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KISALTMALAR
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
Free chlorine: Serbest Bakiye
C/N: Klor/ Azot Oranı
RCEP: Royal Commisson on Environmental Pollution
CO2: Karbondioksit
VOC: Uçucu Organik Bileşikler
COX: Karbon oksitleri
NOX: Azot oksitleri,
PAH: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Rd: Radon
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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 sosyo-ekonomik 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 Kalkınma"nın 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, biyolokik, 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 hedef olarak ta, sağlığı korumak
ve sağlığı geliştirici yönde hizmeterin sunumun sağlamaktır.
Çevre sağlının tarihçesine bakacak olursak, bilimsel anlamda, kayıtlara bağlı olarak
çevresel riskler ve bunların doğurduğu sağlık ğroblemleri ile başa çıkma konusunda ilk
çalışmaların SİR EDWIN CHADWICK tarafından İngilterede yapıldığına rastlanmaktadır.
1831-1832 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
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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 dahil 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.
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 popülasyonda ki 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,
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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
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
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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 populasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü faktöre
çevre direnci denir. Örneğin birey sayısı artan bir populasyonda çevre direnci de artacağından
bir süre sonra populasyon 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, çiftleşm 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.
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
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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 “çevresağlığı zinciri” olarak adlandırılır. Şekilde 1 de çevre sağlığı zinciri
döngüsü yer almaktadır.
Asıl olarak;”Kaynak,Ortam ve Alıcı’dan oluşan bu zincir kirlilik etkenininkaynaktan
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
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, sosyo-kültürel çevre olmak
üzere dört başlık altında da incelenebilirler. Ayrıca biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız)çevre
olmak üzere iki başlık altında incelemek de mümkündür.
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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: (virüsler, bakteriler, mantarlar, riketsiyalar)
2. Vektörler: Kemiriciler arasında fare, sincap, antropotlar arasında sivrisinek,
tahtakurusu, karasinek, bit, pire, kene ve kurtlar önemli vektörlerdir.
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.
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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. Fizik 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, benzerine, 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
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.
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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
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 işbirliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.
4. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.
5. Çevre sağlığı sorunlarının uluslar arası özellik gösteren sorunlar olduğu unutulmamalıdır.
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Uygulamalar

26

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 kapsamaktadır?

a)

Bir organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı yer.

b)

Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk.

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
bütünü.

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.
6) Aşağıdakilerden hangisi çevre sağlığı zinciri aşamalarından biridir?
a)

Kaynak

b)

Ortam
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c)

Alıcının hassasiyeti

d)

Konakçı hassasiyeti

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 arasıözellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.
c)

Uygulamalarda işbirliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.

d)

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.

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.
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b)

Çevre sağlığı sorunlarının uluslar arasıözellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.

c)

Uygulamalarda işbirliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.

d)

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.

e)

Uygulamada öncelik risk gruplarına verilmelidir.

Cevaplar
1) SİR 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. İÇME VE KULLANMA SULARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Suyun İnsan yaşamındaki Önemi

2.2.

İçme ve Kullanma Sularının Özellikleri

2.3.

İçme ve Kullanma Suyunun Sağlık Açısından Nitelikleri

2.4.

İçme ve Kullanma Suyunda Toksik Maddeler
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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 İnsan yaşamındaki
Öneminikarayabilmek.
İçme ve Kullanma Sularının
Özellikleri ve sağlık etkileri
konusunda bilgi sahibi
olmak.

İçme ve Kullanma Suyunda
Toksik Maddeler hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.
IV.

Suyun Önemi
Tabiatta Su Dolaşımı
Suyun Özellikleri
İçme ve Kullanma Suları ile Oluşan Hastalıklar
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Giriş
Bu bölümde, içme ve kullanma suyu hakkında genel bilgiler yanında, suların kullanım
alanları, suların fiziksel, kimyasal ve toksik içerikleri ve sağlık riskleri konusunda bilgi sahibi
olmak.
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2.1. Genel Bilgiler
Erişkin bir kişide kemiklerin %25’i, Yağ dokusunun %45’i, Derinin %68’i, Kanın %90’ı
ve tüm vücut ağırlığının %63’ü sudan oluşmaktadır. Su canlı vücudunda çok önemli işlevleri
bulunmakta olup bunlar sırası ile;


Hücre ve dokuların yapılarının korunması



Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi



Hücre ve dokuların beslenmesi için gerekli unsurların taşınması



Hücre ve dokuların metabolizma artıklarının vücut dışına atılması



Vücut ısısının düzenlenmesidir.

İstirahat halinde 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. /Gün’e kadar
yükselmekte olup diğer taraftan geri kalmış Asya ve Afrika bölgelerinde bu miktar 50 lt. /Gün’e
kadar düşmektedir. Suyun kullanım amaçları sırası ile şöyledir:


İçme ve yemek pişirme ihtiyaçları



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



Konutların temizliği



Isınma ve Air-condition ihtiyaçları



Tarımda sulama ihtiyaçları



Cadde ve sokakların temizliği



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



Park ve bahçe havuzları, fıskiyeler



Hidroelektrik santralları



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



Acil ihtiyaçlar (yangın söndürme)



Atıkların yerleşim yerlerinden taşınması (kanalizasyon sistemleri) şeklindedir.

Dünyadaki toplam su rezervi yaklaşık 1.500.000.000 km3 olup bu suyun ancak %0 2’si içme ve
kullanma suyu olarak kullanılacak niteliktedir. Suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi
için birtakım niteliklere sahip olması gerekmekte olup bu nitelikler sırası ile aşağıda belirtilmektedir.
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2.2. İçme ve Kullanma Sularının Özellikleri
*Yeterli miktarda olmalıdır

: Fizyolojik ihtiyaç 2.5 lt./gün
Kullanım ihtiyacı 150 lt./gün

*Fiziksel
olmalıdır
*Kimyasal
olmalıdır

nitelikleri

uygun : Renksiz, kokusuz, tortusuz ve berrak olmalı,
Radyoaktif maddeler içermemelidir.

nitelikleri

uygun : Sağlık için gerekli maddeleri ihtiva etmeli,

*Bakteriyolojik nitelikleri

Zararlı ve zehirli maddeler bulunmamalıdır.
(demir, mangan, berilyum, nitrat, nitrit, kadmiyum
vb.)
: Hastalık etkeni mikroorganizmaları ihtiva
Etmemelidir.

Tablo 1: İçme ve Kullanma Sularının özellikleri
Su kaynakları tabiatta çeşitli şekillerde bulunmaktadır. Su tabiatta belli bir dönüşüm
içinde bulunmaktadır. Su yağışlarla (Yağmur, kar) yeryüzünü ulaşmakta ve yeryüzünde çeşitli
kaynaklarda toplanmaktadır. Bu kaynaklardan suyun belli bir miktarı tekrar buharlaşarak
havaya karışmakta ve yağışlarla yeryüzüne tekrar geri dönmektedir. Bu dönüşüme “tabiatta su
dolaşımı” adı verilmekte olup aşağıdaki şekilde bu dönüşüm belirgin olarak görülmektedir.

Şekil 1: Tabiatta Su Dolaşımı
Tabiatta su şekilde de görüldüğü gibi meteorik, yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere üç
şekilde bulunmaktadır. Tabiatta suyun bulunuş şekilleri tablo 2 de özetlenmektedir.
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SUYUN CİNSİ

BULUNMA ŞEKLİ

KULLANIM ŞEKLİ

* Meteorik Sular

Yağmur, Kar suları

Sarnıçlar ile

* Yerüstü Suları

Dere, Nehir, Göl suları

Barajlar ile

* Yeraltı Suları

Kuyu, Kaynak suları

Kuyu ve kaynaklar ile

Tablo 2: Tabiatta suyun bulunuş şekilleri
Meteorik suları oluşturan yağmur ve kar suları genelde biyolojik olarak temiz kabul
edilirler. Ancak son zamanlarda oluşan radyoaktif serpintiler ve asit yağmurları nedeni ile bu
suların temizliğinden şüphe edilmekte olup bu tip suların sarnıçlarda toplandıktan sonra belli
bir arıtma kademesinden geçirilerek kullanılmaları önerilmektedir.
Yerüstü sularını oluşturan dere nehir ve göl suları ve hatta son zamanlarda deniz suları
genel olarak kirli kabul edilirler. Bu tip sular barajlarda toplanıp, arıtıldıktan sonra dezenfekte
edilerek şebeke sistemi ile kullanıma verilirler.
Yeraltı sularını oluşturan kuyu ve kaynak suları ise özellikle kırsal bölgelerde büyük bir
kullanım alanına sahiptirler. Bu tip suların özellikle hela çukuru ve gübrelik gibi yerlerden
uzakta bulunmaları gerekmektedir. Kuyular hela çukuru ve gübreliklerden en az 10 m uzakta
bulunmalı, derinlikleri en az 6 m olmalı, iç duvarları taşla örülmeli ve kuyu çevresi hayvanların
girmemesi için çitle çevrilmelidir. Kaynak suları ise genel olarak temiz kabul edilirler. Kaynak
sularının çevresi insan ve hayvanların girmemesi için kontrol altına alınmalı (kapte edilmeli),
kaynağın çıkış noktasında kaynak odası bulunmalı, kaynak çevresinde lağım, drenaj çukuru,
çöplük, gübrelik ve endüstriyel atıklar bulunmamalıdır.

2.3. İçme ve Kullanma Sularının Sağlık Açısından Nitelikleri
Yukarıda özet olarak bahsedildiği gibi hangi kaynaktan elde edilirse edilsin herhangi bir
sudan içme veya kullanım suyu olarak yararlanabilmek için fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik
niteliklerinin sağlık açısından belli standartları taşıması gerekmektedir. Suyun fiziksel,
kimyasal ve bakteriyolojik nitelikleri ile ilgili standartlardan aşağıda sırası ile bahsedilecektir.
Suyun fiziksel nitelikleri arasında bulanıklık, renk, koku, sıcaklık ve radyoaktivite ile
ilgili standartlar aşağıdaki tabloda özet olarak verilmektedir.

NİTELİK

STANDART

ETKİLER

Bulanıklık

Berrak

Organik ve
bulanıklık
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İnorganik

maddeler

ile

Renk

Renksiz

Endüstriyel atıklar ile “siyah”, organik
maddeler ile “sarı”, Demir ile “kırmızı”
renk

Koku

Kokusuz

Ot, balık, endüstri atıkları ile kötü koku
oluşumu

Sıcaklık

4-12 0C

Isı artışı ile mikroorganizmaların
üremesinin kolaylaşması

Radyoaktivite

α aktivite = 0.1 Bq/lt

Radyoaktif patlamalar sonucunda oluşan
serpintiler ile

β aktivite = 1 Bq/lt

Tablo 3: İçme ve Kullanma Sularının Fiziksel Nitelikleri
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, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl vd. gibi
maddeleri içermeli buna karşılık insan sağlığı için zararlı olan Amonyak, Nitrat, Nitrit, Cıva,
Kurşun, Arsenik, Deterjanlar, Pestisidler, Gübre vd. gibi maddeleri kesinlikle içermemelidir.
Suda bulunabilen önemli bazı kimyasal maddelerin standartları ve bu maddelerin
fazlalığında veya eksikliğinde ortaya çıkan etkiler aşağıdaki tabloda özet olarak verilmektedir.
Suda doğal olarak bulunan Oksijen suya toprak havasından karışmaktadır. Normal
koşullarda miktarı 6-12 mg/lt.dir. Suda en fazla mikroorganizmalar gibi organik maddeler
tarafından kullanılmakta olup birdenbire Oksijen miktarında düşüş görülen sularda
mikroorganizmalar ile oluşan bir kirlenme düşünülmelidir. Sudaki Oksijen miktarının artması
sonucunda ise suda agressivite denen aşındırıcı bir etki ortaya çıkmaktadır. Agresif sular
özellikle kurşun borularla taşınan sularda aşındırıcı etki sonucu kurşunun su içine karışmasına
neden olmakta ve buda bu suyu kullananlarda akut kurşun zehirlenmelerine yol açmaktadır.
Polonya’nın Leipzig şehrinde oluşan ve birçok kişinin kurşun zehirlenmesi ve ölümüne yol
açan olay bu şekilde meydana gelmiştir. Bu nedenle günümüzde su şebeke sistemlerinde kurşun
borular kullanılmamaktadır.
Tablo 4 te içme ve kullanma sularının kimyasal açıdan değerlendirildiğinde dikkat
edilmesi gereken parametreler ve değerleri yer almaktadır.

MADDE
Oksijen

STANDART MİKTAR ETKİLER
Fazlalığı organik maddeler ile kirlenme

6-12 mg/lt
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Eksikliği “Agressivite” özelliği
Karbon Dioksit

Fazlalığı “Agressivite” özelliği

15-18 mg/lt

İyot

10-20 gama /lt

Flor

0.5-1.5 mg/lt

Eksikliği “Andemik Guatr”

Fazlalığı “Flourozis”
Eksikliği “Diş çürükleri”

Kalsiyum

75-200 mg/lt

Fazlalığı “Su sertliği”

Magnezyum

50-180 mg/lt

Fazlalığı “Su sertliği”

Klorür

200-600 mg/lt

Fazlalığı özellikle idrar ile kirlenme
göstergesi

Nitrat

20-45 mg/lt

Fazlalığı organik maddeler ile kirlenme
göstergesi

Nitrit

3-5 mg/lt

Fazlalığı organik maddeler ile kirlenme
göstergesi

Tablo 4:İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal Nitelikleri
Suya toprak havasından geçen Karbon dioksitte suda doğal olarak bulunan maddelerden
biridir. Normal şartlarda sudaki Karbon dioksit miktarı 15-18 mg/lt.dir. Karbon dioksit miktarı
fazla olan sularda agressiv etkiye sahip bulunmaktadırlar.
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi sudaki flor miktarı 0.5-1.5 mg/lt arasındadır. Flor
miktarı 1.5 mg’ın üstünde olan suları içenlerde flourozis denen diş ve kemiklerde kahverengi
lekeler ile karakterize bir patoloji oluşmaktadır. Flor miktarı 0.5 mg/lt.nin altındaki suları
içenlerde ise özellikle gelişme çağında diş çürükleri ortaya çıkmaktadır.
Normal şartlarda suda bulunmaması gerekli olan 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 ve Kalıcı sertlik olmak üzere iki şekilde
oluşabilmektedir.
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2.3.1. Geçici Sertlik: Kalsiyum ve Magnezyum gibi maddelerin karbonat asidi ile yaptığı
tuzların suda çözünmesi sonucu oluşan sertlik olup bu tip sertlik suyun kaynatılması ile
giderilebilir.
2.3.2. Kalıcı Sertlik: Kalsiyum ve Magnezyum gibi maddelerin sabit asitler (sulfat, klorür,
nitrat asitleri) ile yaptığı tuzların suda çözünmesi ile oluşan sertlik olup bu tip sertlik suyun soda
ile muamelesi ile giderilebilir.
Sudaki geçici sertlik ve kalıcı sertliğin toplamı toplam sertliği oluşturmaktadır. Sertlik
birimi Fransız sertlik derecesi olup 1 Fransız Sertlik Derecesi “1 litre suda 10 mg Kalsiyum
Karbonatın verdiği sertlik düzeyi” olarak tanımlanmaktadır. Sertlik düzeyleri Tatlı su (0-7
sertlik derecesi), yumuşak su (7-14 sertlik derecesi), orta sert su (14-28 sertlik derecesi) ve sert
su (28 ve üzeri sertlik derecesi) olarak sınıflanmaktadır. Sert suların kullanıldığı bölgelerde
temizlik maddelerinin daha az köpürmesi nedeni ile daha fazla temizlik maddesi harcanması
gibi olumsuz bir etki bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda
yumuşak suların kullanıldığı bölgelerde sert suların kullanıldığı bölgelere göre kalp-damar
sistemi hastalıklarından ölümlerin daha fazla olduğu gözlemlenmektedir.
Suda normal şartlarda bulunmaması gerekli olan toksik kimyasal maddelere ilişkin suda
bulunabilecek maksimum miktarlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

2.4. İçme ve Kullanma Sularında Toksik Madde Miktarları
TOKSİK MADDE

Müsaade Edilen Maksimum Miktar

Cıva

0.001 mg/lt

Arsenik

0.05 mg/lt

Kadmiyum

0.01 mg/lt

Siyanid

0.05 mg/lt

Kurşun

0.10 mg/lt

Selenyum

0.01 mg/lt

Deterjanlar

1.00 mg/lt

Fenollu Bileşikler

0.002 mg/lt

Tablo 5: İçme ve Kullanma Sularının Toksik Madde Nitelikleri

Yukarıda tabloda verilen maddeler normal şartlarda suda bulunmaması gereklidir. Bu tip
maddeler toksik maddeler olup içme ve kullanma sularında yukarıda verilen maksimum miktarlara kadar
bulunmalarına müsaade edilmektedir. Bu miktarların üstündeki değerlere sahip içme ve kullanma suları
kesinlikle kullanılmamalıdır.
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2.5. İçme ve Kullanma Suları ile Oluşan Hastalıklar
HASTALIK GRUBU

HASTALIKLAR (Etkenler)

Hastalık etkeninin suya
karışması ile oluşan hastalıklar

* Tifo (s.typhii)
* Paratifo (S.paratyphii)
* Kolera (V.cholera)
* Enfeksiyöz Hepatit (Hepatit A Virusu)
* Basilli Dizanteri (Shigella Bakterileri)
* Amipli Dizanteri (E.hystolitica)

Suyun yetersizliği sonucu oluşan
hastalıklar

* Askariyazis (A.lumbricoides)
* Uyuz (Scabies)
* Trahom (C.trachomatis)
* Basilli Dizanteri (Shigella Bakterileri)
* İmpetigo (S.pyogenes, S. aureus)
* Konjonktivit (Mastadenovirus)

Suda yaşayan canlılar yolu ile
oluşan hastalıklar

* Salmonellozis (Midyelerde salmonella bakterileri)

Su ile ilişkili vektörler ile oluşan
hastalıklar

* Tripanozomiyazis

* Şistozomiyazis (Salyangozlarda şistozoma yumurtaları)

* Sıtma (Plasmodiumlar)
* Sarı Yangı
* Onkoserkaziozis

Tablo 6:İçme ve Kullanma Suları ile Oluşan Hastalıklar

Tabloda görüldüğü gibi direkt olarak sudan kaynağını alan hastalıkların etkenleri çeşitli
yollarla suya karışmakta ve bu enfekte suyu içenlerde hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu grup
hastalıklardan korunmada en önemli nokta suların bakteriyolojik açıdan temiz tutulması ve
suların arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten sonra kullanılmasıdır.
İkinci grupta yer alan suyun yetersizliği sonucu oluşan hastalıklar genel olarak suyun
yetersiz bulunması sonucunda gerekli hijyenik şartların sağlanamaması sonucu
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oluşmaktadırlar. Bu tip hastalıklardan korunmada en önemli etken suyun yeterli miktarda
sağlanmasıdır.
Üçüncü grupta yer alan hastalıklar suda yaşayan canlıların yenmesi sonucu oluşan
hastalıklardır. Tabloda da görüldüğü gibi bu tip hastalıklar midye, salyangoz vd gibi deniz
canlılarının yenmesi sonucu oluşan gıda zehirlenmeleridir. Bu tip hastalıklardan korunmada en
önemli nokta enfekte olma şüphesi olan deniz canlılarının yenmemesidir.
Su ile bulaşabilen hastalıkların dördüncü grubunda ise yaşamlarının belli bir evrim
sürecini su içinde tamamlayan canlıların oluşturduğu hastalıklar yer almaktadır. Bu grup
hastalıklar arasında ülkemiz için özellikle güney bölgelerimizde hala önemi olan sıtma yer
almaktadır. Bu grup hastalıklardan korunmada en önemli nokta durgun su birikintilerinin yok
edilmesi, suyun açıkta değil kapalı şebeke sistemi ile taşınması bunun yanı sıra sıvı atıklarında
yine kapalı kanalizasyon sistemleri ile taşınmasıdır.
Su ile bulaşabilen hastalıkların en önemli grubunu şüphesiz direkt hastalık etkeninin suya
karışması sonucu oluşan hastalıklar olup, bu hastalıklar özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan
ülkelerde yetersiz alt yapı koşulları nedeni ile halen önemli bir sorun olma özelliklerini
sürdürmektedirler.

2.6. Su ile İlişkili Hastalıkların Dünyadaki Durumu
Dünya Sağlık Örgütü tarafından su ile ilişkili hastalıkların dünyadaki durumu ve bu
hastalıklardan ölenlerin sayısı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi her yıl
yaklaşık olarak koleradan 30-40 bin, Tifo ve Paratifodan 25 bin, İshalli hastalıklardan 4 Milyon
(özellikle 0-4 yaş çocuklar), Poliomyelit’den 25 bin, Askariyazis’den 20 bin,
Şistozomiyazis’den 200 bin, Sıtma’dan 1-2 milyon ve Onkoserkiyazis’den 20-50 bin kişi
yaşamını yitirmektedir. Yine günümüzde 2 milyar kişi ishalli hastalıklar, 500 milyon kişi
Trahom, 600 milyon kişi Şistozomiyazis, 2.1 milyar kişi Sıtma, 85-90 milyon kişi
Onkoserkiyazis ve 50 milyon kişi Afrika Uyku Hastalığı açısından risk altında bulunmaktadır.

HASTALIK

HASTA SAYISI

ÖLÜM SAYISI

RİSKLİ KİŞİ

Kolera

400 Bin

30-40 Bin

?

Tifo ve Paratifo

1 Milyon

25 Bin

?

İshalli Hastalıklar

1.5 Milyar

4 Milyon

2 Milyar

Poliomyelit

204 Bin

25 Bin

?

Askariyazis

1 Milyar

20 Bin

?

Trahom

6-9 Milyon

---

500 Milyon

Şistozomiyazis

200 Milyon

200 Bin

600 Milyon

Sıtma

267 Milyon

1-2 Milyon

2.1 Milyar

Onkoserkiyazis

18 Milyon

20-50 Bin

85-90 Milyon

Afrika Uyku Hastalığı

200 Bin

---

50 Milyon

Tablo 7: Suile İlişkili HastalıklarınDünyadaki Durumu
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Uygulamalar

46

Uygulama Soruları

47

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İçme ve Kullanmas sularının insan yaşamındaki önemi ve pek çok alanda faklı amaçlar
iöçin kullanılan suların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ayrıca içme ve kullanma suları
nedeniyle meydanana gelebilecek hastalıklar ve bunların dünyadaki yayılımı konusunda bilgi
sahibi olmak.

48

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi suyun canlı vücudundaki görevlerinden biri değildir?

a)

Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi

b)

Hücre ve dokuların yapılarının korunması

c)

Vücut ısısının düzenlenmesi

d)

Konut temizliği

e)

Hücre ve dokuların beslenmesi için gerekli unsurların taşınması

2)

Aşağıdakilerden hangisi suyun kullanım amaçlarından biridir?

a)

Konutların temizliği

b)

Hidroelektrik santralları

c)

Cadde ve sokakların temizliği

d)

Tarımda sulama ihtiyaçları

e)

Hepsi

3)

Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal özelliklerinden biri değildir?

a)

Demir

b)

Mangan

c)

Nitrat

d)

Koku

e)

Kurşun

4)

Aşağıdakilerden hangisi suyun Fiziksel özelliklerinden biri değildir?

a)

Sıcaklık

b)

Koku

c)

Kurşun

d)

Tat

e)

İletkenlik

5)

Bir kişi günde ortalama olarak kaç lt suya ihtiyaç duyar?

a)

1.5 lt
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b)

2.0 lt

c)

4.0 lt

d)

2.5 lt

e)

Hiçbiri

6)

Kuyular en az kaç metre(m) derinlikte olmalıdır?

a)

8.5 m

b)

6.0 m

c)

5.0 m

d)

4.5 m

e)

Hiçbiri

7)

Kuyular hela çukuru ve gübreliklerden az kaç metre(m) uzaklıkta olmalıdır?

a)

10 m

b)

6.0 m

c)

5.0 m

d)

4.5 m

e)

Hiçbiri

8)

Aşağıdaki işlemlerden hangisi sudaki geçici sertliği gidermek amacıyla
uygulanması gerekir?

a)

Çöktürme

b)

Kaynatma

c)

Havalandırma

d)

Karıştırmak

e)

Hiçbiri

9)

Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkeninin suya karışması ile oluşan
hastalıklardan biri değildir?

a)

Tifo (s.typhii)

b)

Paratifo (S.paratyphii)

c)

Uyuz
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d)

Kolera (V.cholera)

e)

Enfeksiyöz Hepatit (Hepatit A Virusu)

10)

Aşağıdakilerden hangisi suyun yetersizliği sonucu oluşan hastalıklardan biridir?

a)

Tifo (s.typhii)

b)

Paratifo (S.paratyphii)

c)

Uyuz

d)

Kolera (V.cholera)

e)

Enfeksiyöz Hepatit (Hepatit A Virusu)

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4) c, 5) d, 6) b, 7) a, 8) b, 9) c, 10) c.
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3. İÇME VE KULLANMA SULARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Özellikleri

3.2.

İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Analizi

3.3.

İçme ve Kullanma Sularının Arıtımı

3.4.

İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

54

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İçme ve Kullanma Sularının
Bakteriyolojik
Özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
İçme ve Kullanma Sularının
Bakteriyolojik Analizi ve
Sularının Arıtımı konularını
kavrayabilmek.
İçme ve Kullanma Sularının
Dezenfeksiyonu
yöntemlerini bilmek.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.

Su Örneği Alınması
Su Dezenfeksiyonu
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Giriş
Bu bölümde içme ve kullanma sularının bakteriyolojik özelliklerinin neler olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca suların bakteriyolojik analizlerinin nasıl yapılacağı hangi parametrelere
bakılacağı ve faklı kaynaklardan numune alma şekillerinin öğretilmesi. İçme ve kullanma
sularında uygulancak arıtma şekilleri ve güvenilir içme ve kullanma suyu elde etmek için
başvurulan dezenfeksiyon yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
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3.1. İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Standartları
Normal koşullar altında hastalık etkenlerinin kesinlikle suda bulunmaması gereklidir.
Suyun bakteriyolojik analizleri spesifik hastalık etkenleri yerine barsağın normal flora
bakterileri olan koliform organizmaların suda aranması esasına dayanmaktadır.

SUYUN CİNSİ

Total Koliform
Bakteri Sayısı (100
mlt’de)

Fekal Koliform
Bakteri Sayısı (100
mlt’de)

* Dezenfekte edilen şebeke sistemi suları

0 / 100 mlt.

0 / 100 mlt.

* Dezenfekte edilmeyen şebeke sistemi suları*

3 / 100 mlt.

0 / 100 mlt.

Şebeke Sistemi ile dağıtılmayan sular

10 / 100 mlt.

0 / 100 mlt.

Şişelenmiş içme suları

0 / 100 mlt.

0 / 100 mlt.

Acil ihtiyaçlar için kullanılan sular

0 / 100 mlt.

0 / 100 mlt.

Şebeke Sistemi ile dağıtılan sular

Tablo 1: İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Standartları

Diğer taraftan eğlence ve sportif amaçlar nedeni ile insan sağlığı açısından önemli olan
Deniz ve havuz sularının standartları da önemlidir.
Deniz sularından her gün günün erken saatlerinde bakteriyolojik örnek alınması gerekli
olup bu tip suların litresinde 7000 koliform bakteri kritik sınır olarak kabul edilmekte, eğer
litredeki koliform bakteri miktarı 10000’in üzerine çıkacak olursa bu tip deniz sularının insanlar
tarafından kullanımı yasaklanmalıdır.
Banyo ve yüzme havuzu sularının 100 mlt. de ise kesinlikle koliform bakteri
bulunmaması gereklidir. Banyo ve havuz sularında her gün bakteriyolojik analiz yapılmalıdır.
Banyo ve havuz suları klor ile düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve bu tip sulardaki serbest
bakiye klor miktarı hiç bir zaman 0.4 ppM/lt. altına düşmemelidir.

3.2. İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Analizleri
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İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizi yukarıda da bahsedildiği gibi barsağın
normal flora bakterileri olan koliform organizmaların aranması prensibine dayanmaktadır.
Suların bakteriyolojik analizlerinin başlangıcını teşkil eden bakteriyolojik su örneğinin alınması
analiz açısından büyük önem taşımaktadır.
İçme ve kullanma sularından bakteriyolojik su örneği alınmasında aşağıda maddeler
halinde verilen kurallara önemle uyulması gerekmektedir.
1) Bakteriyolojik su örnekleri 250 cc.lik steril şişelere alınır. Şişeler 180 C Pasteur
fırınında 1 saat veya 120 C Otoklav’da 15 dakika sterilize edilirler. Klor ile dezenfekte
edilen sulardan örnek alınacak ise su örneği şişesi 1-2 damla Sodyum-Tiyo sülfat ile
çalkalanmalıdır.
2) Bakteriyolojik su örneği steril şişelere steril şartlar altında alınmalıdır.
3.2.1. Çeşme’den Bakteriyolojik Su Örneği Alınması:
Bir çeşmeden bakteriyolojik su örneği alınmasında önce numune alınacak çeşmenin ağzı
ısı ile (alkollü pamuk yakılarak) sterilize edildikten sonra örnek şişesinin ağzı açılarak şişenin
ağzı da alkollü pamuk ile alevden geçirilerek sterilize edilir. Örnek şişesi çeşmeden
doldurulduktan sonra şişenin ağzı tekrar alkollü pamuk ile alevden geçirilerek şişenin ağzı
pamuk veya mantar ile kapatılır.

3.2.2. Akarsu’dan Bakteriyolojik Su Örneği Alınması
Akarsudan su örneği alınmasında örnek şişesinin ağzı açıldıktan sonra alkollü pamuk ile
alevden geçirilerek sterilize edilir. Daha sonra örnek şişesinin ağzı akarsuyun akış istikametinin
ters yönüne doğru suya daldırılarak örnek şişesine su alınır. Su alındıktan sonra tekrar şişenin
ağzı alkollü pamuk ile alevden geçirilerek sterilize edildikten sonra şişenin ağzı pamuk veya
mantar ile kapatılır.
3) İçme ve kullanma suyu örneği alındıktan sonra en geç 6 saat içinde analizin yapılacağı
laboratuvara gönderilmelidir. Eğer bu süre içinde gönderilmesi mümkün değilse su
örneği buz içinde en geç 48 saatte laboratuvara gönderilmelidir.
4) Yerleşim yerlerinde bakteriyolojik su örneği alınma periyodları ve alınması gerekli
örnek sayıları Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen aşağıdaki tabloda görüldüğü
gibi belli standartlara göre yapılmaktadır. (Şekil 2)
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BAKTERİYOLOJİK SU ÖRNEĞİ ALINMASI
Örnek Su klorlu ise;
% 10'luk Na-tiyosülfat

içinde labaratuvar'a
Maksimum 6 saat

STERÝL ÞARTLARDA
ÖRNEK ALIMI

BAKTERİYOLOJİ
LABARATUVARI
- Fermentasyon
tüpleri yöntemi
- Membran filtre
yöntemi

Steril Şişe
(250 mlt)
STERİLİZASYON
- 180 C Pasteur Fırını (1 saat)
- 120 C Otoklav (15 dk)

Şekil 1: Bakteriyolojik Su Örneği Alma
İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizlerinde Fermentasyon tüpleri yöntemi ve
Membran filtre yöntemi olmak üzere iki tip yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin her ikisi
de koliform bakterilerin aranması prensibine dayanmaktadır.

3.3. Fermentasyon Tüpleri Yöntemi :
Fermentasyon tüpleri yönteminin şematik dizaynı aşağıdaki şekil üzerinde görülmektedir.
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Fermentasyon Tüpleri Yöntemi
Peptonlu
Buyyon
Besiyerli
Durham
Tüpleri

0.1 cc
Su
Örneği

1 cc
10 cc

X

X-Gaz

Peptonlu Buyyon
Besiyeri
Durham Tüpü

37 C
Etüvde
24 Saat

(+)

(+)

(-)

0.1 cc

1 cc

10 cc

Şekil 2: Fermentasyon Tüpleri Yöntemi

Fermentasyon tüpleri yönteminde iç içe biri büyük biri daha küçük iki tüpten oluşan
Durham tüpleri kullanılmaktadır. Durham tüpünde peptonlu buyyon besiyeri bulunmakta ve
eğer besiyerinde üreme oluşursa içteki küçük tüpte gaz oluşumu meydana gelmektedir. Gaz
oluşumu üreme olduğunu gösteren pozitif reaksiyon olarak kabul edilmektedir. Şekilde
görüldüğü gibi bu yöntemde su örneğinden 0.1 cc, 1 cc ve 10 cc’lik su örnekleri içinde peptonlu
Buyyon besiyeri bulunan Durham tüplerine ekilir. Ekim yapılan üç tüp 24 saat 37 C etüvde
bekletildikten sonra Durham tüpleri etüvden alınarak tüplerde gaz oluşup oluşmadığına bakılır.
Her üç tüpteki gaz oluşumları aşağıdaki referans tabloya göre değerlendirilir ve tabloda
belirtilen koliform bakteri sayısı analiz sonucu olarak yazılır.

