi Bertaraf Çukuru
En basit katı atık yönetim sistemidir. Bu yöntemle tüketiciler atıklarını doğrudan umumi
çukura atarlar. Bu çukurun büyüklüğü afetten etkilenen insan sayısına bağlıdır. Önerilen hacim
elli kişi için altı metreküptür. Küçük çocukların çukurun içine düşmesini engellemek için
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mesken yerinden en az 100 m uzaklıkta olmalı ve etrafı çitlerle çevrilmelidir. Sinek ve diğer
böceklerin üremesini engellemek için atığın üzeri en az haftada bir ince bir toprak tabakası ile
kapatılmalıdır.
Yapımı kısa zaman alan bakımı ve işletimi kolay bir yöntemdir. Dezavantajları ise
çukurun mesken yerine mesafesi yüzünden atıklar çukura gelişigüzel atılabilir ve çukurun
düzenlenmesi için işçi çalışması gerekir.

11.1.4.2. Hususi Bertaraf Çukuru
Oldukça sığ (1 m derinlik) bir çukurdur. Atığın üzerinin kül veya toprak ile örtülmesi
için aileler teşvik edilmelidir. Toplu mesken yeri olmadığında yiyecek atıklarının bertarafı için
en uygun metottur. Aileler kendi atıklarından sorumlu oldukları için atık işçisine ihtiyaç yoktur.
Hijyen tanıtım programları ile topluluk bilinçlendirilebilir. Çukurun bakımı, yapımı ve
işletiminden aileler sorumlu olduğu için halkın tepkisi, arazi gereksiniminin olması bu
yöntemin dezavantajıdır.

11.1.4.3. Umumi Kaplar
Umumi kaplar atıkları toplamak için dizayn edilir. Bu kaplar, rüzgâr veya hayvanların
deviremeyeceği, taşıma ve bertaraf için kolaylıkla kaldırılabilecek bir yere konulmalıdır.
Rüzgâr estiği zaman kolaylıkla devrildiği için plastik kapların kullanılması uygun değildir. Bu
yöntem için yarısı kesilmiş yağ varilleri en yaygın kullanılan çözümdür. Yağ varilinin başka
amaçlar için kullanımını engellemek ve çöplerden sızan sıvıların dışarı akmasını sağlamak için
tabanı delikli dizayn edilir. Eğer imkânlar elveriyorsa kapaklı ve kolayca kaldırmak için kulplu
yapılabilir. Genelde 100 litrelik variller elli kişilik bir yerleşim merkezi için yeterlidir. Bu
variller mesken alanlarından uzakta atıkların bertaraf edilmesini sağlar. Oldukça hijyenik uygun
bir yöntemdir. Atıkların toplanma ve taşınması için insan gücüne ihtiyaç vardır. Sistemin
uygulanması zaman alır ve etkili bir atık yönetimi gereklidir.

11.1.4.4. Hususi Kaplar
Acil durumlarda hususi kaplar nadiren kullanılır. Acilliğin son evrelerinde toplum kendi
atıklarını boşaltma sorumluluğunu almaya gönüllü olduğu zaman hususi çukurlar veya depolar
kullanılabilir. Aileler kendi kaplarından sorumlu olduğu için hayli sağlıklı bir yöntemdir.
Oldukça fazla kapa gereksinim duyulur ve atıkların toplanma ve taşınması için insan gücüne
ihtiyaç vardır. Sistemin uygulanması zaman alır ve etkili bir atık yönetimi gereklidir.

11.1.4.5. Kaplar Olmaksızın Umumi Bertaraf
Marketler, yiyecek dağıtım merkezleri gibi ortak mekânlarda katı atık yönetim sistemi
bidonlar veya çöp kapları olmaksızın uygulanabilir. Kullanıcılar atıkları doğrudan yere atarlar.
Bu durum marketin etrafını sürekli temizleyen işçilerin olduğu durumlarda sebze atıkları için
uygundur. Sistemin uygulanması kolaydır fakat atık işçilerinin sürekli çalıştırılması gerekir.

11.1.4.6. Düzenli Depolama

Atıklar düzenli depolama alanında geniş bir çukura yerleştirilir ve çukurun üzeri 0,5 m
kalınlıkta toprak tabakasıyla kapatılır. Atık tabakasının üzeri 0,5 m kalınlıklı toprak tabakasıyla
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kapatılması ideal olanıdır. Deponi alanının yerine yerel otoritelere ve afetten etkilenen
populasyona danışarak karar verilmelidir. Deponi alanı mesken yerine en az bir kilometre
uzaklıkta rüzgâr yönünde seçilmelidir. Arazi gereksiniminin fazla olması yöntemin tek
dezavantajıdır. Etkili bir şekilde yönetildiğinde sağlıklı bir yöntemdir.

11.1.4.7. Yakma
Yanabilir atıkların bertarafında en çok kullanılan yöntemdir. Atık miktarını azaltır. Bu
nedenle gömme ve düzenli depolamaya göre arazi ihtiyacı az olan yerler için uygundur. Yangın
tehlikesi ve zehirli gaz çıkışı olma ihtimali bu yöntemin dezavantajlarıdır. Atıklar çukurlar
içinde yakılmalıdır. Atık yakılır yakılmaz düzenli depolamada olduğu şekilde üzeri toprak ile
kapatılmalıdır. Düzenli depolamada yer seçiminde etkili olan faktörler bu yöntemde de aynıdır.

11.1.4.8. Kompostlaşma
Organik atık ve sebzelerin basit bir şekilde kompostlaşma pek çok durumda
uygulanabilir. Afet bölgesinde insanların kendilerine ait arazileri varsa, organik atıklar humus
ve lif ilave edilmiş toprağın içine yerleştirilir. Bu yöntem, acilliğin son aşamaları için
uygulanabilir. Uygun bir şekilde yönetilen kompostlaşmada kompostlaşmış atığın dikkatli bir
şekilde izlenmesi gerekir. Atığın nem, kimyasal seviyesi (azot ve karbon içeriği) ve mikrobiyal
aktivite bu yöntemde kontrol edilmesi gereken faktörlerdir. Çevre ile dost bir kompost
üretilmesi ve üretilen kompostun mahsüller için yararlı olması yöntemin avantajlarıdır.
Yönetiminin zor olması ve deneyimli personel ihtiyacı yöntemin dezavantajlarıdır.

11.1.4.9. Geri Kazanım
Plastik çantalar, kaplar, teneke ve cam pek çok durumda az bulunan mallar olduğu için
otomatik olarak geri kazanılacaktır. Gelişmiş ülkelerde ülke genelinde etkili bir geri kazanım
ve kaynakta azaltma programı uygulandığı için atık hacminin az olması beklenir. Geri kazanım
çevre dostu bir yöntemdir. Çoğu acil durumda sistemin kurulması pahalıdır.

11.2. Atık Türleri
SIVI ATIKLAR

KATI ATIKLAR

* İnsan dışkısı

* Çöpler

* İnsan idrarı

* Sanayii artıkları

* Hayvan dışkısı

* Mezbaha artıkları

* Kullanılmış sular

* Hayvan cesetleri
Tablo 4: Atıkların Sınıflandırılması

Yukarıdaki tabloda atıkların özellikleri göz önüne alınmak şartı ile sıvı ve katı atıklar
şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır. Ayrıca katı atıkları da kendi içinde faklı gruplara ayırt
etmemiz mümkündür.
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Katı atık, en yalın anlatımıyla evsel, ticari ve endüstriyel işlevler sonucu oluşan ve
tüketicisi tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve insan sağlığı
yanında diğer toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde uzaklaştırılması gereken maddeler
olarak tanımlanmaktadır.
Katı atıkları yok edilmesi gereken maddelerden çok geri kazanılması gereken zenginlik
olarak gören anlayış günümüzde yaygınlık kazanmaktadır.
Katı atıklar başlığı altında toplanan atıklar:


Bitkisel ve hayvansal besin tüketimi sonucu oluşan kokuşabilen atıklar,

 Yanabilen maddeler (kâğıt, karton, odun vd.) ve yanmayan maddelerden (tuğla, taş,
maden, cam vd.) oluşan kokuşmayan katı atıklar,


Yakıt ürünlerinin yanması ile oluşan atıklar (küller),



Hayvan atıkları (özellikle kırsal alanlarda gübre),



Cadde ve sokak temizliği sonucu oluşan çöpler şeklinde sıralanabilmektedir.

Katı atıkları aşağıdaki şekilde alt gruplara ayırmamız mümkün olmaktadır. Bunlar
aşağıda başlıklar hâlinde verilmiştir.

11.2.1. Şehirsel Katı Atıklar
Mutfak çöpleri, sokak süprüntüleri, mesire alan ve bahçelerden kaynaklanan atıklar,
sulu çamur kıvamında kanalizasyon atığı bu tür atıklardandır.

11.2.2. Endüstriyel Katı Atıklar
Yapı endüstrileri ve yıkıntılar, molozlar, yakıt üretimi ve enerji üretimi atıkları, orman
ve orman endüstrisi atıkları, mikroplu hastane atıkları, mezbaha katı atıkları ve hayvan ölüleri
bu tür atıklardandır.

11.2.3. Diğer Katı Atıklar
Katı atıkların bileşiminde bulunan maddeler,


Bakteriler ile ayrışamayan inorganik maddeler,



Ayrışamayan sentetik organik maddeler,



Bakteriler ile ayrışabilen organik maddeler,



Karekterisliği ve bileşimi bilinmeyen su kirletici kimyasallar,



Toksik organik bileşikler,
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Metaller ve türevleri,



Kısmen ayrışabilen doğal organik maddeler olarak sıralanabilir.

