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  IMUD Bülten 

Temmuz-Eylül, 2019 Sayı 2 

Sevgili IMUD Bülten Okuyucuları, 

 

 

Tüm heyecanımız ile yeniden merhaba!  

İlk sayımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katkılar için çok teşekkür ederiz. Hazırladığımız ikinci      

sayıyı “İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları” ile ayrılmaz bir bütün olan “Çevre Sağlığı” konusuna     

ayırdık.  

Bültenin gelecek sayılarına yön vermesi için paylaşmak istediğiniz tüm görüş ve yazıları               

bekliyoruz. Her türlü öneri, görüş, soru ve katkınız için  imudbulten@gmail.com adresini                

kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Katkı, geri bildirim ve desteği ile heyecanımızı çoğaltan siz değerli iş sağlığı ve meslek hastalıkları 

profesyonellerine  sonsuz teşekkürlerimiz ile…. 

 

IMUD Bülten Kurulu 
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SANAYİLEŞME, ÇEVRE SAĞLIĞI VE İŞÇİ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZI 

 

Uzm. Dr. Zehra Nur Töreyin 
 

 

……Elinden geleni ardına koymamasına rağmen, insanoğlu hala pisliğini her yere             
ulaştırmayı başaramadı. Yeryüzü o kadar engin ve hala o kadar boş ki, uygarlığın pis         
kalbinde bile otların gri yerine yeşil olduğu çayırlar bulabilirsiniz; ararsanız belki 
içinde   somon konserveleri yerine canlı balıklar olan akarsular bile                          
bulabilirsiniz…….                                                                                    

              George Orwell, Wigan İskelesi Yolu, 1937 

  

 Orwell, 1930ların Kuzey İngiltere’sinde sanayi bölgesi yakınlarındaki yerleşim        

bölgelerini bu sözlerle anlatır. Aslında kitapta vurgu yaptığı durum, yeryüzünün endüstrileş-

menin en hızlı yaşandığı bölgesinde işçilerin temel hijyen ve sanitasyon koşullarından ne   

kadar uzakta bırakıldıklarıdır. Hızlı ve plansız sanayileşme, cömert doğanın kalbinde yeni 

sosyal sınıfın barınmaya çalıştığı plansız kentler büyütüyor, insanoğlu doğanın sınırsız    

kaynaklarını tüketmekle kalmayıp, onu kirletiyordu da… 

 Sanayi Devrimi yaşanırken insanoğlu endüstrileşmenin çevre koşulları üzerindeki 

etkilerini öngörmede başarılı olamadı. Aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında, yani sanayi   

devriminin yoğun olarak etkilerini gösterdiği bir dönemde İngiltere’de su kirliliğini önlemeye 

yönelik bir yasa çıkartıldığı bildirilir. Ancak bu yasada kuralların “sanayi kuruluşlarının 

maddi zararına yol açmayacak şekilde uygulanması” gerekliliği açıkça belirtilmektedir. Aynı 

yıllarda İngiltere coğrafyasında doğup büyümüş bir bitki bilimci  olan Tansley “ekosistem*” 
sözcüğünü ilk kez tanımlar. Sonraki yıllarda canlılar ve çevreleri arasındaki dengeli etkileşi-

min hayatın devamlılığı için gerekli olduğu vurgusunu yapan pek çok araştırma yürütülür. 

 Çevreyi koruma bilinci özellikle 1960’lı yıllardan itibaren hız kazanır. Kuşkusuz    

bunda en önemli etken art arda meydana gelen büyük endüstriyel kazalar ve sonrasında   

yaşanan çevre felaketleridir. Santa Barbara tünelinden Atlas Okyanusu’na petrol sızıntısı 

(1969), Rhine Nehri’nde iki kez yaşanan agrokimyasal madde sızıntıları (1969, 1986),       

Bhopal’de yüzbinlerce insan ve canlı türünü etkileyen metilizosiyanat sızıntısı (1984),      

Çernobil felaketi (1986) bunların başlıcalarıdır. Sonraki yıllarda çevre felaketlerinin         

ekosistem ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ulusal ve uluslararası politikalar üzerinde de 

etkisini göstermiş, bu değişimleri çevreci toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların    

oluşturulması takip etmiştir. 