3.4. Membran Filtre Yöntemi:
Membran Filtre yöntemi daha modern fakat ekonomik açıdan daha pahalı bir yöntemdir.
Yöntemin esası koliform organizmaların 0.45  çapında kağıt filrelerde tutulması temeline
dayanmaktadır. Membran filtreler disposabl olarak steril edilmiş olarak kullanıma sunulmakta
ve bir kez kullanılmaktadırlar. Membran filtre yönteminin şematik dizaynı aşağıdaki şekilde
görülmektedir.
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Membran Filtre Yöntemi
Su
Örneði

100 mlt
100 mlt
Endo BY
37 C
Etüvde
24 Saat

Su Örneði

Vakum

Membran Filre

Endo BY
44 C
Etüvde
24 Saat

Total
Koliform

Fekal
Koliform

Vakumlanan
Su

Şekil 3: Membran Filtre Yöntemi

Şekilde görüldüğü gibi su örneğinde total ve fekal koliform bakterileri sayılarını tespit
etmek amacı ile 100 mlt’lik iki örnek ayrı ayrı membran filtre aletinden geçirilir. Şekilde
görüldüğü gibi membran filtre cihazı suyun konulduğu üst bölüm, membran filtrenin yer aldığı
orta kısım ve vakumlanan suyun boşaldığı alt bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Üst bölüme konan su örneği aşağı bölüme doğru hava ile vakumlanırken arada bulunan
membran filtreden süzülen sudaki koliform organizmalar filtre tarafından tutulur. Bu işlem iki
defa yapıldıktan sonra birinci membran filtre endo besiyerinin bulunduğu petri kutusuna konur
ve 24 saat 37 C (total koliform bakterilerin üremesi için) etüvde tutulur. İkinci membran filtre
ise yine endo besiyerinin bulunduğu petri kutusuna konur ve 24 saat 44 C etüvde (fekal koliform
bakterilerin üremesi için) beklemeye bırakılır. 24 saat sonra 37 C’lik ve 44 C’lik etüvden alınan
petri kutularının içindeki membran filtre üzerinde eğer üreme oldu ise gri-kurşuni renkteki
koliform bakteriler sayılarak sonuç bildirilir. 37 C’de üreyen koliform bakteriler total
koliformlar olarak 44 c. de üreyen koliform bakteriler ise fekal koliform bakteriler olarak
değerlendirilir. Membran filtre yöntemi fermantasyon tüpleri yöntemine göre daha modern bir
yöntem olmasına rağmen pahalı bir yöntem olduğundan nadir olarak kullanılmaktadır.

3.5. Yerleşim Yerlerinde Bakteriyolojik Su Örneği Alınma Periyodları
Nüfus Miktarı

Örnekler arası
maksimum süre (gün)

Alınması gerekli
minimum örnek sayısı

< 2000 den az

Yılda kez

Her Mevsim Değişmesinde

2000-10000

2 ayda 1 kez

10000-20.000

Ayda 1 kez

5000 nüfusa 1 örnek

20.000-50.000

Ayda 2 kez (15 gün)

5000 nüfusa 1 örnek
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50.000-100.000
100.000’den fazla

4 gün de 1 kez

5000 nüfusa 1 örnek

Her gün

10000 nüfusa 1 örnek

Tablo 2: Yerleşim Yerlerinde Bakteriyolojik Su Örneği Alınma Periyodları

3.6. İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması
İçme ve kullanma sularının sağlık yönünden uygun olabilmesi için yukarıda geniş şekilde
bahsedilen fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik niteliklerinin belli standartlarda olması
gereklidir. Günümüzde bu niteliklerin hepsine sahip su kaynağının bulunması zor olduğundan
suyun bu niteliklere sahip olması için bir takım işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.
Arıtma, “ham su içerisinde bulunan asılı maddeleri ve mikroorganizmaları ortadan
kaldırmak için yapılan işlemlerin tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Suların arıtılması ön
arıtma ve esas arıtma olmak üzere iki aşama halinde gerçekleştirilmektedir. Suların ön arıtma
safhası kaba süzme, sedimentasyon, havalandırma ve koagülasyon aşamalarından
oluşmaktadır. Ön arıtma ile sudaki asılı maddeler tamamen ortadan kaldırıldığı halde su içinde
bulunan mikroorganizmalar yok edilemezler. Küçük çaplı asılı maddeler ve mikroorganizmalar
ancak esas arıtma safhasından sonra yok edilebilirler. Suların esas arıtma kademesi ise
filtrasyon ve dezenfeksiyon aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda suların arıtılma
kademeleri, yapılan işlemler ve amaçlar özet olarak verilmektedir.
Aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi suyun arıtılma kademelerinden dezenfeksiyon
aşamasına kadar sudaki mikroorganizmaların ancak %95-99,5’u yok edilebilir. Sudaki tüm
mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için suyun mutlaka uygun bir dezenfetan madde ile
dezenfeksiyona tabi tutulması gerekmektedir.
Su dezenfeksiyonu, “suda bulunabilen ve hastalık yapabilme özelliği bulunan
(patojen) tüm mikroorganizmaların yok edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

KADEME

YAPILAN İŞLEM

AMAÇ

* KABA SÜZME

Suyun ızgara ve kalburlardan
geçirilmesi

Su içinde bulunan büyük
çaplı kaba maddelerin
tutulması

*SEDİMENTASYON

Suyun 1-8 saat süre ile
durultma havuzlarında
bekletilmesi

Suda bulanıklık oluşturan
küçük çaplı maddelerin
çöktürülmesi

* HAVALANDIRMA

Suyun 7-8 saat süre ile geniş
havuzlarda bekletilmesi

Suyun Oksijene doyması
ile tat ve kokusunun
düzeltilmesi
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* KOAGÜLASYON

Suya Şap vd. maddeler
katılarak 10 saat süre ile
havuzlarda bekletilmesi

Suda bulunan küçük çaplı
asılı kolloidal maddelerin
çöktürülmesi

* FİLTRASYON

Suyun çakıl-kum filtrelerden
geçirilmesi

Sudaki asılı maddelerin ve
kısmen
mikroorganizmaların yok
edilmesi

* DEZENFEKSİYON

Suyun fiziksel ve kimyasal
yöntemlerle dezenfeksiyonu

Sudaki tüm
mikroorganizmaların yok
edilmesi

Tablo 3: İçme ve Kullanma Sularının Arıtılma Kademeleri

3.7. İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonu
Su dezenfeksiyonunda kullanılan metotlar fiziksel ve kimyasal metotlar olarak iki
bölüme ayrılmakta olup bu metotlar aşağıda sırası ile özetlenmektedir.

3.7.1. Fiziksel Metodalar
3.7.1.1. Kaynatmak:
Suyun 100 C’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.

3.7.1.2. 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.

3.7.1.3 Basınçlı Isı
0.7-1 Kg basınç altında 105-120 C ısıda uygulanmaktadır. Çok pahalı bir yöntem
olduğundan kullanımı yaygın değildir.

3.7.2. Kimyasal Metotlar
3.7.2.1. Klor
Klor ile dezenfeksiyon ucuz, kullanımı kolay ve yaygındır. Gaz halinde “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
64

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.

3.7.2.2. Kireç Kaymağı:
%25 aktif klor ihtiva eden kireç kaymağı su dezenfeksiyonunda klor kadar etkili bir
dezenfektan madde olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Toz halinde bulunan kireç kaymağı
özellikle ülkemizde kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan “ferdi klorlama”’nın ana
çözeltisinin hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Ferdi klorlama (Basit klorlama) : Ferdi 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.

3.7.2.3. 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.

3.7.2.4. İyot
Zorunlu durumlarda su dezenfeksiyonunda kullanılan bir maddedir. %2’lik
tentürdiyot’un 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.

3.7.2.5. 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.

3.7.2.6. Ozon
Günümüzde gelişmiş ülkelerde kullanımı yaygın pahallı bir dezenfektan maddedir.
Klor’a göre çok etkili bir dezenfeksiyon sağlamaktadır. Özellikle sporlu bakterilere ve viruslere
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karşı güçlü bakterisid etkisi bulunmaktadır. Dezenfeksiyonun yanısıra suyun koku ve tadınıda
düzeltmektedir. 1 ton su 400 mg ozon ile yaklaşık 4 dakika içinde dezenfekte edilebilmektedir.
Ozon’un dezenfektan etkisi geçici olduğundan ozon ile dezenfeksiyondan sonra bakteriyostatik
bir dezenfektan madde kullanılmalıdır. Pahallı 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
İçme ve Kullanma sularının bakteriyolojik özellikleri, arıtma şekilleri ve dezenfeksiyon
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi içme ve kullanma sularında müsaade edilen Fekal
Koliform bakteri sayısıdır?

a)

1/100 mlt.

b)

0/100 mlt.

c)

10/100 mlt.

d)

5/100 mlt.

e)

15/100 mlt.

2)

Aşağıdakilerden hangisi şişelenmiş içme sularında müsaade edilen Total
Koliform bakteri sayısıdır?

a)

1/100 mlt.

b)

5/100 mlt.

c)

10/100 mlt.

d)

0/100 mlt.

e)

15/100 mlt.

3)

Klor ile dezenfekte edilen sulardan örnek alımında hangi madde kullanılır?

a)

Sodyum tiyosülfat

b)

Demir

c)

Klor

d)

Kurşun

e)

Hiçbiri

4)
İçme ve kullanma suyu örneği alındıktan sonra en geç kaç saat içinde analizin
yapılacağı laboratuvara gönderilmelidir?
a)

4

b)

5

c)

8

d)

6

e)

10
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5)

İçme ve kullanma suyu örneği alındıktan sonra alınan su örneği buz içinde
muhafaza edilmek şartıyla en geç kaç saatte laboratuvara gönderilmelidir?

a)

24

b)

48

c)

36

d)

42

e)
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6)

Suda bulunabilen ve hastalık yapabilme özelliği bulunan
mikroorganizmaların yok edilmesine……………………denir.

7)
Aşağıdakilerden hangisi
yöntemlerden biri değildir?
a)

UV

b)

Kaynatmak

c)

Basınçlı ısı

d)

Klorlama

e)

Hiçbiri

suların

dezenfeksiyonunda

(patojen) tüm

kullanılan

fiziksel

8)
Aşağıdakilerden hangisi suların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal
yöntemlerden biri değildir?
a)

İyot

b)

Kaynatmak

c)

Potasyum Permanganat

d)

Klorlama

e)

Hiçbiri

9)
Ferdi klorlamada %10 luk kullanılan ana çözeltiyi oluşturmak için kaç gr kireç
kaymağı gerekir?
a)

10 gr

b)

15 gr

c)

35 gr

d)

25 gr
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e)

40 gr

10)
Aşağıdakilerden hangisi suların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal bir
yöntemdir?
a)

İyot

b)

Ozan

c)

Potasyum Permanganat

d)

Klorlama

e)

Hepsi

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) d, 5) b, 6) Dezenfeksiyon, 7) d, 8) b, 9) e, 10) e.
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4. KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Katı Atıkların Tanımı

4.2.

Katı Atıkların Sınıflandırılması

4.3.

Katı Atıkların Yönetimi

4.4.

Katı Atıkların Uzaklaştırma Yöntemleri
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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 Tanımının
yapılabilmesi
Katı Atıkların
Sınıflandırılmasının doğru
birşekilde yapılabilmesi
Katı Atıkların Yönetimi
konusunda bilgi sahibi
olmak.
Katı Atıkların Uzaklaştırma
Yöntemleri konuları
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.

Atık Yönetimi
Atık Sınıflandırması
Atık Depolama
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Giriş
Bu bölümde katı atıkların tanımı ve sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler, katı
atıkların çevrede sağlık riski oluşturmadan kontrol altına alınmasını sağlayan yöntemlerin
öğrenilmesi ve katı atıkların uzaklaştırılması sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
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4.1. Katı Atık Tanımı
Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme özelliklerine
bağlı olmayan çevre sorunları, özellikle su ve hava kirliliğinden sonra üçüncü kirlilik olarak
adlandırılan katı atık sorunu, çevrenin daha geniş anlamda canlıların yaşadıkları doğal çevre
anlamında, habitat, çevre sorunlarının ise yaşana bilirlik, habitability, kavramlarıyla
ilişkilendirilmesine uygun anlayışla yerel, ulusal ve uluslararası gündemlere konu olmaktadır.
Atık yönetimi ve kirlilik kaçınılmaz olarak birbiriyle ilişkilidir. Kirlilik teriminin;
kirletme faaliyeti sonucu oluştuğu tanımlanmaktadır. Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan
atıklar ve atıkların yönetimi, toplumların yıllardır gözden uzak olsun anlayışıyla davrandıkları
konuların başında gelmiş; insanlık, uzun süre, yaptıklarıyla doğal dengeyi bozabileceğini
düşünememiştir. Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme, hızla artan ve
farklılaşan tüketim ile ortaya çıkan katı atıklar, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileriyle
günümüzde önemli çevre sorunlarından biri olmaktadır.
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, materyallerin 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 gruba ayrılmakta olup aşağıdaki tablo 1 de atıkların sınıflandırması
verilmektedir.

SIVI ATIKLAR

KATI ATIKLAR

* İnsan dışkısı

* Çöpler

* İnsan idrarı

* Sanayii artıkları

* Hayvan dışkısı

* Mezbaha artıkları

* Kullanılmış sular

* Hayvan cesetleri

Tablo 1: Atıkların Sınıflandırılması
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4.2. Katı Atıkların Sınıflandırılması
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;

4.2.1.Şehirsel Katı Atıklar
Mutfak çöpleri, sokak süprüntüleri, mesire alan ve bahçelerden kaynaklanan atıklar,
sulu çamur kıvamında kanalizasyon atığı…

4.2.2. 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…

4.2.3. Diğer katı atıklar
Katı atıkların bileşiminde bulunan maddeler:


Bakteriler ile ayrışamayan inorganik maddeler



Ayrışamayan sentetik organik maddeler



Bakteriler ile ayrışabilen organik maddeler



Karakteristiği ve bileşimi bilinmeyen su kirletici kimyasallar



Toksik organik bileşikler,
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Metaller ve türevleri,



Kısmen ayrışabilen doğal organik maddeler

Olarak sıralanabilir.

4.3. Katı Atıkların Çevrede Oluşturduğu Zararlı Etkiler
Katı atıkların çevreye verdikleri olumsuz etkiler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
1) Kötü kokuları ve olumsuz görüntüleri ile çevrenin estetistiğini bozarlar
2) Özellikle fare, hamam böceği, sinek gibi vektörlerin barınma ve gelişimi için uygun
ortam oluştururlar.
3) Kedi, köpek gibi başıboş hayvanların çoğalması için uygun ortam oluştururlar.
4) Hastalık etkenleri ile kontamine oldukları takdirde hastalık etkenlerinin kişilere
bulaşmasında rol oynarlar.
5) Sivrisineklerin üremesi için uygun ortam (jit) oluştururlar.
6) Rüzgârların etkisi ile özellikle küçük çaplı asılı maddeler havaya karışarak dolaylı
yoldan hava kirliliğine neden olurlar.
Yukarıda maddeler halinde verilen olumsuz etkilerinden dolayı katı atıkların çevreye
olumsuz etkiler oluşturmadan zararsız hale getirilmeleri büyük önem arz etmektedir.

4.4. Katı Atıkların Zararsızlaştırma Yöntemleri
Katı atık yönetiminde karşılaşılan en önemli sorun, atıkların bileşimi farklı olması
nedeniyle, uygulanacak bertaraf etme işlemlerinin de değişik olmasıdır. Oysa bu atıklar beraber
toplandığında, nihai depolanmasında veya yakılması sırasında çevre ve halk sağlığı açısından
sakıncalar oluşmaktadır.
Katı atık yönetimiyle ilgili pek çok yöntem geliştirilmekle beraber, kaynağında atığın
azaltılması işlemi en iyi yöntem olarak belirtilmektedir. Geri dönüşüm ise ikinci sırada yer
almaktadır. Kompleks atıklara yakma, kompostlaştırma, son depolama gibi işlemler
uygulanmadan önce, etkili bir ayrım prosedürü uygulanmalıdır. Özellikle şehirsel katı atıklar
üzerine, bu tür ayırma işlemi uygulanması gerekir. Çünkü bileşimlerinde cam şişe ve
kavanozlar, alüminyumlu içecek kapları, kağıt ve mukavva ile geri dönüşümü mümkün sert
plastikler yüksek oranlarda bulunmaktadır. Sıfır atık üretimi yaygın şekilde gündeme gelmesine
rağmen, şuanda teknolojik yöntemler bu işlem için henüz yeterli değildir. Özellikle endüstriden
kaynaklanan katı atıklar içinde, tehlikeli atık bileşenleri yer almakta, bu durumda hem çevreyi
hem de toplum sağlığını tehdit eden büyük problemlerin doğmasına yol açmaktadır. Bu tür
atıklar özellikle yakıldığı takdirde veya çeşitli nedenlerle standartlarda belirtilen uygun
yöntemler ile kontrol altına alınmazlar ise toprağa, suya veya yanma ürünleri olarak havaya
ve/veya çevreye karışmakta ve sağlık açısından büyük riskler oluşturmaktadır. Katı atıkların
zararsız hale getirlmesi aşamalarını tablo 2 de gösterilmektedir.
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KADEME

YAPILAN İŞLEM

TOPLAMA

Çöp kovaları, çöp torbaları, çöp bacaları ile toplanması veya
Çöp öğütücüleri ile direkt kanalizasyon sistemine verilmesi

DEPOLAMA

Kapalı dış ortamla ilişkisi olmayan ve taşınabilir çöp depolarında
toplanması (belli sürelerde çöp depolarının dezenfeksiyonu)

TAŞIMA

Kapalı çöp kamyonları ile
kamyonlarının dezenfeksiyonu)

AYIKLAMA

Kâğıt, cam, maden vd. gibi geri dönüşümlü maddelerin uygun
yöntemler ile ayıklanması

İMHA ETME

Doğal Yöntemler (Toprak’a dökme veya gömme, su kitlesine dökme)

taşınması

(belli

sürelerde

çöp

Yapay Yöntemler (Kontrollü boşaltma, Kompostaj, Yakma)
Tablo 2: Katı Atıkların Zararsız Hale Getirilme Aşamaları

4.4.1. Atıkların Depolanması
Genelde, toksin içeren atıklar ile kompleks katı atıklar, gelişigüzel sorumsuz bir şekilde
depolama alanlarına atılmıştır. Korozyona dayanıksız toksik sıvı ve sulu çamur içeren
bidonlarda, depolama alanlarına kontrolsüz bir şekilde bırakılmıştır. Son zamanlara kadar,
kaynakta yapılan ayırma işlemlerinde tehlikeli atıkların depolama sahalarına kabul
edilmeyeceği bilinmiyordu. Tarihsel gelişimde, depo sahaları seçilirken, katı atık üretim
merkezlerine yakın olması ve geniş çukurların açılmasına imkan vermesi, arazinin jeolojik
yapısının uygun olmasından, daha büyük önem verilmiştir. Günümüzde modern depo
sahalarında maliyet hesabı ön plana çıkmış, gelecekte karşılaşılabilecek problemlere çözüm
yolları üretmek, kısmi bozunma sonucunda oluşan kötü durumun giderilmesinde uygulanacak
prosedürlerin belirlenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Nihai depolamada zararlı gaz ve
duman oluşumu, toz üretimi ve kemirici istilası gibi problemler günümüzün modern
mühendislik yapıları olan sahalarda da karşılaşılan en önemli güçlükler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Atıktan biogas üretimi önemli bir konu olmakla beraber nihai depolama
alanlarında mutlaka gerekli değildir ancak; ekonomik açıdan gittikçe çekiciliği artmaktadır.
Metan, bakteriler ile ayrışabilen organik maddelerin anaerobik ayrışması sonucu son ürün
olarak oluşmaktadır. Modern mühendislik yapıları olan nihai depolama alanları, oluşan
biogasları toplayacak şekilde dizayn edilmektedir. Depo alanlarında elde edilen biogas‘ın %4856 sı metan içermektedir. Bu da doğal gazın yaklaşık yarısı oranında kalorifik değerli bir gazın
elde edildiğini belirtmektedir. Depo alanlarında ki biogas üretiminin proje ömrü en az 40 yıl
olması gerekir. Elde edilen biogas enerji üretiminde kullanılırken, artık kısımda arıtma
işlemlerinden geçirildikten sonra atmosfere serbest olarak bırakılması gerekir. Yine değişik
endüstrilerden kaynaklanan atıkların bileşimleri de farklı olmakta, buda metanın enerji değerini
değiştirdiği gibi nem giderimi, CO2, hidrojen sülfür ve halojenik hidrakarbonların giderimi için
uygulanacak arıtma prosedürlerini de değiştirmekte, metanın market (satış) değerine de etki
etmektedir.
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4.4.2. Atıkların Kompostlaştırılması
Biyolojik kontrol son yıllarda ayrışabilen katı atıkların kontrolünde en çok tercih edilen
yöntem olarak bilinmektedir. Katı atıkların biyolojik olarak ayrışması, atık su ve çamurun
oluşması işlemi yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu yöntem ile oluşan kirletici
gaz emisyonları da kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Katı atıkların biyolojik ayrışmasında
aerobik ve anaerobik yöntemler kullanılmaktadır. Aerobik yöntem kokusuz ve çevreyi rahatsız
etmeyen bir proses olup daha yaygındır. Çünkü aerobik kompostlaştırma da: kötü kokular
çıkmaz, fermantasyon süresi kısadır ve patojen mikroorganizmalar öldürülür. Ancak aerobik
yöntem sürekli oksijen temini ve nem kontrolü yanında dikkat ve itina gerektirir. Anaerobik
yöntemle kompost elde etmede çevreye hoş olmayan kokular yayılır, proses çok uzun zamanda
tamamlanır ve dışarıdan ısı verilmesi de gerekebilir. Dolayısıyla anaerobik usuller ile kompost
üretilmesi halinde, katı atıkların sıcaklığı aerob kompostlaştırmada olduğu gibi 65 CO ye kadar
çıkamaz. Aerob kompostlaştırma sözü edilen sıcaklıkta patojen mikroorganizmaların ölümüne
yol açtığından evsel katı atıkların kompostlaştırmasında tercih sebebidir.
Kompost karışım demektir; nemli ortamda kompleks organik maddelerin aerobik olarak
termofilik sıcaklıklarda ayrışması sonucu oluşan bir market ürünü olarak bilinmektedir. Katı
atıklar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, kötü kokular yayılmaya başlar. Halbuki bunlar
kompost haline geldikten sonra, toprak boşluğunu tamamlamada, zayıf toprağı güçlendirmede
ve ürün oluşmasını arttırmak için gübre olarak kullanılmaktadır. Hayvansal nitelikli atıkların
kompostlaştırılması sırasında, bu tip atıklarda özellikle aerobik veya anaerobik bakteri sporları
bulunabilir. Bu yüzden kompostlaştırmada hijyen prosedürüne mutlaka uyulmalıdır. Hastalık
epidemilerine, atıksu ve içme sularından önce, katı atıkların güvenli şekilde yönetilmesi;
uygulanan kompostlaştırmada mikroorganizmaların sayısı ve çoğalışlarını sınırlayan hususlar
ve çevresel etkenler tesir eder. Kompost içinde, solucan, sinek vb. böcekler bulunabilir.
Genellikle kompostlaştırmada kullanılan aerobik termofilik bakterilerin yersolucanı
oluşturduğu bilinmektedir. Modern reaktörlerde kompost olgunlaşma süresi 72 saate kadar
düşürülmüştür. Kompostlaştırmaya etkisi olan nitelikler: katı atığın içinde bulunan tane çapı,
C/N oranı, mikrobiyolojik özellikler, su muhtevası, sıcaklık, PH değeri, oksijen, zehirli ve
zararlı kimyasal maddelerin varlığı şeklinde sıralanabilir. Katı atıkların kontrolü
yönetmeliğinin 36.maddesine göre kompost tesisine giren katı atıkta C/N oranının 35’den
küçük olması, minimum organik madde veya yanma kaybı oranının kuru maddenin %50’si
olması gerekmektedir. Mikroorganizma sayısının fazlalığı, kompostlaştırma işlemini
hızlandırır.

4.4.3. Atıkların Yakılması
Yanabilir nitelikte olan, kirletici bileşenler içeren atıkların bertaraf edilmesi amacıyla
kullanılan yöntemlerden biri, yakma işlemidir. Yanma sonucunda oluşan ve atmosfere bırakılan
karsinojenik ve toksik içerikli bileşenler, katı atık yönetim performansının
değerlendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorundur. Katı atıkların bileşimlerine
bakılmaksızın yakma işlemi uygulandığında, yanma sonucu oluşan atıkların tekrar başka
işlemlere tabi tutulması gerekir. Ocakta kısmi yanma sonucu kül ve cüruf, uçucu kül ve gaz
üretimi oluşmaktadır. Yakıcıdan çıkan kül ve cürufta yanmamış katı madde miktarının ağırlıkça
%0,5 ‘i geçmemesi gerekir; bu değer ülkemizde %2 oranındadır. Bununla beraber en önemli
nokta yanma sonucu oluşan muhtemel tehlikeli gazlardır. Bunlar yüksek toksik etkiye sahip
organik kimyasallar olup en önemlisi dioksin ve bipenil yapılarıdır. Yakma sistemlerine kurulan
baca gazı arıtma tesisleriyle bu tür kirleticileri en aza indirmek için çalışmalar yapılmakla
beraber, henüz sıfır emisyon üreten sistemler maalesef mevcut değildir. Yanma sonucunda
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oluşan dioksin ile diğer dioksin kaynakları (özellikle kömür yakan elektrik santrallerinden
kaynaklanan) çevreye karışmakta; bunun sonucunda besin zincirine giren dioksinlerin insanlar
üzerinde yaptığı etkiler kesin olarak bilinmemekle beraber, incelemeler halen devam
etmektedir. Çöp yakmanın gerçekleşmesi için katı atıkların nem, organik madde, inorganik
madde ve diğer şartların uygun olması gerekir. Yakma hem ilk tesis, hem de işletme masrafları
açısından kompostlaştırma ve depolamadan daha pahalıdır. Yakma depolamaya oranla yaklaşık
10 kat daha pahalıdır. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, evsel nitelikli atıkların düzenli
depolama veya kompostlaştırma işlemine tabi tutulması; kimyasal bileşikler içeren endüstriyel
atıklar ile patojen atıkların yakılması, bunların sonucunda oluşan atık gazlarında uygun
sistemler seçilerek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek, standartlarda belirtilen değerler
ölçüsüne indirilerek uzaklaştırılması gerektiği belirtilmektedir. Unutulmaması gereken, katı
atıkların kontrolü ve yönetiminde uygun yöntemler kullanılmadığı takdirde atıkların, çevre ve
insan sağlığına, mevcut ilk durumda çok daha tehlikeli diğer formlara dönüşebildiğidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öenmli bir çevre sağlığı sorunu olan katı atıkların tanımı ve
sınıflandırılamsı ele alınmıştır. Katı atıkların yönetimi ve insan sağlığına zarar oluşturmayacak
yöntemler ile kontrol altına alınması ve zararsızlaştırlması prosedürleri vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “katı atık” tanımı içinde yer almaz?

a)

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkar

b)

İnsan sağlığı zarar verebilir

c)

Çevre sağlığına zararlı değildir

d)

Doğrudan alıcı ortama verilebilir

e)

Dolaylı olarak da alıcı ortama verilebilir

2)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel katı atıklar içinde yer almaz?

a)

Mutfak çöpleri

b)

Yakıt üretimi ve enerji üretimi atıkları,

c)

Mezbaha katı atıkları

d)

Hayvan ölüleri

e)

Yapı endüstrisi atıkları

3)

Aşağıdakilerden hangisi şehirsel katı atıklar içinde yer almaz?

a)

Sokak süprüntü atıkları

b)

Mesire alanı atıkları

c)

Mutfak çöpleri

d)

Sulu çamurlar

e)

Yakıt üretimi ve enerji üretimi atıkları,

4)

Sıvı atıklardan 3 tanesini yazınız.

5)

Katı atıklardan 3 tanesini yazınız.

6)

Aşağıdakilerden hangisi sıvı atıklardan biridir?

a)

Mezbaha atıkları

b)

Çöpler

c)

Sanayii atıkları

d)

İnsan idrarı

e)

Hiçbiri
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7)
Katı atıkların zararsızlaştırılması yöntemlerinden yakma yöntemi, depolama
yöntemine oranla kaç kat daha pahalıdır?
a)

3

b)

5

c)

10

d)

2

e)

8

8)

Katı atıkların depolanması işleminde oluşan ticari gaz hangisidir?

a)

Metan

b)

Karbon

c)

Azot

d)

Kükürt

e)

Fosfor

9) Depo alanından elde edilen biyogazının proje ömrü en az kaç yıldır?
a)

5

b)

7

c)

30

d)

40

e)

10

10) Aşağıdakilerden hangisi kompostlaştırmaya etkisi olan parametrelerden biri
değildir?
a)

PH değeri

b)

Katı atığın içinde bulunan tane çapı

c)

Su muhtevası

d)

C/N oranı

e)

Hepsi

Cevaplar
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1) c, 2) a, 3) e, 4) İnsan dışkısı, İnsan idrarı, Hayvan dışkısı 5) Çöpler, Sanayi artıkları,
Mezbaha artıkları, 6) d, 7) c, 8) a, 9) d, 10) e.
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5. TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Tıbbi Atıkların Tanımı

5.2.

Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması

5.3.

Tıbbi Atıkların Yönetimi

5.4.

Tıbbi Atıkların Bertarafı
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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

Tıbbi Atıkların Tanımını
doğru şekilde yapabilmek.
Tıbbi Atıkların Bertarafı
Tıbbi Atıkların
Sınıflandırılmasını bilmek.
Tıbbi Atıkların Yönetimi
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.
Tıbbi Atıkların Bertarafı
yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.

Tıbbi Atık
Geçici Depolama
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Giriş
Sağlık alanında ülkemizde meydana gelen hızlı gelişmeye paralel olarak, sağlık kurumlarına
başvurular ve yapılan işlemlerde hızlı bir artış yaşanmaktadır. Buna paralel olarak, sağlık
kuruluşlarından üretilen ve dieğr katı atıkalrdan faklı şekilde yönetilmesi gerekn ıbbi atıklar,
sağlık kuruluşlarında önmeli bir yer işgal etmektedir. Bu bölümde tıbbi atıklar konusunda
bilgi verilemsi hedeflenmektedir.
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5.1.Tıbbi Atık Tanımı
Tıbbi atık, sıklıkla insan veya hayvanların teşhis, tedavi veya bağışıklamaları ile ilişkili
araştırmalarda, üretimlerinde veya biyolojik testlerde üretilen atıkları ifade etmeketdir. Tıbbi
atıklar, tıbbi tesislerde (hastaneler, sağlık ocakları gibi) araştırma birimlerinde ve
laboratuarlarda oluşan tüm atıkları içermektedir. Bunlara ilave olarak “dağılmış kaynaklar”
olarak görülen, örneğin evlerdeki tıbbi faaliyetler sonrasında oluşan atıkları da (diyaliz,
insulin iğneleri v.b.) kapsamaktadır.
Tıbbi Atık: Sağlık kuruluşlarında ki ünitelerden kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesicidelici atıkları, ifade etmektedir. Bu tanım 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre
yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre sağlık kuruluşlarında meydana gelen tıbbi atıkların çevre ve
insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi
yasaktır.
Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları 3 ana başlık altında
toplamaktayız. Bunlar:

5.1.1. Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları


Üniversite hastaneleri ve klinikleri



Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri



Doğum hastaneleri ve klinikleri



Askeri hastaneler ve klinikleri

5.1.2. Orta Miktarda Atık Üreten SaĞlık KuruluŞları


Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler



Ayakta tedavi merkezleri



Morglar ve otopsi merkezleri



Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar



Bakımevleri ve huzurevleri



Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar



Hayvan hastaneleri



Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri



Acil yardım ve ilk yardım merkezleri
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Diyaliz merkezleri



Rehabilitasyon merkezleri



Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri



Tıbbi araştırma merkezleri

5.1.3. Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları


Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı
muayenehaneleri ve benzerleri)



Veteriner muayenehaneleri



Akupunktur merkezleri



Fizik tedavi merkezleri



Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri



Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri



Eczaneler



Ambulans hizmetleri



Hayvanat bahçeleri

5.2.Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması
22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sağlık kuruluşlarından oluşması muhtemel olan
atıklar sınıflandırılmış olup, her bir atık türü için yapılan tanıma uygun olarak
gruplandırılması gerekmektedir. Bu şekilde doğru olarak yapılan sınıflandırma sonucunda
sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atık yönetiminin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve uluslararası
karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Yönetmelikte belirtilen atık grubu sınıflandırılması
aşağıda belirtilmektedir.