11.3. Afetlerde Katı Atıkların Yönetimi
Sıvı ve gaz halde atılan atıkların dışında kalan atıklar katı atık olarak tanımlanır. Afet
bölgesinde acilliğin ilk evrelerinde üretilen atıklar çabuk bozulabilen paketlenmemiş kuru
yiyeceklerdir. Afetten etkilenen halk uzun süre kalacakları barınma yerlerine yerleştiklerinde
dayanıklı, paketlenmiş yiyecek tüketimi ve atık hacminin arttığı tespit edilmiştir. Acil
durumlarda katı atıklar; organik atık, kolay yanabilen atık, kolay yanamayan atık, kül ve tozlar,
hantal atık, ölü hayvanlar, tehlikeli atık ve yapı atıkları olmak üzere sekiz farklı kategoride
incelenmektedir.
Organik atıklar; yiyecek hazırlamadan kaynaklanan atıklar ve market atıkları, kolay
yanabilen atıklar; kâğıt, odun, kuru yaprak, ambalaj atıkları gibi organik içeriği yüksek nem
içeriği düşük atıklar, kolay yanamayan atıklar; metal parçaları, teneke kutular, şişeler, kül ve
tozlar; yemek pişirmek için kullanılan yanma kalıntıları, hantal atıklar; ağaç dalları ve lastikler,
ölü hayvanlar; evcil veya çiftlik hayvanlarının leşleri, tehlikeli atıklar; yağ, kullanılmış
pillerden asit sızıntıları ve tıbbi atıklar, yapı atıkları ise çatı örtüleri, moloz ve beton olarak
düşünülür. Afet bölgesinde etkili atık yönetimi kurmak için Şekil 4’te verilen adımlar
izlenmelidir.
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Şekil 4: Afet Bölgelerinde Atık Yönetimi
Doğal afetler sunucunda büyük miktarlarda ve çeşitte atığın oluştuğu bilinmektedir.
Toplumun, var olan kriz durumundan mümkün olabilecek en süratli biçimde kurtulma
düşüncesiyle, bu atıkların genellikle düzensiz ve acele ile uzaklaştırılması, depolanması ya da
yakılması var olan krizin olumsuz etkilerinin bir bakıma ertelenmesi anlamına gelmektedir.
Buna karşılık, geliştirilecek kriz yönetimi planları içinde düzenlenecek afet yıkıntı ve artıkları
yönetimi planlaması ile olağanüstü durumlarda bu konunun etkin ve başarılı yönetimi
sağlanmış olacaktır. En önemlisi, yaşanan krizin somut kalıntılarının, gelecekte farklı nitelikte
olumsuzlukların nedeni olma olasılığı giderilmiş olacaktır. Afet yıkıntı ve atıklarının yönetimi,
yaşanan tecrübelerle günümüzde uluslararası başarılı uygulamalara konu olurken, ülkemizde
sadece kısa dönemde toplumun belli bölümünün dikkatini çekmektedir.
Tablo 5’te farklı acil durumlarda katı atık depolama ve bertaraf stratejileri
gösterilmektedir.
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Acil eylem planı

Afet sonrası acil olarak geçici
mesken yerine aktarılan nüfus

Acil önlem

*Dağınık atıkları ortamdan uzaklaştırma
*Atıkları mesken yerinde yakma ve gömme
*Geçici umumi çukurlar
*Mesken yerine uzak bir yerde geçici umumi kaplar
*Var olan bertaraf sistemini çalışır hâle getirme

Kısa süreli önlem

Umumi çukurlar
*Hususi çukurlar
* Mesken yerine uzak bir yerde
umumi kaplar

Uzun süreli önlem

Yeni bir mesken ve 1 yıldan
daha kalan nüfus

*Umumi çukurlar
*Hususi çukurlar
*Mesken yerine uzak bir
yerde umumi kaplar
*Var olan bertaraf sistemini
çalışır hâle getirme
*Geri kazanım
Tablo 5: Farklı Durumlar için Acil Eylem Planları

Mesken yerinde bertaraf yöntemi uygulanacak ise;
1) En yakın mesken bölgesine en az 500 m ( ideal 1 kilomtre) rüzgâr yönünde bölge
seçilmelidir.
2) Yer altı su kaynaklarının olduğu bölgede yer altı su tabakasına paralel eğimli yer
seçilmelidir.
3) Yüzey suyu kaynaklarından en az 50 m uzaklıkta yer seçilmelidir.
4) Düzenli depo alanı eğimli bir arazide yapılacaksa drenaj kanalı yapılmalıdır.
5) Bertaraf alanın etrafı çitlerle çevrilmelidir.

11.4. Afetlerde Katı Atıklara Yaklaşım İlkeleri
Birinci ilke, afet esnasında ve sonrasında insan yaşamının korunmasıdır. Bu ilke, afette
büyük hasar görmüş ve varlığı artık insan yaşamı ve çevresi için büyük risk taşıyan yapıların
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kontrollü biçimde yıkılarak, olası insan yaşamı kayıplarının önüne geçilmesini anlatır. Bu
nitelikteki bir müdahaleden sonra, afet atıkları yönetiminin ikinci ilkesi olarak, ortaya çıkan
büyük miktarlardaki yıkıntı ve atıklarla nasıl mücadele edileceğinin kısa ve uzun dönemde
belirlenmesi gelmektedir. Bu ilkenin gerçekleşebilmesinin ön koşulu ise, ortaya çıkan hasar,
yıkıntı ve atıkların miktar ve niteliklerinin gerçekçi biçimde belirlenmesidir. Tam anlamıyla
bilimsel gerçekliğe uygun bir saptamanın ardından, yıkıntı ve atıkların genel çeşitlerine
bakılarak ayrıştırılması, sonraki yeniden inşa faaliyetlerine ve ikincil pazarlara yararlı kaynak
oluşturacaktır. Son olarak ise, söz konusu yıkıntı ve atıkların yönetiminde geliştirilecek
stratejilerde başta yerel bölgenin ve halkın önceliklerini dikkate alması ilkesi gelmektedir.
Yararlı maddelerin ayrıştırılması kadar zararlı nitelikte olan atıkların ayrıştırılarak düzenli
biçimde bertaraf edilmesi transfer, işgücü, işleme gibi faaliyet giderlerinden tasarruf edilmesine
neden olurken çevreye de verilecek zarar en aza indirmiş olacaktır.
Afet yıkıntı ve atıkları yönetimi planı, genel ilkelere uygun olarak şu konuları
kapsamalıdır.
a) Yönetimde koordinasyon: Doğal afet durumunda yerel yönetim yetkilileri, irtibat
kuracakları diğer yönetsel birimleri, onların yetki ve sorumluluklarını bilmelidir. “Yıkıntı ve
Atık Yönetimi Sorumlusu” belirlenmeli; “Yıkıntı Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.
Gerçekleşmesi olası afet türleri belirlenmeli, “Kriz Yönetim Planları” ve “Acil Durum Yönetim
Sistemi” bütünlüğü sağlanmalıdır.
b) Atık türleri, miktarı ve uzaklaştırılması: Belli bir doğal afet sonrası oluşması
beklenen afet yıkıntı ve atıklarının tür ve miktarının tahmin edilmeli, yerel nitelikte envanter
çalışması yapılarak doğal afet durumu analizi ile atık tür ve miktar analizi çalışması
tamamlanmalıdır. “Geçici Depolama Alanları” belirlenmelidir.
c) Yıkıntı ve atık yönetimi programı: Geri kazanılabilir maddelerin toplanması,
yıkılması gereken yapıların yıkımı, zararlı ve tehlikeli atıkların yönetimi, materyallerin
ayrıştırılması programlarına öncelik verilmesi, yıkıntı ve atıkların ayrıştırılması ve
uzaklaştırılması ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi, program süresinin ve programın
yürütülmesi metodunun belirlenmesi, programın yürütülmesinin denetimi, eğitim programı,
dokümantasyon ve arşivleme ile sonuç raporunun hazırlanması.
d) Geçici depolama alanları: Geçici depolama alanlarına olan ihtiyacın belirlenmesi,
potansiyel alanların değerlendirilmesinde ilkelerin geliştirilmesi, geçici depolama alanlarının
belirlenmesi, alanın çevresel değerlendirmesinin yapılması, alanın kullanım planının
geliştirilmesi, geçici depolama alanının rehabilitasyon planının geliştirilmesi.
e) Maliyetlerin karşılanması: Yerel ve merkezi yönetim kaynakları, sigorta
kuruluşları, geri kazanım programları ve özel gelir kaynakları ile dış kaynaklardan
oluşmaktadır.
f) Kamuoyu bilgilendirme programı: Kamuoyunun yıkıntı ve atık yönetimi
programı, geri kazanılabilir maddelerin toplanması, yıkılması gereken yapıların yıkımı, evsel
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nitelikli zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bilgilendirilmesi, yerel halkın ve programın
yürütülmesiyle ilgili olan işletmecilerin eğitimini kapsamaktadır.
Afet yıkıntı ve atık yönetimi planının yukarıda anlatılan niteliklere uygun olarak
geliştirilmesinden sonra uygulanması başlıca şu üç konuyu içermektedir.
1) Her türlü atığa acil biçimde müdahale edilmesi,
2) Güvenlik nedenleriyle yıkılması gereken yapıların acilen kontrollü biçimde
yıkılması ve oluşan yıkıntıların uygun biçimde yönetimi,
3) Yıkılması gereken diğer yapıların yıkımına devam edilmesi ve oluşan yıkıntı ve
atıkların yine uygun biçimde uzaklaştırılmasıdır.
Yerel yönetimlerin özellikle Belediyelerin, afet yıkıntı ve atıkların yönetimi konusunda
alacakları başlıca tedbirler olarak ise şunlar sayılabilir:
a) Mevcut atık yönetimi plan ve programlarıyla entegrasyonun sağlanması,
b) Geçici depolama alanlarının belirlenmesi ve gerektiği gibi hazırlanması,
c) Tehlikeli ve zararlı nitelikteki atıkların diğerlerinden ayrıştırılması,
d) Yıkıntı ve atıkların hacim ve miktar olarak azaltılması, geri kazanım,
e) Geçici depolama alanlarında yanabilir nitelikteki atıkların kontrollü olarak
yakılması,
f) Diğer atıkların son uzaklaştırılması için kısa ve uzun dönem stratejilerin
geliştirilmesi,
g) Afet yıkıntı ve atıklarının çevreye duyarlı biçimde uzaklaştırılması.
h) Gerçekleşmesi olası afetlerin tanımlamasının yapılarak, değişik toplumsal
sektörleri içine alacak biçimde bir afet senaryosunun tüm öğeleriyle hazırlanması,
i)

Potansiyel aktörler arası bilgi akışının sağlanması,

j)

İletişim,

k) Yerel ve Bölgesel nitelikteki kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,
l)

Halkla ilişkiler,

m) İlgili personel ve teknik personelin hazırlanması,
n) Yeterli araç-gerecin belirlenmesi,
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o) Afet sonrası oluşan yıkıntı ve atıkların belirlenmesinde kullanılacak tekniğin
belirlenmesi,
p) Yıkıntı ve atıkların transferinde alternatif güzergâhların belirlenmesi,
q) Atıklara ilk müdahalenin gerçekleştirilebileceği uygun tesislerin belirlenmesi,
r) Afet sonrası yıkıntı ve atıkların son uzaklaştırılması için uygun bertaraf
yöntemlerinin geliştirilmesi.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, katı atıkların yönetimi ve türleri hakkında bilgi sahibi olundu. Ayrıca
afetlerde katı atıkların yönetimi ve bu atıkların insan sağlığını bozmadan nasıl bertaraf edilmesi
gerektiği ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olundu.

196

Bölüm Soruları
1) Katı atık tanımını yapınız.
2) Katı atık yönetimi aşamalarını yazınız.
3) Katı atık bertarafı yöntemleri nelerdir?
4) Sıvı atık türleri nelerdir?
5) Katı atık türleri nelerdir?
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12. VEKTÖR KONTROLÜ
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Giriş
Teknolojik gelişmeler ile çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör
kaynaklı hastalıkların azalmasını sağlamıştır. Ancak vektörel hastalıklar gelişmekte olan
ülkelerde sorun olmaya devam ederken, özellikle sağlık sisteminin ciddi şekilde bozulduğu ve
aksadığı afet durumlarında, vektörlerle mücadele daha önem kazanmaktadır.
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12.1. Halk Sağlığını Tehdit Eden Vektörler
Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının
dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran
omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir.
Hastalık etkeninin bulaştırması bakımından iki tür vektörlük söz konusudur.