 Günümüzde çevre sağlığı ve işçi sağlığı, birbirleriyle yakın ilişkili iki konu olarak ele 

alınır. Bunun başlıca nedeni, endüstriyel alanlarda ortaya çıkan ve işçi sağlığını bozan her 

durumun, çevre etkisiyle   popülasyon üzerinde yaratabileceği etkinin zamanla daha iyi     

anlaşılmasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), tıpkı “mesleksel tehlike etkenleri” gibi, 

“çevresel tehlike etkenlerinin” de fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, biyomekanik    

özelliklerde olduğuna dikkat çeker. Kötü barınma koşulları ve sağlık  hizmetlerine erişimde 

yaşanan aksaklıklar, tarım ve endüstriyel alanlarda yaşanan hava, su ve toprak kirliliği   

çevresel tehlikelerdir. 

 

*Ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevreleri arasındaki ilişkiler          
sonucunda meydana gelen ve süreklilik gösteren sistemlerdir. 
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Uzm. Dr. Zehra Nur Töreyin 
  

  

 İşçi sağlığı ile çevre sağlığı ilişkisine bir örnek olarak geniş ölçekli tarım alanlarındaki 

uygulamalar  gösterilebilir. Bu alanlarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, göçler sırasında 

temel barınma ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilmekte,  bunun sonucunda bu           

bölgelerde enfeksiyon hastalıklarında artış yaşanabilmektedir. Organofosfatlı pestisitler hem 

tarım işçilerinde hem uygulama alanlarında yaşayan kişilerde organofosfat zehirlenmesi, 

malignite ve endokrinolojik bozukluklara yol açabilmektedir. 

 

 Sadece kimyasal atıklar değil, gıda ve kâğıt endüstrisi kaynaklı biyolojik atıklar da 

çevre sağlığı ve işçi sağlığı için tehdit oluşturabilir. Bu atıklar su kaynaklarını kirleterek   

sanayiye yakın alanlardaki balık sayısı ve çeşitliliğinde azalmaya yol açabilir. Geçimini     

balıkçılık yoluyla sağlayan işçilerin deniz canlılarına ulaşabilmek için daha uzun mesafeler 

kat etmek zorunda kalması balıkçılarda boğulma vakalarında artışla sonuçlanabilmektedir. 

Buradan da anlaşılabileceği gibi, işçi sağlığı ve çevre sağlığı iki yönlü olarak birbirini         

etkilemektedir. Birisinde yaşanan aksaklıklar, diğerinde de olumsuz etkilerle sonuçlanır. 

 

  

 

**CO2, bilim insanları tarafından küresel ısınma belirteçleri arasında kullanılan sera gazlarındandır. 
Atmosferik CO2 düzeyinin üçte birini, yağmur alanlarının tahribi sonucunda ortaya çıkan CO2 oluştu-
rur. Sanayi devriminin başladığı 18. yüzyıl ortalarından günümüze kadar atmosferik CO2 miktarında 
hızlı bir artış gözlenmesi ve küresel sıcaklığın doğa olayları (volkanik gaz salınımları ve solar radyas-
yonda azalma) hesaba katıldığında bile beklenenin üzerinde seyretmesi, küresel ısınmanın, plansız ve 
kontrolsüz endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. 
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 ILO, özellikle az gelişmiş ve  gelişmekte 

olan ülkelerdeki gelir eşitsizliği ve yoksulluğun 

küresel ekosistem üzerindeki etkilerini de vurgu-

lar. Bu bölgelerde temel sağlık hizmetlerinde ya-

şanan  aksaklıklara bağlı su ve besin yoluyla bu-

laşan hastalıklar; ısınma koşullarındaki yetersiz-

likler nedeniyle, pişirme ocaklarının neden oldu-

ğu iç ortam hava kirliliği ve yangınlar; küçük iş-

letme ve küçük ölçekli tarım alanlarının temel 

işçi sağlığı hizmetlerinden yoksun kalması nede-

niyle iş kazaları daha sık yaşanır. Yine özellikle 

az gelişmiş bölgelerde orman alanlarının ticari 

amaçlar uğruna hızla yok edilmesi, toprak kay-

maları ve çölleşme, biyolojik   çeşitliliğin kaybol-

ması yanı sıra, CO2 salınımında artışa da yol aça-

rak küresel sıcaklıklarda artışa neden olur**. 
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Çevre sağlığı ve işçi sağlığı ilişkisi şu nedenler ve örneklerle çeşitlendirilebilir: 