5.2.1. Evsel Nitelikli Atık
Sağlık kuruluşlarındaki farklı ünitelerden kaynaklanan, başta mutfak, bahçe ve idari
birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıkları ifade etmektedir.
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5.2.2. Ambalaj Atık
Ambalaj Atığı: Ünitelerden kaynaklanan, kontamine olmamış, tekrar kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir plastik, metal, cam ve kâğıt-karton ambalajların atıklarını
ifade etmektedir.

5.2.3. Tehlikeli Atık
Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır
metal içeren atıkları ve basınçlı kapları ifade etmektedir.

5.2.4. Enfeksiyöz Atık
Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel basta kan
ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik
parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile
bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları;
hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve virüs tutucu
hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; araştırma
amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına
temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları
kapsamaktadır.

5.2.5. Patolojik Atık
Patolojik Atık: Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları,
organları, vücut parçalarını, insan fetüsünü ve hayvan cesetlerini kapsamaktadır.

5.2.6. Kesici-Delici Atık
Kesici-Delici Atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak,
serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış
cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları
kapsamaktadır.

5.2.7. Farmasötik Atık
Farmasötik Atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş,
dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, asılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların
artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları kapsamaktadır.

5.2.8. Kimyasal Atık
Kimyasal Atık: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan
ve insan ve çevre sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya
sıvı atıkları kapsamaktadır.
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5.2.8. Ağır Metal Atıkları
Ağır Metal içeren Atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda
kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet
ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kursun içeren atıkları
kapsamaktadır.

5.2.9. Basınçlı Kaplar
Basınçlı Kaplar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda
kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutuları kapsamaktadır.

5.3. Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi atık Yönetimi
Tıbbi atık yönetiminin en önemli basamaklarından biri, enfekte atıkların çıktıkları
noktalarda evsel ve geri dönüşümü sağlanabilen atıklardan ayrı olarak toplanmasıdır.
Kaynağında ayrılabilen atıkların bertaraf edilmesinde önemli olan bu tür atıkların, evsel
atıklardan bağımsız ve türlerine göre ayrı torbalar hâlinde toplanmasıdır. Değişik ülkelerde atık
türlerine göre çeşitli renk kodlamaları olan özel paketlemeler uygulanmaktadır. Ülkemizde tıbbi
atıklar kırmızı torbalar içinde toplanmaktadır. Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde sağlık
kuruluşlarının görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.
Bunlar:
2) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı
olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
3) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza
indirilmesi esastır.
4) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır.
5) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi,
taşınması ve bertaraftı esastır.
6) Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı
tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın
sorumludurlar.
7) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve
insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdürler.
8) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertaraftı için gerekli harcamaları karşılamakla
yükümlüdürler.
9) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafında sorumlu
belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin
periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi
kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır.
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Şeklinde sıralanmaktadır.
Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde, başta Hepatit olmak üzere tehlikeli
hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok Sağlık, Çevre ve Maliyet
probleminin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur.

Sağlık Kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı
renkteki torbalarda toplanır.
1) Evsel atıklar “SİYAH”, torbada toplanır.
2) Ambalaj, ilaç ve serum şişesi gibi cam atıklar ise “MAVİ” torbada toplanır.
3) Tıbbi atıklar; ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve
farmasotik atıklar ile kesici – delici malzemeler ile hastalık etkenleri bulaşmış veya
bulaşması muhtemel her türlü; insan doku ve organları, idrar kapları, kan veya plasenta
bulaşmış atıklar, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, bakteri ve virüs tutucu
hava filtreleri, kanlı sargı bezleri ve pamuklu bezler ile diğer pansuman ve ameliyat atıkları,
ilaç kutuları, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma amacıyla kullanılan deney
hayvanlarının leşleri, karantinadaki hastaların atıkları, “KIRMIZI” torbada toplanır.
4) İğne gibi kesici–delici atıklar ise “SARI” Enfekte Atık Kovasına yerleştirilip ağzı
kapatıldıktan sonra kırmızı torbaya konulur.
Kırmızı torbalar, 100 mikron kalınlığında(çift kat), 60cm.(en) x 85cm.(boy) ebadında,
sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmeyen, normal şartlarda yırtılma ve patlamaya karşı dirençli ve
orta yoğunluklu polietilenden yapılmıştır. Üzerinde “Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi” ve
“Tıbbi Atık” ibaresi bulunması gerekmektedir.
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde
her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır.
Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği
hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

5.4. Tıbbi atıkların Bertarafı
Tıbbi atıkların ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması, çevreye ve insan
sağlığına zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yakılması, düzenli depolanması ile ilgili tüm
işlemlere bertaraf etme denir. Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu is için eğitilmiş personel
tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış,
yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin
kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece
bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında
kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile
“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak
ve sıkıştırılmadan atık tasıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya
vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Tasıma işlemi sırasında atık
bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca
yüklenmez ve taşınmazlar. Atık tasıma araçları her gün düzenle olarak temizlenir ve dezenfekte
edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar
güvenli olarak boşaltılır ve tasıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.
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5.4.1.Geçici Depolama Üniteleri
Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarında geçici atık depolama ünitelerinde, lisanslı
kuruluşlara verilinceye kadar muhafaza edilmektedir. Ancak bu geçici depolama ünitelerinin
bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir.
En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az
yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Atıklar,
bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya
konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin
altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir

5.4.1.1. Geçici Atık Deposu özellikleri
Bunlar
1) Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekân olarak inşa edilir. Birinci bölmede
tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır.
2) Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur.
3) Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan,
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır.
4) Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak
bölgelerde depo özel olarak soğutulur.
5) Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve
boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge
boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”
amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.
6) Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan
kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan
girmeyecek şekilde inşa edilir.
7) Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği,
atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda
inşa edilir.
8) Geçici atık deposu, atık tasıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği
yerlerde ve şekilde inşa edilir.
9) Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkısı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta
trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına
inşa edilemez.
10) Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır.
Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse
ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen
atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile
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yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan
ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir.
11) Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj
sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur.
Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve
ilaçlanır.
12)

Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık
depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

5.4.1.2. Geçici Atık konteyner özellikleri
20’den az yatağa sahip üniteler, geçici atık deposu olarak konteyner kullanmak
zorundadırlar. Bu amaçla kullanılacak konteynerlerin aşağıdaki teknik özelliklere haiz olması
zorunludur:
1) Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıda olur.
2) Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde; doğrudan güneş
almayan; hastane giriş çıkısı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin
olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilirler.
3) Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşatma sırasında torbaların hasarlanmasına veya
delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köseler içermez. Kesişen yüzeyler
yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir.
4) Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili
olmayan kişilerin açmasına izin verilmez. Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir
hayvan girmeyecek şekilde dizayn ve inşa edilir.
5) Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanır, üzerlerinde görülebilecek uygun
büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile
yazılmıs “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.
6) Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olur.
7) Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben her gün veya herhangi bir kazadan
hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.

5.4.2. Tıbbi Atıkların Taşınması
Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynırlar’dan alınarak bertaraf tesisine
taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur. Bu kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların
taşınması ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer
koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven,
koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Tasıma
işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
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Tıbbi atıkların sağlık açısından risk oluşturmadan uygun şekilde bertaraf edilmesinde dikkat
edilmesi gereken huşular bulunmaktadır. Bunlar: Tıbbi atıkların,
1) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf sahasına
getirilmesi,
2) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,
3) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
4) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması
durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
5) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka islerde kullanılmaması, zorunludur.
Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık tasıma aracına yüklenebileceği gibi, tekerlekli/kapaklı
plastik veya metal konteynerler içinde de atık tasıma aracına yüklenebilirler. Taşımanın bu
şekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir kez temizlenir ve dezenfekte
edilir.

5.4.2.1. Tıbbi Atık Tasıma Araçlarının Teknik Özellikleri
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda
1) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması
2) -Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması
3) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması
4) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte
edilebilen düzgün yüzeyli olması
5) Dik köseler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi
6) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ
ATIK” ibaresinin bulunması
7) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması, gerekmektedir.

5.4.3. Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemleri
Tıbbi atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesi, yakılması
veya depolanması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işlemlerin belgelendirilmesinden
büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise
belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur.
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Tıbbi atık bertaraf tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların bertaraftı
ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu
tedbirleri almakla yükümlüdürler.

5.4.3.1. Tıbbi atıkların yakılması
Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği
kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan
yakma tesisleri tıbbi atıkların yakılması için kullanılmaz. Üniteler tarafından münferit yakma
tesisleri kurulamaz ve işletilemez.
5.4.3.2. Tıbbi Atıkların Yakılması Sırasında Uyulacak Esaslar
Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’nin yakma ile ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur. Yakma işlemine tabi
tutulacak tıbbi atıklar içinde; basta kırılmış termometreler, kullanılmış piller/bataryalar gibi
yüksek düzeyde cıva ve kadmiyum içeren atıklar olmak üzere, gümüş tuzları içeren radyolojik
atıklar, ağır metaller içeren ampuller ve basınçlı kaplar bulunmaz. Yakma işlemine tabi
tutulacak tıbbi atıklar içinde büyük miktarlarda genotoksik atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100
ºC olması zorunludur.

5.4.3.3. Yakma Tesislerinin Seçim Kriterleri
Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları esas alınarak yakma tesisi
kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat çerçevesinde mahalli çevre kurulu kararı ve
Bakanlığın uygun görüsü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alırlar.
Yakma tesislerinin:
1) Karstik bölgelerde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ ve erozyon
bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.
2) Yer seçiminde, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin
hareketleri, hâkim rüzgâr yönü dikkate alınır.
3) En yakın yerleşme alanına uzaklığı 1000 metreden az olamaz.

5.4.4. Tıbbi atıkların düzenli depolanması
Tıbbi atıklar;
1) Tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde, tehlikeli atıklardan ayrı
olarak,
2) Evsel atıkların bertaraf alanlarının yönetmeliklerde belirtilen uygun olarak yapılmış
özel bir bölümünde, evsel atıklardan ayrı olarak,
3) Sadece tıbbı atıklar için yapılmış özel bir bertaraf alanında, düzenli depolanarak
bertaraf edilirler.

5.4.4.1. Düzenli depolama tesislerine yer seçimi izni verilmesi
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Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları esas alınarak düzenli
depolama tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat çerçevesinde mahalli çevre
kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüsü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin
alırlar. Düzenli depolama tesislerinin;
1) Karstik bölgelerde; içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yer altı ve yer üstü suları
koruma bölgelerinde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çıg ve erozyon
bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.
2) Yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikleri, yer altı su
seviyesi ve yer altı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskûn bölge ile diğer
yapılaşmalar, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri,
hâkim rüzgâr yönü, trafik durumu dikkate alınır.
3) En yakın yerleşme alanına uzaklığı 1000 metreden az olamaz. Ancak, düzenli depolama
tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve ağaçlandırma gibi engeller varsa il mahalli çevre
kurulunun kararı ve gerektiğinde Bakanlığın uygun görüsü ile bu mesafeden daha az olan
yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depolama tesisi
kurulmasına müsaade edilebilir.
4) Düzenli depolama tesislerinde depo tabanı oluşturulurken, sızıntı suyunun toplanmasına
dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.
5) Düzenli depolama tesislerine dolgu yapılması sırasında, tıbbi atıkların sıkıştırılmaması;
Dolgu işlemleri sırasında günlük olarak atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm.
toprak ile örtülmesi gerekmektedir.
6) Düzenli depolama tesisi üst örtüsünün teşkili sırasında yapılacak dolgu işleminden sonra,
deponun üstü kapatılarak depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale
getirilir.
Bu amaçla;
a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve
tabaka kalınlığı0.5 metre de naz olamaz,
b) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik
tabakası birlikte kullanılır.
c) Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla
kullanılabilir.
d) Depo gövdesinden gaz çıkısı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir.
e) Depo üst yüzeyinin nihai eğimi %5’den büyük olmalıdır.
f) Sızdırmaz tabaka üzerine serilen tarım toprağının kalınlığı 1 metreden az olamaz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atık türlerinin neler olduğu,
bunların tanımı, oluşan atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak geçici depolanması ve
nihai bertarafında kullanılan yöntemlerin neler olduğu ve özellikleri beliritlmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atık kaynaklarında biri değildir?

a)

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanır

b)

Kesici-delici atıklar

c)

Patolojik atıklar

d)

Mutfak çöpleri

e)

Enfeksiyöz atıklar

2) Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından biri
değildir?
a)

Askeri hastaneler

b)

Doğum hastaneleri ve klinikleri

c)

Üniversite hastaneleri ve klinikleri,

d)

Genel Maksatlı hastaneler,

e)

Tıbbi araştırma merkezleri

3) Aşağıdakilerden hangisi orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından biri
değildir?
4)

Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar,

a)

Hayvan hastaneleri,

b)

Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar

c)

Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri

d)

Üniversite hastaneleri ve klinikleri,

e)

Bakımevleri ve huzurevleri,

5. Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarda tıbbi atık üreten bir sağlık
a)

Hayvan hastaneleri

b)

Askeri hastaneler

c)

Bakımevleri

d)

Tıbbi araştırma merkezleri

e)

Eczaneler
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kuruluşudur?

6. Aşağıdakilerden hangisi küçük miktarda tıbbi atık üreten bir sağlık
a)

Bakımevleri

b)

Üniversite hastaneleri

c)

Fizik tedavi merkezleri

d)

Hayvan hastaneleri

e)

Doğum hastaneleri

kuruluşudur?

7)
Sağlık kuruluşlarından kaynalanan “ambalaj atıkları” hangi renkteki torbalarda
toplanır?
a)

Kırmızı

b)

Siyah

c)

Yeşil

d)

Sarı

e)

Mavi

8)

Sağlık kuruluşlarından kaynalanan “tıbbi atıklar” hangi renkteki torbalarda
toplanır?

a)

Kırmızı

b)

Siyah

c)

Yeşil

d)

Sarı

e)

Mavi

9)

Sağlık kuruluşlarından kaynalanan “kesici-delici atıkları” hangi renkteki
torbalarda toplanır?

a)

Kırmızı

b)

Siyah

c)

Yeşil

d)

Sarı

e)

Mavi

10)

Geçici atık depolama ünitesi yapmak zorunda olan sağlık kuruluşundaki en az
yatak sayısı kaçtır?
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a)

10

b)

30

c)

15

d)

20

e)

25

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4), 5) b, 6) c, 7) e, 8) a, 9) a, 10) d.
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6. HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Hava Kirliliğinin Tanımı

6.2.

Hava kirliliğine Neden Olan Kaynaklar

6.3.

Hava Kirleticilerinin Özellikleri

6.4.

Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

114

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hava Kirliliğinin Tanımı
Hava kirliliğine Neden Olan
Kaynaklar
Hava Kirleticilerinin
Özellikleri
Hava Kirliliğinin Olumsuz
Etkileri
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Anahtar Kavramlar
I.
II.

Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkileri
Hava Kriletici Kaynaklar
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Giriş
Sanayi devrimiyle beraber hızlı endüstirileşmeye paralel olarak ortaya çıkan çevresel
kirleticilerden en önemlilerinden biri hava kirliliğidir. Hava kirliliğinin en önemli
özelliklerinden biri uluslararası özellik göstermesi olduğundan, kirlilik sadece oluştuğu yeri
değil, çok uzak mesafelerde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu açıdan insan sağlığınıda
doğrudan ve kısa sürede etileyebilecek önemli bir çevresel parametredir.
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6.1. Hava Kirliliği Tanımı
Hava, yeryüzünü çevreleyen ve atmosferi oluşturan gazların bir karışımıdır. Saf hava,
hacimce %21 oksijen, %78 azot, eser miktarda Karbondioksit (CO2) ve su buharı içermektedir.
Soluduğumuz hava saf değildir. Hava, doğal kaynaklar veya insan aktiviteleri ile atmosfere
bırakılan kimyasal ve biyolojik binlerce maddeler ile kirlenir. Bu kirleticiler atmosferde başka
kirleticiler üretmek üzere reaksiyona girebilirler. Havayı kirleten maddelere kirletici denir.
Hava kirliliğinin günümüzde, dış ortam ve iç ortam hava kirliliği şeklinde iki ana gruba
ayrıldığını görmekteyiz. Şehir içi bölgelerde dış ortam hava kirlenmesi kaynaklarının ana
nedenlerine bakacak olursak:
1) Isınma ve sanayide kullanılan yakıtlar,
2) Sanayi tesisleri,
3) Ulaşımdaki motorlu taşıtlar,
4) Diğerleri (çöp depolama alanları, kanalizasyon, arıtma tesisleri vb.)
şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
Isınma kaynaklı kirleticiler, ısınmada kullanılan yakıtın ve yakma sisteminin türüne
bağlı olarak değişmektedir. Kükürt oksit (SOX) bileşikleri katı, sıvı ve gaz yakıtta bulunan
kükürt bileşiklerinin yanması sonucunda medya gelmektedir. Kömürde bulunan kükürt, yanma
esnasında önemli oranda (yaklaşık %90–99) kükürt dioksite (SO2 gazı) ve az bir oranda da
(yaklaşık %1–10) kükürt trioksite (SO3 gazına) dönüşmektedir. Oluşan SO3 gazı yüzdesi çok
düşük olduğu için toplam kükürt oksitler, genelde kükürt dioksit (SO2) olarak ifade
edilmektedir. Bacadan atmosfere bırakılan kükürt oksit (SOX) miktarı yakıt içinde bulunan
kükürt miktarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Kükürt dioksite (SO 2 gazı) doğal olarak
havada 5 μm/m3konsantrasyonundan daha düşük miktarlarda bulunabilmektedir.
Hava kirliliğine etki eden olaylar atmosferde gerçekleştiğinden, atmosferin
özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Atmosfer gazlara, sıcaklığa, fiziksel ve kimyasal
özelliklere bağlı olarak katmanlara ayrılmaktadır.
Atmosferi oluşturan katmanlar tablo 1-2 ve3 de gösterilmektedir.
Katmanlar

Mesafe (km)

Uzay

10,000

Hidrojen katı

2,400

Helyum katı

965

Atomik oksijen katı

115

Moleküler oksijen katı

Yeryüzü

Tablo 1: Gazlara Göre Atmosferin Katları
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Katmanlar

Mesafe (km)

Ekzosfer

300–325

İyonosfer

80–90

Kemosfer

45

Ozonosfer

12

Troposfer

Yeryüzü

Tablo 0: Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Göre Atmosferin Katları

Katmanlar

Mesafe (km)

Mezopoz Termosfer

80

Stratopez Mezosfer

45–50

Tropopoz Stratosfer

12

Troposfer

Yeryüzü

Tablo 2: Sıcaklığına Göre Atmosferin Katları

Troposfer yerden 12 km yüksekliğe kadar ulaşan ilk atmosfer tabakasıdır. Canlılar,
meteorolojik olayların tümünün meydana geldiği bu tabakada yaşamlarını sürdürürler.
Troposfer atmosfer ağırlığının %75’ini, su buharının %99’unu içermektedir. Normal olarak bu
tabakadaki sıcaklık her 100 mt.'lik yükseliş için 0.65 0C’lik düşüş göstermektedir. Bazen
sıcaklığın yükseklikle arttığı gözlenir. Bu olaya “İnversiyon” veya “Sıcaklık Terslemesi”
denmektedir. Sıcaklığın yükseklik ile değişmediği durumlarda ise “İzotermal Durum” olarak
adlandırılmaktadır. Birçok meteorolojik olay ilk 6 km de meydana gelmektedir. Yükseklik ile
sıcaklık azalmasının durduğu yer “Tropopoz” olarak ifade edilmektedir. Geçiş bölgesi olan bu
katmanın kalınlığı birkaç km’dir.
Stratosfer, atmosferin ikinci katmanı olup, kararlı tabaka olarak adlandırılmaktadır.
Durgun özellikli hava hareketleri gözlenmektedir. İçerisinde O3 (ozon) gazını içermesi
nedeniyle sıcaklık yükseklik ile artış göstermektedir. Bu tabakaya “Ozonosfer” adı
verilmektedir. Mezosfer atmosferde 54–80 km’ler arasındaki tabaka olup, sıcaklığın yükseklik
artışı ile arasında ters orantı bulunmaktadır. Yükseklik artışı ile sıcaklık azalma göstermektedir.
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Termosfer tabakası ise atmosferde 90 km den itibaren başlamaktadır. Sıcaklık önce yavaş daha
sonrada hızla artış göstermektedir.
Yukarıda özelliklerinden bahsedilen atmosfere, özellikle sanayi devriminden sonra,
insanoğlunun bilinçsizce hiçbir kontrol önlemi almadan bıraktığı çeşitli kimyasal maddeler,
hızla birikim yapmış, çeşitli reaksiyonlar sonrasında ikincil kirletici formlarına dönüşmüş,
bununla da kalmayıp, rüzgârlar aracılığıyla uzak mesafelere taşınmış ve bu bölgelerde yaşayan
kişilerin sağlıklarını tehdit etmeye başlamıştır. Fosil yakıtların yaygın şekilde kullanılması
sonucunda kirlilik düzeyinde ciddi oranlarda artışlar belirlenmiştir.

6.2. Hava Kirletici Kaynaklar
Hava kirlenmesi, “Çeşitli doğal veya yapay nedenler ile doğal olarak havanın bileşiminde
bulunmayan bazı maddelerin havanın bileşimine katılması veya normalde havanın bileşiminde
bulunan bazı maddelerin yine çeşitli doğal ve yapay nedenler ile yüksek miktarlara erişmesi
sonucunda, kişilerin sağlıklarını ve bitki ile hayvanların yaşam ve gelişimlerini olumsuz yönde
etkileyen hava durumu” olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıda tanımda verildiği gibi çeşitli nedenler ile kirlenen hava otopürasyon dediğimiz
çeşitli kimyasal reaksiyonlarla ayrışarak, rüzgârlarla dağılarak toprak, deniz ve göller üzerine
çökerek kendi kendini temizleme yeteneğine sahip bulunmaktadır.
Hava kirlenmesi tanımında bahsedildiği gibi hava kirliliğine sebep olan çok çeşitli
nedenler bulunmaktadır.

6.2.1. Motorlu Taşıt Kaynaklı Kirleticiler
1) Partikül maddeler (özellikle motorinli taşıtlardan kaynaklanmaktadır).
2) Karbon Monoksit (CO), yakıt/hava karışımında özellikle zengin karışım esnasında
meydana gelmektedir. Taşıt hızı ve yaşı Karbon Monoksit (CO) emisyonunu
etkilemektedir. Taşıt yaşı arttıkça ve taşıt hızı düştükçe egzozdan atılan Karbon
Monoksit (CO) emisyonu artmaktadır.
3) Azot Oksit (NOX) ler, yakıt/hava karışımında özellikle fakir karışım esnasında meydana
gelmektedir.

6.2.2. Sanayi Kaynaklı Kirleticiler
1) Partikül madde, çeşitli tesislerdeki üretim esnasında ve özellikle katı yakıt kullanım
sonucu meydana gelmektedir. Çimento, madencilik ve demir çelik sanayi gibi tesislerde
üretim işlemleri esnasında önemli miktarda partikül emisyonu oluşmaktadır.
2) Kükürt Dioksit (SO2), enerji ve bazı işletme tesislerinde kullanılan katı veya sıvı
yakıtlarda bulunan kükürdün yanması sonucu oluşmaktadır.
3) Azot Oksitler (NOX) başta termik santraller olmak üzere gübre sanayi gibi tesislerde
önemli miktarda oluşmaktadır.
4) Karbon Monoksit (CO), enerji ve bazı işletme tesislerinde kullanılan katı ve sıvı
yakıtların yanması sonucu oluşmaktadır.
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5) Uçucu Organik Bileşikler (VOC), başta petrokimya sanayi olmak üzere çeşitli sanayi
tesislerinde oluşmaktadır.

6.3. Hava Kirleticilerinin Özellikleri
6.3.1. Kükürt Oksitleri
Bu maddeler arasında en önemli madde olan Kükürt dioksit özellikle konutlarda ısınma
ve endüstride enerji eldesi için kullanılan kömür ve akaryakıtın yanması sonucu oluşan baca
gazlarında yoğun olarak bulunmaktadır. Kükürt dioksit hava kirliliği ölçümünde “kirlenme
göstergesi” olarak kullanılan bir maddedir. Hava kirliliği standartları havadaki kükürt dioksit
miktarına göre belirlenmektedir. Yüksek miktarlarda kükürt dioksite maruz kalan kişilerde
gözlerde yanma ve solunum epiteli tahrişi meydana gelmektedir. Kükürt dioksitin zehirleme
dozu 8 saat süre ile 10 ppM’dir. Havada bulunmasına izin verilen miktar 1 saat süre ile 1 ppM
veya 8 saat süre 0.3 ppM’dir. Bitkiler için zararlı dozu 0.3 ppM’den itibaren başlamaktadır. Bu
nedenle zararlı etkileri insanlardan evvel bitkiler üzerinde ortaya çıkmaktadır.

6.3.2. Karbon Monoksit
Renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Yakıt ürünlerinin yanması sonucu oıluşan baca
gazlarında %2, egzos gazlarında %5-10, havagazında ise %20 oranında bulunmaktadır. Kişide
oluşturduğu olumsuz etkileri havadaki yoğunluğuna bağlı olarak başağrısı, huzursuzluk, görme
bozuklukları, kişilik değişimi, paralizi ve ölüm şeklindedir. Kişideki olumsuz etkiler kanda
hemoglobin ile birleşerek karboksi-hemoglobin oluşturarak kanın oksijen taşıma yeteneğini
azaltarak ortaya çıkmaktadır. Kalp ve solunum sistemi hastalığı olanlarda olumsuz etkiler daha
çabuk ortaya çıkabilmektedir. Karbon momoksit vücutta birikmediğinden olumsuz etkiler
reversibl’dir. Olumsuz etkilerin ortaya çıkma dozu 8 saat süre ile 30 ppM, ölüm oluşturma dozu
ise 1 saat süre ile 120 ppM’dir.

6.3.3. Azot Oksitleri
Bu gruptaki en önemli madde azot dioksit olup özellikle motorlu taşıt araçlarının egzos
gazlarında yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Fotoşimik reaksiyonda güneş ışınlarının etkisi
ile zararlı fotoşimik maddelere dönüşmektedir. Solunum yolu epitilini irrite edici bir maddedir.
Havada izin verilen miktarı maksimum 5 ppm kadardır.

6.3.4. Ozon
Havada normal şartlardaki miktarı çok azdır. Kirlenme nedenleri sonucunda havada
sadece O3 şeklinde değil O4, O5, O6 ve Ox (Aran) şeklinde bulunabilmektedir. Özellikle bitkiler
ve eşyalar üzerine zararlı etkileri çok fazladır. Havada izin verilen miktarı maksimum0.25 ppM
kadardır.

6.3.5. Oksijen
Normal hava bileşiminde %21 oranında bulunmaktadır. Havadaki miktarı %11’in altına
düştüğünde solunum güçlüğü belirtileri oluşmaya başlamakta havadaki miktarı %7’nin altına
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düştüğünde ise kişiler için hayati tehlike başlamaktadır. Oksijen miktarının düşük olduğu riskli
yerler arasında sığınaklar, tahıl siloları, soba yanan kapalı odalar, kok ve şeker depoları yer
almaktadır.
6.3.6. Karbon Dioksit
Normal hava bileşiminin % 0.033’ünü oluşturmaktadır. Havadaki miktarının % 1-3’e
çıkması olumsuz etkilerinin başlamasına neden olur. Havadaki miktarı % 3-6 arasında
olduğunda baş ağrısı, dispne, terleme, %6-10 arasında olduğunda ise tremorlar ve şuur
bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Havadaki miktarının %10’un üzerine çıkması
ölüm oluşturmaktadır. Karbon dioksit miktarı yüksek riskli yerler arasında mağara, kuyu, tünel,
şarap mahzenleri ve dökümhaneler sayılabilmektedir.

6.3.7. Aerosoller
Hava kirletici maddeler arasında yer alan aerosoller partiküller veya toplam asılı
parçacıklar (TAP) olarak da adlandırılmaktadırlar. Aerosoller arasında yer alan Polisiklik
araomatik hidrokarbonlardan Piren, benzantrasen ve fluaranten gibi maddeler egzos gazlarında
yoğun olarak bulunmakta olup bu maddeler akciğer kanseri oluşumunda önemli rol
oynamaktadırlar. Yine aerosoller arsında yeralan Arsenik, Asbest, Nikel, Vanadyum ve
Berilyum gibi maddeler ’de kanserojen etkiye sahip bulunmaktadırlar. Aerosoller grubunda yer
alan tozlar arasında yer alan bitki polenleri allergen etkili maddelerdir. Yine yakıt artıkları ve
çimento külleri gibi uçucu küller aerosoller grubunda yer almaktadırlar.

6.4.Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkileri
Hava kirliliğinin oluşturduğu olumsuz etkileri Ekonomik etkiler, Biyolojik etkiler, İnsan
sağlığı üzerine etkiler ve Uzun süreli etkiler olmak üzere dört ana başlık altında toplayabiliriz.

6.4.1. Hava Kirliliğinin Ekonomik Etkileri:
Ekonomik olumsuz etkiler;


Yakıtların tam olarak yanmaması sonucunda hem hava kirliliği oluşmakta hem de yakıt
israfı nedeni ile ekonomik kayıp



Hava kirliliği olan bölgeler de temizlik için daha fazla temizlik maddesi harcanması ile
ekonomik kayıp



Özellikle hava kirletici maddelerden Hidrojen sülfür’ün kurşunla birleşmesi sonucu
oluşan kurşun sülfür yapıların dış yüzey boyalarını etkileyerek koyulaşmasına neden
oluşu



Kirletici maddelerden kükürt dioksit’in su ile birleşmesi sonucu oluşan Asit
damlacıklarının yapıların dış cephelerinde aşınma ve korozyana neden oluşu



Hava kirletici maddelerden Ozon’un özellikle lastik eşya üzerinde çatlama ve aşınmaya
neden oluşu



Smog olayları sonucunda görüş alanının kısıtlanması sonucu oluşan motorlu taşıt
araçları kazaları ile oluşan ekonomik kayıp
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Şeklinde sıralanmaktadır.

6.4.2. Hava Kirliliğinin Biyolojik Etkileri
Biyolojik olumsuz etkiler;


Hava kirleticilerden özellikle kükürt dioksitin bitki gelişimini engelleyerek yeşil
alanların azalmasına neden oluşu



Aerosoller gibi katı maddelerin bitki yaprakları üzerine çökerek klorofil sentezini
engellemesi



Özellikle sanayii bölgelerinde havaya atılan florürler nedeni ile bu bölgede otlayan
hayvanlarda kaşeksi oluşumu



İnsan sağlığına olumsuz yönde etkileme

şeklinde sayılabilir.

6.4.3. Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri
Hava kirliğinin insan sağlığı üzerine olan etkileri havadaki kirletici madde miktarı ve bu
maddelere maruz kalınma süresine bağlı olarak değişmektedir. Hava kirlenmesinin kişi sağlığı
üzerine olan olumsuz etkileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.


Hava kirliliği sonucu güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması engellenerek özellikle
gelişme çağındaki çocuklarda Raşitizm gibi patolojiler ortaya çıkabilir.



Hava kirliği sonucu oluşan kirletici maddelerin kötü kokuları ve görüş alanının
kısıtlanması sonucunda insanlarda sıkıntı, iştahsızlık gibi psikolojik olumsuz etkiler
ortaya çıkabilir.



Hava kirliliği sonucu kirletici maddelere kısa süreli maruz kalınması sonucunda
gözlerde yanma, burun ve boğazda irritasyon, solunum epiteli tahrişi, öksürük,
özellikle çocuklar ve kalp solunum sistemi hastalarının durumlarında ağırlaşma
oluşabilir.



