
363.7'09561 
DPT 
Kitap. E 
n.2 « 



İd o meo, t 'in 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARLIĞI 

X), F, T. 
dokümantasw0B 

şTJBESl 

İl il Af'i- 

ÇEVRE SORUNLARI DAİMÎ DANIŞMA KURtfLü 
DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI 

ÇEVRE SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI 
ALT KOMİSYON RAPORU 

&iL~ataıroa ve Kütüpfea*» Ş% 



ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI 
ALT KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ 

Başkan : Türker KAYSERİLİOĞLU 
SSYB. Hıfzısıhha Okulu 

Tokan ENGİN - S.S.Y.B. Sağlık İşleri Gn. Md. Yrd. 
Mustafa ŞÜKÜROĞLU - S.S.Y.B. Çevre Sağlığı Şb. Md. 
Naci OĞUZ - S.S.Y.B. Hıfzısıhha Okulu Md. Yrd. 

Mehmet ÖZGÜN - İçişleri Bakanlığı 
Ceyhan DEMİR - İçişleri Bakanlığı 
Dr. Şule ILICAK - Çalışma Bakanlığı 
Muammer YAVUZ - D.S.İ. Gn. Md. 

Adnan TEMİZER - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Vahap BALMAN - İller Bankası 
Leman KILIÇASLAN - Millî Eğitim Bakanlığı 
Durali KILINÇ - Millî Eğitim Bakanlığı 



ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

GENEL DÜŞÜNCELER : Dünyamız ve atmosferi enerji alamı 
-özellikle güneş enerjisi- ve enerji kaybı dışında bir kapalı 

çevresel sistem oluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde çok sa¬ 
yıda ve "Çeşitlilikte organizma gelişme olanağı bulmuştur ve 
bunların ortak özelliği de, maddeleri hazımlaması, atık ver¬ 

mesi, enerji depolaması ve bu enerjiyi harcamasıdır. 

Yaşamları için gerekli madde ve enerji nedeni ile bir- 

birleriyle devamlı yarışma içinde olan bu organizmalar ara¬ 
sında insanoğlu da yerini almakta ve bu zincirin yanlızca bir 

halkasını oluşturmaktadır. Teknolojideki büyük gelişim insan¬ 
lara bir ayrıcalık tanır gibi görünmekte ise de, gerçekte bu 

düşünce yanlıştır. 0 çevresini etkilediği kadar en az o oran¬ 
da çevresi tarafmdanda etkilenmektedir. Bir başka deyişle 

insan, çevresi İle bir denge halindedir; fakat bu,olumsuz ko¬ 
şulların mevcudiyetinde altüst olmaya meyyal bir duyarlı den¬ 

gedir. 

Bu denge çerçevesinde oluşan çevre sağlığı hizmetlerinin 
-giderek sağlık ve refahın- emniyet altına alınabilmesi için 

insan ve çevresi arasındaki bu dengenin korunması gerekir. Ne 
varki, kaçınılmaz olarak insan ve çevre ilişkeleri sürekli de 

ğişmekte; nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme, teknolojik 
gelişim yaşama standardına bağlı istekler bu değişimin ana 
öğelerini oluşturarak sorunun çözümünü çok güç bir noktaya 
itelemektedir. 
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ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE GELİŞİM : Çevrenin sağlık 
üzerindeki etkisi çok eskidenberi bilinmesine rağmen bilim¬ 

sel anlamdaki rolü son yüzyıl içinde belirmiştir. 1840'larda 
İngiltere'de Sir Edvin Chadwich*in öncülüğünde "Modern Sani- 

tasyon ve Çevre Kontrolu"nun esasları saptanmış ve sonradan 

pek çok kişinin hayatî önemdeki katkılarıyla gelişmiştir. Su¬ 
ların filtre edilmesi ve klorlanması ile kolera ve tifonun,, 

ensektisıd kullanarak tifüsün, sivrisineklerle savaş ile sıt¬ 
manın, konutlardaki hijyenik koşulların iyileştirilmesi ile 

bir ölçüde veremin kontrol altına alınabilmesi bu çalışmala¬ 
rın bir sonucudur. 

Çevre sağlığı ile ilgili bu çalışmalarda ortaya çıkan 

amaç, görüldüğü üzere bütünüyle bulaşıcı hastalıkların kont¬ 
rolü ve önlenmesiyle sınırlı kalmıştır. Bu,hastalıkların,fi - 

ziksel çevrenin -örneğin su- açık ve bilinen özellikleri 

yoluyla geçmesi, çevre sağlığını "insan hayatının fizik çevre¬ 
sinde bulunan ve sağlığa etki yapan veya yapabilecek bütün 

koşulların düzeltilmesi ameliyesidir" tarzında bir tanıma 

götürmüştür. 