  

Tehlike kaynakları ortaktır. Dolayısıyla alınacak önlemler iki alanı birlikte etkiler. Buna 

tarihsel bir örnek kurşun bazlı boyalar yerine solvent bazlı boyaların kullanımıdır.            

Günümüzde solventlerin yol açtığı nörolojik ve karsinojenik etkilerin daha iyi  anlaşılmasıyla 

bunlar da yerini su bazlı boyalara bırakmaktadır. Üretim ve kullanımlarının azaltılması hem 

işçi sağlığı, hem çevre sağlığı üzerinde olumlu etki ile sonuçlanır. 

 

Maruz kalım sadece çalışanı değil, yakın çevresini de etkileyebilir. Ağır metal etkilenimleri-

nin bu maddelerle çalışan işçilerin çocuklarında ortaya çıkması örnek olarak verilebilir. 

 

Her iki alan da tehlikeleri daha iyi değerlendirebilmek ve tehlike kontrolü için benzer       

disiplinleri ve  bilimsel yöntemleri kullanır.  Risk değerlendirmesi ve risk kontrolü benzer 

yaklaşımlarla yapılır. 

 

Çevresel maruziyetlerin etkisini belirleyebilmede mesleksel epidemiyolojik bilgilerden     

faydalanılır. Bir tehlikenin, çevre ve tüm popülasyon üzerindeki etkilerine ilişkin ilk          

bilgilerimize genellikle çalışanlardan elde edilen sonuçlar üzerinden ulaşırız. Örneğin 1940’lı 

yıllarda Fransa’da bir akü fabrikasındaki işçilerde kadmiyum maruziyetine bağlı ağrılı ke-

mik kırıkları saptanması, ilerleyen yıllarda akü çalışanlarının meslek hastalığı olarak tanım-

lanmıştır. Bu bilgi, sonraki yıllarda Japonya’da bir endüstriyel bölgede yaşayan kişilerde top-

lu olarak ağrılı kemik kırıkları ve böbrek yetmezliği vakalarının artması üzerine, bu alanlar-

da endüstriyel kadmiyum atıkları ile kirlenen pirinçlerin tüketilmesi sonucunda geliştiğinin 

fark edilmesine yardımcı olmuştur. 

 

Üretim süreçleri ve fabrika ortamları planlanırken, kullanılan hammadde ve ortaya çıkabi-

lecek yan ürünlerin sadece insan sağlığı değil, çevre sağlığı üzerindeki etkileri de gözetilmeli-

dir. Bu konuda  olumsuz bir örnek, soğutucu olarak kullanılan amonyak yerine atmosferik 

ozon tabakasında incelmeye yol açan kloroflorokarbonların getirilmesi gösterilebilir. 

 

Çevresel maruz kalımları azaltmaya yönelik belirlenen limitler, genellikle mesleksel        

limitlerin çok altındadır. Bu tutarsızlık konusunda etik, politik ve bilimsel pek çok tartışma 

yürümektedir. Bu durumun başlıca nedeni olarak toplum içerisindeki yaşlı, çocuk, gebe,   

kronik hastalığı olan duyarlı grupların sağlığının gözetilmesi gösterilir. Ancak konunun    

tarafsız ele alınıp  aydınlatılabilmesi için işçi sağlığı ve çevre sağlığı arasında disiplinlerarası 

ilişkilerin kuvvetlendirilmesi kolaylaştırıcı bir yaklaşım olabilir. 

 

Aslında her disiplinin ilgi ve araştırma alanları kendi özelinde tektir. Bize düşen, kaynakları 

ve etki alanlarının benzer olması nedeniyle bu iki alanı aynı bütünün parçaları olarak       

görebilmektir.  