12.1.1. Mekanik Vektörlük
Mekanik vektörlükte, hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir
çoğalma, gelişme ve değişme göstermez. Vektör, hastalık etkenini bir süre taşır ve asıl konağa
nakleder. Örneğin karasinek tifo, paratifo, dizanteri vb. birçok hastalığı bu şekilde insanlara
taşır.
Mekanik vektörlük aktif ve pasif olmak üzere iki bölümde incelenir. Aktif mekanik
bulaştırma ise, parazitin bulaşabilen şekillerini içeren, hasta konaktaki lezyondan beslenerek ya
da kan emerek ağız kısımları parazitle kontamine olmuş vektörün, sağlam konağı sokarak
bulaştırmasıdır. Örneğin ahır sineği ( stomoxys calcitrans) şark çıbanlı kişilerin yaralarından
aldığı etkeni (leishmania tropica) başka insanlara bulaştırabilir.

12.1.1.1. Pasif Mekanik Bulaştırma
Vektörün üzerine konduğu maddeden vücuduna ayaklarına ve kanatlarına bulaşan veya
sindirim kanalına girdiği hâlde canlı olarak dışkısı ile atılan paraziti, sağlam konakların mukoza
ve konjektivasına, yiyecek maddelerine, mutfak gereçlerine taşıyarak bulaştırmasıdır. Örneğin
insan dışkısına konan karasineğin vücuduna bulaşan entemoeba histolytica kistleri daha sonra
besin maddelerine, mutfak eşyalarına ya da insanın dudaklarına ellerine taşınır. Aynı zamanda
da karasineklerin organizmasında 24–48 saat canlı kalan aynı etken karasineğin dışkısı ile de
taşınır.

12.1.2. Biyolojik Vektörlük
Biyolojik vektörlükte hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi
geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir. Örneğin sıtma etkeni olarak plasmodium türleri
sivrisinek vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra insanlara aktarır.
Biyolojik vektörlüğü de aktif biyolojik bulaştırma ve pasif biyolojik bulaştırma diye iki
bölümde incelenmektedir.

12.1.2.1. Aktif Biyolojik Bulaştırma
Etken vektörün vücudunda çoğalır. Bu durum daha çok virüs ve bakteri hastalıklarında
görülür. Örneğin vebalı fareden kan emen pirenin sindirim sisteminde yersinia pestis çoğalır ve
pirenin soktuğu sağlam konaklara ( fare ve insanlara ) bulaştırır. Parazit vektörün vücudunda
gelişerek evriminde yeni bir yere ulaşır. Örneğin sivrisineğin fil hastalığı taşıyan (elefantiyaz)
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kimselerden kan emerek aldığı mikrofilaryaları çeşitli gelişme dönemlerinden geçerek 15-20
günde bulaşıcı şekle dönüşür.
Parazit vektörün vücudunda hem evrim geçirir hem çoğalır. Örneğin anofel cinsi
sivrisinekler sıtmalı kimselerden kan emerek plasmodiumların olgunlaşmamış cinsiyet
hücrelerini alır. Bunlar sivrisinekte olgunlaşır döllenme ve zigot oluşumundan sonra çeşitli
dönemlerden geçerek çok sayıda sporozoit denen bulaşıcı şekiller meydana gelir. Sivrisineğin
sağlam insanı sokarak sporozoitleri vermesi ile de sıtma bulaşır.

12.1.2.2. Pasif Biyolojik Bulaştırma
Vektörün vücudunda gelişen veya çoğalan parazitin farklı yollardan bulaşmasıdır.
Örneğin “hymenolopis nana”nın etkenini taşıyan pirenin tesadüfen yutulması ile yutan insanda
bağırsakta erişkin parazit meydana gelir.

12.2. Vektörlerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri
Vektörler, yüzyıllardan bu yana insan ve evcil hayvanları, gerek taşıdıkları hastalıklarla
gerekse doğrudan ısırmak, sokmak ve kan emmek suretiyle rahatsız etmektedir. Örneğin Orta
Çağ Avrupa‟sında veba salgınları, her iki dünya savaşının neden olduğu insan ölümlerinden
daha fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Sıtma, tifüs, sarı humma, ensefalit gibi hastalıklar,
gelişen teknolojiye rağmen birçok ülkede bile bugün tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple halk
sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir
şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlılarla mücadele edilmesi zorunludur.
Ayrıca vektörlerle taşınan hastalıkların birçoğuna karşı aşı ile korunmak mümkün
değildir. Bu yüzden tüm dünyada vektörel hastalıklar en önemli hastalık grubu içinde yer
almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte şehirleşmenin artması, konut yapımındaki gelişmelerle
ve çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını
sağlarken vektörel hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde sorun olamaya devam etmektedir.
Aşağıda vektörlerin insan sağlığına etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
a)
Salgın hastalıkların taşınmasında rolleri büyüktür. Karasinek, sivrisinek,
tahtakurusu, bit, pire ve fare gibi türler hasta kişilerden aldıkları etkeni sağlam kişilere
bulaştırır.
b)

Isırmaları ile taciz nedeni olabilmektedir.

c)

Vektörlerle mücadelede kullanılan kimyasal maddeler önemli çevre kirliliğidir.

Çevre sağlığı açısından vektör kaynaklı riskler incelendiğinde, vektörlerin hemen hepsi
hijyen açısından zayıf, organik birikintilerin bulunduğu ortamda kolayca yaşayıp
üreyebilmektedir. Bu sebeple yeterli fiziki alt yapı ve iyi çevre şartları vektörel hastalıkların
oluşmasını büyük ölçüde azaltmaktadır.
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Vektörlerle mücadelede çeşitli şekillerde biyolojik ve kimyasal müdahaleden önce
çevre sağlığı tedbirlerinin alınması şarttır. Çünkü vektörlerin üreme ve beslenme ortamları
ortadan kaldırılmadan ne kadar ilaç kullanılırsa kullanılsın tam bir başarı sağlanamaz. Bu
sebeple özellikle durgun suların ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun kontrol
altında tutulması, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi mutlaka
sağlanmalıdır.

12.3.Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
Toplum sağlığı açısından önemli bir paya sahip olan vektörlerle bulaşan hastalıklar; yer,
iklim, hayat şartları, sosyal ekonomik durumlar, kişilerin davranış ve alışkanlıkları, mücadele
yönteminin kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Birçok türün arasında insan sağlığı açısından önemli olan vektörler ve bulaştırdıkları
hastalıklar şu şekilde sıralanmıştır:
a) Karasinekler: İshal, dizanteri, konjektivit, tifo, kolera
b) Sivrisinekler: Sıtma, ensefalit, sarı ateş, dang, flaryazis
c) Bit: Epidemik tifüs, dönen ateş
d) Pire: Veba, endemik tifüs
e) Mite (akar): Uyuz, riketsiyal çiçek, çalılık tifüs
f)

Kene: Kene felci, lyme hastalığı, tularemi, kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA)

g) Tahtakurusu: Chagas hastalığı (Güney Amerika‟da bulunan bir parazit hastalığı)
h) Tatarcık: Şark çıbanı, tatarcık humması
i)

Kemiriciler: Fare ısırığı hastalığı, leptospirozis, salmonelozis.

Hastalıkların etkilediği nüfus, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde ABD
dâhil birçok ülkede pireler aracılığı ile veba taşınmaya devam etmektedir. Vektörlerle taşınan
hastalıklarda aşı ya da kemoprofilaksinin yararı oldukça sınırlıdır. Bu hastalıkların azaltılması
veya engellenmesi ancak vektör sayısının azaltılması ile mümkündür. Yumurta pupa ya da ergin
devrede uygun yöntem seçilip bölgenin özelliğine göre uygulanmalıdır. Pestisitlerin kullanımı
sayesinde önemli ölçüde azalma olmuş ancak sorun olmaktan çıkmamıştır.
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12.4. Halk Sağlığını Tehdit Eden Vektör Türlerine Karşı Yapılan
Mücadele
Burada kastettiğimiz halk sağlığını tehdit eden vektörler uçabilen kanatlılardır. Bu
vektörlerden karasinek, sivrisinek, tatarcık sineği ve çeçe sinekleri ile yapılan mücadele
yöntemleri şu şekilde yürütülmektedir.

12.4.1. Karasineklerle Mücadele
Mücadelede en önemli konu karasinekler hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ile
hijyen ve çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasıdır. Mekanik mücadele olmadan mücadeleden
sonuç alınamaz. Etkin mücadele için çevreden organik artık bırakılmamalı, mutfak, depo gibi
yerlerde gerekli tedbirler alınmalıdır.
Karasinekler ile mücadeledeki yöntemleri aşağıda verilmiştir.

12.4.1.1. Kültürel Mücadele
Karasineklerin biyolojisi yaşam biçimi ve mücadele yollarının özellikle temel eğitimde
ve değişik iletişim araçları ile halka tanıtımının sağlanmasıdır.

12.4.1.2. Mekanik (Fiziksel) Mücadele
Bu mücadele yönteminin amacı; karasinek üreme ve beslenme ortamlarının ortadan
kaldırılmasıdır. Bu amaçla karasineklerin çok ürediği yerler insan hayvan pislikleri, çöplükler,
lağım çukurları, kümes hayvanlarının pislikleri hayvan gübrelikleri, mezbaha çevresi ve hayvan
ahırları, ev, işyeri, vb. yerlerin, çöp toplama alan ve bidonları ile kanalizasyonların kontrol
altına alınmasıdır.
Karasineklerden mekanik yöntemlerle korunmada uygulanacak yöntemler:
a)

Ev ve işyerlerindeki çöp kutularının ağzı mutlaka kapalı olmalıdır.

b)
Çöpler kış aylarında haftada 1, yaz aylarında haftada 2 defa toplanmalıdır.
Ayrıca çöpler toplandıktan sonra çöp bidonları mutlaka yıkanmalı ve ilaçlanmalıdır.
c)
Gübrelikler yerleşim yerlerinden uzakta olmalı gübre olarak kullanılacak
hayvan dışkıları beton çukurlarda toplanmalıdır. Ya da yığın hâline getirilip üzeri toprakla
örtülmelidir.
d)
Yığın hâlinde bekletilen gübrenin içindeki ısı yaz aylarında 70 °C‟ye kadar
yükseldiği için yumurtalar bu ısıda ölür. Yine sıcak aylarda tarlaya gübre amaçlı ince bir tabaka
hâlinde serilen hayvan dışkısındaki yumurtalar güneş ışığından olumsuz etkilenip ölür.
e)
Hela çukurları mutlaka kapalı şekilde olmalıdır. Tuvaletlerde kapı ve tel örgülü
pencere bulunması zorunludur.
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f)
Ev şartlarında sineğin girişini engelleyen perde, tel örgü, sineklerin yapıştığı
bantlar az etkili olsa da bir yöntemdir.
g)

Bütün bunların yanı sıra temizlik kurallarının eksiksiz uygulanması zorunludur.