Hava kirliliği sonucu kirletici maddelere uzun süreli maruz kalınması sonucunda
Kronik bronşit, amfizem, kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi hastalıklar oluşabilir.

6.4.4. Hava Kirliliğinin Uzun Süreli Etkileri
Uzun süreli etkiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.


Hava kirletici maddelerin akarsu, göl gibi tatlı su kaynakları üzerine çökmesi ve bu tip
suların asitidesini arttırmaları sonucunda bu tip sularda yaşayan balık gibi canlıları
olumsuz etkileyerek toplu ölümlerine neden olacakları



Hava kirletici maddelerin yağmur sularının asiditelerini arttırmaları sonucunda
bitkilerdeki olumsuz etkiler nedeni ile yeşil alanların azalmasına neden olacakları
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Hava kirletici maddelerden kükürt ve sülfat gibi maddelerin stratosferde birikerek ozon
tabakasının delinmesine neden olmaları sonucunda yeryüzüne ulaşan zararlı ultraviyole
ışınlar nedeni ile deri kanserlerinde büyük artışa neden olacakları



Hava kirletici maddeler arsında yer alan karbon dioksit’in normal sınırlar üzerine
çıkması (Karbon dioksit miktarının %10 artışı yeryüzü sıcaklığını ortalama 1.5 C arttırır)
termal ışınların emiliminin artışı ile yeryüzünün yüzeysel sıcaklığının artması sonucunda
iklim değişimleri, sera etkisi, buzulları erimesi ve denizleri kabarmasına neden olacakları
şeklinde sıralanmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hava kirliliğinin tanımı ve kirletici kaynakların neler olduğu, ayrıca bu kirleticilerin
özellikleri ve hem çevrede hem de insanlarda meydana getirdiği olumsuz etkilerin neler olduğu
tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi şehir içi bölgelerde dış ortam hava kirlenmesi
kaynaklarından biridir?
a) Isınma ve sanayide kullanılan yakıtlar,
b) Sanayi tesisleri,
c) Ulaşımdaki motorlu taşıtlar,
d) Diğerleri (çöp depolama alanları, kanalizasyon, arıtma tesisleri niteliği
e)

Hepsi

2. Atmosferin katmanlarından olan “traoısfer” yeryüzünden kaç km yüksekliktedir?
a)

10 km.

b)

11 km.

c)

12 km.

d)

15 km.

e)

20 km.

3.

Meteorolojik olayların meydana geldiği atmosfer tabakası neresidir?

a) Termosfer
b) Troposfer
c) İyonosfer
d) Stratosfer
e) Mezosfer
4.

Troposferde her 100 m de sıcaklık ne kadar düşer?

a)

1.5 oC

b)

1.0 oC

c)

0.5 oC

d)

0.65 oC

e)

Hiçbiri

5.

Kandaki Hemoglobin ile birleşerek “Karboksi-Hemoglobin” oluşturan kirletici
hangisidir?
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a)

SOx

b)

VOC

c)

CH4

d)

NOx

e)

CO

6.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin ekonomik etkilerinden değildir?

a)
Yakıtların tam olarak yanmaması sonucunda hem hava kirliliği oluşmakta hem
de yakıt israfı nedeni ile ekonomik kayıp
b)
Hava kirliliği olan bölgeler de temizlik için daha fazla temizlik maddesi
harcanması ile ekonomik kayıp
c)
Özellikle hava kirletici maddelerden Hidrojen sülfür’ün kurşunla birleşmesi
sonucu oluşan kurşun sülfür yapıların dış yüzey boyalarını etkileyerek koyulaşmasına
neden oluşu
d)

İnsan sağlığına olumsuz yönde etkileme

e)

Kirletici maddelerden kükürt dioksit’in su ile birleşmesi sonucu oluşan Asit
damlacıklarının yapıların dış cephelerinde aşınma ve korozyana neden oluşu

7.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin biyolojik etkilerinden değildir?

a)
Hava kirleticilerden özellikle kükürt dioksitin bitki gelişimini engelleyerek yeşil
alanların azalmasına neden oluşu
b)
Hava kirliliği olan bölgeler de temizlik için daha fazla temizlik maddesi
harcanması ile ekonomik kayıp
c)
Aerosoller gibi katı maddelerin bitki yaprakları üzerine çökerek klorofil
sentezini engellemesi
d)
Özellikle sanayii bölgelerinde havaya atılan florürler nedeni ile bu bölgede
otlayan hayvanlarda kaşeksi oluşumu
e)

İnsan sağlığına olumsuz yönde etkileme

8)

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerinden biridir?

a)
Hava kirliliği sonucu güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması engellenerek özellikle
gelişme çağındaki çocuklarda Raşitizm gibi patolojiler ortaya çıkabilir.
b)

Hava kirliği sonucu oluşan kirletici maddelerin kötü kokuları ve görüş alanının
kısıtlanması sonucunda insanlarda sıkıntı, iştahsızlık gibi psikolojik olumsuz etkiler
ortaya çıkabilir.
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c)

Hava kirliliği sonucu kirletici maddelere kısa süreli maruz kalınması sonucunda
gözlerde yanma, burun ve boğazda irritasyon, solunum epiteli tahrişi, öksürük, özellikle
çocuklar ve kalp solunum sistemi hastalarının durumlarında ağırlaşma oluşabilir.

d)

Hava kirliliği sonucu kirletici maddelere uzun süreli maruz kalınması sonucunda Kronik
bronşit, amfizem, kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi hastalıklar oluşabilir.

e)

Hepsi

9)

Karbon dioksit miktarının %10 artışı yeryüzü sıcaklığını ortalama kaç oC artar?

a)

0.5oC

b)

1.0oC

c)

1.5oC

d)

2.0oC

e)

2.5oC

10)

Havada izin verilen Azot dioksitin konsantrasyonu maksimum kaç ppm dir?

a)

3 ppm

b)

5 ppm

c)

8 ppm

d)

10 ppm

e)

15 ppm

Cevaplar
1) e, 2) c,3) b, 4) d, 5) e, 6) d, 7) b, 8) e, 9) c, 10) b.
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7. HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İç Ortam Hava Kirliliği Tanımı
7.2. İç Ortam Hava kalitesi Oluşumunda Yapı Malzemelerinin Rolü
7.3. Yapı İçindeki Kirleticilerin Etkilerini azaltma Yöntemleri
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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

İç Ortam Hava Kirliliği
Tanımını yapabilmek.
İç Ortam Hava kalitesi
Oluşumunda Yapı
Malzemelerinin Rolü
hakkında bilgi sahibi olmak.
Yapı İçindeki Kirleticilerin
Etkilerini azaltmak için
uygulanabilecek yöntemler
konusunda bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.

İç Ortam Hava Kalitesi
İç Ortamdaki Yapı Malzemeleri
Hasta Bina Sendromu
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Giriş
İnsanların zamanlarının yaklaşık %80-90’ını geçirdiği konutlar, okullar, resmi binalar,
kapalı spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi mekânlar kapalı alanlar olarak
belirtilmektedir. Dolayısıyla insanların çalıştıkları işlerde göz önüne alındığında zamanlarının
çok büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçirmektedir. Bu açıdan bu tip alanlardaki iç ortam
hava kirleticilerin önemi günümüzde giderek artış göstermektedir.
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7.1. İç Ortam Hava Kirliliği Tanımı
Kapalı ortamlar insanların zamanlarının yaklaşık %80-90’ını geçirdiği konutlar, okullar,
resmi binalar, kapalı spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi mekânlardır. Kapalı
ortamlarda ısı, ışık, gürültü gibi faktörlerin yanı sıra, ortam havasının da burada yaşayan
kişilerin sağlıkları, rahatlıkları ve verimlilikleri üzerine etkileri vardır. Ancak bu etkilerin
yeterince önemsenmemesinin nedeni, kapalı ortam hava kirliliği etkilerinin genellikle uzun
sürede ortaya çıkması, yaşamı ve sağlığı doğrudan ya da acil olarak tehdit etmemesidir.
Kapalı ortamlar ile ilgili sorunların tanımlanması 1970 li yıların başındaki petrol krizi
sonrası, enerji kısıtlamasının uygulandığı, döneme rastlamaktadır. Petrol fiyatlarındaki artış ile
enerji üretmek için gerekli maliyetler yükselmiş, bu durumda enerji tasarrufunu gündeme
getirmiştir. Binalar, geçirgenliği hemen hemen hiç olmayan bir “kabuk” ile kaplanmış ve
pencereler sürekli olarak kapalı tutulmuştur. Ayrıca binalardaki havalandırmanın da azaltılması
yoluna gidilmiştir. Bu dönemde doğal ürünlerden uzaklaşma başlamış, ağaç, mermer ve doğal
liflerin yerini, sunta, sentetik lifler ve plastikler almıştır. Bu yeni ürünler petrolün son ürünleri
olup, bunların çoğu kapalı ortam havasında dağılabilmekte ve birikebilmektedir. Son
zamanlarda üzerinde sıkça düşündüren bir konu olan iç ortam (indoor) hava kirliliği insan
yaşamını direk olarak etkilemektedir. Bu nedenle iç ortam (indoor) hava kirliliği, dış ortam
(outdoor) hava kirliliğinden kat ve kat daha fazla olduğu tespit edilmektedir.
İç ortam hava kalitesi konusunda son zamanlarda ciddi çalışmalar gerçekleştirilmekte,
pek çok alanda yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar, insanlar tarafından hem ikame hem
diğer amaçlar için kullanılan bina içlerindeki havanın, insan sağlığına zarar verebilecek şekilde
çeşitli gazlarla ve partikül ölçekli kirleticilerle kirlendiğini göstermektedir. İnsanlar kapalı
ortamlarda ortalama olarak 16–24 saat/gün geçirirken dış ortamlarda sadece 2 saat/gün zaman
harcamaktadırlar. Dolayısıyla zararlı gaz ve partiküller ile en fazla etkileşim iç ortamda
meydana gelmektedir.
Geçmişte, kapalı bir ortamda bulunmanın insanları dış ortamdaki kirli havadan
koruduğuna dair bir görüş bulunmaktaydı. Gerçekte ise, çevre koruma konusunda kontrol planı
yapan uzmanlar, kapalı bir ortamda bulunan insanların, iç ortam havası tarafından etkilendiğini
söylemektedirler. Bu durum özellikle kalp ve solunum yolu hastalıkları açısından risk taşıyan
kişileri olumsuz yönde etkilemektedir. Dış ortam hava kirliliği (CO2, su buharı, O3, formaldehit,
VOC vb.), mikrobiyolojik etmenler (mantarlar, virüsler, bakteriler, maytlar, algler ve diğer
alerjenler), radon ve elektromanyetik radyasyon da kapalı ortam havasını etkilemektedir.
Binalarda yaşayan kişilerin sigara içmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak vb. etkinlikleri
sonucunda da bazı kimyasal maddeler ve partiküller kapalı ortam havasına eklenmektedir.
Binanın kendisi, mobilyaları ve diğer malzemeleri partikül ve kimyasal maddelerin
artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kirleticilerle tek tek uğraşmak için düzenlemeler yapmak,
başarısız, pahalı ve yetersizdir.
Kapalı ortam içinde bilinen yüzlerce kimyasaldan etkilenim düzeylerini belirlemek çok
zor bir iştir. Bu bileşikler arasındaki olası etkileşim bunu daha da güçleştirmektedir. Kapalı
ortam hava kalitesi, belirtilen değerleri aşması halinde özellikle duyarlı kişileri olumsuz yönde
etkilemektedir. Özellikle endüstriyel tesislerde çalışanlar kullanılan kimyasal maddelere bağlı
olarak iç ortam havasından oldukça etkilenmekte ve zamanla sağlık problemleri ortaya
çıkabilmektedir.
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Karbon oksitleri (COX), Azot oksitleri (NOX), Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
(PAH), Radon (Rd), Formaldehit, Su buharı, Sigara dumanı, havadan kaynaklanan alerjenler,
patojenler, mineral lifler, polimerler, tüketici eşyalarından kaynaklanan toksik emisyonlar gibi
iç ortam kirleticileri; ev, büro, okul gibi kapalı alanlardaki aktiviteler sırasında ortama karışarak
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır.
Çoğu zaman iç ortamdaki Karbon monoksit, Solunabilir partiküller, Formaldehit, Azot
oksit, Radon gibi kirleticilerin konsantrasyonları dış ortamdakinden daha fazladır. İç ortamdaki
kirleticilerden insan sağlığını en çok etkileyen sigara içimidir. Aynı ortamda bulunan, sigara
içmeyen kişiler de sigara dumanından etkilenmekte ve bu kişilere de “pasif içiciler” adı
verilmektedir.
Son yıllarda, genelde iç ortamda yaşayan kişilerin sağlıkları ile ilgili bir atkım
şikâyetleri olduğu tespit edilmiş, bu nedenle iç ortam hava kirliliği konusundaki çalışmalara
ağırlık verilmeye başlanmıştır. Söz konusu şikâyetlerin, enerji korunması amacıyla ısı
yalıtımının gerçekleştirildiği ve buna bağlı olarak iç ortam hava sirkülasyonunun en az düzeye
indiği, yetersiz havalandırmanın yapıldığı, tekstil mamulü (duvardan duvara halı, duvar
kaplamasında kullanılan kumaşlar) materyallerin fazlası ile kullanıldığı, dış ortama açılmayan
pencerelerin bulunduğu ve klima cihazlarının kullanıldığı iç ortamlarda rastlanmaktadır.
Şikâyetlerin genelde deri ve mukoz doku (ağız ve burun içi) kuruluğu, deri kızarıklıkları,
zihinsel yorgunluklar, baş ağrısı, sıklıkla rastlanılan solunum yolu enfeksiyonları, öksürük, ses
boğukluğu, ses kısıklığı, mide bulantısı, baş dönmesi, kas seğirmesi ve tanımlanamayan alerjik
reaksiyonlar olduğu belirtilmektedir. Bu şikâyetlerin tümüne “Hasta Bina Sendromu (Sick
Building Syndrome) adı verilmektedir. Bazı kapalı ortam kirleticileri temel olarak dış ortamdan
kaynaklanırken, bazılarının da ev içi kaynaklardan oluştuğu düşünülmektedir.
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Şekil 1: İç Ortam hava kirlenmesinin oluşum şekli

Bunlar arasında havada asılı solunabilen parçacıklar (PM), Kükürt dioksit (SO2), Azot
dioksit (NO2), Karbon monoksit (CO), Fotokimyasal oksidanlar, Kurşun (Pb) ve bazı
oksidanlar sayılabilmektedir. Örneğin, Standart bir ev yılda yaklaşık olarak 18 kg toza maruz
kalır, bu tozlar da yataklarda, yastıklarda, ahşaplarda yaşayan 15 tür keneyi evimize taşımaya
yardımcı olur. Gözle görülmeyen bu canlılar yaklaşık olarak 45 gün yaşar ve 42.000 kadarı tek
bir toz zerreciğinin üstünde yaşayabilir. Yapılan çalışmalar da sadece toz keneleri yüzünden
yılda 200,000 astım hastası hastaneye kaldırılmaktadır. İç ortam hava kirlenmesinin oluşum
basamaklarını şekil 1 de görebilmekteyiz. Şekilden de anlaşılacağı üzere Solunabilir partikül
maddeler (PM), Uçucu organik bileşikler (VOC), Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit
(CO2), Formaldehit (HCHO), Azot oksitler (NOX) ve diğer kirleticilerin iç ortama giriş
kaynakları:
● Sızarak yeraltından,
● Havalandırma yoluyla dış ortamdan,
● Temizlik ürünlerinin kullanılması,
● Sigara dumanı,
● Bina garajında çalışır durumda bulunan araçlardan,
● Binalarda döşeme amacıyla kullanılan malzemelerden,
●

Taşıtlardan olabilmektedir.
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Pek çok ticari bina ve konutlarda iç ortam hava kalitesine neden olacak birden fazla
kaynak bulunmaktadır. Partikülleri veya gazları havaya yayan kaynaklar bina içlerinde hava
kirliliğine sebep olan en önemli nedenlerdendir. Yetersiz havalandırma sonucu, iç ortamdaki
kaynaklardan oluşan emisyonları seyreltmek için dışarıdan yeterli hava alınamaz ve iç
ortamdaki kirli havayı da dışarı çıkarma imkânı oluşamamaktadır. Yüksek sıcaklık ve rutubet
de bazı kirleticilerin konsantrasyonunun artmasına neden olabilmektedir. Kapalı ortamlarda
çalışan ve zaman geçiren insanların, teneffüs ettiği iç hava değişimi de yapılan işe ve bulunulan
ortama göre farklılıklar göstermektedir. ASHRAE 62-1989 standardı 25 m3/saat kişi olarak bir
değere yükseltmiş, “Healty Building 2000” toplantısında iç ortam için gerekli dış hava
ihtiyacının alt sınırının 36 m3/saat (10 lt./saniye) olması gerektiği belirtilmiştir. Bu oran arttıkça,
iç hava kalitesinden yakınmalar azalmaktadır. 100 m2’lik bir konutun yüksekliği 3,5 m alınırsa,
dış hava ihtiyacı 175–350 m3/saat olarak kabul edilebilmektedir. İç ortam hava kalitesi kolayca
tanımlanabilen ve anlaşılabilen basit bir kavram değildir. Çünkü etki şekilleri farklı ve düzeyleri
sürekli değişen birtakım etkenlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır (EPA 1997).
Normal koşullarda belli karışımlara sahip olan ve içinde insan sağlığı için zararlı madde
içermeyen hava olarak tanımlanan sağlıklı iç ortam hava kalitesi, birtakım yapı içi ve dışı
kirletici kaynaklar nedeniyle özelliği değişerek bozulmakta ve önemli sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1984 yılında sunduğu raporda, küresel
olarak, yapıların %30’undan fazlasında iç ortam hava kalitesiyle ilgili şikâyetlerin bulunduğu,
bu şikayetlerin ise kullanıcıların yapıda geçirdikleri zamanla ve yapının iç ortam özellikleriyle
bağlantılı olduğu ileri sürülmektedir (EPA 1994)

7.2. İç Hava Kalitesinin Oluşumunda Yapı Malzemelerini Rolü
Yapı ve çevre karşılıklı etkileşim içerisindedir. Çevre, yapılar üzerinde bazı olumsuz
etkilerde bulunurken, yapılarında küresel, yerel ve iç çevre üzerinde etkiler de oluşturmaktadır.
Bu etkileşimlerin sonucunda, insan sağlığının doğrudan ve dolaylı şekilde bozulma riski ortaya
çıkmakta ve çalışma verimliliği azalmaktadır.
Bina tasarımcılarının önde gelen sorunlulukları arasında yapıların kullanıcılar için
güvenilir olması, binaların konforlu olması ve sağlığı tehdit eden bir durumun oluşmaması
şeklinde belirtilmektedir. İnsanların barınma gereksinimi karşılarken, aynı zamanda yapı içinde
sağlıkları için uygun koşullar oluşturulmalıdır. Bu koşullardan bir tanesi de uygun bir iç hava
kalitesinin sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda yapılara ekolojik özellik kazandıran önemli bir
ölçüttür.
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), “Sağlıklı yapılar, sağlıklı
insanlar” konusuna yönelik hazırladığı bir raporda, insan sağlığı üzerinde iç çevrenin çok büyük
bir etkiye sahip olduğunu, insan yaşamının ortalama %90’ının geçtiği iç ortamlardaki kirlilik
düzeyinin, çoğu zaman dış ortamdan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Yine aynı raporda, iç
ortamlardaki kirliliklerin her yıl binlerce solunum yolu hastalığı ve yüzlerce kanser ölümlerine
neden olduğunun tahmin edildiği, iç ortam hava kirliliklerine maruz kalan binlerce çocuğun
kanındaki kurşun düzeyinin yükseldiğinin anlaşıldığı açıklanmıştır (EPA 2001). Bu nedenlerle
iç ortam hava kalitesinin sağlanması konusunda, tasarımcıların, kullanıcıların, yapı malzeme
üreticilerin vb. bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu bilinçlenme, insan sağlığını, konforunu ve
bulunduğu yapıdan memnuniyetini gözetme yanında, iş yerlerinde çalışma verimliliğini de
etkilemesi açısından önemli olmaktadır. İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi ile daha yüksek
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verimlilik ve daha az iş kaybı sağlanabileceği gibi, tıbbi tedaviler nedeniyle ortaya çıkan
ekonomik kayıpların da önüne geçilebilmektedir.
İç ortam hava kalitesinin oluşmasında, çeşitli etkenler ile birlikte iç ortamda kullanılan
yapı malzemelerinin de önemli bir rolü bulunmaktadır. Çünkü bazı yapı malzemeleri, çeşitli
özellikleri nedeniyle ortama gaz veya parçacık halinde kirleticiler yayarak, iç ortam havasını
olumsuz yönde etkilemektedir.
Tasarım aşamasında, çok sayıda ölçüte bağlı olarak seçilen yapı malzemelerinin, bu
özelliklerinin de araştırılarak ortaya konması, yapılan seçimi insan sağlığını gözetecek şekilde
yönlendirerek, alternatif çözümler üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir. Yapı içindeki
koşullara bağlı olarak insanlarda görülen sorunlar “Hasta Bina Sendromu (Sick Building
Syndrome)” ve “Yapıyla Bağlantılı Rahatsızlıklar (Building Related Illness)” olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Bu olumsuz koşulların oluşturduğu sağlık problemleri tablo 1 de
gösterilmektedir.
HASTA BİNA SENDROMU

YAPIYLA BAĞLANTILI HASTALIKLAR

Baş ağrısı,
Göz, burun ve boğazda tahriş,
Kızarıklık, çok sıklıkla enfeksiyon ve
Kuru öksürük,

Öksürük,

Hırıltılı nefes alma, ses kısıklığı, ciltte
Kaşıntı veya kuruma,

Ateş

Baş dönmesi ve mide bulantısı,
Konsantrasyonda güçlük, yorgunluk,
Kokulara karşı hassasiyet

Kas ağrıları

● Belirtilerin
bilinmiyor.

nedeni

tam

olarak

● Şikâyetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan
sonra azalıyor veya yok oluyor.

Nefes darlığı

Üşüme

● Belirtiler klinik olarak tanımlanabiliyor ve
nedenleri kesin olarak teşhis edilebiliyor.
● Şikâyetler yapıdan ayrıldıktan sonra da devam
ediyor.

Tablo1: Yapı içindeki koşullara bağlı olarak insanlarda görülen sorunlar
İnsanların şikâyetlerin sonucunda, yapıyı terk etmeleri ile beraber yakınmalarında ciddi
azalmaların oluştuğu tespit edilmekte, bu durumun yapılarda kullanılan malzemelerden
kaynaklandığı bilinse de nedenleri kesin olarak teşhis edilememektedir. Yapılan pek çok
çalışma sonucunda, iç ortam hava kalitesinin meydana gelen rahatsızlıkların oluşumunda tek
başına neden olmasa bile, bu rahatsızlıkları hızlandırdığı ve şiddetlendirdiği belirtilmektedir.
Yapıyla bağlantılı hastalıkları, Hasta Bina Sendromundan ayıran en önemli fark, belirtilerinin
klinik olarak tanımlanabilmesi ve nedenlerinin açıkça belli olmasıdır.
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Yapıyla bağlantılı hastalıklar grubuna giren şikâyetler, Hasta Bina Sendromu
rahatsızlıklarının tersine, kullanıcının yapıyı terk etmesinden sonra da sürmektedir.
Bu bakımdan yapıyla bağlantılı hastalıklar insan sağlığı açısından çok daha önemlidir.
Halk sağlığı açısından Hasta Bina Sendromu sağlık sorunları oluşturmasının yanı sıra,
iş verimliliği üzerinde de etki oluşturması açısından önem taşımaktadır.
İç ortamda kullanılan bazı yapı malzemeleri, önemli kirletici kaynağı olarak iç ortam
hava kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunlardan yayılan kirletici türleri ve
miktarları, malzemenin özelliklerine göre değişim göstermektedir. Tablo 2 de üretilen
kirleticilerin türlerine göre oluşturdukları sağlık etkileri belirtilmektedir.
Kirletici Türleri

Sağlık Etkileri

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Hasta Yapı Sendromu

Formaldehit

Deride kızarıklık, tahriş, kanser şüphesi

PVC

Hormon bozukluğu

Radon

Akciğer kanseri (özellikle sigara içenlerde)

Lifler

Solunum yolu rahatsızlıkları, kanser

Kurşun

Çocuklarda gelişim bozuklukları

Tablo 0: Yapı malzemelerinden kaynaklanan kirleticiler ve sağlık etkileri
Tablodan da görüldüğü üzere, bina içinde kullanılan malzemenin türüne göre
oluşturduğu sağlık etkileri farklı olmaktadır. Hormon bozukluklarında, kansere kadar pek çok
sağlık probleminin kaynakları arasında belirtilebilecek bu malzemelerin kullanımı aşamasında
çok dikkatli olunması gerekmektedir. İç ortam havasında kirleticilerin oluşumunu sağlayan
kaynaklar tablo 3 de belirtilmektedir.
Kirleticiler

Kaynaklar

VOC
Formaldehit

PVC

Bazı boyalar, solvent içerikli vernik ve
cilalar, halı ve öteki bazı kaplama
ürünleri, köpük şeklindeki yalıtım
malzemeleri, preslenmiş yapay ahşap,
yapıştırıcılar, duman, gaz yakan aletler

PVC reçinesinden yapılmış yapı malzeme
ve gereçleri,
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Naftalin

Kömür katranı içerikli yalıtım örtüleri

Pentaklorpenol

Ahşap, tuğla, kerpiç vb. malzemelere
uygulanan koruyucular

Radon

Toprak, tuğla, doğal taş, doğal taş içerikli
yapı malzemeleri ve elemanları (kaynağı
yeraltından elde edilen malzemeler)

Nitrojen

Havalandırmasız kerosen ısıtıcılar ve gaz
sobaları, odun sobaları, şömineler,
havalandırmasız soba ve ısıtıcılar

CO

Havalandırmasız kerosen ısıtıcılar ve gaz
sobaları, odun sobaları, şömineler,
havalandırmasız soba ve ısıtıcılar

Pestisitler

Ev zararlılarına karşı kullanılan ilaçlar ve
dezenfekte ediciler

Bakteriler

Nemlenmiş ve bozulmuş halı ve yapı
malzemeleri

Virüsler

Ev hayvanları, gerekli bakım ve temizliği
yapılmayan yapı elemanları

Polenler

Havalandırma ve çeşitli açıklıklar
vasıtasıyla dışarıdan içeriye giren hava

Asbest lifleri

Bozulmuş, eskimiş durumdaki asbest
içerikli yalıtım, sıva ve öteki yapı
malzemeleri ile elemanları

Lif

Cam yünü, taş yünü ve seramik yünü gibi
yalıtım malzemeleri

Kurşun

Yıpranmış, dökülmüş kurşun bazlı
boyalar, kirlenmiş toprak, toz ve içme
suları

Kimyasallar

Biyolojik

Parçacıklar ve Lifler

Tablo 3: İç hava kalitesini etkileyen yapı malzemeleri
İç hava kalitesini etkileyen birçok etkenin içinde yapı malzemelerinin önemeli rol
oynaması sebebiyle, malzeme içeriğine yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Yapı
malzemelerinden kaynaklanan iç ortam hava kirleticilerini kontrol altına almak için
uygulanacak önlemler üç ana grupta toplanmaktadır.
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7.3. Yapı İçinde Oluşan Kirleticilerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik
Yöntemler
Kaynaklar yok edilerek kirleticilerin ortaya çıkması önlenemiyorsa, onların insanlarla
etkileşimini en aza indirme yollarını araştırmak ve uygulamak önemli olmaktadır. Tasarım
aşamasında çeşitli nedenlerle uygun malzeme seçimi yapılmamışsa, kullanım aşamasında
bunların zararlı etkilerini önlemeye veya azaltmaya yönelik yöntemler uygulanabilir. Bunun en
basit yolu kirletici yayan malzemenin bu yayılımını önleyecek şekilde maddeyle kaplamaktır.
İkinci yöntem ise iç ortamda oluşan kirletici düzeyini düşürmek, seyreltmek için bunların etkili
bir havalandırmayla dışarı taşınmasını sağlamaktır.

7.3.1. Yapı Özellikleri ve İç Ortam Hava Kalitesi Gelişimi
Yapı içindeki diğer koşullar iyileştirilerek de kirleticilerin etkisi azaltılabilmektedir.
Örneğin yapı içinde uygun bir sıcaklık ve nem oranının sağlanması formaldehit çıkışını
azaltmaktadır. Ayrıca ortamın temiz tutulması ve eskiyen malzemelerin değiştirilmesi de
kirletici etkilerini azaltmada kullanılabilecek yöntemlerdendir. İç ortam hava kalitesinin
sağlıklı olabilmesi amacıyla hava sirkülâsyonuna ayrıca önem verilmelidir. Havalandırma
hızının belirlenmesi, yerleşim yerine ve bu alanda yürütülmesi tahmin edilen aktivitelere bağlı
olarak değişiklik göstermektedir.
Standart bir ev içi hava kalitesi için gerekli olan kişi sayısı, 100 m2 için en fazla 7 kişidir.
Bu değer, karbon dioksit ve diğer kirleticileri kontrol etmek için seçilmiş olup, ortamda değişik
düzeylerde hareket olduğu ve orta derecede sigara içildiği kabul edilerek belirlenmiştir. Çeşitli
ortamlarda bulunması gereken hava miktarı tablo 2–7 de gösterilmektedir. Uluslararası
kaynaklara göre sağlık yönünden sakıncalı koşullar taşıyan evlerde yaşayan insan sayısı 1,5
milyarın üzerindedir ve bunun 1 milyarı kırsal kesimde yaşamını sürdürmektedir. Kentsel
kesimde yaşayan 600 milyonu aşkın kişinin de sağlık açısından sakıncalı koşullarda yaşadıkları
bilinmektedir. Bununla beraber kırsal ve kentsel alanlardaki konutların sağlıkla ilgili sorunlar
açısından önemli farklılıklar gösterdiği bilinmektedir.
Yer

Kişi başına düşen oda Kişi başına taze
hacmi (m3)
hacmi (dk/m3)

Evlerde oturma odaları

30

0,9

Evlerde yatak odaları

20

0,4

Okul-kışla yatakhaneleri

15

0,4

Bürolar

20

0,4

Lokantalar

9

0,8

Okullarda dershaneler

6

0,9

Hasta koğuşları

6

1,9
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hava

Tablo 4: Bazı ortamlarda kişi başına bulunması gereken hava miktarı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün kentsel çevre sağlığı raporunda Azot oksitler (NOX),
Karbon monoksit (CO), Radon (Rd), Formaldehit, sigara dumanı, mineral lifleri ve Kükürt
dioksit (SO2) gibi hava kirleticilerin kapalı ortamların etkili havalandırma yöntemleri ile
azaltılması ile bazı solunum sistemi hastalıkları, entoksikasyon ve kanserlerin azaltılabileceği
bildirilmiştir. Bu yüzden iç ortamların etkin şekilde havalandırılması sağlanmalı ve yukarıdaki
tabloda belirtilen değerlere ulaşılması için çaba sarf edilmelidir.
Yapılarda iç ortam hava kalitesinin değişimini etkileyen çeşitli fiziksel faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler aşağıda ki şekilde sıralanmaktadır.
1) Binanın bakım sorununun olması,
2) Alçak tavanlar veya 2,4m’den yüksek tavanlar,
3) Binanın resmi bina veya resmi sektör tarafından kullanılması,
4) Çok sayıda açık raf bulunması ya da kâğıtların ortada bulunması,
5) Şehir merkezinde izolasyonu iyi yapılmış bir bina olması,
6) Binanın 2000 m2 ve daha büyük bir taban alanı olması,
7) Binanın havalandırma ve ısı kontrolünün belli bir merkezden yapılıyor olması,
8) Binanın 15 yıldan eski olması,
9) Geniş alanlarda halı, dokuma ya da yumuşak mobilya kullanılması,
10) Oda neminin düşük olması,
11) Dış ortam havasının içeriye az ya da çok fazla miktarda girmesi,
12) Kapalı ortamlarda sigara içilmesi,
13) Ortamda nem olması ve mantar üremesi,
14) Bina yapımında kullanılan malzeme türleri,
15) Kullanılan temizlik maddelerinde ortama yayılan kimyasal gazlar ve uçucu bileşiklerdir.
Binalarda iç ortam hava kalitesini arttırmak amacıyla alınması gereken önlem
bulunmaktadır. Bunlar:
1) Uçuculuğu ve toksisitesi düşük bileşiklerden oluşan malzemeler kullanmak,
2) Yeni halıların ve yumuşak döşemelerin kapalı ortamlara yerleştirilmeden önce, uçucu
maddelerden temizlenmesini sağlamak,
3) Fibröz materyallerin kullanımını olabildiğince azaltmak ve silinebilen yüzeyleri arttırmak,
4) Dosya, kitap ve kâğıtları kapalı dolaplarda saklamak,
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5) Binaya yağmur ve vb. nedenlerle su sızıntısı olmasının engellenmesi,
6) Sigara içimini yasaklamak,
7) Binanın hava girişlerini, yoldan ve diğer kirlilik kaynaklarından uzağa yapmak,
8) Havalandırma sistemlerinde etkinliği yüksek olan filtreler kullanmak,
9) Kullanılan filtrelerin periyodik temizliklerinin yapımı,
10) Havalandırma sisteminin içinin temiz kalmasını sağlamak.
şeklinde özetlenebilmektedir.
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Uygulamalar

148

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İç ortam hava kalitesi yönetimi açısından gerekli olan bilgilerin yanı sıra iç ortam hava
kirliliğine neden olan kirleticilerin özellikleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi
sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam hava kirleticilerin ortama giriş kaynaklarından
biridir?
a)

Sigara dumanı,

b)

Temizlik ürünlerinin kullanılması

c)

Havalandırma yoluyla dış ortamdan

d)

Yer altından sızarak

e)

Hepsi

2)

Önemli iç ortam hava kirleticilerinden 3 tanesini yazınız.