  
Yararlanılan Kaynaklar 

1. Hacıoğlu Deniz M. Sanayileşme perspektifinde kentleşme ve çevre ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Coğrafya Bölümü Dergisi. 2009; 19; 95-105.   2. http://iloencyclopaedia.org/part-vii-86401/environmental-

health-hazards     3. https://www.who.int/phe/en/      4. Climate Change. What everyone needs to know. Joseph 

Fromm. Oxford University Press. 2016 
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Sıfır Atık Projesi Emine Erdoğan’ın 

öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığınca başlatılmıştır. Projenin 

temel hedefleri;  

 İsrafın önlenmesi,  

 Kaynakların daha verimli kul-

lanılması,  

 Atık oluşum sebeplerinin göz-

den geçirilerek atık oluşumu-

nun engellenmesi veya minimi-

ze edilmesi,  

 Atığın oluşması durumunda ise 

kaynağında ayrı toplanması ve 

geri kazanımının sağlanmasıdır   

Karadeniz’deki turizm alanlarını 

birbirine bağlayarak bölgeye   

canlılık kazandırılması amacıyla 

başlatılan Yeşil Yol Projesi 

“yeşile” verdiği zarar nedeniyle 

bölge halkının itirazı sonucu  

durdurulmuştu. Yapımı yeniden 

başlayan projede, proje karşıtla-

rının yaylalara çıkışı yasaklanır-

ken,  bu cennet bölgede              

asfaltlaşma, ekolojik çöküş ve su 

dengesinde bozulma bekleniyor. 

Proje ile ilgili detaylı bilgiye https://

sifiratik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://sifiratik.gov.tr/
https://sifiratik.gov.tr/
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KARA RAPOR 
 

YAYINLANDI 
 

 

İçinde İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği’nin de bulunduğu çevre ve sağlık 

alanında çalışan 16 Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelmesiyle 2015 yılından bu 

yana çalışmalarına devam eden Temiz Hava Hakkı Platformu’nun* amacı, öncelikle 

kömürlü termik santraller olmak üzere çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan 

hava kirliliğinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının  

                                      savunulması için çalışmalar yapmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporun sunduğu bazı çarpıcı bilgiler bir sonraki sayfada sunulmakla birlikte bu 

önemli raporun tümünü okumak ve platformun diğer yararlı çalışmaları hakkında 

bilgi sahibi olmak amacıyla https://www.temizhavahakki.com/  adresini ziyaret      

etmenizi öneririz.  

 

* İMUD bir Temiz Hava Hakkı Platformu paydaşıdır.  
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Platform tarafından hazırlanan            

“Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” başlıklı 

Kara Rapor Mayıs, 2019’da yayınlanmıştır. 

  

Platformun yaptığı diğer çalışmalar ve    

yayınladığı diğer raporlar gibi bu rapor da 

bizleri çarpıcı sonuçlarla yüzleştirmiştir. 

https://www.temizhavahakki.com/
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Kara Rapor’dan 
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Kara Rapor’dan 
 

 

 

“2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kılavuz hava kirliliği 

değerleri  karşılayan tek ilimiz Ardahan’dır” 

 

“2018 yılında hava kalitesi, ulusal sınır değerlerine göre                          

değerlendirildiğinde; 81 ilin yarısından fazlası (%56) kirli hava soludu” 

 

“2018 yılında ölçümler yetersiz olduğundan her on ilden birinde             

yaşayanların nasıl bir hava soluduğunu bilemiyoruz” 

 

“2017 yılında hava kirliliğine atfedilen ölümlerin il bazındaki ölümlere 

oranı en fazla olan iller ise sırasıyla Iğdır, Kahramanmaraş ve Afyon    

oldu” 

 

“Aralarında Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 6 Avrupa Birliği ülkesi 

hakkında,  hava kirliliği nedeni ile Avrupa Adalet Divanı’nda hukuki     

inceleme başlatılmıştır” 

 

“Yapılan son çalışmalar, hava kirliliğinin sperm kalitesi ve doğurganlığı 

olumsuz etkilediğini, ayrıca partikül maddelerin anne karnındaki         

bebeğe bile etki ettiğini göstermektedir” 

 