12.4.1.3. Biyolojik Mücadele
Ekosistemde her canlının mutlaka bir ya da birden fazla düşmanı vardır. Bu grupta
karasineklerle beslenen parazit ve predatörler (besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren
herhangi bir canlı) yer almaktadır. Bu düşmanlar yaşama şansları engellenmezse karasinek
popülasyonunu dengede tutabilir. Ayrıca bazı parazit ve piredatörler kitle üretimiyle
çoğaltılarak karasinek kontrolünde kullanılabilir. Örneğin; kuşlar, örümcekler, parazit arılar,
bakteri ve funguslar vb.

12.4.1.4. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele (insektisit uygulamaları) genelde kalıcı (rezidüel) uygulama ve alan
uygulaması (açık ve kapalı alan) şeklindedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vektör tanımı ve tipleri ile bulaşma şekilleri ve oluşturduğ sağlık riskleri
ile bunlarla mücadele yöntemleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Mekanik vektörlük ne demektir? Açıklayınız.
2) Hastalık etkenini bulaştırması bakımından vektör türlerini yazınız.
3) Vektörlerin insan sağlığına etkileri nelerdir?
4) Vektörler ile bulaşan hastalıklar nelerdir?
5) Vektörlere karşı yapılan mücadele türleri nelerdir?
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13. AFETZEDELERDE ÖZEL GRUPLARA YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Özel Grupların Tanımı
13.2. Yaşlı Sağlığı Bakımı
13.3. Gebeler ve 0-4 yaş Çocuk Bakım Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Özel grupların tanımı
Yaşlı sağlığı bakımı
Çocuk sağlığı bakım
hizmetleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Her ne kadar şans faktörü göz ardı edilemeyecek olsa da şu da bir gerçek ki kimilerinin
afetlerden zarar görme riski diğerlerine göre daha fazladır. Bu açılardan yaşlılar, çocuklar,
gebeler, emzikli kadınlar ve kronik hastalığı bulunanların afetlerde sağlık hizmetlerine olan
ihtiyaçları diğer kişilere göre daha çok olmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması toplum sağlığı
açısından önem taşımaktadır.
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13.1. Özel Yaklaşım Gerektiren Gruplar
Her ne kadar şans faktörü göz ardı edilemeyecek olsa da şu da bir gerçek ki kimilerinin
afetlerden zarar görme riski diğerlerine göre daha fazladır. Son otuz yıldır afetler konusunda
yapılan araştırmalar, artık risk gruplarının ihtiyaçlarını, bu grupların birbirleri arasındaki ve
içindeki farklılıkları da göz önünde bulundurarak incelenmesi gerektiği bilinmektedir. Acil
yardım ve destek gerektiren durumlarda, afetten etkilenen grupların farklılıklarını hesaba
katmadıkları zaman bu grupların hayatta kalma oranları düşmektedir. Bir “Afet Risk Azaltma
Stratejisi” geliştiren ülkelerde, “Güvenlik ve Kapasite Değerlendirmesi” kapsamında afetlerin
yarattığı risklere en açık gruplar ve bu grupların özel ihtiyaçları ve eğer verebilme imkânları
varsa afet anında kurtarma çalışmalarına ne tür bir destek verebilecekleri belirlenir. Risk grubu
olarak sakatlarla beraber yaşlı, hamile, özellikle (0-4) yaş arası çocuklar, emzikli kadınlar,
immunsüpresifler vb. sayılabilir. Bu şekilde mümkün olan en uygun yardım ve kurtarma
programı tüm ilgili ekip ve risk gruplarıyla birlikte çalışılarak yapılmalıdır. Birçok durumda,
afet sonrası nüfusun en az beşte biri afetten önceki durumlarına kıyasla daha zor durumda
yaşamaya başlar. Afette sağ kalan birçok kişi de afet sonrası ortaya çıkan kaosta gerekli ilaç ve
destekten mahrum kaldıkları ve yaşam rutinleri kesintiye uğradığı için zarar görürler. Özellikle
risk grubu olarak sakatlarla beraber yaşlı, hamile, özellikle (0-4) yaş arası çocuklar, emzikli
kadınlar, immunsüpresifler vb. çoğu zaman toplum geneline kıyasla daha kötü sağlık
hizmetlerinden yararlanma durumları olduğundan daha büyük sorunlar yaşamaktadır. Kurtarma
ekipleri ise genellikle hep geniş kategorileri düşünür, ortalama bir insandan farklı kişisel
ihtiyaçları olanları değil. Elektrik, su, internet vs. afette çökerken destek ve iletişim ağları da
yok olur. Acil bir durumda özel gereksinimlerin belirlenmesi de zor olur, dolayısıyla da kişiye
uygunsuz yardım sunulur. Örneğin otistik birisi tanımadığı ortam ve kişilerle daha zor iletişim
kurar, bunun için afette engelliye yardım etmek onun ihtiyaçlarına uygun özel yöntem ve
hazırlıklar gerektirir. Bir afet durumunda, engelli bireyler diğer bireylerden daha fazla zorlukla
karşı karşıya kalırlar, engellilerin günlük yaşam, kurtarılma, sığınak vb. konularda yaşadıkları
bu gibi zorlukların da acil durum planlamalarında göz önünde bulundurulması gerekir. Veri
konusuna gelince, genel nüfusla ilgili istatistikler mevcutken farklı alt gruplar konusunda aynı
şekilde bilgi olmadığından, karar mercileri de bir afet durumunda toplum genelinden daha fazla
zorlukla karşı karşıya kalanların farkında değiller. Oysa bir afetten sıradan bir vatandaş zor
kurtuluyorsa, risk grubu olarak sakatlarla beraber yaşlı, hamile, özellikle (0-4) yaş arası
çocuklar, emzikli kadınlar, immunsüpresifler vb. çözüm veya kaçış ararken daha da
zorlanacaklardır. Sürekli sansasyon peşinde olan medya, ancak afette sakatlananların haberini
yaparken, afetten önce özel durum ve ihtiyaçları olan gruplara ne olduğu konusunda bizi
bilgilendirmez.
Görece nadiren ortaya çıkan acil durum ve afetleri düşünmek çaba ve maddi yatırım
gerektirir. Herkesi düşünen bir toplum, şüphesiz çağdaşlığın da göstergesidir. Günümüzde risk
gruplarının durumuyla ilgili olarak üç farklı yaklaşımdan bahsetmemiz mümkün. İlk yaklaşım:
“Hiçbir şey yapmamak”, çünkü risk grupları ayrıca bahsedilmediğinde, özel durum ve
ihtiyaçları da görmezden geliniyor dolayısıyla da üzerinde düşünülmesi ve bir şeyler yapılması
gereken bir konu da olmuyor.
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İkinci yaklaşım: “Tepeden inme”. Bu yaklaşımda risk gruplarına danışılmadan
uzmanlar bu konuda neler yapılması gerektiğine karar verir. Öneriler bakıcı ve refakatçıya
sunulur; bu yaklaşımda engellilik bireysel bir durum olarak algılanılır, toplumsal bir durum
olarak görünmez ve aynı zamanda engellilerin başkalarına bağımlı olduğunu varsayılır. En
gelişmiş yaklaşım olan “Katılımcı planlama” yaklaşımında ise risk grubunda olan kişiler bizzat
potansiyel tehlike ve çözümleri belirler ve kamu kurumlarıyla iletişime geçerler.
Herkes afet hazırlıklarına katılabilir: Farklı iletişim ağları kurulabilir (Birden fazla ağın
kurulması, ağlardan birinin çalışmaması durumunda faydalı olabilir), ilgili kurumlardan ihtiyaç
duyulan bilgiler sağlanabilir vb. Planlama konusunda neler yapabiliriz, olası zararları azaltmaya
nasıl katkıda bulunabiliriz? Yerel kurtarma ekipleriyle görüşebiliriz ve bizimle benzer durumda
olanlarla iletişimde olup onlara ihtiyaç anında yapabileceklerimizi anlatabiliriz. Afet öncesi
katılımcı planlama sürecinde üzerinde düşünülmesi gereken bazı noktalara örnek vermek
gerekirse: Ekipler ve sorumlular tatbikatlar yaparlarsa, kişilerin afetlere daha hazır olmaları
sağlanabilir.

13.2. Afetlerde Özel Yaklaşım Gerektiren Gruplara Yaklaşım
Sağlık hizmetlerinin sunumu bir örgütlenme işidir; planlama, yürütme ve değerlendirme
aşamaları kendi haline bırakılmaz. Çağdaş sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmez öğeleri olan
ekip hizmeti yaklaşımı ve daha sorunlar oluşmadan önlemlerini almak anlayışı ne yazık ki
“olağan” hizmetlerimize yansımışken “olağan dışı” durum sonrasında yaşanan “kaos” da bu
kaygıları desteklemektedir. Sadece insan gücü ve maddi kaynak aktarımı ile birçok sorunu
çözmeye çalışmak, toplumun tüm kesimlerini üzen olaylarda keskin görüşler üretip sonra bunu
yaşama geçirememek ülkemizin değişmez “afet, felaket ya da olağan dışı durum” politikası
olmuştur. Resmî ya da sivil, konuyla ilgili herkes bu durumdan yakınsa da bilimden, kurumlar
arası iş birliğinden, planlı ekip hizmetinden yararlanma konusunda somut adımlar
atılamamakta, atılmamaktadır. Sağlık çalışanları, bu gibi durumların en yakın tanığı ve hizmet
sunan kesimin önemli bir bölümü olmalarına rağmen, bu konularda hem hazırlıklı hem de
eğitimli değildir. Türk Tabipleri Birliği’ n den üniversitelere, ilgili bakanlıklara ve yönetimlere
kadar bürün resmi ya da sivil oluşumlarını öncelikle sağlık personelini ve sonra okullardan
başlayarak halkı eğitmeleri geç kalınmış ama vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karşımızda
durmaktadır. Bu süreci sağlam temelli bir binaya benzetirsek, elimizdeki bu alçakgönüllü el
kitabı binanın inşası için bir tuğla gibi ele alınabilir. Bu alandaki epidemiyolojik çalışmalar,
dünyanın değişik yörelerinden elde edilen birikim, yapılan kurslar ve eğitim çalışmaları binanın
yükselmesi için gerekli yapı taşları olacaktır. Vurdumduymazlığın aşılması, planlı ve örgütlü
çalışma ise, “insana” verdiğimiz önem doğrultusunda bizi amacımıza yaklaştıracak ve
ölümlerin, acı çekenlerin sayısını azaltacaktır.
“Sağlıkta olağan dışı durum nedir?” sorusuna yanıt aramak gerekirse; beklenmedik bir
biçimde oluşan ve sağlık sorunlarına neden olan olaylar sonucunda karşılaşılan durumdur
diyebiliriz. Her ne kadar bizim gibi ülkelerde özellikle “insan eliyle” oluşan olaylar
“beklenmedik olaylar” sınıflandırmasına girmese de -çünkü birçok felaket geliyorum diyerek
oluşmaktadır- normal işleyişi bozan her türlü olay sağlık çalışanı için olağan dışı çalışma
koşullarını getirir. Bu olağan dışılık bazen bulaşıcı hastalık salgınında, bazen yoğun göçlerde
220

bazen de doğal afet ya da savaşlarda karşımıza çıkar. Bu gibi olaylara hazırlık, hizmeti sunma
ve planlama bugün dünya içinde birçok disiplini barındıran ayrı bir bilim olma yolundadır.
Olağan üstü durum ortaya çıktıktan sonra bir taraftan acil tıbbi yardım yapılırken diğer taraftan
hayatta kalanlar felaket bölgesinde veya bu bölge dışında geçici yerleşim yerlerinde yaşamını
sürdürmeye devam etmektedir. Bu geçici yerleşim yerlerindeki toplumun veya göçmen olarak
başka bir bölgeye yerleşen insanların hızlı bir şekilde sağlık durumunun değerlendirilmesi
gerekir. Bu değerlendirme yapılacak her türlü yardımın planlanmasında, risk gruplarının
belirlenmesinde, önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkarılıp önlemler alınmasına da yardımcı
olacaktır. Bu değerlendirme sırasında öncelikle toplumun demografik özellikleri, daha önceki
sağlık durumu, beslenme durumu, mortalite ölçütleri, morbidite ölçütleri ile ilgili bilgiler
toplanmalıdır.