3)
Aşağıdakilerden hangisi iç ortamdaki kirleticilerden insan sağlığını en çok
etkileyen kirleticidir?
a)

Sigara içimi,

b)

Sıcaklık,

c)

VOC

d)

Nem,

e)

Hiçbiri

4)
Yapı içindeki koşullara
………………………adı verilir.

bağlı

olarak

insanlarda

görülen

sorunlara

5)

Aşağıdakilerden hangisi Hasta Bina Sendromu özelliklerinden biri değildir?

a)

Belirtilerin nedeni tam olarak bilinmiyor.

b)

Baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, Kızarıklık, çok sıklıkla enfeksiyon ve
Kuru öksürük,

c)

Hırıltılı nefes alma, ses kısıklığı, ciltte Kaşıntı veya kuruma,

d)

Şikâyetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra azalıyor veya yok oluyor.

e)

Şikâyetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra devam ediyor.

6)

Aşağıdakilerden hangisi Yapıyla bağlantılı hastalıkların özelliklerinden
biri değildir?

a)

Öksürük,

b)

Belirtilerin nedeni tam olarak bilinmiyor.
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c)

Nefes darlığı

d)

Kas ağrıları

e)

Şikâyetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra devam ediyor.

7)

Aşağıdakilerden hangisiiç ortamdaki Radon’un en önemli sağlık etkisidir?

a)

Öksürük

b)

Nefes darlığı

c)

Akciğer CA

d)

Kas ağrıları

e)

Başağrısı

8)

Evlerde oturma odalarında kişi başına düşmesi gerekli hava hacmi kaç m3tür?

a)

15

b)

25

c)

35

d)

30

e)

20

9)

Okuldaki dershanelerde kişi başına düşmesi gerekli hava hacmi kaç m3tür?

a)

9

b)

6

c)

8

d)

10

e)

12

10)

Aşağıdakilerden hangisi iç ortam hava kalitesinin özelliklerine olumlu yönde
etki eder?

a)

Sigara içimini yasaklamak

b)

Havalandırma sisteminin içinin temiz kalmasını sağlamak

c)

Havalandırma sistemlerinde etkinliği yüksek olan filtreler kullanmak,

d)

Kullanılan filtrelerin periyodik temizliklerinin yapımı

e)

Hepsi
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Cevaplar
1) e, 2) CO, SOx, VOC, 3) a, 4) Hasta Bina Sendromu, 5) e, 6) b, 7) c, 8) d, 9) b, 10) e
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8. HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

İç Ortam Hava Kirleticileri ve Standart Değerler

8.2.

Önemli İç Ortam Hava Kirletici Türleri

8.3.

İç Ortam Hava Kirletici Kaynakları ve Sağlık Etkileri

8.4.

İç Ortam Hava Kirleticilerinin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

156

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İç Ortam Hava
Kirleticilerive Standart
Değerleri konusunda bilgi
sahibi olmak.

Önemli İç Ortam Hava
Kirletici türlerinin özellikleri
konusunda bilgi sahibi
olmak.
İç Ortam Hava Kirletici
Kaynakları ve Sağlık
Etkileri hakkında bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.

Standartlar
Sağlık Etkileri
Hava Kirleticilerinin Azaltılması
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Giriş
Gelişen şartlar insanların iç ortamda daha fazla vakit geçirmelerine sebep olmaktadır. Bu
artan sürede yeni kirletici türlerinin ve çeşitli sağlık risklerinin oluşmasına neden olmaktadır.
Bu açıdan söz konusu kirleticilerin kontrol altına alınması ve sağlık etkilerinin minimuma
indirlmesi gerekmektedir.
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8.1. İç Ortam Hava Kirleticileri ve Standart Değerler
Çok sayıda hava kirleticisi kapılı ortamlarda bulunmaktadır. Bu kirleticiler iç ortamın
fiziksel koşullarına, binaların dizaynına, yapıların bulunduğu dış çevrenin özelliklerine, yapı
içinde zaman geçiren kişilerin davranışlarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bazı
durumlarda aynı yapı içindeki farklı odalarda ölçülen kirleticilerin değişik değerlerine
rastlanabilmektedir.
Bazı kapalı ortam kirleticileri temel olarak dış ortamdan kaynaklanırken, bazılarının da
yapı içindeki malzemelerden kaynaklandığı veya konsantrasyonların artmasına neden olduğu
belirtilmektedir. İç ve dış kaynaklardan, gaz veya parçacık şeklinde iç ortam havasına yayılan
çeşitli kirleticiler, iç ortam hava kalitesinin bozulmasının birincil nedeni olarak
gösterilmektedir.
Yapı içi kirletici kaynakları olarak petrol, gaz, kerosen, kömür, ahşap gibi yanıcı ürünler,
çeşitli yapı malzemeleri ve mobilyalar, ıslak ve nemli halılar, ev bakım ve temizlik ürünleri,
merkezi havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri, nemlendirme araçları
gösterilebilmektedir. Ayrıca kullanıcıların bakım ve hobi gibi çeşitli etkinlikleri için
kullandıkları ürünler de iç ortam hava kalitesini etkilemektedir. Bazen de ürünlerin eskimesi
veya bakım ve onarımının gereği gibi yapılamaması, bu ürünlerin ortama kirletici yayan bir
kaynak haline dönüşmesine neden olabilmektedir. İnsan sağlığı açısından ortama yayılan
kirleticinin türü ve miktarı ile etkileme biçimi önemli olmaktadır.
Yapıyı çevreleyen kirli dış hava, yapı içine havalandırma veya çeşitli açıklıklardan sızma
yoluyla girerek iç ortam hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır.
İnsan sağlığına etki edebilecek iç ortam hava kirleticileri arasında: havada asılı solunabilir
parçacıklar (PM), Kükürt Dioksit (SO2), Azot Dioksit (NO2), Karbon Monoksit (CO), Karbon
Dioksit (CO2), Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Ozon (O3), Asbest, Sigara dumanı,
Formaldehit, Kurşun, Pestisitler ve Radon sayılabilmektedir. Tablo 1 de bazı iç ortam hava
kirleticilerinin standart değerleri gösterilmektedir.
Parametreler

EPA

WHO

WSHD

CO

9 (ppm)

9 (ppm)

9 (ppm)

CO2

1000 (ppm)

1000 (ppm)

1000 (ppm)

Ozon

0,05 (ppm)

0,12 (ppm)

0,12 (ppm)

SO2

70 (ppm)

70 (ppm)

70 (ppm)

VOC

3 (ppm)

1–3( ppm)

1–3 (ppm)

22,5–25,5 (0C)

22,5–25,5(0C)

22,5–25,5(0C)

≤70

≤70

22,5–25,5(0C)

Sıcaklık
Nem

Tablo 1: İç ortam hava kirleticileri standart değerleri
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Yukarıda sayılan kirleticilerin kaynakları, sağlık etkileri ve kontrol yöntemleri aşağıda
belirtilmektedir.

8.2. Önemli İç Ortam Hava Kirletici Türleri
8.2.1. Asbest
Asbest, ısıya dayanıklı lifler halinde ayrışma özelliği gösteren hidrosilikat mineral
grubunu içermektedir. İnşaat endüstrisinde, ısı yalıtımında, sürtünmeye direnci azaltmak için
kullanılmaktadır. Asbest yaygın olarak eskimiş, zarar görmüş veya bozulmuş izolasyonu
sağlamak amacıyla kullanılan maddelerden, yangına dayanıklı materyallerden ve zemin
döşemesinde kullanılan çeşitli kaplamalardan iç ortama yayıldığı bilinmektedir. Asbest’in
oluşturduğu sağlık etkileri kısa sürede ortaya çıkmazken; Gastrointestinal sistem ve
akciğerlerde kansere yol açtığı tespit edilmiştir.
Yine akciğerlerde asbestos olarak adlandırılan “fibröz” hastalığı da asbestin neden
olduğu en önemli meslek hastalığı olarak bilinmektedir. Sigara içenlerin asbest varlığında
akciğer kanserine yakalanma oranının daha yüksek olduğu da belirtilmektedir. Asbest için izin
verilen en yüksek doz 1 lif/cm3 olup, ortamdaki asbest düzeyini düşürmek için ciddi önlemler
alınması gerekmektedir. Söz konusu kontrol yöntemleri arasında, asbest içeren malzemeler
zarar görmemiş bile olsa ortamdan uzaklaştırılmaları, asbest karışımlarında ve temizliğinde
gerekli kontrol önlemleri için eğitilmiş ve kalifiye kişilerin kullanılması gibi önlemler
düşünülmelidir.

8.2.2. Karbon Monoksit (CO)
Karbon monoksitin iç ortamdaki ana kaynakları binaların çevresinden içeriye giren
eksoz dumanları ve havalandırma sistemi iyi olmayan ocaklardan yayılan dumanlardır. Çıkışı
olmayan kerosen ve gaz yüzey ısıtıcıları, sızdıran bacalar ve fırınlar, gaz su ısıtıcıları, odun
sobaları, yanan yüzeyler, gaz sobaları, garajlardaki otomobillerin eksoz dumanları ve sigara
dumanı karbon monoksitin iç ortama yayılmasına neden olan kaynaklar arasında
sayılabilmektedir. Karbon monoksitin oluşturduğu sağlık etkilerini düşük konsantrasyonlar da
bile farkına varmak mümkün olabilmektedir.
Sağlıklı insanlarda bile düşük konsantrasyonlarda maruziyet sonucu yorgunluk ve kalp
hastalıklarıyla göğüs ağrılarına neden olabilmektedir. Yüksek konsantrasyonlar da ise görme
duyusunun ve iletişimim azalmasına yol açmakla beraber; baş ağrıları, baş dönmesi, dengesizlik
ve mide bulantısı gibi şikâyetlerinde oluştuğu tespit edilmiştir. Daha yüksek konsantrasyonlar
ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. İç ortam havasında karbon monoksitin kontrol
edilebilmesi için alınması gereken önlemlerin başında gazla çalışan cihazların sürekli ayarlı
olması ve gaz sobalarından dışarıya çıkışı sağlayan bir fan yapılmasının sağlanmasıdır. Ocak
veya şömine kullanıldığında bacaların açık tutulması, merkezi ısıtma sisteminin yıllık olarak
denetlenmesi, temizlemek ve kontrol etmek amacıyla eğitilmiş kişilerden faydalanılmasının
sağlanmasıdır.

8.2.3. Karbon dioksit (CO2)
Karbon dioksitin iç ortamdaki ana kaynakları sızdıran bacalar ve fırınlar, gaz su
ısıtıcıları, odun sobaları, yanan yüzeyler, gaz sobaları, garajlardaki otomobillerin eksoz
dumanları ve sigara dumanı olarak belirtilmektedir.
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Yine kapalı ortamlardaki kişi sayısı arttıkça ve yeterli havalandırma sağlanmadığı
takdirde mevcut CO2 düzeyi çok daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Dış ortamda
bulunan karbon dioksit miktarı 300–400 ppm arasındadır. Uluslar arası iş yerlerinde izin verilen
en yüksek düzeydeki karbon dioksit miktarı 5000 ppm’dir. Ancak günümüzde genellikle kapalı
ortamlarda 1000 ppm düzeyine gelindiğinde o ortamda yaşayanlarda yakınmaların ve
şikâyetlerin başladığı bildirilmektedir. EPA ve WHO karbon dioksitin aşılmaması gereken üst
değerini 1000 ppm olarak belirtmektedir. Karbon dioksitin oluşturduğu sağlık etkileri: baş
ağrısı, iştahsızlık, göz, burun ve boğaz iritasyonu, üst solunum yolu iritasyonu şeklinde
belirtilmektedir.

8.2.4. Sigara dumanı
Ortamda sigara, pipo ve puro içilmesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu maddelerin
içilmesi sonucu nikotin oluşmakta, oluşan nikotin de iç ortama da yayılarak insan sağlığı
üzerine olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İngiltere’de uzun süreli nikotin etkilenimine
müsaade edilen miktar 500 mg/m3, kısa süreli etkilenim (10 dk) için izin verilen miktar 1500
mg/m3 tür.
Sigara dumanının meydana getirdiği sağlık etkileri: göz, burun ve boğaz tahrişlerine,
baş ağrısına, akciğer kanserine, kalp hastalıklarına, özellikle çocuklar için solunum güçlüğüne
ve kulak enfeksiyonlarına neden olurken, astım oluşumunu da tetiklediği belirtilmektedir.
Sigara dumanının iç ortamda oluşumunu engellemek için alınabilecek önlemler: bina içinde
sigara içilmemesi, çocukların ve özellikle bebeklerin bulunduğu kapalı ortamlarda bu
yasakların çok daha sert bir şekilde denetlenerek uygulanması; bina içinde sigara içilmesine
engel olunamıyorsa havalandırmanın daha düzenli ve sürekli yapılması gibi sayılabilmektedir.

8.2.5. Formaldehit
Endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Urea formaldehit resinleri, bina
endüstrisinde kullanılmaya başlandıktan sonra iç ortam kirleticileri arasına alınmıştır.
Preslenmiş ahşap ürünler ve mobilyalar, izolasyon malzemeleri, sigara dumanı ve yanma
ürünlerinden iç ortama yayılmaktadır. Yer döşemesi, duvar ve tavan için kullanılan ahşap
ürünler ile laminatların yapıştırılmasında sıklıkla formaldehit yapıştırıcılar kullanılmaktadır.
Prefabrik evlerde yaşayan kişiler çok yüksek dozlarda formaldehite maruz
kalmaktadırlar. WHO’nun önerdiği formaldehit düzeyi iç ortam için 0,065 ppm dir. Sağlık
etkileri açısından değerlendirildiğinde: göz, burun ve boğaz tahrişlerine, öksürük, bitkinlik,
isilik, alerjik hastalıklara neden olurken, kanser oluşumuna da yol açabilmektedir. Formaldehiti
azaltmak amacıyla alınabilecek önlemler: başka türlü preslenmiş ahşap kullanmak, ortam
sıcaklığını normal tutmak, rutubeti almak için klima ve nem tutucu kullanmak ve en önemlisi
etkin ve sürekli havalandırma yapmak şeklinde sıralanabilmektedir.

8.2.6. Kurşun
İç ortamdaki kurşun konsantrasyonu, çevre havasının özellikle eksoz gazları ile
kirlendiği durumlarda, duvarların kurşunlu boya ile boyandığında ve kurşunlu maddeler ile
kaynak yapıldığında artış göstermektedir. Kurşun içme suyu, yiyecek ve havadaki tozlar
yardımıyla insan vücuduna girebilmektedir. İnsanlarda kurşuna maruziyet sonrası ortaya çeşitli
sağlık etkileri çıktığı gözlenmiştir. Kurşun insan vücudunda ki tüm sistemleri etkilemektedir.
Kanda 80 μg/dL kurşun bulunması komaya, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Düşük
seviyedeki kurşun ise böbrek, kan hücreleri ve merkezi sinir sistemine etki etmektedir. 10
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μg/dL düzeyindeki kurşun ise zihin ve beden gelişimini zayıflattığı belirtilmektedir. İç
ortamdaki kurşun düzeyini kontrol etmek için özellikle kurşun bazlı boya kullanılmasından
kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Çocukların oyun oynadıkları yerlerin tozsuz ve temiz
olmasına dikkat edilmeli, kurşun içerikli maddelerden uzak durmaları ve temasları mümkün
olduğunca engellenmelidir. Kurşun içerikli boyaların çıkarılması için konunun uzmanlarında
yardım istenmelidir.

8.2.7. Kükürt dioksit (SO2)
Kükürt dioksit (SO2) renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olup kömür, fuel-oil gibi
kükürt içeren yakıtların yanması sırasında, metal ergitme işlemleri ve diğer endüstriyel işlemler
sonucu oluşmaktadır. Ana kaynakları, termik santraller ve endüstriyel kazanlardır. Genel
olarak, en yüksek SO2 konsantrasyonları, büyük endüstriyel kaynakların yakınında
gözlenmektedir. Kükürt dioksit (SO2)’in sağlık etkilerine karşı en hassas grup, çocuklar ile
dışarıda aktif olan astımlı yetişkinlerdir.
Birincil etkisi, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması ve kesik nefes alma gibi belirtilere
sebep olan, solunum yollarının daralmasıdır. SO2 konsantrasyonu ve soluma hızı artarken
rahatsızlık bulguları da artar. Maruziyet kesildiğinde, akciğer fonksiyonu bir saat içinde normal
haline dönmektedir.Çok yüksek konsantrasyonlardaki SO2; hırıltılı solunum, göğüs sıkışması,
astımlı olmayan kişilerde kesik nefes alma gibi belirtilere sebep olabilir.SO2 ve ince partiküllere
uzun süreli maruziyet, solunum hastalıklarına, akciğerlerin savunma mekanizmasında
değişikliklere ve mevcut kalp hastalıklarının kötüleşmesine sebep olabilmektedir. Bu etkilere
karşı en hassas grup, çocuklar, yaşlılar ve kronik akciğer hastalığı veya kalp hastalığı olan
kişilerdir. Kükürt dioksit konsantrasyonunu azaltmak için fosil yakıt kullanımını en aza
indirmek için alternatif enerji kaynaklarını kullanmaktır.

8.2.8. Azot dioksit (NO2)
Kerosen ısıtıcılar, çıkışı olamayan gaz sobalar, ısıtıcılar ve sigara dumanından iç ortama
yayıldığı tahmin edilmektedir. Azot dioksitin meydana getirdiği sağlık etkileri: göz, burun ve
boğaz tahrişlerine neden olurken, akciğer fonksiyonlarını yavaşlattığı ve gençlerde solunum
yolu enfeksiyonlarını arttırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Azot dioksiti iç ortamda
azaltmak için gazla çalışan cihazların ayarları düzenli olarak yapılmalıdır. Çıkışı olan ısıtıcılar
kullanılmalı, gaz sobalarında mutlaka fan kullanmaya özen gösterilmelidir. Bacaların
temizliğine dikkat edilmeli, ayrıca merkezi ısı sisteminin temizliği, bakımı ve kontrolü için
deneyimli kişilerden yararlanılmalıdır.

8.2.9. Ozon (O3)
Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle zehirli, renksiz bir gazdır ve
atmosferin üst katmanlarında yer almaktadır. Gökyüzünün mavi renkte görünmesi bu gaz
sayesinde olmaktadır. Sıvı halde lacivert renge dönüşen ozon gazı, dünyayı güneşten gelen
morötesi radyasyona karşı korumaktadır. Özellikle spreyler içinde düşük miktarlarda da olsa
ozon kullanıldığı bazı kaynaklar tarafından belirtilmektedir. Yine fotokopi makinelerin den iç
ortama ozon yayıldığı da belirtilmektedir. Ancak bu gaz aynı zamanda canlılar için çok
tehlikelidir. Maruz kalındığında gözleri, burnu ve boğazı tahriş ederek solunum sistemini tahrip
eder. Çok az insan ozonun ne kadar öldürücü olduğunun farkındadır. Bir gramın iki yüzde biri
miktarda ozon almak öldürücü olabilir. Bir saç spreyi kutusuna saf ozon konduğu düşünülecek
olursa, bu kutunun tam 14.000 kişiyi öldürebileceği söylenmektedir. EPA’ ya göre ozon için
izin verilen üst sınır değer 0,05 ppm dir.
163

8.2.10. Uçucu Organik Bileşikler (Volatile Organic Compounds, VOC)
Aldehitler ve formaldehitlerden oluşan bu kimyasallar, boya, cila, halı kaplama, yapay
ahşap levhalar, bazı yalıtım malzemeleri, çeşitli dekorasyon malzemeleri gibi çok sayıda yapı
malzemesi ve ev ürünleri endüstrisinde, mobilyalarda, ayrıca bazı temizleyici kozmetik
ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısaca sudaki klordan evde kullanılan cilaya, dış
ortam havasından, ayakkabı boyasına kadar birçok nedenle ev ortamına girebilmektedir. Uçucu
Organik Bileşikler, ürünlerin kullanımı boyunca bulundukları ortama yayılmakta ve ortamda
belli miktarda bikrim yapabilmektedir. Bu kirleticiler tek başlarına veya öteki kimyasallarla
birleşerek çok sayıda ki yapı malzemesinde ve öteki endüstri ürünleri içinde çeşitli amaçlar için
kullanılmaktadır. Örneğin, bazı boyalar ve kaplama malzemeleri içinde koruyucu ve yapıştırıcı,
köpük şeklindeki yalıtım malzemelerinin üretiminde sertleştirici bir eleman olarak yer
almaktadır. Özellikle bazı boya ve preslenmiş ahşap ürünler (parçacıklı levhalar, sert ahşap
yünü levhalar ve orta yoğunlukta lif levhalar) gibi üretimlerinde formaldehit kullanılan yapı
malzemeleri, genel olarak yüksek uçucu organik bileşikler yaymaktadır. Bu nedenle, özellikle
küçük ve yeterli şekilde havalandırılmayan mekânlarda, Uçucu Organik Bileşiklerin düzeyinin
yüksek düzeyler olduğu belirtilmektedir.
EPA (U.S. Environmental Protection Agency)’nın yapmış olduğu çalışmalar da,
insanların bu tür organik içerikli ürünleri kullandıkları zaman, çok yüksek kirlilik düzeyleriyle
karşı karşıya kalabildiklerini ve bu kirliliğin bir süre devam edebildiği belirlenmiştir. Yine
benzer nitelikli çalışmalar sonucu, böyle uçucu organik bileşiklerin bazı durumlarda, iç
ortamlarda dış ortamdakinden 2,5 kat daha fazla bulunabildikleri bulunmuştur. Yapılan
çalışmalar sonucu bazı yapılarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan cam yününe bağlı
olarak iç ortam havasında sürekli olarak 0,31- 0,35 mg/m3 lük uçucu organik bileşiklere (VOC)
rastlanmıştır. Özellikle malzemenin yeni ve iç ortam sıcaklığı ile neminde yüksek olmasıyla
uçucu organik bileşiklerin (VOC) çıkışı yüksek olmakta ancak, yeterli havalandırma yapılarak
konsantrasyonu azaltılmaktadır. Uçucu organik bileşikler (VOC) renksiz fakat keskin
kokuludurlar. İç ortamda bulundukları düzeye göre insan sağlığı üzerinde etkiler
oluşturmaktadır. 2–3 ppm veya daha az düzeydeki uçucu organik bileşiklerle (VOC) temasa
giren kişilerde göz, burun ve boğazda tahriş gibi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. 4–
5 ppm de daha kötü reaksiyonlar ortaya çıkabilmekte, birlikte hafıza kaybı, hapşırma ve cilt
kızarıklıkları oluşmaktadır. 10–20 ppm düzeyinde ise, solunum güçlükleri ile gözlerde, burun
ve boğazda yanma meydana gelebilmektedir. Uçucu organik bileşiklere (VOC) bazı insanlar,
özellikle astım hastaları daha duyarlı olmakta ve bu tip hastalarda gözlenen astım krizlerinin
başlamasına neden olabilmektedir. Uçucu organik bileşikler (VOC) kanserojen etkiye sahip
olduklarından üzerinde dikkatlice durulması gerekmektedir. Bu tür bileşikleri kontrol etmek
için, iç ortamlarda kullanımının en aza indirilmesi veya tamamen kullanmaktan vazgeçilerek,
alternatif ürünlerin kullanımı sağlanmalıdır.

8.2.11. Sıcaklık
Isının insanlar üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalardan
elde edilen birçok bulguya göre, ısı sisteminin performansı ve davranışı etkilediği
belirtilmektedir. Isının gereğinden fazla veya az olması bireyleri olumsuz yönde etkiler. Ortama
uygun giyinen bir insan için gerekli oda ısısının yirmi derece dolayında olduğu söylenebilir. İç
ortam ısısı, mevsime, neme olduğu kadar, kişilere göre de değişim göstermektedir. Giyim ve
ortamın fiziksel koşulları, ısının etkisini değiştirmektedir.
Bu farklı değişkenler dikkate alındığında ısı ortamdaki kişilerin dikkatini ve öğrenme
düzeylerini etkileyen önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İç ortam olarak sınıf ısısı incelendiğinde, ısının fazla yükselmesi öğrencide uyuşukluğa
ve uykuya, düşmesi ise öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden
sınıfın ısısının duruma ve şartlara göre çok iyi bir şekilde ayarlanması gerekir. Çünkü sınıfın
aşırı sıcak veya soğuk olması, öğrencilerin derse yönelik konsantrasyonunu olumsuz yönde
etkilediği bilinmektedir. Bu da öğrencinin başarısının düşmesine neden olabileceğinden okulun
ve özellikle sınıfın ısısının iyi ayarlanması gerekmektedir.

8.2.12. Nem
Havadaki su buharı miktarına “nem” denmektedir. İnsan sağlığı açısından havada belli
oranda nem bulunması gerekmektedir. Havayı neme doyurmak için gerekli su buharı miktarı
ortam sıcaklığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Daha yüksek sıcaklıklarda havadaki
nem miktarını orantılı tutmak için daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle kış
aylarında, kapalı ortamlarda ısınma amacıyla kullanılan soba, kalorifer vb. ısıtma araçlarının
yoğun olarak kullanımı sonucu iç ortamdaki nem miktarı, dış ortama oranla çok fazla azalım
göstermektedir. Örneğin, iç ortam sıcaklığı 20 0C olduğunda 1 kg havayı doyurmak için gerekli
su buharı miktarı 14 gr iken, iç ortam sıcaklığı 25 0C ye çıktığında 20 gr su buharına ihtiyaç
duyulmaktadır. Binaların çoğunda, iç ortamda bulunan su buharının temel kaynağı dış havadır.
Kış mevsiminde iç ortamların iyi izole edilmesi, kapıların, camların az açılması, kalorifer
sistemlerinin çok yoğun bir şekilde kullanılması sonucunda iç ortamda havası gereğinden fazla
kurumaktadır. İnsan sağlığı ve üretkenliği açısından nem miktarı %40–60 arasında olması
gerektiği vurgulanmaktadır. Havanın çok kuru olduğunda dudak çatlakları, göz kaşıntıları,
boğaz ağrıları ve sinüs kaynaklı baş ağrısı sağlık etkileri olarak sıralanabilmektedir.

.3. İç Ortam Hava Kirleticilerinin Kaynakları ve Sağlık Etkileri
Dünyada yaklaşık 2 milyar insan, iç ortamların ısıtılması amacıyla kullanılan yakıtlar
sonucunda oluşan kirleticilere yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır. Sağlıksız iç ortam
koşullarının düzeltilmesi için alınması gereken basit önlemlere bile dikkat edilmemesi
sebebiyle, oluşan kirleticilere izin verilen düzeylerden çok daha yüksekteki konsantrasyonlarda
rastlanmaktadır. İç ortam hava kirleticileri kullandığımız boyadan deterjanlara, mobilyalardan
yer döşemelerine kadar pek çok malzemeden kaynaklandığı gibi; dış ortam havasından da iç
ortama girişim yaparak birikebilmektedirler. Kirleticilerin kaynakları Tablo 2–9 de
gösterilmektedir. Özellikle çocuklar ve kadınlar açısından çok daha tehlikeli olan bu durum,
toplum sağlığını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başlamaktadır. İç ortam hava
kirleticilerinin olduğu yerler güvensiz fiziksel çevreler olarak belirtilmekte; bu yerlerde yaşayan
çocuklarda önemli sağlık sorunları gözlenebilmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklerde pek
çok metabolik olaylar gelişmediğinden iç ortam hava kirleticilerini elimine edememektedirler.
Çocuklar vücut ağırlıklarına oranla yetişkinlerden daha fazla sıvı ve gıda tüketimi yaparken,
daha fazla miktarda nefes alıp vermektedirler. Bu açılardan değerlendirildiğinde iç ortam hava
kirleticileri özellikle gelişme çağındaki çocukların sağlıkları ve gelecekte karşılaşacakları
hastalıkların ortaya çıkması veya zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır.