“Kirli havanın çocuklarda düşük doğum ağırlığı, otizm, diyabet (Tip 1), 

ani bebek  ölümü sendromu, astım, KOAH, bronşiolit ve bronşit gibi      

solunum hastalıkları, zatürre, bebek ölümü ve zeka geriliği gibi sağlık 

sorunları ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır” 
 

 

 

 

Raporun tamamına  https://www.temizhavahakki.com/wp-content/uploads/2019/05/Hava-

Kirlili%C4%9Fi-ve-Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Etkileri-Kara-Rapor-2019.pdf adresinden          

ulaşabilirsiniz. 
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 

TÜM DÜNYADA  

2,683 ETKİNLİK İLE KUTLANDI 

 

  

 

 Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm’de 133 ülkenin    

katılımı ile düzenlenen zirvede 5 Haziran tarihinin her yıl  “Dünya Çevre 

Günü” olarak kutlanması oy birliği ile kabul edilmiştir.  “Dünya Çevre 

Günü” O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini      

çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere 

dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 

 

Bu yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Halk Sağlığı           

Uzmanları Derneği, Türk Tıp Öğrencileri Birliği  ve Temiz Hava Hakkı 

Platformu tarafından “Hava Kirliliği” temasında düzenlenen kampanya 

Türkiye’deki tek etkinlik  olarak kayıtlara geçmiştir. 

 

45,000’den fazla kişiye ulaşılan kampanyada karbon ayak izini ve hava 

kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak yönünde dikkat çekilen ve       

farkındalık yaratılan konular: “enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji 

kullanmak”, “plastik kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar       

yapmak”, “egzoz kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla toplu         

taşımayı veya kısa mesafelerde bisiklet gibi motorsuz taşıtları              

kullanmayı teşvik etmek”, “ağaçlandırmayı artırmak”,  “plastik yerine 

tekrar kullanılabilir bez çantalar kullanmak”, “et tüketimini azaltmak” 

ve “plastik bardaklar yerine kendi kupa ve termosumuzu kullanmak”    

olmuştur.  
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ÇEVRE SAĞLIĞI ETKİNLİK AJANDASI 

 

ICOH tarafından düzenlenen “11. Uluslararası Mesleksel ve       

Çevresel Hastalıklarda Biyolojik İzlem Sempozyumu” 28-30 Ağustos 

2019 tarihleri arasında Belçika’nın  Leuven kentinde                              

gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye                                            

https://kuleuvencongres.be/isbm-11  adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel Toksikoloji Derneği ve BİLGEMED tarafından            

düzenlenen “Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji    

Kongresi” 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında  Antalya’da            

gerçekleşecektir. Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye                              

http://www.ietox2019.com/tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

18. Dünya Temiz Hava Kongresi  23-27 Eylül 2019 tarihleri         

arasında  İstanbul’da gerçekleşecektir.  Etkinlik ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye http://wcac2019.org/en/ adresinden ulaşabilirsiniz.  
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Arif Hikmet Çımrın  

Hande Bahadır 

Nergis Başer 

Nejdiye Güngördü Mazıcan 

İrem Medeni 

Eliz Oyman 

Mümine Yüksel 

 

 

IMUD Bülten Yazım ve Yayım Kuralları 

 

1. Bülten yazışma adresi: imudbulten@gmail.com ‘dur. Yazı, yorum ve katkılar için 

bu adres üzerinden iletişime geçilmektedir.  

2. Yazım dili Türkçedir. 

3. Bültende, tüm gönderilere değerlendirmeler neticesinde yer verilmektedir.  

4. Dergi içeriğine uygun olmayan yazılar yazara haber verilerek reddedilebilir.  

5. Bülten, yılda dört kez yayımlanır.  

6. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu-

nun en son baskısı esas alınır.  

7. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

8. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar (davet yazıları dışında) 400 kelimeden 

fazla olmamalıdır. 

9. Bültende yayımlanan yazılardaki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; İş 

ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği’nin resmi görüşleri niteliğini          

taşımaz. 

10. Editöryel süreçten geçen yazılar için bülten kurulu gerekirse yazara haber     

vermek koşulu ile kısaltma, imla düzeltmesi gibi değişiklikler yapabilir.  
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