13.3. Yaşlı Sağlığı Bakımı
Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden
gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik bir olgu olup kişilerin fiziki ve ruhi güçlerini
bir daha yerine gelmeyecek şekilde kaybetmeleridir. Yaşlılık bireysel bir olay olmakla birlikte,
toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlıya ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri
belirlemekte olup bir toplumdan diğerine ve çağa göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle
yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır.
Ülkemizde Yaşlı Nüfusu Artış Göstermektedir. Tıp alanındaki gelişmeler ve yaşam refahının
yükselmesi ülkemizde beklenen yaşam süresini uzatmış olup, toplam nüfus içinde 60 yaş ve
üzeri nüfus sayısal ve oransal olarak artmıştır. Ortalama yaşam süresi 71 olan ülkemiz Avrupa
da orta yaşlı bir ülke hâline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanına bakıldığında Türkiye nüfusunun 3.906.979’unu
kadın, 3.174.742’sini erkek olmak üzere toplam 7.081.721’ini 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğu
görülmektedir. Ülkemiz nüfusunun toplam 71.517,100 olarak belirtildiği 2008 yılı veri tabanı
dikkate alındığında 60 yaş üstü kişilerin toplam nüfusa oranının yaklaşık %10 olduğu
görülmektedir.
Yaşlı nüfusundaki bu artışın yanı sıra;


Geniş aileden çekirdek aileye geçiş,



Kırsal anlardan şehirlere göç,

 Evde bakımda önemli rolü olan kadının iş hayatına katılımı bu oranları
etkilemektedir.
Doğumda beklenen yaşam süresinin artması ve doğurganlık hızının azalması ile birlikte
günümüz toplumu giderek yaşlanmaktadır. Türkiye de hızlı yaşlanma sürecinin beklendiği
ülkelerden birisidir. 2040’a kadar Türkiye’de yaşlı nüfusta %201’lik bir artış beklenmektedir.
Doğumda beklenen yaşam süresi 73,2 yıla ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun artması farklı sağlık
hizmeti modellerini gündeme getirmiştir.
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Tüm dünyada “klinik merkezli” yerine “hasta merkezli” sağlık hizmetlerine doğru geçiş
söz konusudur. Afet durumlarında risk grubu hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması, muayene
olması ve tetkik edilmesi çok zor olduğundan bu hastaların alanda belirlenip gerekli takiplerinin
yapılması uygun olur. Her ziyarette hastanın şikâyetleri, vital bulguları, kişisel bakımı ve
hijyeni, beslenme durumu, bası ülserleri değerlendirilip, kayıt altına alınmalıdır.

13.4. Çocuk Sağlığı Bakımı
Afet ortamında kayıt sistemi her ne kadar zor olsa da, temel bilgileri içeren kayıtlar
gereklidir Bölgede sağlık çalışanlarını ilgilendiren pek çok sorun vardır. Ekiplerin hızla
sayılarını, güçlerini ve amaçlarını belirlemeleri ve aralarında iş birliği ile sorunlara yaklaşmaları
verimliliği arttıracaktır. Örneğin kimi ebeler bölgeyi tanımaktadır. Bu kişiler ailelere tek tek
ulaşılması, destek ve bilgilenme gruplarının kurulması için ev (çadır) ziyareti modeli ile
çalışabilirler. Bu sırada ortamdaki kişileri daha az tanıyan ve çevre sağlığı konusunda bilgili
olan kişiler bu alana eğilebilirler. Ekipte halkla ve diğer kuruluşlar ile ilişkileri ve iş birliğini
sağlayacak bir kişinin görev alması pek çok gereksinimin daha hızlı karşılanmasını
sağlayabilecektir.
Çocuklar küçülmüş erişkinler değildir. Felaket zamanlarında çocukların
gereksinimlerine farklı öncelikler verilmesi gerekmektedir. Erişkinlerin tersine çocukların stres
ile baş edebilecek depolanmış güçleri çok daha azdır. Hızla yorulur, beslenme bozukluğu,
dehidratasyon geliştirebilirler. Bağışıklık sistemlerinin tam gelişmemiş olması nedeniyle daha
sık hasta olurlar, bu hastalıklar daha şiddetli seyreder. Her ne kadar güçlü görünseler de
çocukların hastalığa ve ruhsal zorlanmaya dayanma güçleri erişkinlerden azdır. Felaketler
çocukların gelişimine doğrudan etkilidir. Örneğin bebekler felaket sonrası çadır ortamında daha
geç emekleyecek, daha geç yürüyecektir. Yakınlarını kaybetmiş bir bebeğin gelişimi uygun
koşullar sağlanamaz ise kalıcı olarak etkilenebilir. Yakınlarından ve destek sistemlerinden
ayrılma herkes için örseleyicidir. Ancak bu ayrılmaların bebek ve küçük çocukların gerek ruh
sağlığı, gerekse yaşaması, gelişmesi ve büyümesi için büyük risk oluşturduğu bilinmelidir. Zor
koşullarda ve travma sonrasında çocukların yaşatılması, büyütülmesi ve geliştirilebilmesi
onların temel gereksinimlerinin öncelikli olarak karşılanması ile olur.

13.4.1. Çocukların Temel Gereksinimleri


Çocukların temel gereksinimleri



Güvenliklerinin sağlanması ve temel güven duygularının zedelenmemesi



Uygun beslenme ve bakım



Bağışıklama



İshalden koruma ve sağaltım



Gelişim ve ruh sağlığı için destekleyici ortam başlıkları altında ele alınmıştır.

222

Deprem bölgesinde çocukların gereksinimlerine bir bütün olarak bakılması
gerekmektedir. Psikososyal gereksinimler temel bedensel gereksinimler karşılanmadığı
durumlarda tam olarak karşılanamaz. Giderek bedensel gereksinimlerin eksikliği ruhsal alanda
kişiyi daha da zorlar ve afet sonrasında bir ölçüde toparlanmış olan ruhsal durum bedensel
gereksinimlerin uzun süre karşılanmadığı durumlarda yıpranır. Sonuçta afetten değil, afet
sonrası durumdan kaynaklanan psikososyal sorunlar başlar. Bu sorunların dindirilmesi afetten
kaynaklanan sorunlardan daha zor olabilir. Çünkü burada öfke doğaya değil, doğrudan
insanlara yönelmiştir. İşte bu nedenle temel bedensel gereksinimlerin sağlanması gerek beden
gerekse ruhsal durum için birincil derecede önem taşır. Çocuklar için ise bedensel gereksinimler
ile ruhsal gereksinimler arasında hemen hiç sınır yoktur. Beden, zihin, ruhsal durum birlikte
gelişmekte olduğundan birinin duraklaması diğerini de duraklatır. Çocuklarda bazı
duraklamalar kalıcıdır. Örneğin ömründe bir kez malnutrisyon geçiren bir bebeğin zihinsel
gelişimi yaşıtlarından her zaman geride olabilir. Bu gerilik kalıcıdır. Bu nedenle çocukların
bedensel temel gereksinimlerine yönelik çalışmalar asla aksatılmamalıdır.