Kirleticiler

Kaynaklar
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Asbest

Yanmayan, termal ve akustik yalıtım, çimento
üretimi ve otomotiv frenlerde

Karbon Monoksit (CO)

Gaz ocakları, odun ocakları, şömineler, sigara ve
motorlu taşıtlar

Karbon Dioksit (CO2)

Gaz ocakları, odun ocakları, şömineler, sigara ve
motorlu taşıtlar

Sigara Dumanı

Sigara, pipo ve puro içilmesi

Azot Dioksit (NO2)

Yakma kaynakları, araç egzozları

Ozon (O3)

Fotokopi makineleri, printerlar, yüksek gerilim
hatları ve trafolar, elektrostatik hava temizleyiciler
ve dış ortam havası

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Sigara, oda spreyleri, boyalar, vernikler, çözücüler,
ev ve iş yerlerinde kullanılan çeşitli organik
maddeler

Kükürt Dioksit (SO2)

Fosil yakıtlar ve termik santraller

Radon

Radon içeren yapı ürünleri, radon içeren
arıtılmamış toprak suyu, yer altındaki radyoaktif
maddelerin bozunması

Pestisitler

Spreyler, dış ortam uygulamalarındaki kimyasallar

Tablo 0-9: İç ortam hava kirleticilerinin kaynakları
Yine yapılan çalışmalardan iç ortam hava kirleticilerinin gelişmekte olan ülkelerdeki
hastalık oluşumuna neden olan riskler sıralandığında, dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
(indoor air polluion Pakistan who 2005). İç ortam hava kirleticileri global ölçekte 1,6 milyon
ölüme ve %2,7 DALYs (Disability-Adjusted Life Years) neden olduğu belirtilmektedir.
Söz konusu kirleticilere maruziyet sonucunda başta akciğer kanseri olmak üzere, kronik
solunum yolu hastalıkları, pnömoni ve vb. hastalıklar oluşabilmekte olup; gelişmekte olan
ülkelerdeki mevcut diğer sağlık olaylarını da etkilemektedir.
Yine söz konusu kirleticilere maruziyet Tüberküloz, katarakt ve düşük doğum ağırlığı
gibi sonuçlara da yol açabilmektedir.
Eldeki mevcut veriler ışığında iç ortam hava kirleticileri yetişkinlerde çeşitli sağlık
problemleri oluşturmakla beraber, özellikle çocuklarda ciddi hastalıkların artışına neden
olabilmektedir. Bu kirleticiler çocukluk çağında alt solunum yolu enfeksiyonuna ve Pnönoniye
neden olabilmektedir. Kadınlarda ise özellikle Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
neden olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Tablo 2–10 da bazı iç ortam
kirleticilerinin sağlığa olan etkileri belirtilmektedir.
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Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda İç ortam hava kirleticilerinin (Indoor Air
Pollutants-IAP) oluşturduğu sağlık etkileri
1) Akut alt solunum yolu enfeksiyonu çocuklarda,
2) KOAH kadınlarda,
3) Akciğer kanseri,
4) Üst solunum yolu enfeksiyonu ve Orta kulak iltihabı,
5) Astım,
6) Naspharynx ve Larynx kanserleri,
7) Tüberküloz,
8) Perinatal ölümler,
9) Düşük doğum ağırlığı,
10) Göz iritasyonları ve katarakt
olarak belirtilebilmektedir.
Kirletici

Sağlık Üzerine Olası Etkisi

Asbest

Asbestosis,
mezotelyama

CO

Tüm
Baş ağrısı, bulantı, letarji, bilinç
grubundaki
kaybı, kardiyovasküler sisteme etki, ölüm
erkekler

Sigara
dumanı
CO2

akciğer

Yaş ve Cinsiyet

kanseri,

Yetişkin erkek ve
bayan

Çocuklarda
solunum
hastalıkları, akciğer kanseri

sistemi

kadın

yaş
ve

<5 yaş ve tüm
erişkinler

Baş ağrısı, iştahsızlık, göz, burun
Yetişkin erkek ve
ve boğaz iritasyonu, üst solunum yolu
bayan
iritasyonu

Uçucu
Uyku, hafıza kaybı, hapşırma, cilt
Organik Bileşikler
Yetişkin erkek ve
kızarıklıkları,
solunum
güçlükleri,
(VOC)
bayan
gözlerde, burun ve boğazda yanma

Azot dioksit
(NO2)

Göz, burun ve boğaz da tahrişlere,
Yetişkin erkek ve
bulantı,
akciğer
fonksiyonlarında
bayan
yavaşlama, solunum yolu enfeksiyonları,
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Ozon (O3)

Kükürt
Dioksit (SO2)

Radon

Göz, burun ve boğaz da tahrişlere,
akciğer fonksiyonlarında yavaşlama, ölüm

Çocuklar, yaşlılar
Göğüs sıkışması ve kesik nefes
ve kronik akciğer ve kalp
alma, solunum yollarının daralma,
hastalığı olanlar
Tüm
Akciğer kanseri, lenf ve alyuvarlar
grubundaki
ile ilgili hastalıklar
erkekler

kadın

yaş
ve

Tablo 3: Bazı iç ortam kirleticilerinin sağlığa olan etkileri

8.4. İç ortam hava kirleticilerinin azaltılması için yapılması gerekenler
İç ortam hava kalitesinin düzeltilmesi için alınacak önlemler direkt olarak insan
sağlığının korunmasına yönelik olarak alınan iyileştirici önlemlerdir. Uygulanacak kontrol
yöntemleri kirliliği meydana getiren kaynağa özgü olarak tespit edilmelidir.
İç ortam hava kirleticileri önemli sağlık problemlerine neden olabilecek
parametrelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla pek çok yapıda iç ortam hava kalitesine olumsuz
yönde etki yapabilecek birden fazla kaynak bulundurabilmektedir.
Partikülleri veya gazları havaya yayan kaynaklar, bina içlerinde hava kirliliğine neden
olan birincil kaynaklar olarak görünmektedir. Yapı içlerindeki havalandırmanın pek çok zaman
yetersiz olması sebebiyle, kaynaklardan yayılan iç ortam kirleticilerinin dış ortamdan alınan
temiz hava ile seyreltilmesi mümkün olmamakta, ayrıca kirli havanında dışarıya atılması
sağlanamamaktadır. Sıcaklık ve nemin yüksek olması da bazı kirleticilerin
konsantrasyonlarının artmasına neden olmaktadır. İç ortamdaki kirleticilerin varlığına neden
etkenler: iç ortam kaynakları (bina malzemeleri, eşyalar, yanma kaynakları), dış ortam
kaynakları, iç ortamdaki fiziksel durumlar (sıcaklık ve nem), binada yaşayan canlılar vb.
şeklinde özetlenebilmektedir. İç ortam hava kirliliğini kontrol etmek için temelde üç ana
yönteme başvurulması gerekmektedir. Bunlar:
a)

Kaynakta kontrol,

b)

Havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi,

c)

Hava temizleyicilerin kullanımının yaygınlaştırılması
şeklinde belirtilmektedir.

İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesinin en etkili yolu kirlilik kaynaklarını azaltmak
veya bunların yaydığı emisyonları ortadan kaldırmaktadır. Kullanılan yakıt türüne bağı olarak
alternatif olan ve daha az kirletici oluşturan yakıtların kullanılması veya içerde tercih edilen
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boya, eşya, vb. malzemelerin çevre dostu olanlarının kullanılması şeklindeki uygulamalara
geçilerek kaynak kontrolü yapılabilir. Kontrol alternatifleri olarak pencere ve kapıları periyodik
aralıklar ile açarak iç ortamın havalandırılması sağlanmalı, böylece içerside biriken kirli
havanın dış ortamdan alınan temiz hava ile seyreltilmesi sağlanmalıdır. Burada en önemli husus
dışarıdan alınan havanın da temiz olması gerekliliğidir. Hava şartlarının izin verdiği ölçüde bu
ve benzeri işlemler uygulanarak havalandırma sistemleri teçhiz edilmelidir. İç ortam da bulunan
partikül ve gazların temizlenmesi için çeşitli aletler kullanılmaktadır. Bu aletlerin seçiminde en
yüksek oranda kirletici tutan ve en yüksek hava çeken tipleri tercih edilmelidir. Ayrıca bu tip
hava temizleyicileri kullanılırken, periyodik bakımlarının yaptırılması unutulmamalıdır. Aksi
takdirde hava temizleyiciler kirlilik yayan kaynaklar haline dönüşebilmektedirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, önemli iç ortam hava kirleticilerinin özellikleri ve sağlık etkileri ile bu
kirleeticilerin kontrol altına alınması için yapılması gereken işlemler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

EPA ve WHO ya göre iç ortamda müsadele edilen CO değeri kaç ppm dir?

a)

7

b)

6

c)

5

d)

9

e)

10

2)

EPA ve WHO ya göre iç ortamda müsadele edilen CO2 değeri kaç ppm dir?

a)

900

b)

1200

c)

1000

d)

1500

3)

EPA ve WHO ya göre iç ortamda müsadele edilen sıcaklık değeri kaç oC dir?

a)

20.0-22,5

b)

22,5-25,5

c)

17,5-20,5

d)

18,5-21,5

e)

Hiçbiri

4)

EPA ve WHO ya göre iç ortamda müsadele edilen nem değeri kaç tır?

a)

≤70

b)

>75

c)

>85

d)

>90

e)

>95

5)

Fibröz hastalığına neden olan iç ortam hava kirleticisi hangisidir?

a)

CO

b)

VOC
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c)

Asbest

d)

SOX

e)

Hiçbiri

6) EPA ve WHO ya göre iç ortamda müsadele edilen Asbest değeri kaç lif/cm3 tür?
a)

1

b)

3

c)

5

d)

2

e)

4

7)

Aşağıdakilerden hangisi iç ortam hava kirleticilerinin (Indoor Air PollutantsIAP) oluşturduğu sağlık etkilerinden biridir?

a)

KOAH kadınlarda,

b)

Akciğer kanseri,

c)

Üst solunum yolu enfeksiyonu ve Orta kulak iltihabı,

d)

Astım,

e)

Hepsi

8)

İç ortam hava kirleticilerinin global ölçekte % kaç DALYs’e neden olmaktadır?

a)

1.2

b)

2.7

c)

2.3

d)

3.2

e)

2.9

9)

Sigara dumanı ……………. yaş gurubu için daha çok risk oluşturmaktadır.

10)

İç ortam hava kirleticileri global ölçekte kaç milyon ölüme neden olmaktadır?

a)

1.2

b)

2.7

c)

1.6

d)

3.2
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e)

2.9

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) c, 6) a, 7) e, 8) b, 9) <5 yaş, 10) c
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9. GÜRÜLTÜ VE SAĞLIK ETKİLERİ

176

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Gürültünün Tanımı

9.2.

Gürültü Kaynakları

9.3.

Gürültünün Sağlık Etkileri

9.4.

Gürültü Kirliliğini Önlemek Amacıyla Alınması Gereken Önlemler

177

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gürültünün Tanımı yapmak
ve kaynakları konusunda
doğru bilgi sahibi olmak.
Gürültünün Sağlık Etkilerini
tanımlayabilmek.

Gürültü Kirliliğini Önlemek
Amacıyla Alınması Gereken
Önlemleri bilmek.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.

Gürültü Kaynakları
Gürültü ve Sağlık
Gürültüyü Azaltmaya Karşı Önlemler
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Giriş
Hızla artan kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak ortayaçıkan çevresel risklerden
biri de gürültü kirliliğidir. İnsanlar bulundukları ortamlarda bazen farkında bazende farkında
olmadan faklı düzeylerde gürültüye maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle gürültü kaynaklarının
çok iyi bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında ürettikleri gürültü düzeylerinin belirlenerek
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
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9.1. Gürültünün Tanımı
Gürültü fiziksel bir olgu olup, esas kaynağı sestir. Ses ile gürültü ayrımını yapmak zor
olmakla beraber, gürültü “arzu edilmeyen sesler” veya “birbiri üzerine binmiş anarşik ses
dalgaları” olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir deyişle insanın duymak istediği sesleri
engellediği, rahatını veya konsantrasyonunu bozduğu durumlarda ses gürültüdür. Herhangi bir
sesin gürültü olarak algılanması kişiden kişiye ve kişinin içinde bulunduğu psikolojik duruma
göre farklılık göstermektedir. Örneğin sokak satıcısı gibi, çıkardığı gürültüden çıkar temin
edenlere çıkardığı gürültü kulağına hoş gelirken, aynı anda istirahatte olanlarda veya herhangi
bir işe konsantre olmuş olarak çalışanlarda son derece itici ve rahatsızlık verici olmaktadır.
Ses, canlılar âleminde insan ve hayvanlara özgü akustik bir olaydır. Orman ekosisteminde
kendine özgü bir ses kompozisyonu vardır. Hiçbir canlı ormanın kendine özgü müziğinden
rahatsızlık duymaz. Fakat istenmeyen ve beğenilmeyen, kulak tırmalayan sesler Gürültü
Kirliliğine yol açar. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan, rahatsız edici ve hoşa gitmeyen
seslere GÜRÜLTÜ denir. Gürültü insanlarda sağlık açısından geçici bir zaman için ya da
sürekli olarak zara veren seslerdir.
Özellikle hızlı büyüyen şehirlerde, mesken ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe
gelişmesi, trafik yoğunluğunun artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük
hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek
insanlarımızın dinlenebilecekleri, çalışabilecekleri kısaca huzurlu şekilde yaşayabilecekleri
mekânlar azalmaktadır.
Diğer taraftan, başkalarının istirahat hakkına saygının ve çevre hassasiyetinin yeterince
gelişmediği durumlarda, eğlence ve diğer günlük faaliyetlerden kaynaklanan gürültü, yoğun
şikâyetlere ve başta işitme kaybı ve uyku bozukluğu olmak üzere ciddi fiziksel ve ruhsal
rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir.


Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC’dir.



İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil
eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir.



Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi kullanılmaktadır.
dBC olarak ölçülmektedir.

Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup Dünya
Sağlık Örgütünce belirlenen ölçülerin üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde teknolojinin gelişmesine
bağlı olarak ortaya çıkmış olan gürültü sorunu, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi
olmasına
karşın,
ülkemizde
az
bilinen
bir
kirlilik
türüdür.
Avrupa ülkelerinde 1960’lı yıllardan bu yana gürültünün kişisel ve toplumsal yaşam kalitesini
düşürdüğü kabul edilmektedir. Bir diğer ifade ile gürültü kirliliği geri kalmışlığın göstergesi
sayılmaktadır. Hızla artan nüfusla birlikte gürültü kaynaklarının çoğalması, önlemlerin
maliyetini yükseltiyor. Buna birde gürültü kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları ve verim
kaybına ilişkin veriler de eklenince maliyet daha da artmaktadır.
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9.2. Gürültü Kaynakları
Gürültü kaynakları değişik yönlerden gruplandırılabilir. Seslerin doğuş biçimlerine göre
havada ve katı ortamlarda doğan gürültüler, akustik yönden noktasal, çizgisel ve düzlemsel
kaynaklardan yayılabilirler.

9.2.1. Seslerin Doğuş Biçimlerine Göre Gürültü Kaynakları
Akustik kirlilik oluşturan gürültüler; kaynak ve alıcıların bir çevredeki konumuna ve
yayılma yollarına bağlı olarak iki grupta incelebilir:
1. Yapı dışı gürültüler
Yapıların dışında yer alan kaynaklardan üretilen ve gerek yapı içindeki hacimleri ve
gerekse de yapı dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen gürültülerdir. Bunlar da şu
şekilde gruplandırılabilir:


Ulaşım gürültüleri (Karayolu, denizyolu, demiryolu, uçak ve havaalanı gürültüleri)



Endüstri gürültüleri (araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli faaliyetlerden
doğan gürültüler)



Yapım (şantiye) gürültüleri (yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin
gürültüleri)



İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek sesle konuşma, spor ve atış alanları,
müzik sesleri vb)



Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (açık hava sinemaları, eğlence yerleri, reklam ve
propagandalar gibi)

2. Yapı içi gürültüler
Yapıların içinde yer alan kaynaklardan doğan seslerdir.


Konuşma, yürüme ve yükseltilmiş müzik sesleri,



Darbe ve eşya sürtünmeleri ile ev araçlarının gürültüleri



Büro ve garaj gibi yapı içinde yer alan her türlü işyerinden gelen gürültüler



Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat v.b.)

9.2.2. Akustik yönden gürültü kaynakları
1. Noktasal Gürültü Kaynakları
Gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen hassas durumdaki alıcı arasındaki mesafenin
kaynağın en büyük boyutunun 2 katından büyük olduğu durumda değerlendirilen kaynak
noktasal kaynak olarak ele alınmaktadır. (TS ISO 9613-2) Diğer bir deyişle, boyutları ürettiği
sesin dalga boyundan çok büyük olan ve her yöne eşit olarak dağıtım yapan (küresel)
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kaynaklardır. Fiziksel açıdan sabit veya statik olabilirler. Bir yörede yer alan ve alıcılara
yeterince uzak olan bir tek eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.
2. Çizgisel Gürültü Kaynakları
Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile oluşan
kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcının konumu, alıcı ile kaynak arasındaki
mesafe ve kaynak uzunluğuna bağlı olarak işlek bir yol, yan yana yer alan ve aynı alıcıyı
etkileyen çok sayıdaki eğlence yerleri bu gruba örnek verilebilir.
3. Alansal (Düzlemsel) Gürültü Kaynakları
Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları alansal kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcı
noktaya yakın olan bir eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.

9.3. Gürültünün Sağlık Etkileri
Şiddetine ve süresine bağlı olarak gürültü insan sağlığını iki yönde etkilemektedir. Bunlar
işitme ve işitme dışı diğer fonksiyonlar olarak gösterilmektedir.
1956 yılına kadar gürültünün sadece odituvar yani işitme ile ilgili etkileri bilinirken,
Lehmann yaptığı araştırma ile odituvar etki yanında non-odituvar yani işitme dışı etkisinin de
olduğu ortaya çıkmıştır. Çeşitli dB(A) düzeylerine göre bu etkiler, 30 – 60 dB(A) düzeyinde
konsantrasyon bozukluğu, 45 – 50 dB(A) düzeyinde uykusuzluk, 60 – 90 dB(A) düzeyinde kan
basıncı yüksekliği gibi nörovejetatif bozukluklar, 90 – 120 dB(A) düzeyinde işitme kaybı gibi
odituvar bozukluklar ve 120 dB(A) ve daha yüksek düzeylerde kulakta ağrı ve sinir
hücrelerinde ağır bozukluklar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çevre ve ev gürültülerinin 65 – 90
dB(A) düzeyinde olması toplum sağlığını oldukça fazla etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Bu
düzeydeki gürültüler uyarıcı sinyallerin duyulmasını ve algılanmasını bozarak bilhassa iş
kazalarının oluşmasına yol açmakta ve çalışanların emniyeti azalmaktadır. Kalıcı ve geçici
işitme kayıplarına yol açan gürültü düzeyleri insanın en önemli özelliği olan konuşma
yeteneğini etkilemekte ve iletişimin bozulmasına yol açmaktadır. Gürültünün insanlar
üzerindeki olumsuz etkisinin eski dönemlerden beri bilindiği, 120 dB(A) ve daha yüksek
gürültülerin tarihte mahkûmların infazında kullanılmasından anlaşılmaktadır.
İnsan sağlığını etkileyen gürültünün eşik değeri 85 dB(A) olarak gösterilmesine rağmen
daha düşük seviyelerde dahi olumsuz etkileri olduğu ve özellikle ruhsal etkilerinin ortaya çıktığı
bilinmektedir. Gürültünün non- odituvar fonksiyonlar üzerine olan etkisinde başlıca neden
yarattığı strestir. Günün yorgunluğunu atarak yeni bir güne dinlenmiş olarak başlamanın yolu
uykudur. Rahat bir uyku için ortam gürültüsünün 30 – 35 dB(A) düzeyinde olması gerektiği
belirtilmektedir. Gürültünün 40 dB(A) yükselmesi uykuda bulunanların %5’ini uyandırırken,
70dB(A) yükselmesi uyuyanların %30’unu uyandırmaktadır. Hatta 40 – 50 dB(A) ‘lık bir
ortamda uykuya geçiş güçleşmektedir. Bu nedenle yatak odalarının en yüksek 30 – 35 dB(A)
seviyesinde bir gürültüye sahip olması öngörülmektedir.
Gürültü sonucu oluşan stres hipotalamiko – hipofizer sistemi etkileyerek, adenokotrop
hormon salımını uyarmakta ve adrenalin salınımını artırmaktadır. Adrenalin oranının artışı
periferik damarlarda vazokonstriksiyona yani büzülmelere yol açmakta ve sonucunda kan
basıncı artmaktadır. Bu şekilde bir uyaranın tekrarlaması veya devam etmesi durumunda elastik
bir yapıya sahip damar duvarı bozulmakta ve kalıcı yüksek kan basıncı ortaya çıkmaktadır.
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Yüksek kan basıncı hastalığının multifaktöryel nedenli olmasına rağmen yapılan
çalışmalar gürültünün kan basıncı üzerine olan etkisini açıkça göstermektedir. Doğuştan işitme
özürlü olan çocuklarda aynı yaş grubu normal çocuklara göre daha düşük kan basıncının
saptanması, hava alanı çevresinde yaşayanlarda hava alanından uzakta yaşayanlara göre kan
basıncının daha yüksek olması, gürültülü ortamlarda çalışanlarda kan basıncının anlamlı
düzeyde yüksek bulunması, gürültünün kan basıncı üzerine olan etkisini gösteren benzer
çalışmalardır.
Gürültü etkisi ile oluşan işitme kaybı; Akustik aşırı uyarılmaya bağlı olarak oluşan
patoloji primer olarak koklea’yı tutmakta ve buradaki tüy hücrelerini etkilemektedir.
Destekleyici hücrede bulunan hassas epitelin parçaları gürültü etkisi ile yırtılarak basiler
membrandan ayrılmakta veya basiler membranın kendisi yırtılmaktadır. Vasküler alanda
bulunan kan damarlarının yapısı bozulmakta ve bölgeye kan akışı engellenmektedir. Bu şekilde
iç ve dış kulakta bulunan tüy hücresindeki harabiyet 8. kranial sinir dejenerasyonu ile birlikte
olmakta ve sonuç olarak kalıcı işitme kaybı oluşmaktadır.
Gürültü kirliliğinin yarattığı olumsuz etkilerini kısaca özetlemek gerekirse:
1. Fiziksel Etkileri: Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkilerdir.
Geçici ve kalıcı olarak iki bölümde incelenebilir. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici
işitme esiği kayması ve duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır.
Etkilenmenin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmada tekrar
gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır
2. Fizyolojik Etkileri: Bunlar insan vücudunda oluşan değişikliklerdir. Başlıca
fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının
değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları ve ani reflekslerdir
3. Psikolojik Etkileri: Gürültünün psikolojik etkilerinin başında ise; sinir bozukluğu,
korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama gelir. Ani olarak
yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku da oluşturabilmektedir. Ayrıca, davranış
bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres diğer etkileridir.
4. Performans Etkileri: Gürültünün is verimini azaltması ve işitilen seslerin
anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden
fonksiyonların engellenmesi, büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile ilgilidir.
Gürültünün is verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık
islerin yapıldığı ortamın sessiz, basit islerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması
gerektirdiğini göster mistir. Özetle ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan
gürültüsünün fazla olması durumunda is verimliliği düşmektedir.
Kısacası gürültü, herkesi etkileyen bir sorundur. Yüksek gürültü seviyesi olan
ortamlarda, uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu bir çok
araştırmacı tarafından saptanmıştır. Daha düşük seviyeler ya da kısa süreli etkilenmelerde,
işitme duyusuna yönelik belirgin bir zararın saptanması çok kolay olmasa da, gürültünün insan
sağlığı, davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz etkileri belirlenebilmektedir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1996 yılında yayımlanan bir
raporda aşağıdaki tabloda verilen tespitler elde edilmiştir.
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Gündüz (Leq) (dBA)

Etki

55-60

Gürültü rahatsız eder

60-65

Rahatsızlık belirgin bir şekilde artar

65 üzeri

Davranış biçiminde engellemeler oluşur, gürültü
kaynaklı zararlı semptomlar oluşur

Tablo 1:Gürültünün sağlık etkileri

9.4. Gürültüyü Azaltmak İçin Alınması Gereken Önlemler
Yaşama kalitemizi bozmadan alacağımız basit önlemlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapan
gürültü kirliliğini önleyebiliriz.

• Düğün, sünnet vb. toplu merasimlerde, çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta ve bebekleri
düşünerek, aşırı gürültülü müzik çalmayalım ya da kapalı ve ses yalıtımlı mekânları seçelim.
• İş yerlerindeki gürültünün dışarı taşmasını önleyecek ses yalıtımlarını yapalım ve
yapmayanları uyaralım.
• Çevremizdeki insanları rahatsız edecek gereksiz gürültülerden kaçınalım.
• Gereksiz yere korna çalmayalım.
• Patlak egzozlarımızı hemen tamir ettirelim.
• Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptıralım.
• Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınalım ve insanca yaşamak için birbirimizin
haklarına saygı gösterelim.
• Bina içerisindeki ayak sesleri vb. gürültüleri önlemek için gerekli tedbirleri alalım.
• Evlerde yapılacak kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültülerden kaçınalım.
• Çevre Kanununun 14. Maddesi kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlını bozacak
şekilde Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması
yasaklanmıştır. Bu konu hakkındaki şikâyetleri Valiliklere bildirebilirsiniz.
• İnsanların dinlenmeye ihtiyaç duyduğu tatil beldeleri ve piknik yerlerinde aşırı gürültü
yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek bir kültür noksanlığı olduğu gibi, aynı zamanda
sağlıksız bir davranıştır.
• Gürültünün strese ve de birçok hastalıklara sebep olduğunu unutmayalım

Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde “kamuya açık yerlerde, çalıştırılan motorlu taşıtların
çıkarmış oldukları gürültüler şehir dışı alanlarda 35 – 45 dB(A) düzeyini, şehir kenarlarında 40
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– 50 dB(A) düzeyini, şehir konut alanlarında 45 – 55 dB(A) düzeyini, endüstri bölgesinde ve
ağır vasıtaların geçtiği bölgelerde 60 – 70 dB(A) düzeyini aşamaz” denmektedir.
Aynı zamanda Tablo 2 de iş yerlerindeki gürültü düzeylerine göre maruz kalınabilecek
maksimum süreler belirtilmiştir. Bu süreler çalışan sağlığının korunmasa açısından son derece
önemli olup, iş yerlerinde mutlaka takip edilmesi gerekmektedir.

Gürültüye Maruz
(Saat/Gün)

Kalınan

Süre Maksimum Gürültü Düzeyi (dB(A)

8

90

4

93

2

96

1

99

0.30

102

0.15

105

Darbe Gürültülerinin Üst Seviyesi 140 dB(A)’yı aşamaz
Tablo 2: Gürültü düzeyine göre çalışma süreleri
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Uygulamalar

188

Uygulama Soruları

189

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)

Aşağıdakilerden hangisi gürültü tanımı içinde yer almaz?

a)

Beğenilmeyen seslerdir

b)

Kulak tırmalayan seselerdir

c)

Rahatsız edici ve hoşa gitmeyen seslerdir

d)

İnsanlarda sağlık açısından bir sakınca yaratmaz

e)

Hiçbiri

2)

İnsan kulağıının frekansa bağlı olarak en iyi duyduğu eğri hangisidir?

a)

B ağırlık eğrisi

b)

A ağırlık eğrisi

c)

C ağırlık eğrisi

d)

D ağırlık eğrisi

e)

E ağırlık eğrisi

3)

Gürültü genelde…………………olarak ölçülmektedir.

4)

Aşağıdakilerden hangisiyapı içi gürültü kaynaklarından biri değildir?

a)

Konuşma, yürüme ve yükseltilmiş müzik sesleri pamuklu dokuma sanayi

b)

Yapı içinde yer alan her türlü işyerinden gelen gürültüler

c)

Ulaşımdan kaynaklanan gürültü

d)

Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat vb.)

e)

Darbe ve eşya sürtünmeleri ile ev araçlarının gürültüleri

5)

Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü kaynaklarından biri değildir?

a)
Endüstri gürültüleri (araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli
faaliyetlerden doğan gürültüler)
b)
Yapım (şantiye) gürültüleri (yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin
gürültüleri)
c)
İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek sesle konuşma, spor ve atış
alanları, müzik sesleri vb.)
d)
Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (açık hava sinemaları, eğlence yerleri, reklam
ve propagandalar gibi)
191

e)

Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat v.b.)

6)

İnsan sağlığını etkileyen gürültünün eşik değeri kaçtır?

a)

75 dBA

b)

105 dBA

c)

85 dBA

d)

80 dBA

e)

95 dBA

7)

Rahat bir uyku için ortalama gürültü düzeyi kaç olmalıdır?

a)

45-50 dBA

b)

55-60 dBA

c)

65-85 dBA

d)

30-35 dBA

e)

70-75 dBA

8) Bir iş yerinde günde “1” saat maruz kalınabilecek en yüksek gürültü düzeyi kaç dBA
dır?
a)

99 dBA

b)

95 dBA

c)

105 dBA

d)

110 dBA

e)

Hiçbiri

9) Bir iş yerinde günde “30” dakika maruz kalınabilecek en yüksek gürültü düzeyi kaç
dBA dır?
a)

99 dBA

b)

95 dBA

c)

105 dBA

d)

102 dBA

e)

Hiçbiri

10) Bir iş yerinde günde “2” saat maruz kalınabilecek en yüksek gürültü düzeyi kaç dBA
dır?
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a)

99 dBA

b)

96 dBA

c)

105 dBA

d)

110 dBA

e)

Hiçbiri

Cevaplar
1) d,2) b, 3) dBA, 4) c, 5) e, 6) c, 7) d, 8) a, 9) d, 10) b
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10. KONUT VE BARINMA SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Konut Sağlığı Tanımları
10.2. Binayla İlişkili Hastalıklar
10.3. Sağlıklı Konutun Özellikleri
10.4. Olağan Dışı Durumlarda Barınma Koşulları
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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

Konut Sağlığı Tanımlarını
yapabilmek.
Binayla İlişkili Hastalıkların
Neler Olduğunun Bilinmesi.
Sağlıklı Konutun
Özelliklerini Bilmek.
Olağan Dışı Durumlarda
Barınma Koşullarının
Özellikleri Konusunda Bilgi
Sahibi Olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.
III.

Konut Sağlığı
Sağlıklı Konut
Olağan Dışı Durum
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Giriş
İnsanların sağlıklı bir konut ve çevresiyle bir bütün olarak yaşama hakkı vardır. Konut,
insanların kendisini yeniden üretebileceği, sağlık, güvenlik ve özel hayat koşullarının
sağlandığı bir yapının asgari düzeyde kaliteli malzeme ile dayanıklı olacak şekilde inşa edilmesi
sonucu elde edilen mekandır. Bu açıdam konutların barınma ve sağlık açısından risk
oluşturmayacak özellikleri taşıması önem taşımakatdır.
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10.1. Konut Sağlığı Tanımı
Sağlıklı ve güvenli bir çevrede olmak tüm insanların hakkıdır. Barınak en temel insan
gereksinimlerinden birisidir. Yasalarımızda ev, apartman gibi kalıcı olarak ve özel amaçla
yapılmış; insan barınaklarına konut denmektedir.
Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içerisine girebilecekleri ve günlük
yaşam etkinliklerini sürdürebilecekleri, hayvanların ve insanların korunmasını sağlayan yapılar
bina olarak tanımlanmaktadır. Dış ortam koşullarına karşı koruma sağlarken insan temel
gereksinimlerinin yerine getirilmesinde de en önemli faktörü oluşturmaktadır.
İnsan konutunda yemeğini yer, uyur, öğrenir, rahatlar ve çoğu kez sorunlarını çözer. Bir
takım olumsuz fiziksel, sosyal ve ruhsal koşullar bu etkilerin tam tersi sonuçlar ortaya çıkabilir.
Konut önemli fiziksel sosyal ve ruhsal sorunların kaynağı olabilir.
Konut, insanların kendisini yeniden üretebileceği, sağlık, güvenlik ve özel hayat
koşullarının sağlandığı bir yapının asgari düzeyde kaliteli malzeme ile dayanıklı olacak şekilde
inşa edilmesi sonucu elde edilen mekândır. Konut; birey, aile ya da bireylerden oluşan hane
halkının tek veya bir arada bulunacağı ve dolayısıyla ilişkiler kurabileceği fiziki mekânlar
olarak tanımlanabilmektedir.
Kısacası Konut: Ev, apartman gibi sürekli ve özel amaçla yapılmış olup insanların
barındıkları yerlerdir.
Bina ise; Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve
insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmeleri ne yarayan,
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.
Konut sağlığı, insan hayatının önemli bir bölümünün geçtiği yapay ortam koşullarının
belirleyicisi olduğundan son derece önem taşımaktadır. Konutla sağlık arasındaki bağlantılar
eskiden beri bilinmektedir. Orta çağlarda Avrupa ülkelerinde çıkan salgınların en önemli
nedenleri arasında konut koşulları, insan atıklarının uzaklaştırılmasıyla ilgili yetersizlikler
sayılmaktadır. Konutların sağlık alt yapısını sağlayan su ve atık uzaklaştırma sisteminin yanı
sıra yapı teknolojisinin de sağlıkla bağlantısı vardır. Uluslararası kaynaklara göre sağlık
yönünden sakıncalı koşullar taşıyan evlerde yaşayan insan sayısı 1,5 milyarın üzerindedir ve
bunun bir milyarı kırsal kesimdedir. Kentsel kesimde yaşayan 600 milyonu aşkın kişinin de
sağlık açısından sakıncalı koşullarda yaşadıkları bilinmektedir.
Kent ortamı bireyi algılama, bilinç ve davranış özellikleri açısından önemli boyutlarda
etkilemektedir. Kent ve konut ortak bir çağrışımdır, bu nedenle konut ve sağlık ya da kent ve
sağlık kavramları işlenirken bazı öğelerin birlikte işlenmesi zorunlu olmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde gecekondu bölgelerinde yaşamakta olanların oranında giderek artım olması da
doğaldır. Gecekondulaşma yetersiz konut koşullarını birlikte getirmektedir. Özellikle
sanitasyon eksikliği, yeterli su kaynaklarının olmaması, atık uzaklaştırma alt yapı
yetersizlikleri, sağlık bakım hizmetlerinden yararlanamama ve ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin
bulunmaması, eğitim koşullarının yetersizliği en önemli sorunları oluşturmaktadır.

Gelişmiş toplumlarda sağlığı etkileyen barınma koşullarının yapısı farklılaşmış,
mikrobik ve bulaşıcı hastalıkların yerine, gürültü, kimyasal etkenler, havalandırma
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yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, termal sorunlar ve güvenlik gibi modern yaşamın
sorunları almıştır.