13.4.2. Sağlık Çalışanlarının Görevi
1) Çocukların güvenliklerinin sağlanması ve temel güven duygularının zedelenmemesi
Aileler bunca kayıpları, kaygıları, hüzünleri içinde çocuklarının güvenliğini
düşünemeyebilirler. Bu durum sağlık çalışanlarını aileye karşı öfkelendirebilir (Örneğin:
Kendi çocuğunu düşünmeyecekse biz mi düşüneceğiz?). Çocuklar için ise bir erişkin
tarafından kollandığını, korunduğunu bilmek en temel gereksinimdir. Öfke yenilip bu konuyu
ihmal edilmemelidir.
2) Çocukların listesi çıkarılmalıdır. Çalıştığımız çadırkent/yerleşim yerindeki
çocukların listesini çıkarılmalı, sorumlu ebevyn adı ve çadır numarası belirlenmelidir. Kayıt
işlemini aileler ile konuşmamız ve onlara bilgi ulaştırmamız için bir aracı olmalıdır. Kayıt tek
tek çadırlar dolaşılıp gereksinimler belirlenerek yapılabileceği gibi, daha az zamanda aileleri
gruplar halinde toplayarak da yapılabilir. Süreğen hastalığı olan çocuklar ya da sürekli ilaç
kullanmak zorunda olanlar listede belirlenmelidir.
3) Kimlik bandı takmalıyız. On yaş altında olan ya da yaşı ne olursa olsun
kaybolduğunda ailesinin adını, bulunduğu yeri bildiremeyecek olan her çocuk için bir kol
kimlik bandı hazırlanmalıdır. Kol bandının üzerinde çocuğun, ebevynin adı, kaldığı çadır kent
adı ve çadır numarası olmalıdır. Kimsesiz çocukları bildirmeliyiz. Ortamda ailesiz çocuk varsa
hemen bu çocuklar saptanmalı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK)
bildirilmelidir. SHÇEK çocuğu koruma altına alana kadar ona güvenilir bir erişkinin 24 saat
bakabilmesini sağlamalıyız. Bu çocuğu SHÇEK devir alana kadar bizim izlemimizden
çıkarılmamalıdır. Bebek ve küçük çocukların sürekli şefkatli bakımı sağlanamazsa felaketten
kurtulamayacaklarını unutmamalıyız.
4) Temel bakım veren kişinin sürekliliğini sağlamalıyız. Aileler ile tanışmamız sırasında
çocuklara gün boyunca kimin baktığını sormalıyız. Özellikle ilk üç yaştaki bebeklere mümkün
olduğunca az kişinin bakması gerektiği, bebeğin ya da küçük çocuğun tanımadığı kişiler
tarafından gezdirilmesinin, bakılmasının onun ruh sağlığı ve gelişimi açısından olumsuz olacağı
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vurgulanmalıdır. Çocuk kaç yaşında olursa olsun, kendisine kimin bakacağı uzun süre belirsiz
ve değişken kalmamalıdır. Bebek ya da çocuk anne ya da babasını yitirmiş olsa da en yakın
tanıdıklarından bir ya da birkaç kişi onun bakım ve şefkat sorumluluğunu üstlenmeli, daha
yabancı kişiler ancak bu yeni ebevynlerin varlığında çocukla birlikte olmalıdırlar. 0-3 yaş
arasındaki çocuklar oyun çadırlarına anneleri ya da alıştıkları bir diğer erişkin/ergen yanlarında
yokken bırakılmamalıdır. Çocuklar için bu eğitici, uyarıcı etkinlikleri destekleyelim ancak
buralara bebek ve küçük çocukların önce anneleri varlığında gitmesini, sonra yavaş yavaş
alıştırılarak bırakılmasını sağlayalım. Felaket yaşamış bir çocuk en fazla ailesinden
uzaklaşmaya duyarlıdır.
5) Aileleri çocukların güvenliği konusunda uyarmalı, örgütlemeliyiz. Çocukların oyun
çadırlarına, okullara, güvenilir bir erişkin tarafından götürülüp erişkinlere teslim edilmeleri ve
tekrar çadırlarına getirilmeleri için aileler ile birlikte yöntem geliştirebiliriz. Büyük çocuklar
(12 yaş üstü) bu görevi üstlenebilir. Aileler sırayla bir grup çocuğun götürülmesini
üstlenebilirler.
6) Çocukların kendilerini koruyabilmeleri konusunda eğitimlerini desteklemeliyiz. Üç
yaş ve üstü çocukların gruplar halinde güvende kalmak konusunda eğitim almalarını
desteklemeliyiz. Bu eğitim çocuğun gelişimine uygun olarak, anlayabileceği, onu
ürkütmeyecek biçimde yapılmalıdır. Bu eğitim için ortamda çocuklarla çalışan eğitimciler, ruh
sağlığı çalışanlarından yararlanabiliriz.
7) Toplu yaşam alanlarındaki tehlikeler konusunda aileleri uyarmalıyız. Çadırlarda ilaç
ve yakıcı/zehirli maddeler çocukların erişemeyeceği yere asılmalıdır. Çadır çevresinde kesici,
kırıcı, delici, yakıcı alet, madde bulundurulmamalı, bunlar çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklanmalıdır. Bölgede çadır kentlerde yaşayan çocukların sorunlarından bir tanesi fareler ve
diğer hayvanlar tarafından ısırılmalarıdır. Bu konuda aileler uyarılmalıdır.
8) Uygun besin, su ve temizlik gereksinimleri. Bebeklerin anne sütü almasını
sağlamalıyız. Bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü ile beslenmekte
olan bebekler emzirilmeye devam edilmelidir. Ancak genellikle afet bölgesine yardım amacı
ile gönderilen mamalara başlanmakta ve emzirmeye son verilmektedir. Böylece zaten olumsuz
koşullarda yaşayan bebeklerin ishal ve zatürreden ölme riski artmaktadır. Stres altındaki
anneler bebeklerini başarı ile emzirebilirler: Süt salımı stresten etkilenebilir. Ancak bu durum
sık emzirme ile derhal düzelir. Araştırmalar, annelerin bebeklerini emzirdikleri takdirde
streslere karşı daha dayanıklı davrandıklarını göstermiştir.
Bu nedenle anneye emzirme konusunda yapılan destek ve yardım annenin strese
dayanıklılığını arttırır. Emziren bir anneye en iyi yardımcı yine emziren bir kadındır. İlk altı
ayda anne sütü dışındaki besinler “ilaç” niteliğinde düşünülmeli, ancak çok gerekli olduğunda
bir hekim tarafından değerlendirildikten sonra başlanmalıdır. Bebeğin ağzına girecek her kaşık,
her biberon bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Bu ortamda bebeği beslemekten çok hasta edebilir.
Aileler bebeklerini hayatta tutmak istemekte, verdikleri mama ve ek gıdaların yararlı olduğunu
düşünmekteler. Onların bu iyi niyetlerini anladığınızı, ancak bu ortamda erken ek gıda
vermenin zararlı olabileceğini, gelenek ve göreneklerini örselemeden belirtelim. Aileleri sabırla
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bu alışkanlıktan vazgeçirmeye çalışalım. Ortamdaki sineklere dikkati çekmek, sineklerin
mamalara, biberonlara, kaşığa bir an olsun konarak her türlü hastalığı bebeğe
bulaştırabileceğini, mamaların hızla bozulduğu vurgulamak yararlı olabilir.
Beslenmesi bozuk, zayıf bünyeli, hasta ya da antibiyotik tedavisi gören anneler de
bebeklerini başarı ile emzirebilirler. Anne sütü üretimi nitelik ve nicelik açısından annenin
beslenmesinden etkilenmez. Aşırı derecede beslenme bozukluğu olan zayıf anneler dışında tüm
kadınlar bebeklerini başarı ile emzirebilirler. Beslenme bozukluğu olan annelere bebeklerini
beslemek için yapılacak yardım, annelerin beslenmesini sağlamaktır. Böylece anne de bebeğini
besleyecektir. Anneyi besleyerek hem anneye hem de bebeğe yardımcı olunarak hem annenin
hem de bebeğin sağlığı korunur. Anne sütü ile beslenen bebeğe ek gıda ya da mama vermek
emzirme sıklığını azaltarak süt üretiminin azalmasına neden olur. Yetersiz anne sütü üretiminin
tedavisi emzirme sıklığı ve süresini arttırmakla, anne için yeterli besinin sağlanması ile ve
annenin desteklenmesi ile olur. Emziren annelerin beslenmesini ve sıvı alımını
kolaylaştırmalıyız. Anne emzikli ise özellikle ek su ve besin gereksinimi olduğu hatırlatılmalı
(her emzirmeden sonra en az bir bardak su, süt ya da başka sıvı), bunu alıp alamadığı, dinlenip
dinlenemediği, uyku durumu sorulmalı, emzikli annenin kendine bakması desteklenmelidir.
Ortamda bulunan süt ve içilebilir su kaynaklarına sürekli ulaşımlarını kolaylaştırın. Anne sütü
ile beslenen bebeklere ilk altı ayda anne sütü dışında su dâhil hiçbir ek besin verilmesine gerek
yoktur. İlk altı ayda bebeklere günde 400 ünite D vitamini verilmesi gerekir.
9) Emzirmenin sürdürülmesini sağlayamazsak bebeğin ortama uygun beslenmesini
sağlamalıyız. Mama kullanımı ile ilgili uluslararası yasaya göre, anne sütü ile beslenen bir
bebeğe hazır mama yardımı ancak 6 aylık mama gereksinimi garanti altına alınarak
yapılmalıdır. Anne sütü alamayan bebekler riskli gruptur. Anne ve bebeğin zorunlu olarak ayrı
oldukları durumlarda: Öncelikle “süt annelik” yöntemi ile bebekler emzirilmeye
çalışılmalıdır. Bu olanağın sağlanamadığı koşullarda ilk altı ayda bebeklerin hazır mama ile
beslenmesi tercih edilmelidir. Çeşitli marka mamalar arasında bir fark yoktur. Önemli olan
bebeğin yaşına uygun mama kullanılmasıdır. İki aylık bir bebeğe 4 aydan büyük bebekler için
üretilen mama kullanılmamalıdır. Ancak tam tersi durum uygulanabilir. Örneğin altı aylık
bebeğe yenidoğan bebekler için üretilmiş mamalar verilebilir. Mamaların hazırlanmasında
kutunun üzerinde belirtilen ölçüler kullanılmalıdır. Mama kaynatılmış su ile hazırlanmalıdır.
Bir beslenmeden artan mama diğer öğün için kullanılmamalıdır.
Artan mamanın atılması yerine anne ya da daha büyük çocuklar tarafından yenmesi
sağlanabilir. Hazır mamanın olmadığı durumlarda anne sütü alamayan ve süt anne
bulunamayan bebekler için temel besin kaynağı inek sütüdür. Altı aydan küçük bebeklere inek
sütü iyice kaynatılarak (sütün ateşte 10 dakika göbek atması sağlanarak) ve 100 ml inek sütüne
50 ml kaynatılmış su ve 5 g (bir çay kaşığı) şeker katıldıktan sonra verilebilir. İnek sütü yerine
koyun sütü kullanılıyorsa 50 ml süt 50 ml su ve 5 g şeker katılarak yukarıdaki koşullara göre
hazırlanır. Bir bebek bu karışımdan günde kilosu başına 150ml olmak üzere tüketebilir.
Örneğin 5 kilo bir bebek için 750 ml bu karışımdan yapmak gerekir. Bu durumda 500 ml inek
sütü gereklidir. Anne sütü dışında verilen besinler, biberon yerine temizlenmesi daha kolay
olan kaşık ya da fincan ile verilmelidir. Biberon, fincan ve kaşıklar kullanıldıktan sonra hemen
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sabunla yıkanmalıdır. Bebek beslenmesinde kullanılan malzemelerin son 48 saat içinde
temizlenmiş olmasına ve temiz yerde saklanmalarına dikkat edilmelidir. Anne sütü almayan 4
aydan büyük bebeklere meyve ve sebze püresi, yoğurt ve muhallebi 6 aydan büyük bebeklerde
olduğu gibi verilebilir.
10) Altıncı aydan sonra da emzikliliğin sürmesine destek olmalıyız. Anne sütü altıncı
aydan sonra da önemli bir besin kaynağıdır. Altı 12 ay arası bebeklerin besin gereksinimlerinin
yarısı, 12-24 aylık bebeklerin ise besin gereksinimlerinin üçte biri anne sütünden karşılanır.
Anne sütü ile beslenen bebeklere altıncı aydan sonra meyve püresi, sebze püresi, yoğurt ve
muhallebi verilebilir. Ek gıdalar az miktarda başlanmalıdır. Meyveler iyice yıkandıktan sonra
kabukları soyularak hazırlanmalıdır. Bu besinlere ek olarak enerjiden zengin erişkin
yemeklerinden de verilebilir. Çayın hiçbir besleyici değeri olmadığı için bebeğe
verilmemelidir. Çocukların günde beş öğün beslenmelerine dikkat edilmelidir. Bu yaş grubunda
da bebeklere günde 400 ünite D vitamini verilmeye devam edilmelidir. Ek gıda alan bebeklerin
besinlerine zeytinyağı ve benzeri yağlar konarak enerji içerikleri arttırılmalıdır. Her zaman ek
gıda başlamanın getirebileceği enfeksiyon riskini gıdanın yararlılığı ile tartmalıyız. Örneğin bir
bebek şeftali ya da elma suyu ya da püresinden çok az beslenir, ancak bunların hazırlanması
sırasında öldürücü hastalıklar bebeğe bulaşabilir.
Anne sütünün bağışıklama, ruhsal ve gelişimsel destek gibi diğer bilinen yararları da bu
ortamda uzun süre emzikliliğin desteklenmesini gerektirir. Bebeğin iştahsızlığı anne sütü
almasına bağlı değildir. Bebek başka gıdaları almıyor diye asla anne sütü kesilmemelidir. Bu
zor dönem, bebeği ya da yaşı ne olursa olsun küçük çocuğu emzirmeden kesmek için ne
bedensel ne de ruhsal açıdan uygun bir dönem değildir. Bir anne, özellikle bir yaşın altında
bebeğini bu dönemde emzirmeden kesmek istiyorsa bunun nedenleri anne örselenmeden ve
suçluluk duygusu uyandırılmadan araştırılmaya çalışılmalıdır. Anne ve bebek yoğun olarak
desteklenmelerine ve tüm çabalara karşın emzikliliği bıraktılar ya da bırakmakta iseler o zaman
annede suçluluk duygusu arttırılmamalı, giderilmeye çalışılmalı, diğer uygun beslenme
yöntemleri öğretilmelidir.
11) Bağışıklama hizmeti mutlaka verilmelidir. Temel aşılamayı her koşulda devam
ettirmeliyiz. Olağanüstü afet durumlarında bebeklerin ve çocukların temel aşılama
programlarının aksamamasına dikkat edilmelidir. Bu çocuklar çok daha kolay
hastalanabilecekleri için aşıların yapılması önemlidir. Aşılama durumu bilinmeyen çocuklar ve
bebekler, hiç aşılanmamış gibi kabul edilerek yaşa göre aşağıda belirtilen aşılama programı
uygulanmalıdır. Temel aşılar İl Sağlık Müdürlüklerinden ücretsiz olarak karşılanabilir.
Olağanüstü hal ve afet durumlarında temel aşı programındaki aşılar dışında başka aşılara
gereksinim yoktur. Aşılama durumu kesin bilinmeyen çocuklar hiç aşılanmamış kabul
edilmelidirler.
Bağışık
bir
kişiyi
tekrar
aşılamanın
bir
zararı
yoktur.
Olağanüstü koşullarda yaşayan çocuklar arasında en öncelikle yapılması gereken aşı kızamık
aşısıdır. Bu koşullarda toplu hâlde yaşayan çocuklar önceki aşılanma durumlarına
bakılmaksızın kızamık aşısı ile derhal aşılanmalıdır. Çadır kentlerde yaşayan bebeklere 6.
aydan itibaren kızamık aşısı yapılmalıdır.
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Aşı Takvimi
Gebelere ilk izlemde 1 doz, 4 hafta sonra ikinci doz tetanoz aşısı
2. ayda BCG, Difteri, Boğmaca, Tetanos, (DBT)+Çocuk felci (OPV)
3. ayda DBT+OPV + Hepatit B (HBV)
4. ayda DBT+OPV+Hepatit B
9. ayda Kızamık +Hepatit B
16-24. ayda DBT+OPV
İlkokul 1. Sınıf DT+OPV +BCG +Kızamık
İlkokul 5. Sınıf Tetanos
Lise 1. Sınıf Tetanos
Gebelikte Tetanos (aşılanma durumuna göre gerekiyorsa 1 doz veya 2 doz)
Erişkin Tetanos (yaşam boyu 10 yıl aralarla)
Aşılanma durumu kesin bilinmeyen çocuklar:
7 yaştan küçük
İlk karşılaşma DBT+OPV+HBV+BCG+Kızamık (9 aylıktan büyük ise)
1 ay sonra DBT+OPV+HBV
2 ay sonra DBT+OPV
8 ay sonra DBT+OPV+HBV
4-6 yaş DBT+OPV+Kızamık+BCG
7 yaştan büyük
İlk karşılaşma Tetanoz+HBV+OPV+Kızamık
2 ay sonra HBV+OPV+Tetanoz
8 ay sonra HBV+OPV+Tetanoz
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde afetlerde özel yaklaşım gerektiren grupların tanımları ve bu gruplara
yapılması gereken sağlık yaklaşımlarının neler olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Afetlerde risk gruplarını kimler oluşturur?
2) Afet durumlarında alana her ziyarette hastaların hangi özellikleri
değerlendirilmelidir?
3) Çocukların temel gereksinimleri nelerdir?
4) Afetlerde çocuklarda ortaya çıkan olumsuz sağlık durumları nelerdir?
5) Sağlık çalışanlarının görevleri nelerdir?
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14. ÇEVRE ÖYKÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çevre Öyküsü Tanımı
14.2. Çevre Öyküsü soruları
14.3. Yaşanılan Çevrenin Öyküsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