10.2. Binayla İlişkili Hastalıklar
Günümüzde kapalı ortam terimiyle konut içerisindeki kapalı ortam iklimi ve kirlenmesi,
biyolojik etkilenmeler, değişik fizik travmalar söz konusu edilmektedir. Konut işyerleri,
kamuya açık yerlerin kapalı alan değerlendirmeleri açısından önemi büyüktür. Kapalı ortam
atmosferinin dışarısı ile aynı olması ya da ısıtma, soğutma, nem düzeyinin ayarlanması, gibi
müdahalelere uğraması mümkündür. Konu sadece konut olarak değil kapalı ortamlarda
optimum fiziksel konforun sağlanması olarakta ele alınır. Bu daha çok mühendislik dallarına
mensup kişilerin yaklaşımıdır. Ancak söz konusu kapalı uzay bölgesinin sadece fiziksel değil,
ruhsal ve sosyal üyeleriyle bütün olarak ele alınması zorunluluğu vardır. Konutun insansı
gereksinimlerden ve önceliklerden güvenlikli ve yaşantının kişiye özelliğini sağlayıcı niteliği
çok büyük önem taşımaktadır. Günümüzde epidemiyoloji kuralları doğrudan konutlarla ilişkili
olarakta kullanılmaktadır. Ancak içinde yaşayan kişilerle konut değişkenlerinin bağlantısını
araştıran çalışma çok azdır. Bina epidemiyolojisi, binaların değişik etkilere dayanabilme
özelliğinin belirlenebilmesinde önemli ipuçları vermektedir. Özellikle doğal etkilerden sonra
yapılan epidemiyolojik değerlendirmeler gelecekte inşaat tekniği ile ilgili olarak alınması
gereken önlemler konusunda yararlı bilgiler sağlayabilir. Kötü ev koşulları kişinin fiziksel ve
ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu etki çok bileşenlidir. Bir çok hastalıkla
bağlantısının kurulması kolaydır. Bu nedenle kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik halk
sağlığı çalışmalarında ev koşullarının düzeltilmesi önemli yer tutmaktadır. Kötü ev koşulları
genellikle yoksulluk ve sosyoekonomik düzeyle bağlantılı görüldüğünden, bunun kaçınılmaz
olduğu kanısı yaygındır. Yapılan yaygın çalışmalar ev koşullarının düzeltilmesi ve asgari
yaşama koşullarının sağlanmasına yönelik önemli ip uçları sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerde
konuyla ilgili çalışma ve düzenlemeler 50'li yıllardan beri sistemli olarak sürdürülmektedir.
Bir binada sağlığı etkileyebilecek olan başlıca faktörler:
1) Radon,
2) Asbest
3) Rutubet veya kuraklık
4) Elektromanyetik alanlar,
5) Hijyen ve sanitasyon,
6) Evdeki nüfus yoğunluğu,
7) Gürültü maruziyeti,
8) Uyku kalitesi
9) Evde sigara içimi,
10) Bina içinde kullanılan inşaat malzemleri,
Şeklinde özetlenebilmketedir.
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Ayrıca bir konutun sağlıksız olarak değerlendirilmesi için bazı özellikleri taşıması
gerekmektedir. Bunlar:
1) konutta kontamine su kullanılması,
2) Su kaynağının evin dışında olması,
3) Tuvaletin ortak veya evin dışında ise,
4) oda başına nüfus 1.5 kişinin üzerinde ise,
5) Kişi başına uyuma alanı 3.7m2 den az ise,
6) Elektrik yoksa,
7) Penceresiz oda varsa,
8) İki ayrı çıkış kapısı yoksa.

10.3. Sağlıklı Konutun Özellikleri
İnsanların yaşamlarının büyük kısmını geçirdiği konutların sağlık riski oluşturmaması
ve sağlığı koruyucu yönde bir takım özelliklere sahip olması istenmektedir. Bunlar:
1. Konutta ilk bulunan kişi için 14 m2 döşeme alanı gerekmektedir. Daha sonrakiler üye için
9, 3 m2 eklenmelidir. İçinde yaşanılan her oda için en azından 2 mt'lik bir yükseklik gerekir.
Tek mutfaklı bir konutun birden fazla aile tarafından kullanılması mümkün değildir.
2. Konutların çöplük, bataklık, vb. gibi yerlerin yakınına yapılmaması gerekir.
3. Duvar, döşeme, pencere ve çatı yapısal olarak nitelikli olmak zorundadır. Döşeme yeterli
ağırlık çekebilmelidir. Beş veya daha fazla basamaklı her merdivenin mutlaka tırabzanının
olması gerekir.
4. Yangında kurtulmayı sağlayabilmek için en azından iki çıkış olmalıdır.
5. Evde gıdaların saklanmasını ve işlenmesinin sağlayacak araç ve gerecin bulunması
zorunludur. Bunun için ocak, baca, buzdolabı konacak yer, fırın konacak yer bulunmak
zorundadır. Tuvalet olmalı, sifon bulunmalı, lavabo yerleştirilmelidir. Banyo odası olmalıdır.
Tuvalet ve banyo gizliliği sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
6. Aydınlatmaya yeterli pencerelerin olması, merdivenlerin aydınlatılmalıdır. Konut minimum
termal standartları sağlamalıdır.
7. Evde kullanılan zehirli maddeler ve ilaçların güvenle saklanabileceği bölüm olmalıdır.
8. Sinek, sivrisinek ve diğer böceklerin yaşama ve üreme olanağı bulunmamalı, farelere karşı
güvenli olmalıdır.
9. Bütün boru sistemleri uygun standartta yapılmalı, bakımı sağlanmalıdır. Güvenli ve
sanitasyona uygun bir kullanım sağlanmalıdır.
10. Konut güneş ışığı almalıdır.
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11. Konut içindeki havanın yenilenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
12. İçinde yaşayanları dış ortamın ısı değişimlerinden koruyabilmelidir.
13. Çevredeki gürültünün eve girmemesini sağlamalıdır.
14. Ulaşılabilir sağlıklı içme ve kullanma suyu bulunmalıdır. En iyisi bunun konutun içerisinde
bulunmasıdır.
15. Oturma, yemek yeme ve yatma yerleri ayrı olmalıdır.
16. Nem olmamalıdır. Mantarlanma olmamalıdır. İçerisinde saklanan kuru gıdaların
küflenmemesi, patates vb. gibi sebzelerin ise çimlenmemesi gerekir.
17. İçinde yaşayanların yaş gruplarına göre gereksinimlerine yeterli alan olmalıdır. Çocukların
hareketine ve oynamalarına olanak sağlayacak alan bu açıdan önemlidir.
18. odalardaki oda sıcaklığı ortalama 20 Co olmalıdır. Bu değer yazın 23 Co’nin üzerine, kışın
ise 18 Co’nin altına inmemesine özen gösterilmelidir.
19. Binada her 8-10 erkek için bir WC ve bir pisuvar, her 6-8 bayan için bir WC bulunmalıdır.
20. Odalardaki ses düzeyi 40 bB’i, binada varsa makine gürültüsü 70 dB’i aşmamasına dikkat
edilmelidir.
Dikkat edilirse bunların büyük bir bölümü içinde yaşayanları müdahalesine bağlı
olarakta ortadan kalkabilecek ya da olumsuz etkilenebilecek özelliklerdir. Bu durumda konut
kullanımı konusunda bir tüketici bilinci geliştirmelidir. Ancak konutların da toplumun sosyal
gereksinimlerine ve kültürel yapısına uygun özellikte yapılmasına özen gösterilmelidir.
Bir konutun taşıması gereken özellikler dört başlık altında toplanabilir.
1) Temel fizyolojik gereksinimlerin sağlanması
2) Temel psikolojik gereksinimlerin sağlanması
3) Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma
4) Kazaların önlenmesi.

10.4. Olağan Dışı Durumlarda Barınma Koşulları
Su baskınları ve depremler gibi doğal felaketlerde veya savaş koşulları ve zorunlu göçler gibi
durumlarda insanlar sağlıklı barınma koşullarından yoksun kalabilirler.
Olağandışı durumlarda afetzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanırken, belli özelliklerin
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ülkemizin özellikle deprem kuşağında yer alması,
depremlerin yapılar üzerindeki yıkıcı etkilerini ve barınma ihtiyaçlarını beraberinde
getirmektedir. Çok sayıda yapının çökmesine neden olan depremlerde ölüm ve yaralanmalar
gerçekleşir, insanlar evsiz kalır. Yapılar çökmese bile güvenli bir şekilde oturulamayacak kadar
ağır hasar görebilir. Hiç hasar görmeyenler dahi artçı şok tehlikesi nedeniyle depremin hemen
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ardından kullanılamayabilir. Tüm bunların yanında, psikolojik nedenlerle insanlar binalara
girmeye çekinebilir, dış mekânlarda kalmak isteyebilirler. Bu koşullar olağandışı durumlarda
barınma ihtiyacını ortaya çıkarır.
Afetin ilk evrelerinde barınma yardımının sağlanması beklenmemektedir. Bu nedenle
afetzedeler kendi imkânlarıyla barınaklar inşa etmek zorunda kalabilirler. Afetten sonraki ilk
saatlerde insanlar zarar gören ve kurtarmaya çalıştıkları yakınları ya da evlerindeki kıymetli
eşyalar için, meskenlerinin hemen yakınındaki sokakta, kaldırımda veya bahçede, konaklama,
dinlenme, bekleme ya da güvenliği sağlama amacıyla, mevsime bağlı olarak küçük yaşam
alanları, derme çatma mekânlar oluştururlar.
Yaz ortalarında açık havada parklar ve araçlar; ara mevsimler ve kış aylarında ise en
yakın düzlüklerde çadır, baraka, ayakta kalan prefabrik yapılar tercih edilebilir. Eğer binaları
ve yakınları zarar görmemişse ve gidecek başka yerleri yoksa insanlar yine aynı şekilde bina
yakınlarında benzer yöntemlerle günlerini geçirebilirler. Barınak olarak akla ilk olarak çadır
gelmektedir. Geçici barınma için en yaygın kullanılan malzemelerden biri çadırdır. Geçici
konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının başlıca özellikleri:
1) Kişi başı en az 3 m2 yüzey alanı,
2) Çadırlar arasında 10 m genişliğinde yollar olmalı,
3) Çadırın yola uzaklığı 2 m olmalı,
4) Çadırlar arası en az 8 m mesafe olmalı,
5) 1000 kişi için 4 hektar (10 dönüm) alan gereklidir.
Çadır kamplarında, yemek pişirme, bulaşık yıkama, tuvalet vb. ihtiyaçlar ortak kullanım
mekânlarında giderilmelidir. Barınma amaçlı kullanılan çadırlarda yemek pişirme, bulaşık
yıkama vb. işlerin ortaya çıkabilecek riskler sebebiyle yapılmamalıdır.
Çadır kamplarında mutlaka sağlıklı, temiz ve yeterli miktarda içme-kullanma suyu,
yeterli hijyenik gıda ulaşılabilir olmalı, birinci basamak sağlık hizmetlerine kesintisiz ve
kolayca ulaşılabilmesi sağlanmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, konut ve barınma ihtiyacının insanların temel gereksinimlerinden biri
olduğu ve gerekli koşulların sağlanmaması durumunda sağlık açısından çeşitli sorunların
oluşabileceği belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi konut tanımı içinde yer almaz?

a)

Çalışma ve eğlence amacı için kullanılır,

b)

Dinlenme amacıyla kullanılabilir

c)

Sağlıklı yerlerdir

d)

Güvenlikli alanlardır

e)

Hiçbiri.

2)

Aşağıdakilerden hangisi binada sağlığı olumsuz olark etkilemez?

a)

Hijyen ve sanitasyonun yetersiz oluşu

b)

Gürültü maruziyetinin yüksek olması

c)

Bina içinde kullanılan inşaat malzemlerinin kalitesiz oluşu,

d)

Asbestsiz malzeme kullanılması

e)

Evde sigara içimi

3)

Aşağıdakilerden hangisi binada sağlığı olumlu olark etkiler?

a)

Evdeki nüfus yoğunluğunun az olması

b)

Elektromanyetik alanların kontrolü

c)

Evde sigara içilmemesi

d)

Gürültünün kontrol altına alınmas

e)

Hepsi

4)

Bir konutun sağlıksız olarak değerlendirilmesi için kişi başına uyuma alanı kaç
m2 den az olması gerekir?

a)

3.5

b)

3.7

c)

2.9

d)

4.0

e)

3.9

5)

Bir konutun sağlıksız olarak değerlendirilmesi için oda başına nüfus kaç kişinin
üzerinde olması gerekir?
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a)

2.5

b)

2.0

c)

1.5

d)

1.0

e)

3.0

6)

Bir konutun sağlıklı olarak değerlendirilmesi için konutta bulunan ilk kişi için
kaç m2 döşeme alanına ihtiyaç vardır?

a)

25

b)

20

c)

15

d)

14

e)

30

7)

Geçici konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının oluşturulması
sırasında kişi başına gerekli yüzey alanı kaç m2dir?

a)

4

b)

3

c)

2

d)

5

e)

7

8)

Geçici konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının oluşturulması
sırasında çadırın yola uzaklığı kaç m dir?

a)

4

b)

3

c)

2

d)

5

e)

7

9)

Geçici konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının oluşturulması
sırasında çadırlar arası mesafe kaç m dir?

a)

4
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b)

3

c)

2

d)

5

e)

8

10)

Geçici konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının oluşturulması
sırasında çadırlar arası yolların mesafesi kaç m dir?

a)

8

b)

9

c)

10

d)

11

e)

12

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) e, 4) b, 5) c, 6) d, 7) b, 8) c, 9) e, 10) c.
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Vektör
Pestisit
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Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte şehirleşmenin artması, konut yapımındaki gelişmeler ve
çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını
sağlarken vektörel hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde sorun olmaya devam etmektedir.
Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok
bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlı ekenlerle mücadele
edilmesi zorunludur.
Vektörlerle mücadelede; öncelikli olarak vektör ve türlerinin, biyolojik ve morfolojik
özelliklerinin, geçirdikleri evrimlerin, yaşam yerlerinin, üreme yerlerinin ve şekillerinin,
beslenmelerin hastalık yapma özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.
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11.1. Vektör Tanımı ve Vektörler ile Mücadele Yöntemleri
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. Başka bir deyişle
enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılara genel olarak (ara canlı)
“vektör” denir.
Hastalık etkeninin bulaştırması bakımından iki tür vektörlük söz konusudur.

11.1.1. 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 incelenmektedir. Aktif
mekanik bulaştırma: 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.
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.

11.1.2. 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. 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.
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.

11.2. Vektörler ile Mücadele Yöntemleri
11.2.1. Mekanik Yöntem
217

Zaralıların yaşadığı, barındığı, ürediği ve beslendiği ortamları tespit ederek, alınacak
önlemlerdir. Alt yapı sorunlarının giderilmesi, iyi bir çevre düzenlenmesi (çöplerin zamanında
toplanması, şehir içinde gübrelik vs. bulunmaması, bataklıkların kurutulması, kanal ve
kanaletlerin onarılması, kanalizasyon sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, sarnıç ve kuyuların
kapatılması, sazlıkların kesilmesi vs.)

11.2.2. Biyolojik Yöntem
Vektör larvalarını veya erginlerini yok eden canlıların korunması, üretilip uygun yerlere
bırakılması. Örnek olarak: Gambusia adındaki sivrisinek larvaları ile beslenen balığın üretilip,
uygun yerlere bırakılması.

11.2.3. Kimyasal Yöntem
Vektörleri kontrol altına alabilmek için ilaçla yapılan mücadele işidir. Kimyasal
mücadele vektörlerin 2 yaşam evresinde yapılır. Bunlar larva mücadelesi ve ergin mücadelesi
şeklindedir.

11.3.Vektörler ile Bulaşan Hastalıklar
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.
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.
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 sıralanabilir:
-Karasinekler: ishal, dizanteri, konjektivit, tifo, kolera
- Sivrisinekler: Sıtma, ensefalit, sarı ateş, dang, flaryazis
-Bit: Epidemik tifüs, dönen ateş
-Pire: Veba, endemik tifüs
-Mite (akar): Uyuz, riketsiyal çiçek, çalılık tifüs
-Kene: Kene felci, lyme hastalığı, tularemi, kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA)
-Tatarcık: Şark çıbanı, tatarcık humması
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-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.

11.4. Pestisitleri Tanımı ve Özellikleri
Pestisit, zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve
preparatlardır. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını
azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi
biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı
organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan
böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar
ve mikroorganizmalar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da
insanlar ve diğer canlılar için potansiyel toksisitelerinden dolayı sorunlara neden olabilir.
Pestisit benzeri maddeler, pestisit gibi kullanılan veya bir kısmı bu kapsama giren
biyopreparatlar, böcek ve bitki gelişim düzenleyicileri, feromonlar (hormon taşıyan) ve diğer
cezbediciler, beslenmeyi engelleyiciler, repellentler (böcek uzaklaştırıcı ilaçlar), tuzaklar, bitki
aktivatörleri, fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan preparatlar ve benzeri maddelerdir.
Genel olarak zirai ilaç yapımında kullanılan aktif maddeler, bazı yardımcı maddeler ile
karıştırılarak kullanılır. Bu karışıma formulasyon adı verilir. Formulasyon uygulamanın amacı
daha emniyetli, insan ve çevre sağlığı açısından daha az zararlı ve ekonomik kullanım
sağlamaktır.
İlaç formülasyonunun içinde;
- Etken madde veya aktif madde,
- Yardımcı maddeler,
- Emülgatörler,
dolgu maddeleri bulunmaktadır.
Bu maddeler; katı ve sıvı ilaç formülasyonları için ayrı ayrı özelliklerde olur. Toksik özellik
gösteren bir maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması
gerekir:
- Biyolojik olarak aktif,
- Etkili,
- Ucuz,
- Güvenilir,
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- Kolay uygulanabilen,
- Yeteri kadar kararlı (stabil),
- Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir,
- Hedef canlıya spesifik olarak toksik,
- Çevre için kabul edilebilir olmalıdır.
- Yanıcı, korozif, patlayıcı, boyayıcı etkisi, yaban hayatına ve faydalı organizmalara zararlı
olmamalıdır.
- Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir.
Pestisitler görünüşlerine, fiziksel yapılarına, formülasyon şekillerine, etkiledikleri
zararlı ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine, içerdikleri aktif madde cins ve
grubuna, zehirlilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde
sınıflandırılabilir. Pestisitlerin sınıflandırılmasında formulasyon şekillerine göre ve etkili
oldukları zararlı grubuna göre olan sınıflandırma daha yaygın olarak kullanılır.
1) Formulasyon şekillerine göre sınıflandırma
- Toz ilaçlar (Dust)
- Islanabilir toz ilaçlar (WP)
- Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC veya EM)
- Solüsyon konsantre ilaçlar (SC)
- Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP)
- Yazlık ve kışlık yağlar
- Granüller (G)
- Peletler
- Tabletler
- Toz tohum ilaçları
- Sıvı tohum ilaçları
- Aerosoller
- Zehirli yemler
- Kapsül şekli verilmiş formulasyonlar
- Akıcı konsantreler (FC)
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- Kuru akışkanlar
2) Kullanıldıkları zararlı grubuna göre sınıflandırma
- Böcekleri öldürenler (İnsektisit)
- Fungusları (mantarları) öldürenler (Fungusit)
- Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik)
- Yabancı otları öldürenler (Herbisit)
- Örümcekleri öldürenler (Akarisit)
- Bakterileri öldürenler (Bakterisit)
- Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit)
- Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit)
- Nematodları öldürenler (Nematosit)
- Salyangozları öldürenler (Mollussisit)
- Algleri öldürenler (Algisit)
- Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit)
- Kaçırıcılar (Repellent)
- Çekiciler (Atrakant)

Pestisitler sadece profesyonel kullanıcılara değil küçük paketler halinde normal toplum
bireylerinin kullanımına da sunulmaktadır. Pestisitlerin başlıca kullanım alanları şunlardır:
- Tarımsal üretim
- Bahçecilik
- Balık yetiştiriciliği
- Ormancılık
- Süs amaçlı bölgelerde (parklar, bahçeler, oyun alanları)
- Tütsüleme ve kereste korumacılığı
- Endüstriyel böcek kontrolü
- İnşaat (duvar kağıdı yapıştırıcıları, boyalar, sıvacılık vb)
- Ev ve bahçeler
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- Deniz böcek kontrolü
- Sucul böcek kontrolü
- Gıda saklanması
- Hayvancılık
- Toplum hijyeni, böcek kontrolü
- Beşeri ilaç olarak
Pestisitlerin insanlar ve çevredeki diğer canlılara olan olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi için depolanması ve kullanılmaları sırasında gerekli önlemler alınarak kurallara
titizlikle uyulması gerekir. Bu önlemlerin alınmasında gösterilecek titizlik oranında pestisitlerin
olumsuzlukları da en düşük düzeye indirilebilir. Pestisitlerin kullanılması sırasında alınması
gerekli önlemler aşağıda verilmiştir:
Pestisitleri kullanırken pestisit düzenleme ve uygulama kanunları dikkate alınacak
işlemler:
- İlaçlama aletleri öncelikle kontrol edilerek sızıntı ve kaçak bulunup bulunmadığı
gözden geçirilmelidir.
- İlaçlama sırasında özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- İlaçlamada kullanılacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu ekipmanın
sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Kullanmadan önce etiket bilgileri kontrol edilerek belirtilen emniyetli kullanım
talimatları uygulanır.
- Son kullanma tarihleri dikkate alınır.
- Kapalı alanlarda ilaçlama yapılıyorsa fan ya da sulama su tankları kapatılır.
- İnsan ve çevre için en az toksik, fakat hedef zararlı için en etkili olan ilaç tercih edilir.
- Boş ilaç kapları vakit geçirilmeden imha edilmelidir.
- İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
- İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
- İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir.
- İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır.
- Hava rüzgârlı ise ilaçlama yapılmamalıdır.
- Az rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılma zorunluluğunda rüzgâr sırttan gelecek şekilde
hareket edilmelidir.
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- Ürüne ve hayvanlara zarar veren toz ve spreylerin rüzgâr ile sürüklenmesinden ve belli
noktalarda aşırı birikmelerinden kaçınılır.
- Hortum patlaması, alet deposunun sızdırması gibi arızalarda ilaçlama bırakılıp arıza
giderilmeli ve eğer vücuda bulaşma olmuşsa bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
- İlaçlama sırasında bulantı, baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissedildiğinde
ilaçlama hemen bırakılmalı ve kullanılan pestisitin etiketi veya ismi ile birlikte hekime veya
hastaneye başvurulmalıdır.
- İlaçlama bittikten sonra alet ve diğer teçhizat sabunlu su (deterjan değil) ile iyice
yıkanmalıdır.
- İlaç hazırlanması ve ilaçlama sonrasındaki temizlik için kullanılan ilaçlı su
Rastgele dökülmemelidir.
- İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol sabunlusu ile
yıkanmalıdır.
- Bunlar ve benzeri önlemlere gereken titizlik gösterildiğinde ilaçların olumsuzlukları
en aza indirildiğinden zehirlenmelerin de önüne geçilmiş olur.
- Pestisitler sadece gerek duyulduğunda, tavsiye edilen doz ve uygulama zamanlarında
kullanılmalıdır.
- Kimyasalın ürün ve hayvanlardaki kalıntı oranlarının kanunlarda belirtilen miktarı
aşmaması gerekir.
- Hangi pestisitlerin karışabilir olduğu dikkate alınmalıdır.
- Emniyetli pestisit kullanımı için genel kurallar bilinmelidir. Kullanılan pestisitin tarihi,
zamanı, yeri, ve miktarı devamlı kayıt altında tutulmalıdır.
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Uygulamalar

224

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vektör kaynaklı sağlık riskleri ve alınması gereken önlemler ile pestisit tanımı ve
türleri ile kullanımları sırasında yapılması gerekenler ve önlemler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer alır?

a)

Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırır

b)

Deri veya mukoza içine hastalık etkenini bırakır

c)

omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır.

d)

Kemiricilerdir.

e)

Hepsi

2)

Aşağıdakilerden hangisi Mekanik vektör tanımı içinde yer almaz?

a)

Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.

b)

Etken gelişme göstermez

c)

Etken değişme gösterir.

d)

Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik vektör tanımı içinde yer alır?

a)

Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.

b)

Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten
sonra asıl konağa nakledilir

c)

Etken değişme göstermez.

d)

Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz

e)

Hiçbiri

4)

Aşağıdakilerden hangisi Sıtma hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdırr?

a)

Karasinekler

b)

Sivrisinekler

c)

Mite (akar)

d)

Pire

e)

Bit

5)

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını
bulaştıran vektör kaynağıdırr?
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a)

Karasinekler

b)

Sivrisinekler

c)

Mite (akar)

d)

Kene

e)

Bit

6)

Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal
madde ve preparatlara………………………denir.

7)

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir pestisitin taşıması gereken bir özelliktir?

a)

Güvenilir,

b)

Yeteri kadar kararlı (stabil),Sivrisinekler

c)

Kolay uygulanabilen Mite (akar)

d)

Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir Kene

e)

Hepsi

8)

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanım alanlarından biri değildir?

a)

Deniz böcek kontrolü

b)

Sucul böcek kontrolü Yeteri kadar kararlı (stabil),Sivrisinekler

c)

Gıda saklanması Kolay uygulanabilen Mite (akar)

d)

Ev ve bahçeler Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir

e)

Hepsi

9)

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi
gereken konulardan biridir?

a)

İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.

b)

İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır

c)

İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir

d)

İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır

e)

Hepsi

10)

İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol
…………………..ile yıkanmalıdır.
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Cevaplar
1) e,2) d, 3) b, 4) b, 5) d, 6) e , 7) pestisit, 8) e, 9) e, 10) sabunlu su.
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12. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İklim Değişikliği Nedir?
12.2. İklim Değişikliğinin sağlık Etkileri
12.3. Kyoto Protokolü
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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

İklim Değişiklinin tanımını
yapabilmek.
İklim Değişikliğinin sağlık
Etkilerini bilmek ve gerekli
önlemleri alabilmek.
Kyoto Protokolünün önemi
ve uygulama alanları
konusunda bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
I.
II.

İklim Değişikliği
Kyoto
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Giriş
20. yüzyılda meydana gelen hızlı ve büyük çaplı sanayileşme ve ekonomik gelişme
birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en büyüğünün ise iklim değişikliği
ve neden olduğu ya da neden olacağı tahmin edilen büyük çaplı, toplumları derinden
etkileyecek, sosyal ekonomik ve çevresel problemler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
problemlerden insan hayatı için en önemlisi iklim değişikliğinin doğrudan neden olduğu veya
dolaylı olarak tetiklediği, çoğu zaman ölümle sonuçlanan doğal afetler ve sağlık problemleridir.
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12.1. İklim Değişikliği Nedir?
Günümüzde, insan aktiviteleri sonucu oluşan sera gazları emisyonları sebebi ile
dünyanın ısındığı konusunda geniş kapsamlı bir görüş birliği oluşturmaktadır. Buna ek olarak
tüm önlemlere ve uluslararası girişimlere rağmen enerji üretmek için fosil yakıtların kullanımı
ve dünya nüfusundaki hızlı artış trendi ortalama sıcaklıkların gittikçe artacağını ve buna bağlı
olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha güçlü şekilde hissedileceğini
göstermektedir.
İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan
ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküremizin en
karmaşık yapılarından birisi olan iklim sistemi; atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buzullar,
okyanus ve diğer su kütleleri ve canlılar arasındaki karşılıklı etkileşiminin bir sonucunu
yansıtmaktadır.
İklim sisteminde yaşanan değişikliklerin temel nedeni, Yerkürenin ışınım dengesinin
değişime uğramasıdır. Ortalama koşullarda, Yerküre/atmosfer sistemine giren kısa dalgalı
güneş enerjisi ile geri salınan uzun dalgalı yer ışınımının dengede olması beklenmektedir.
Yerküre atmosferinin yapısı içerisinde çok küçük miktarlarda bulunan ve doğal sera gazları
olarak adlandırılan bazı gazlar (su buharı, CO2, CH4, N2O ve O3), gelen Güneş ışınımına karşı
geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen bir
yapıya sahiptir. Böylelikle, sera gazlarının varlığı, Yerkürenin beklenenden daha fazla
ısınmasına yol açmaktadır. Sera etkisi olarak adlandırılan ve yüz milyonlarca yıldan beri
Yerküremizin ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç, Yerküremizin, bu sürecin bulunmadığı
ortam koşullarına göre, yaklaşık 33°C daha sıcak bir ortalama sıcaklığa sahip olmasına yol
açmaktadır.
Ancak, Güneş ışınımı ile Yer ışınımı arasındaki bu dengeyi değiştiren herhangi bir
etmen, iklim sistemini de etkilemektedir. Bu etmenler, kimi zaman doğal süreçlerle kimi zaman
da insan kaynaklı etkinlikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yerkürenin ışınım dengesi;
1) Güneşten gelen ışınımların değişmesi,
2) Yeryüzünden yansıyan ışınım oranının değişmesi,
3) Yeryüzünden uzaya yansıyan uzun dalga boylu ışınımın değişmesi olarak,
üç temel zorlamayla değişebilir.
İnsan etkinliklerine bağlı olarak atmosferdeki sera gazı birikimlerinin değişmesi, bir dizi
zincirleme süreci tetiklemektedir. İlk aşamada ortaya çıkan küresel ortalama sıcaklıklarındaki
artış, başta yağış rejimlerinde düzensizlikler olmak üzere küresel iklim sistemlerinde çeşitli
değişimlere yol açmakta, bu değişimler ise doğal kaynakların varlığını ve dağılımını
etkilemekte, bu düzensizlik ise tekrar sosyo-ekonomik yapılara yansımaktadır. Küresel ısınma,
dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir
terimdir. Bu olay son 50 yıldır iyice saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır.
Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2)°C artmıştır.
İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı
üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.
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Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir.
Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış
uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin
fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir.
Son yıllarda atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır.
Metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere
katılmaktadır. Bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır.
CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine
sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve
okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından
endişe edilmektedir

12.2. İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri
İklim değişikliği, sağlık için gerekli birçok gereksinimin karşılanmasını olumsuz
etkilemektedir. Bunların başında temiz hava, temiz su, yeterli beslenme ve sağlıklı barınak
gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlere ulaşım imkanlarının azalması yada yok olması
insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Her yıl ortalama 1.2 milyon insan
kentsel hava kirliliği, 2.2 milyon insan temiz içme suyu kaynaklarına ulaşılamaması ve yetersiz
hijyen sebebi ile ishal, 3.5 milyon insan yetersiz beslenme ve 60.000 insan ise doğal afetler
sonucu yaşamını yitirmektedir.
İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yukarıda zikredilen hayati gereksinimlerin
temin edilmesinde olumsuz rol aldığı düşünüldüğünde, bu rakamların daha da artacağı
aşikârdır. İklim değişikliğinin sağlığa diğer bir etkisi ise bulaşıcı hastalıkların kontrol altında
tutulmasını zorlaştırmasıdır. İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz
seviyesinin yükselmesi ve daha fazla meydana gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında
meydana gelen değişikliğe doğrudan maruz kalmakta ve su kalitesinde, yiyecek kalitesinde,
ekosistemde, tarımda, endüstride, yerleşim yerlerinde ve ekonomide meydana gelen
değişikliklerden ise dolaylı olarak etkilenmektedir.
İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan çalışmalar sonucu ortaya
çıkan bulgular iklim değişikliğinin;


Bazı bulaşıcı hastalık vektörlerinin dağılımının değişmesine,



Su kaynaklarının azalması ile tarım alanlarının daralmasına,



Bazı alerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının değişmesine,



Sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasına,

Neden olacağını ve bu değişikliklere maruz kalmanın ise insan sağlığına;


Sıcaklık dalgaları, sel, fırtına, yangın ve kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı
yaralanma, hastalık ve ölüm sayısının artması,
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Bazı bulaşıcı hastalıkların vektörlerindeki değişikliklerin devam etmesi, sıcak iklim
kuşaklarının kuzeye doğru kayması



Sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, hastalığın meydana gelme olasılığı
olan bölgelerin artması ve yayılma mevsiminin değişmesi, göçlerin artması



İshalli hastalıklarının artması,



Özellikle yer seviyesinde Ozon düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum
hastalıklarının ve bu hastalıklardan kaynaklı ölüm oranlarının artması,



Dengue ateşi hastalığından etkilenen insan sayısının artması,



Çocukların büyümesi ve gelişmesi üzerinde yetersiz beslenmenin etkisinin artması,
gibi olumsuz etkilere neden olacağını ortaya çıkarmıştır.