234

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çevre öyküsü tanımının
doğru anlaşılması
Çevre öyküsü sorgulaması
yaparken, dikkat edilmesi
gereken soruların özellikleri
Yaşanılan yer ile ilgili çevre
öyküsünün farkındalığına
varabilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde çevresel etkilenim ile ilgili yapılan araştırma ve değerlendirmelerde,
özellikle çevresel ve iş ile ilgili hastalıkların araştırılmasında üzerinde durulması gereken çevre
öyküsü bilgisinden bahsedilecektir.
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14.1. Çevre Öyküsü Tanımı
Çevresel etkilenilme ilgili tanısal ilkeler 4 başlık altında sıralanmaktadır. Bunlar:
1) Semptom öncesi daima istenilmeyen bir etkilenim söz konusu mu? İstenilmeyen
etkilenim her zaman semptomlardan önce geliyor mu?
2) Belirlenen etkilenimlerle semptomlar, laboratuvar sonuçları ve bulgular uyumlu
mu?
3) Etkilenimin doğası ve boyutu söz konusu hastalığı yaratacak düzeyde mi?
4) Eğer varsa eldeki epidemiyolojik veriler bireyde gözlenen durumu desteklemekte
midir?
İş ve çevre hastalıklarının araştırılmasında ve değerlendirilmesinde tıbbi öykü üç ana
öğeyi içerir.
1)

Genel tıbbi öykü

2) Mesleki ve çevresel sağlık öyküsü
3) Çevresel ve mesleki etkilenimlere kişinin cevabını değiştiren etmenlerin
araştırılması.
Genel tıbbi öykü başvuru sırasındaki hastalıkların ve sistemlerin gözden geçirilmesini
kapsamaktadır. Semptomların ışığında herhangi bir etkilenimin söz konusu olup olmadığının
belirlenmesini sağlayacak ipuçlarını elde edilmesine yöneliktir. Mesleki ve çevresel öykü ise
olası toksik etkilenim kaynaklarını belirleme olanağı vermesi açısından önem taşımaktadır.
Hastanın öyküsü alınırken semptomlarının herhangi bir etkilenimle bağlantısının
bulunup bulunmadığının sorulması yararlı olacaktır. Onbinlerce kimyasal etmenden hangisinin
söz konusu semptomla bağlantılı bulunduğunun değerlendirilmesiyle ilgili önemli güçlükler
vardır. Hastanın kurduğu bağlantıların teorik olarak olası görülmese bile ciddiye alınarak
kaydedilmesi ve değerlendirilmesi yerinde olacaktır. İş öyküsünde süreç değerlendirmesi
bunların belirlenmesini çok kolaylaştırır. Klasik öykü formlarında veya denetim listelerinde söz
konusu semptomların sorgulanması atılacak ilk adımlardandır.
Kimyasalların sorgulanmasında kullanılacak denetim listeleri ilerde bilimsel
değerlendirme olanağının ortadan kalkmaması için karşılaştırılabilir olmalıdır. Potansiyel
olarak zararlı olduğu bilinen maddelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu maddelerin içerisinde
günümüzde zararlı etkileri veya zarar verme potansiyeli konusunda ortak görüşe varılmış
maddelerin başlıcaları şöyle sıralanabilir.
1) Solunabilir biyolojikler: Bakteri, maya ve sporlardan oluşmaktadır.
2) Aşındırıcı kimyasallar: Asitler, alkaliler, amonyak, klor ve feno.
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3) Boyalar: Anilin boyaları, azo boyaları, benzidin vb.
4) Anorganik tozlar: Asbest berilyum, kömür tozu, fiberglas, nikel silisyum.
5) Metal ve metal buharları: Alüminyum, arsenik, kadmiyum krom, kobalt, demir,
kurşun, cıva ve nikel bunlar arasında en önemlileridir.
6) Organik Tozlar: Pamuk tozları, odun tozları vb.
7) Petrokimyasallar: Asfalt ve katran, kreozot, katran kömürü,
ürünleri vb.

petrol damıtma

8) Fizik Etmenler: Ağırlık kaldırma gürültü, termel stres ve vibrasyon vb.
9) Plasstikler: Vinil klorür, epoksi reçineler, akrilonitril, stiren, metil etil keton vb.
Çevre ve iş yeri öyküsünü belirleyecek diğer değerlendirme, kişide söz konusu
etkilenimi değiştirebilecek herhangi bir bireysel özellik olup olmadığını belirlenmesidir.
Bebekler, çocuklar ve yaşlılar belirli etkilenmelere karşı daha duyarlıdır.
Belirli toksik etmenlerden etkilenim derecesi beslenme bozukluklarında artar. Sigara
içme değişik etkilenimler için toplumsal etkendir. Eğer etkilenim sırasında sigara içilirse
sinerjistik etki ortaya çıkar. Etkilenim boyunca sigara içiliyorsa polimer duman ateşinde olduğu
gibi toksik etkilenimi değiştirebilir.
Alkol kullananlarda hepatotoksinlerin etkisi artar. Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz
ve ağır iş yükü solunan hava miktarını artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol
açar.
Aile öyküsü toksik etkilenim değerlendirmesinin önemli bir bölümüdür. Bazı ailesel ve
genetik hastalıklar belirli toksik maddelerden etkilenme düzeyini büyük oranda
etkileyebilmektedir.

14.2. Çevre Öyküsü Değerlendirme Soruları
Günümüzde çevre öyküsünde sorulması gereken sorular büyük oranda iş öyküsünde
kazanılan deneyimlerin ışığında hazırlanmalıdır.
Söz konusu sorular aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Genel sorular
1.1. Yakınmalarınız herhangi bir etkilenilme ilişkili olabilir mi?
1.2. Yakınmalarınız herhangi bir uygulama veya yerle ilişkili mi?
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2. Mesleksel etkilenilme ilgili sorular
2.1. Belirtileriniz ve yakınmalarınız işin belirli etkinlikleri ile ilişkili mi?
2.2. Yeni bir işe başladınız mı?
2.3. Yeni bir binaya taşındınız mı?
2.4. İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta mıdır?
2.5. Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
2.6. Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi?
2.7. İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi?
2.8. Birkaç günlüğüne işten uzaklaştığınızda veya tatile çıktığınızda semptomlarınızda
değişiklik olmakta mıdır?
2.9. Semptomlarınız işe döndüğünüzde başlıyor mu?
2.10. Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı?
Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
2.11. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızda hasta mı? Ya da aynı tip yakınmalar var mı?
Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
2.12. Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu
mu?
3. Çevresel etkilenilme ilgili sorular
3.1. Yeni yapılmış bir eve veya prefabrik bir eve taşındınız mı?
3.2. Apartman veya evinizde yeni bir inşaat veya boya-badana yapıldı mı?
3.3. Ev veya apartmanınızda yeni mobilya veya döşeme malzemesi alındı mı?
3.4. Eviniz gazla ısıtılmakta ise havalandırma var mı?
3.5. Kimyasal kullanmanızı gerektiren herhangi bir hobiniz var mı?
3.6. Bahçeniz veya evde saksı çiçekleriniz varsa canlıkıran kullanıyor musunuz?
3.7. Eviniz veya apartmanınız tütsü ile ilaçlandı mı?
3.8. Evcil hayvanınız varsa pire kontrolü için ne kullanıyorsunuz?
3.9. Evde kimyasal etkilenimine uğramanıza yol açacak bir kaza oldu mu?
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3.10. Yaşadığınız yerin yakınında herhangi bir endüstri bacalı kirletici kuruluş, rafineri,
alanı inşaat zararlı atık yok etme alanı, maden arıtım tesisi var mı?
Değişik klinik alan uygulamalarına göre alınacak öyküde değişiklikler yapılabilir. Bu
açıdan şüphe duyulan sağlık riskini doğurabilecek çevresel riskler önceden belirlenerek
bu konularda çevre öyküsüne başvurmak daha doğru ve hızlı sonuç alınmasını
sağlayabilmektedir.

14.3. Yaşanılan Çevrenin Öyküsü
Günümüzde hastalık nedenleri olarak iki ana başlık karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan
biri genetik sebepler ve yatkınlık iken diğer ana sebebin çevresel faktörler olduğu kabul
dilmektedir. Bu çevresel faktörler daha çok, insanların tüm yaşam sürelerini geçirdikleri evleri,
işleri, sosyal yaşam alanları vb. tüm çevresini kapsamaktadır. Bu nedenle yaşanılan çevrenin
tüm riskleri bilinmeli ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler araştırılmalıdır. Yaşanılan
çevreyle ilgili ilk akla gelmesi gereken sorular şunlardır:
1) Kırsal çevrede mi kentsel çevrede mi yaşanmakta?
2) Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne
kadar yakın?
3) Su kaynağı (kuyu, arıtılmış su borulu su vb) nedir?
4) Çöp arıtımı var mı?
5) Atık su arıtımı var mı?
Ayrıca çok vakit geçirilen aşağıdaki alanlarla ilgilide belli parametrelerin göz önüne
alınması gerekmektedir

14.3.1. Ev


Okul öncesi çocukların zamanlarının çoğu evde mi geçmektedir?



Evin genel durumu nasıl?



Evde kaç kişi yaşamakta? Kaç odalı? Ayrı mutfağı var mı?



Havalandırma etkinliği nasıl?



Mantar üremesi, nem var mı?

Yaşanılan evin tipi (apartman, müstakil, gecekondu, site, prefabrik vb.) kaçıncı katta
oturulduğu sorulmalıdır. Örneğin asbestoz ve radon etkilenimi bodrum katlarda yaşayanlarda
daha fazladır ve bazı önemli sağlık sorunları ile ilişkili olabilir. Prefabrik evlerde yaşayan
çocuklarda solunum sistemi ve cilt tahrişi, baş ağrısı, bulantı, kusma vb. yakınmalar görülebilir.
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Binanın yaşı ve mevcut durumu da önemlidir. (Söz gelimi 1960 öncesi yapılan binalarda
kurşunlu boyalar kullanılmış olabilir). Binada yapılan tamirat, boya yapılması bazı toksik
etkilenimleri, özelliklede kurşun ve asbest miktarının artmasına neden olabilmektedir. Evde
sigara içen olup olmadığının sorulması mutlaka gereklidir.
Evde kullanılan ısıtma tipi ve yakıt ta sorgulanmalıdır. Odun sobası kullanılması sonucu
ortaya çıkan odun dumanı, şömine, solunum sistemi semptomlarını şiddetlendirebilmektedir.
Özellikle soba düzenli temizlenmiyorsa ve havalandırma yetersizse değişik hava kirleticilerinin
yüksek kontsantrasyona ulaşması sonucunda önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Ayrıca evde kullanılan diğer bazı ürünlerde sorgulanmalıdır. Bunlar:


Evde kullanılan temizlik ürünleri?



Ev yüksek gerilim hatlarına yakın mı?



Evde hayvan besleniyor mu?

 Isıtma pişirme vb. işlemlerde hangi tür yakıt kullanılmaktadır? Gaz sobası ya da
doğal gaz sobası kullanılan evlerde azot oksitlere bağlı solunum sistemi tahrişi ve diğer
yakınmalar ortaya çıkabilir.
 Çocuk ve aile üyelerinin hobileri nelerdir? Hobilere bağlı olarak toksik kimyasal
etkilenim olup olmadığı da sorulmalıdır.
 Evde çocukların beslenmesiyle ilgili beslenme özelliği var mı (sık balık yeme, bazı
maddelerin çok bazılarının az tüketilmesi vb.)?


Aile bireylerinde toprak vb. yeme alışkanlığı var mı?



Çocuğun sık sık elini ağza götürme alışkanlığı var mı?

14.3.2. Ana Babanın Mesleği Nedeniyle Etkilenim
Anne- babanın, çalışan diğer aile bireylerinin iş çevresi hakkında bilgi edinmekte çok
önemlidir. Çünkü anne babanın etkilenime bağlı olarak çocukta önemli sağlık sorunları ortaya
çıkabilmektedir. Giyecekler, ayakkabı, deri ve arabalar ile işyerinde bulunan bazı kirleticiler
eve taşınabilmektedir. Bu kirleticilerin çocuklara iletilmesi ve onlarda bazı sağlık sorunlarına
yol açması mümkün olabilmektedir. Örneğin kurşunla pil fabrikasında çalışan ailelerin
çocuklarında kurşun etkilenimi, civalı termometre üreten fabrikada çalışan ailelerin
çocuklarında asbest etkilenimini belirlemeye yönelik sorular öyküye mutlaka eklenmelidir.
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14.3.3. Evde Yapılan İşler
Sanat ya da el sanatlarının evde yapılması da çocukların kurşun, seramik cilası vb.
kirleticilerle etkilenimine neden olabilmektedir. Bu tür işler evde yapılıyorsa kullanılan
malzeme ve içerikleri ile ilişkili olabilecek semptomlar öyküde mutlaka yer almalıdır.

14.3.4. Çocuk ya da Ergen İşçiliği
Tarlalarda tarım işçisi olarak çalışan çok sayıda çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklarda
canlıkıran etkilenimi, kazalara bağlı yaralanmalar ile ilgili sorular öyküde yer almalıdır.

14.3.5. Ağır Metal Etkilenimi
Çocukların ağır metal sorgulanması özel bazı durumlar dışında anne-baba ile aynıdır.
Çocuklarda kurşun etkilenimi pek çok ülkede önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu
nedenle pek çok ülkede okul öncesi dönemde tüm çocuklarda kurşun etkilenimini
değerlendirmeye yönelik taramanın yapılması önerilmiştir. Toplumun yerel riski
değerlendirildikten sonra gerekli ise 12-24 aylık çocukların tamamına kan kurşun düzeyine
bakılması önleyici bir anlayış olarak düşünülebilir. 36-72 aylık çocuklarda ise kişisel kurşun
etkilenimi risk öyküsü alınmalıdır. Yaşadığı evin yaşı, evde son 6 ay içinde tamirat yapılıp
yapılmadığı, kardeş ya da oyun arkadaşlarında kurşun zehirlenmesi tanısı alan olup olmadığı
vb. sorular öyküde yer almalıdır.

14.3.6. Beslenme Öyküsü
Çocukların yedikleri besinlerde bulunan canlıkıranlar PCB (Çok klorlu bifeniller PBB
(Çok bromlu bifeniller) ve kurşuna bağlı etkilenimler söz konusu olabilir. Nikotinin vücut
metabolizması sonucunda ortaya çıkan ürünleri sütte de geçtiğinden anneye mutlaka sigara içip
içmediği, kullandığı ilaçlar ve canlıkıran etkilenimini değerlendirmeye yönelik sorular
sorulmalıdır. Annenin kullandığı ilaçlar; mama hazırlamakta kullanılan, içilen suların
kirliliğine bağlı olarak kimyasal etkilenimi görülebilir. Öyküde çocuğun yemeğinde kullanılan
su ile ilgili sorular da yer almalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ele alınan 20. yüzyılın ilk yarısında dünya ekonomisine iki dünya savaşı
yön vermiştir. Yüzyılın ikinci yarısında ise dünya ekonomisi, yeniden büyüme sürecine
girmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?
a) Asitler
b) Alkaliler
c) Gürültü
d) Klor
e) Amonyak
2) Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerden biri değildir?
a) Ağırlık kaldırma, termel stres ve vibrasyon IMF
b) Gürültü
c) Termal stres
d) Vibrasyon
e) Klor
3) Aşağıdakilerden hangisi çevresel öyküde ev koşulları ile ilgilidir?
a) Havalandırma etkinliği nasıl?
b) Evin genel durumu nasıl?
c) Evde kaç kişi yaşamakta?
d) Kaç odalı?
e) Hepsi
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4) Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken
sorulardandır?
yakın?

a) Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne kadar
b) Su kaynağı (kuyu, arıtılmış su borulu su vb.) nedir?
c) Çöp arıtımı var mı?
d) Atık su arıtımı var mı?
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir?
a) İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta mıdır?
b) Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
c) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi?
d) Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi?
e) Ev kaç odalı?
6) Eğer etkilenim sırasında…………… içilirse sinerjistik etki ortaya çıkmaktadır.

7) Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz ve………….iş yükü solunan hava miktarını
artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol açar.
8) Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan biridir?
a) Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu mu?
b) Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı?
Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
c) Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız da hasta mı ya da onlarda da aynı tip yakınmalar
var mı? Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
d) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi?
e) Hepsi
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9) Aşağıdakilerden hangisi anne-baba aracılığıyla eve etkenlerin eve taşınmasını
sağlayabilir?
a) Deri
b) Arabalar
c) Ayakkabı
d) Giyecekler
e) Hepsi
10) Toplumun yerel riski değerlendirildikten sonra gerekli ise kaç aylık çocukların
tamamına kan kurşun düzeyine bakılması önerilir?
a) 6-9
b) 12-24
c) 36-48
d) 3-6
e) Hiçbiri

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) sigara, 7) ağır, 8) e, 9) e, 10) b
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