Yine araştırmalar iklim değişikliğinin soğuktan kaynaklı ateşli hastalıklardan meydana
gelen ölümlerde azalma veya raşitizm gibi sağlığa olumlu etkileri olacağını ancak özellikle az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere olumsuz etkilerinin çok daha yoğun
hissedileceğini göstermektedir.
İklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesine dünyanın her yerinde ihtiyaç
duyulmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen kasırga ve sıcak hava dalgaları gelişmiş
ülkelerin bile bu gibi aşırı hava olaylarına karşı yeteri kadar hazır durumda olmadığını
göstermiştir.
İklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı dünyada bütün ülkeler (aynı oranda
olmasalar bile) risk altında bulunmaktadır. En yoğun şekilde düşük gelirli ülkelerde
görülecektir. Şehirlerde yaşayanlar, yoksullar, yaşlılar, çocuklar, geleneksel toplumlar,
geçimini çiftçilikle sağlayanlar ve kıyı bölgesinde yaşayanlar özellikle risk altında
bulunmaktadır. Ekonomik gelişmişlik uyumun en önemli bileşenidir. Ancak ekonomisi
gelişmiş ülkeler bile iklim değişikliğinden kaynaklı hastalık ve yaralanmalardan kendini tam
olarak koruyamayacaklardır. Ekonomik gelişmişlik ve bu gelişmişliğin halka dağılması, eğitim,
sağlık bakımı ve altyapının oluşturulması gibi faktörler halk sağlığının şekillenmesinde önemli
rol oynamaktadır.
İklim değişikliği olgusuna geniş bir açıdan bakıldığında, iklim değişikliğinin doğrudan
ya da dolaylı olarak insan sağlığını bir şekilde etkilediği açık şekilde görülebilmektedir. Fakat,
sağlığa etkilerin gruplandırılması ve iklim değişikliği ile ilişkilerinin kurulması, konunun daha
iyi analiz edilmesi ve adaptasyon çalışmalarının başarısının arttırılması açısından daha uygun
olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda iklim değişikliğinin etkilerini
sağlığa doğrudan etkiler ve dolaylı etkiler olarak iki gruba ayırmak mümkündür.

12.2.1. İklim Değişikliğinin Sağlığa Doğrudan Etkleri
İklim değişikliğinin insan sağlığı ve hayatına doğrudan etkilerinin en belirgin şekilde
görüldüğü gruptur. Etkiler, akut şekilde görülmektedir ve çoğu zaman can kayıpları
yaşanmaktadır. Bu grubu da kendi içerisinde 3’e ayırmak mümkündür.
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Sıcak hava dalgaları (heat waves)



Soğuk hava dalgaları (cold waves)



Diğer ekstrem hava olayları

12.2.2. İklim Değişikliğinin Sağlığa Dolaylı Etkleri
İklim değişikliğinin sağlığa dolaylı etkilerine aslında I. bölümde de kısım kısım
değinilmiştir. Fakat bu bölümde, dolaylı etkiler daha detaylı şekilde ele alınacaktır. Örneğin,
sıcak hava dalgaları insan sağlığını doğrudan etkilerken, sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve
yağışın yetersiz oluşu ya da hiç olmayışı sırası ile kuraklık, susuzluk ve açlık tehlikelerini
ardından da bunlara bağlı hastalıkları beraberinde getirmektedir. Benzer şekilde aşırı yağışlar
ardından oluşan su baskınları birçok insanın ölümüne sebep olurken, beraberinde salgın
hastalıkların yayılmasını tetiklemeleriyle de dolaylı olarak sağlığa ve yaşama olumsuz etki
etmektedirler. İklim değişikliği sonucu oluşan doğal felaketlerin neden olduğu hastalık ve
zararlar farklı kurumlar ve bilim adamları tarafından farklı şekillerde kategorize edilmesine
rağmen Kurumlar Arası İklim Değişikliği ve Sağlık Çalışma Grubu’nun (TheInteragency
Working Group on Climate Change and Health‐IWGCCH, 2010) gruplaması, konuyu ayrıntılı
şekilde ortaya koymaktadır.
1) Sıcaklığa bağlı hastalık ve ölümler
2) Kanser
3) Kalp‐damar hastalıkları
4) Gıdalarla taşınan hastalıklar ve yetersiz beslenme
5) Astım, solunum alerjileri ve solunum yolu hastalıkları
6) İnsan gelişimine etkileri
7) Akıl sağlığı ve strese bağlı hastalıklar
8) Nörolojik hastalıklar ve bozukluklar
9) Vektörlerle ve hayvanlarla taşınan hastalıklar (VBZD)
10) Su ile yayılan hastalıklar

12.4.İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
23-14 Haziran 1992 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda (Rio Dünya Zirvesi) United Nations Framework Convention on Climate
Change- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzaya
açılmıştır. Sözleşmenin amacı; atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki
tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak, böyle bir düzeye,
ekosistemin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretiminin zarar
görmeyeceği ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman
içerisinde ulaşmaktır.
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Sözleşmenin temel ilkeleri;


İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk ilkesine uygun olarak
korunması,



İklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaç ve özel
şartlarının dikkate alınması,



İklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin etkin maliyetli
ve küresel yarar sağlayacak şekilde olması,



Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve belirlenecek politika ve önlemlerin ulusal
kalkınma programlarına dâhil edilmesi,



Tarafların işbirliği yapmalarıdır. Sözleşmede iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında
tarihsel sorumlulukları bulunan ülkeler ve o zamanki OECD’ye üye ülkeler, gelişmişlik
düzeylerine göre iki listede gruplandırılmıştır. Tablo 1 de bu ülkeler gösterilmektedir.

EK-I Ülkeleri (40+AB)

Ek-II Ülkeleri (23+AB)

Sanayileşmiş Ülkeler (26+AB)+ PEGSÜ
(14)
Sanayileşmiş Ülkeler:

Sanayileşmiş Ülkeler:

Almanya, ABD, AB, Avustralya, Avusturya, Almanya, ABD, AB, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İngiltere,
İngiltere,
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre,
İtalya,
İtalya,
İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Kanada, İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Kanada,
Norveç,
Norveç,
Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan.

Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan.

Türkiye, Lichtenstein, Monaco.
Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecinde Olan
Ülkeler (PEGSÜ):
Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Rusya
Federasyonu, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti,
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Slovenya, Slovakya, Hırvatistan.
Tablo 1: BMİDÇS, Ek-I ve Ek-II Ülke listeleri.
Sözleşme gereğince Ek-I’den farklı olarak, Ek-II ülkelerinin, emisyon azaltım faaliyeti
gerçekleştiren gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlama, onların gelişmelerine yardımcı
olma ve teknoloji transferi gibi yükümlülükleri vardır. İlgili hükümleri gereğince, Sözleşme’nin
yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onay ya da kabul belgesinin BM’ye sunulmuş olması
gerekmekteydi, Şubat 1994 tarihine kadar 50’den fazla ülke, onay ya da kabul belgelerini
BM’ye sunmuş ve Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Günümüz itibariyle
Sözleşmeyi 41 Ek-I Ülkesi (40+AB) ve 151 Ek-I Dışı Ülke olmak üzere 192 ülke onaylamıştır.
4 ülke de (Andora, Vatikan, Irak ve Somali) gözlemci statüsündedir.

12.5. Kyoto Protokolü
Japonya'nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar Konferansında (COP 3),

dünya çapında sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler içeren “Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin Kyoto Protokolü” imzalanmıştır. Bu
protokolde, Ek-I’de yer alan taraflar 2008-2012 yıllarını kapsayan taahhüt döneminde Ek-A’da
sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduğu CO2 eşdeğeri sera gazlarının salımları toplamını,
1990 yılı seviyelerinin en az % 5 aşağısına indirmek için Ek-B’de kayıtlı sayısallaştırılmış salım
sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine uygun olarak ve hesaplanarak tayin edilmiş olan
miktarları aşmamasını sağlayacakları ve bu tarafların, 2005 yılına kadar bu protokoldeki
taahhütlerini gerçekleştirme konusunda kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmiş olacakları
belirtilmektedir. Kyoto Protokolü’ün yürürlüğe girebilmesi için, 1990 yılı toplam CO2
salımlarının en az % 55'ine tekabül eden Ek-I’deki tarafların protokolü onaylaması
gerektiğinden, son olarak 18 Kasım 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun da onaylamasıyla
Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005 tarihinde fiilen yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin de onayladığı
Protokole 168 ülke ve AB taraftır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iklim değişikliği, iklim değişiliğinin sağlık etkileri, iklim değişikliği
çerçeve sözeleşmesi ve Kyoto protokolleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliği tanımı içinde yer almaz?
a)

Tüm hava koşullarının ortalama durumudur.

b)

Su kütleleri ve canlılar arasındaki karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur.

c)

Uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen olaylar sonucu oluşur.

d)

Kısa sürede ortaya çıkan olaylar için kullanılır.

e)

Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi doğalsera gazlarından biri değildir?
a)

Su buharı

b)

CO2

c)

N2O

d)

CH4

e)

Tozlar

3) Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin insan sağlığına yaptığı zararlı
etkilerden biri değildir?
a)

Sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, hastalığın meydana gelme
olasılığı olan bölgelerin artması ve yayılma mevsiminin değişmesi,

b)

Göçlerin artması

c)

Dengue ateşi hastalığından etkilenen insan sayısının artması N2O

d)

İshalli hastalıklarının azalması

e)

Özellikle yer seviyesinde Ozon düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve
solunum hastalıklarının ve bu hastalıklardan kaynaklı ölüm oranlarının artması

4)

İklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı dünyada bütün ülkeler
(aynı oranda olmasalar bile) risk altında bulunmaktadır. En yoğun şekilde
……………..gelirli ülkelerde görülecektir.

5)
İklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin yürülüğe girebilmesi için kaç ülkenin
onaylaması gerekmektedir?
a)

35

b)

45

c)

50
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d)

55

e)

60

6)

Aşağıdaki ülkelrden hangisi İklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde gözlemci
statüsünde değildir?

a)

Andora

b)

Türkiye

c)

Vatikan

d)

Somali

e)

Irak

7)

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin zararlı etkilerinden biridir?

a)

Susuzluk

b)

Kuraklık

c)

Açlık

d)

Çeşitli hastalıklar

e)

Hepsi

8)

Kyoto protokolünde CO2 eşdeğeri sera gazlarının salımları toplamını, 1990 yılı
seviyelerinin en az %........ aşağısına indirmek amaçlanmıştır.

9)

Aşağıdakilerden hangisi İklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin temel
ilkelerinden biri değildir?

a)

İklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaç ve
özel şartlarının dikkate alınması

b)

İklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin
etkin maliyetli ve küresel yarar sağlayacak şekilde olması,

c)

İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk ilkesine uygun
olarak korunması,

d)

Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve belirlenecek politika ve
önlemlerin ulusal kalkınma programlarına dâhil edilmesi,

e)

Hiçbiri

10)

İklim değişikliğinin sağlığa dolaylı etkilerinden 3 tanesini yazınız.

Cevaplar
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1) d, 2) e, 3) d,4) düşük, 5) c, 6) b, 7) e, 8) %5, 9) e, 10) Gıdalarla taşınan hastalıklar ve
yetersiz beslenme, Astım, solunum alerjileri ve solunum yolu hastalıkları, İnsan gelişimine
etkileri

247

13. OKUL ÇEVRE SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Okul Sağlığı Tanımı
13.2. Okul Sağlığı Hizmetleri
13.3. Okul Çevre Sağlığı Hizmetleri

249

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

250

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okul Sağlığı Tanımının
bilkinmesi.
Okul Sağlığı Hizmetlerinin
gruplandırılması.
Okul Çevre Sağlığı
Hizmetlerinin bilinmesi.

251

Anahtar Kavramlar
I.
II.

Okul Sağlığı
Standartlar

252

Giriş
Çocukların gelişimlerine uygun olarak tasarlanmış, yapılandırılmış ve düzenlenmiş olan
eğitim ortamlarında nitelikli eğitmenlerle gerçekleştirilecek eğitimin kalitesi, çocuklara
olabilecek en iyi başlangıcı sağlama açısından önemlidir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de eğitime yönelik kalite standartlarının belirlenmesi
ve bu standartlara göre eğitimin yapılandırılması gerekmektedir. Fiziksel çevre şartlarının
nitelikli olmasının çocukların öğrenmesine yaptığı katkı kadar, motor becerilerini, fiziksel ve
duygusal gelişimlerini de güçlü bir şekilde etkilediği dikkate alınırsa; bu unsura ilişkin
standartların belirlenmesi bu alan için öncelik gerektirmektedir.
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13.1. Okul Sağlığı Tanımı
Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek
amacıyla yapılan tüm sağlık etkinliklerini kapsamaktadır. Okul sağlığı hizmetlerinin amacı,
toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal
sağlığa kavuşmalarını sağlamak, sürdürmek ve çocukların dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini
yükseltmektir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ= World Health Organization= WHO), 1998
yılında yayınladığı bildiride “okul sağlığı hizmetlerinin gençlerin sağlığını olumlu yönde
etkileyerek kendilerine güvenlerini artırdığını, yaşam yeteneklerini ve davranışlarını olumlu
yönde değiştirdiğini” ifade ettiği belirtilmektedir. Okul sağlığı hizmetlerinin kapsamlı
yürütülmesinin, özellikle düşük gelirli aile çocuklarına daha kolay ulaşılmasını sağladığı,
hastaneye başvuru sayısı ve kalma süresini azalttığı, riskli davranışların önceden fark edilerek
giderilmesini sağladığı, gençlerin sağlıklarının olumlu bir gelişim göstermesini ve kendilerine
güvenlerini artırdığı belirtilmektedir. Okul sağlığı programları, okul ve varsa sağlık
personelinin katılıp işbirliği yaptığı ortak bir etkinliktir. Bu program 3 ana gruptan
oluşmaktadır.
1) Çevre Sağlığı
2) Okul Sağlığı Hizmetleri
3) Sağlık Eğitimi
Okulda sağlıklı çevre denince; okul binasının, oyun alanlarının, mutfak ve tuvaletlerin, ısıtma,
havalandırma, aydınlanma koşullarının sağlığa uygun olması anlaşılmalıdır. Her okulda temiz
ve yeterli içme ve kullanma suyu sağlanmalıdır. Okulda sağlık hizmetini yürütenlerce okul ve
çevresinin kazalara karşı koruma yönünden uygunluğu da kontrol edilmeli ve gerekli olan
düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrencilere sağlıklı bir çevrede yaşama bilinci kazandırılmasının
sağlık eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Türkiye’de okul sağlığı tarihine göz atıldığında,
Cumhuriyetin daha ilk yıllarında okul sağlığı ile ilgili bir takım uygulamalar yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Sağlık Bakanı Adnan Adıvar ve Cumhuriyet Hükümetinin
ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam dönemlerinde okullarda ve toplu yerlerde eğitim, aşı ve sağlık
taramaları yapılıp, balık yağı, süt tozu verilerek toplu beslenme programları uygulanmıştır.16
İlkokul müfettişlerine 1927 yılında, okullarda hijyenik koşulların ve öğrencilerin sağlık
durumlarının incelenmesi yetkisi verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 1929 yılında, okullarda
bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemleri içiren bir genelge yayınlamıştır. Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu (24 Nisan 1930 tarih ve 1593 numaralı), okul sağlığına ilişkin sorumluluğu
Sağlık Bakanlığına vermiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı 1983 yılından itibaren okul sağlığı hizmetlerinde rol almıştır. Yine 1992
yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Hizmetleri Uygulama Rehberi”
okul sağlığı uygulamalarını da içermektedir. Okul Sağlığı kapsamında kantinlerin denetimi de
göz önünde bulundurulmalıdır.
Okul Sağlığında önemli bir kilometre taşı olarak; öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi,
öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için Okul Sağlığı çalışmaları
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 25.09.2006 tarihinde ‘Okul
Sağlığı İşbirliği Protokolü’ imzalanmıştır. Böylece okul sağlığı hizmetlerinin kapsamlı bir
şekilde sağlık ocağı personeli ile verileceği ortaya konmuştur.
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13.2. Okul Sağlığı Hizmetleri
Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde okul öğretim personeli, çocuk ve genç
aileleri ile işbirliği yapılarak bir ekip halinde çalışılmasını sağlama amacı güdülmektedir.
Okullarda yürütülen bu hizmet, özellikle okulayeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere,
bölgesel özellikleri de dikkate alarak aşağıdaki hususlarda hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Bunlar:


Genel muayene ve hastalık (görme, işitme, gelişme geriliği vb.) taramalarını
yapmak,



Öğrencilere gereken aşıların zamanında yapılmasını sağlamak,



Öğrencilere, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve gerektiğinde velilere sağlık
konularında eğitim vermek,



Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları tutmak,



Okullar ve benzeri yerlerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerekli
tedbirlerin alınması için komisyon oluşturulmasını sağlamak,



Sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunması, kalitesinin sürekli izlenmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması,



Derslikler ile diğer salon ve odalar, tuvaletler, avlu ve bahçeler, kantinler ve
yemekhanelerin öğrencilerin gelişim çağına uygun nitelikte, gerekli asgari teknik ve
hijyenik şartlara sahip olmasının sağlanması,



Okulların çevresindeki öğrencilere hitap eden işyerlerinin gerekli asgari teknik ve
hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermesi,



Bu işyerlerinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin gerekli şartlara uygun olmasının
sağlanması,



Kantin ve yemekhanelerde, sağlığa uygun, çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli
beslenmelerinin sağlanmasına yönelik besinlerin satışının yapılması,



Güvenli gıdaların tüketime verilmesi,



Çevresinde açıkta gıda satışının önlenmesi,



Bu işyerleri ile kantin ve yemekhanelerdeki tüm görevlilerin periyodik portör
muayenelerinin yapılması ve yaptırılması,



Yemek servisi bulunan okullarda ve okul beslenme hizmetlerinin yürütülmesinde
çocukların ve gençlerin enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
uygun menülerin planlanması,

Şeklinde özetlenebilmketedir.
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13.2. Okul Çevre Sağlığı Hizmetleri
Okul çevresi deyimi, okulun yeri, binası, etrafı, alt yapı tesisleri, oyun alanları, su
temini, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar, sınıfların
büyüklüğü vb. konuları içine almaktadır. Özetle okul çevresi kavramı çocuğun okul yaşamında
karşılaştığı tüm fiziksel ve sosyal çevreyi kapsamaktadır. Eğitim yapılan alanlar, bodrum +
zemin + 3 kattan yüksek olmamalıdır.
Bodrum kat yüksekliği h = 3.80 m., zemin ve normal kat yükseklikleri h = 3.30 m.
olmalıdır. Bodrum yapılamaması halinde, zemin kat yüksekliği h = 3.80 m. olmalıdır.
Bina girişlerinde, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlarda ve engellilerle ilgili
17.12.2009 tarihli ve 9648 (2009/90) sayılı Genelge ’de açıklandığı şekilde gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Ana girişler ve yangın merdiveni çıkışlarına ilave olarak, acil durumlarda kullanılmak
üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları düzenlenmelidir. İlköğretim okullarındaki okul
öncesi eğitim bölümüne bağımsız giriş yapılmalı, vestiyerli bir giriş holü düzenlenmelidir.
Bütün girişlerde rüzgârlık yapılmalı, çarpma kapılardan kaçınılmalı, kapılar dışarı açılır
şekilde düşünülmeli ve çift kanat yapılmalıdır. Rüzgarlık dış giriş kapısı ferforje demir profil
olmalıdır.
Giriş kapılarının camlı bölümleri ve yanlarda yapılan sabit camlar h = 90 cm. dolu
kısımlardan sonra başlatılmalıdır.16 Derslikli ve daha büyük ilköğretim okullarında, küçük ve
büyük öğrenciler için ayrı giriş ve merdiven düzenlenmelidir.
Müdür odası ve öğretmenler odası tercihen birinci katta, tören alanına hâkim bir yerde
düzenlenmelidir. Müdür ve müdür yardımcısı odaları, ihtiyaç programlarında öngörülen
alanları (m²) aşmayacak büyüklükte planlanmalıdır. Müdür yardımcısı odaları, denetim
açısından farklı katlara yerleştirilmelidir.
Dersliklerde öğrencilerin soldan ışık alacağı düşünülerek, tefrişler ve kapı açılımları
buna göre düzenlenmelidir. Derslikler arası duvarların kalınlığı 20 cm.den az yapılmamalıdır.
Müzik dersliğinin tavanında ve duvarlarında ses yalıtımı yapılmalıdır. Resim
atölyelerinde ve işliklerde lavabolu tezgâh yapılmalıdır.
Anasınıfları yer döşemeleri PVC esaslı malzeme ile kaplanmalı, bilgisayar
dersliklerinde antistatik PVC yer döşemesi tercih edilmelidir. Kimya laboratuvarlarında
havalandırma bacası yapılmalıdır.
Laboratuvar ve hazırlık odası, kantin-çay ocağı, resim atölyesi, işlik, servis ofisi
bölümleri vb. mekânlarda; sabit tüm banko ve tezgâhlar gösterilmeli, detay projeleri
hazırlanmalı, eviye-ocak yerleri belirtilmeli ve havalandırma bacası yapılmalıdır.

Çok amaçlı salon ve spor salonlarının mimari düzenlemelerinde, havalandırma
cihazlarının konacağı mahaller planlanmalıdır. Her iki salonda da havalandırma tertibatı
yapılmalı, sistemin çok amaçlı salonlarda asma tavanla, spor salonlarında ise duvardan
dolaşacak şekilde gizlenmesi sağlanmalıdır.
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Kantinin 1. katta planlanması tercih edilmelidir. Kütüphane, tercihen son katta
düzenlenmeli, iyi aydınlatılmış, gürültüsüz bir mekânda bulunmalıdır.
İmkân bulunması halinde bodrum katta beden eğitimi salonu ve soyunma odaları
düzenlenmelidir.
Isı merkezi, sığınak, su deposu, hizmetli odaları, depolar, ana tablo, ihtiyaca göre
jeneratör ve havalandırma santrali bodrum katta düzenlenmelidir. Isı merkezine dışarıdan da
ulaşımın sağlanması için bağımsız bir servis girişi ve merdiveni yapılmalıdır.
Bağımsız servis giriş merdiveninin kol genişliği ile giriş kapısı genişliğinin en az 1.60
m. olması sağlanmalıdır. Bodrum girişinde su tahliyesi sağlanmalıdır. Isı merkezi girişinde
ızgaralı demir kapı yapılmalıdır. Isıtma sisteminin katı yakıtlı olması halinde; kömür girişi ve
deposu ile kül tahliyesi için uygun çözüm düşünülmelidir.
Kazan dairesi tavanında ısıya dayanıklı malzemeden ses yalıtımı yapılmalıdır.
Su deposu mahalli ısı merkezi mahallinden ayrılmalı, etrafında dolaşılabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Bodrum katta bulunan teknik mekânların kapıları alüminyum yapılmalıdır.
Bodrum katlarda, beden eğitimi salonu ve soyunma odaları dışında zorunlu olmadıkça
öğrencilerin kullanacağı mekânlar oluşturulmamalıdır. Beden eğitimi salonu ve soyunma
odalarının doğal ışık ile aydınlatılmasına, vasistas bant pencere ile havalandırılmasına özen
gösterilmelidir.
Eğitim yapılarında, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlarda ve fiziksel engellilerle
ilgili 17.12.2009 tarihli ve 9648 (2009/90) sayılı Genelge’de açıklandığı şekilde gerekli
tedbirler alınmalıdır.
Öğretim binalarında, kolay algılanabilir konumda en az iki ana merdiven
planlanmalıdır. Bina içi merdiven kol genişliği en az 2.00 m. olmalı, kova genişlikleri 20
cm.den fazla olmamalıdır. Merdiven basamak yüksekliği en fazla 17 cm., basamak genişliği en
az 29 cm. olmalıdır.
Konsol merdivenlerden kaçınılmalı, bütün merdivenlerin (yangın merdivenleri dâhil)
bodrum kata indirilmesi sağlanmalıdır.
Merdiven parapetleri betonarme olmalı, yükseklikleri h = 90 cm., üzeri küpeşte ve galeri
parapet yükseklikleri h = 110 cm., üzeri korkuluk olacak şekilde düzenlenmelidir. Küpeşte,
katlar boyunca kesintisiz olmalıdır. Korkuluklar; kaymayı, düşmeyi, tırmanmayı engelleyecek
şekilde düzenlenmelidir.
Engelli rampalarının eğimleri en çok % 6, genişliği en az 152,5 cm. olmalıdır. Bina dışı
merdiven ve rampalarda kaymayan malzemeler tercih edilmelidir.
Bir tarafı derslik olan koridorlarda koridor genişliği en az 2.50 m. ve iki tarafı derslik
olan koridorlarda koridor genişliği en az 3.00 m. olmalı, koridor uçları mekânlarla veya yangın
merdiveni ile kapatılmamalıdır.
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İki tarafı derslik olan koridorlar, koridor uçlarından ve teneffüs mekânı olarak
düzenlenebilecek ara boşluklardan aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Ayrıca; gerektiğinde
dersliklerin koridora bakan duvarlarında bant pencere yapılmalı ve koridorların gün ışığı ile
aydınlatılması sağlanmalıdır.
Bütün ıslak hacimler, tesisat kolaylığı açısından katlar boyunca aynı düşey akslar
arasında planlanmalıdır. Öğrenci sayılarına göre katlarda WC grupları oluşturulmalıdır. WC’ler
kız-erkek öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenmelidir. WC kabin bölümleri, bütün
imalatlar bittikten sonra en az 1.00 m. genişlikte olmalıdır. İlköğretim okullarında; lavaboların
öğrencilerin yaş gruplarına göre uygun yükseklikte yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Ana sınıfı WC
kabin kapıları dışa açılmalıdır. Islak hacimler, su deposu, laboratuar, ana tablo, jeneratör ve
mutfak mekânlarının üzerine getirilmemelidir. Bütün ıslak hacimlerde doğal havalandırma olsa
dahi, havalandırma bacası yapılmalıdır.
Okul binalarında her 25 kız öğrenci için 1 adet wc, her 30 erkek öğrenci için 1 adet wc,
ayrıca, her 20 erkek öğrenci için 1 adet pisuar, her 40 öğrenciye 1 lavabo, pansiyon binalarında
ise her 6 kız öğrenciye 1 adet duş, her 10 erkek öğrenciye 1 adet duş düşünülmelidir. İdari
wc’lerde her 20 öğretmen için 1 adet wc, 1 adet lavabo, 20 erkek öğretmen için 1 adet pisuvar
düşünülmelidir. Zemin katta fiziksel engelliler için 1 adet WC düzenlenmelidir.
Dersliklerde pencere alanının, derslik alanına oranı, 1/4 - 1/2 arasında olmalıdır. Derslik
pencereleri bitmiş döşeme kotu üzeri h = 90 cm.den başlamalı, pencere yüksekliği h = 180 cm.
olmalıdır. Pencere açılımları üstte vasistas, altta açılır kanat olarak düzenlenmeli, açılır kanat
genişliği 80 cm. den fazla olmamalı, vasistaslar başta ve sonda olmak üzere en az 2 adet
yapılmalıdır. Pencerelerin rahat açılabilmesi için kolon ve duvara sıfır gelen yüzeylere en az 10
cm. olacak şekilde diş bırakılmalıdır.
Merdiven sahanlıklarında bulunan pencereler döşeme kotu üzeri en az h = 90 cm. den
başlatılmalıdır. WC pencereleri üstten açılabilir vasistaslı ve genişlikleri en çok 60 cm. olacak
şekilde düzenlenmelidir. Asma tavanlar pencere açılımını etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır.
Derslik kapıları kanat genişliği 1.00 mt.den az olmamalı ve koridora doğru 180 derece
açılmalıdır. Ana giriş kapıları dışarı doğru açılmalı, çarpma, döner kapı ve eşik
kullanılmamalıdır.

Yangın yönetmeliğine uygun olarak yangın merdiveni yapılmalıdır. Yangın
merdivenleri, kaçış yolu açısından birbirine alternatif olacak şekilde, ana dolaşım merdivenleri
ile ters yönde düzenlenmelidir.Yangın merdivenleri bodrum kata kadar indirilmeli, üzeri çatı
ile örtülmeli, zemin kattan tahliye çıkışı yapılmalıdır.Dersliklerde, koridorlarda ve diğer
mekânlarda, duvar, döşeme, kolon ve kirişlerde kolay alevlenen yapı malzemeleri
kullanılmamalı, duvar iç kaplamaları, ısı ve ses yalıtımları, en zor alevlenici malzemeden
yapılmalıdır.
Sığınaklar, Yönetmeliğe uygun olarak bodrum katta düzenlenmelidir. Sığınak içerisinde
bağımsız wc-lavabo-duş grupları ve eviyeli tezgâhlı mutfak ofis bölümü düzenlenmelidir.
Sığınağa, dik açı dönüşlü iki demir kapının bulunduğu ara bir holden girilmelidir.
Özetle:
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Okul bahçelerinde, öğrenci başına en az 2.00 m² alan ayrılacak şekilde düzenleme
yapılmalıdır. Ayrıca bahçede, kaymaz malzeme ile kaplanmış tören alanı düzenlemesi
yapılmalıdır.
Okul bahçelerinde, en az birer adet voleybol ve basketbol sahası düzenlenmeli, okul
alanlarının elverişli olduğu büyük kapasiteli okullarda, birden fazla voleybol ve basketbol
sahası ile mini futbol sahası düzenlenmelidir.
-Voleybol Sahası
Dış ölçüleri 13 m. x 22 m., oyun sahası iç ölçüleri 9 m. x 18 m. olacak şekilde kuzeygüney doğrultuda voleybol alanı ayrılmalıdır.
-Basketbol Sahası
Dış ölçüleri 19 m. x 32 m., oyun sahası iç ölçüleri 15 m. x 28 m. olacak şekilde, kuzey
güney doğrultuda basketbol alanı ayrılmalıdır.
-Mini Futbol Sahası
Dış ölçüleri 24 m. x 42 m., oyun sahası iç ölçüleri 20 m. x 40 m. olacak şekilde mini
futbol alanı düzenlenmelidir.
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Uygulamalar

260

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde okul sağlığı hizmetleri ve okullardaki gerekli çevre sağlığı kriterlerinden
önemli olanları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi okul sağlığı hizmetlerinin amacı içindedir?

a)

Beslenme bozukluklarını önlemek

b)

En iyi bedensel durumu sağlamak

c)

Ruh sağlığı hizmetleri

d)

Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek

e)

Hepsi

2)

Derslikler arası duvarların kalınlığı en az kaç cm olmalıdır?

a)

15

b)

25

c)

20

d)

30

e)

40

3)

Okul bahçelerinde, öğrenci başına en az kaç m2 alan ayrılması gerekir?

a)

2

b)

1

c)

4

d)

4

e)

5

4)

İki tarafı derslik olan koridorlarda koridor genişliği en az kaç m. olmalıdır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

5)

Bir tarafı derslik olan koridorlarda koridor genişliği en az kaç m olmalıdır?

a)

2
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b)

3

c)

4

d)

2,5

e)

5

6)

Engelli rampalarının eğimleri en çok % kaç olmalıdır?

a)

8

b)

9

c)

6

d)

10

e)

Hiçbiri

7)

Merdiven basamak yüksekliği en fazla kaç cm kaç olmalıdır?

a)

30

b)

17

c)

20

d)

25

e)

Hiçbiri

8)

Okul binalarında 1 adet WC kaç erkek öğrenci için yapılmalıdır?

a)

30

b)

20

c)

25

d)

35

e)

15

9)

Okul binalarında 1 adet WC kaç kız öğrenci için yapılmalıdır?

a)

30

b)

20

c)

25

d)

35
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e)

15

10)

Eğitim yapılan okul binaları en fazla kaç kat olabilir?

a)

1

b)

5

c)

2

d)

3

e)

4

Cevaplar
1) e, 2) c,3) a, 4) b, 5) d, 6) c, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d.
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14. ÇEVRE ÖYKÜSÜ

266

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çevre Öyküsü Tanımı
14.2. Çevre Öyküsü soruları
14.3. YaşanılanÇevrenin Öyküsü

267

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

268

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
I.

Çevre Öyküsü

270

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,laboratuar 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. On binlerce 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.
3) Boyalar: Anilin boyaları, azo boyaları, benzidin vb.
4) Anorganik tozlar: Asbest berilyum, kömür tozu, fiberglas, nikel silisyum.
5) Metal ve metal buharları: Aliminyum, arsenik, kadmiyum krom, kobalt, demir,
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kurşun, civa ve nikel bunlar arasında en önemlileridir.
6) Organik Tozlar: Pamuk tozları, odun tozları vb.
7) Petrokimyasallar: Asfalt ve katran, kreozot, katran kömürü, petrol damıtma
ürünleri vb.
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 işyeri 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?
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?
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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?
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. gibi 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:
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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.
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 konsantrasyona 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. de hangi tür yakıt kullanılmakta? Gaz sobası yada doğal gaz sobası
kullanılan evlerde azot oksitlere bağlı solunum sistemi tahrişi ve diğer yakınmalar ortaya
çıkabilir.
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-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.

14.3.3. Evde Yapılan İşler
Sanat yâda 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 Yada 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 yada 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
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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

4. Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken
sorulardandır?
a)

Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne
kadar yakın?

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?
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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 arkadaşlarınızda hasta mı? Ya 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.

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
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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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