Bu amaç, özellikle gelişmekte olan memleketler için balâ 
geçerlidir. Ne" varki,bugün insan sağlığını etkileyen çevresel 

faktörlerler daha karmaşık, daha çok neticeli ve daha anlaşıl¬ 
ması güç bir düzeyde oluşmaktadır. 

ÇEVRE SAĞLIĞINDA DEĞİŞEN AMAÇLAR : II.ci Dünya Savaşına 
kadar bu çerçeve içinde ele alınan çevre sağlığı hizmetleri 

değişen koşullara uygun olarak yeni bir içerik kazanmaya baş¬ 
lamıştır. Nitekim çevre sağlığı kavramını oluşturan iki öğe 
-Sağlık ve Çevre- daha gerçekçi bir temele oturtulmuştur. 
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Sadece bir hastalığın ve sakatlığın olmayışı değil, aynı za¬ 
manda tam bir bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hâli olarak 
tanımlanan sağlık ile sadece fiziksel faktörlere bağlı çevre 
yerine,kimyasal ve biyolojik faktörlerin de birlikte ele alın¬ 

dığı yeni çevre anlayışı bulaşıcı hastalıkların yarattığı dar 
sınırların ötesinde çevre sağlığı hizmetlerini çok geniş bir 
sahaya yaymıştır. 

İçmesuyu sağlanması, sıvı ve katı atıkların düzenlenmesi, 
vektör kontrolü, gıda kontrolü, hava kirlenmesi gibi evvelce 

oluşan hizmetlere şimdiki anlaşış doğrultusunda yeni hizmet¬ 
ler -örneğin endüstri ve tarımsal faaliyetlerin insanlara 

yönelttiği kimyasal ve biyolojik tehlikeler, radyasyon teh¬ 

likesi, gürültü, hatalı şehirleşme, kıyı yağması, aşırı ka¬ 

labalıklaşma v.s. -katılmakta ve bu hizmetlere yaklaşım ise 

çok daha farklı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. 

Bugün dünyada, özetlenmeye çalışılan bu fevkalâde geniş 
çevre sağlığı hizmetleri içinde,su sağlanması ve atıkların 
düzenlenmesi ana sorunlar olmaya devam ederken; öte yandan, 

bazı yörelerde öyle bir noktaya gelinmiştir ki sorumlular, 
sağlık gereksinimlerinin de ötesinde doğal kaynakların -su, 
hava, toprak- kendisini düşünmeye başlamışlardır. 

Çevre sağlığı hizmetlerindeki bu gelişime koşut olarak 
amacın daha gerçekçi boyutlar kazanması, doğal olarak hizme¬ 
te ilişkin kavramların değişmesine ve yeni terimlerin kulla¬ 
nılmasına neden olmuştur. Başlangıçta modern sanii-asyon, çev¬ 
re kontrolü gibi terimler, giderek çevre sağlığına ve bugünkü 
aşamada, özellikle gelişmiş memleketlerde çevre sorunla ma 
dönüşmüş; öte yandan,bu sahada görev alan meslek mensupla'ı 4a 

tma ~ % 
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sıra ile halk sağlığı mühendisi, sağlık mühendisi, çevre 

sağlığı mühendisi ve çevre mühendisi olarak isimlendiril¬ 

miştir. Dolayısiyle raporda kullanılan "Çevre Sağlığı” ve 

"Sağlık Mühendisi” terimlerinin hu anlamda yorumlanması ge¬ 
rekmektedir. 

Çevre Sorunları Özel İhtisas Komisyonunda "Çevre Sağ¬ 
lığı Alt Komisyonu” olarak görev alan grubun bu anlayış 

içinde soruna yaklaşması gereği; diğer yandan çalışma sahası¬ 
nı diğer alt komisyon çalışmalarından ayırhbilmek ve doğa.bi- ■ 

lecek ikilemi önlemek açısından yalnızca kontrol hizmetleriy¬ 

le sınırlı bir alanda çalışmaları yürütmeye çalıştığını be¬ 
lirtmekte yarar görülmektedir. 

İlâveten, memleketimizde çevre sağlığı sorunlarını de¬ 
ğerlendirmede, önerilen bazı konuların dışında, veri noksan¬ 

lığı nedeniyle bir bütün olarak hizmete yönelmenin daha ge¬ 

çerli olacağı düşünülmüştür. - 
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MEMLEKETİMİZDE ÇEVRE SAĞLIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Çevre sağlığında sorunların belirlenebilmesi, ancak 

a) Çevresel faktörlere bağlı hastalıkların tipini, b) Çevre¬ 
sel faktörlerin .yaşam üzerine etkisini,, c) Çevresel faktör¬ 

lerle fiziksel, ruhsal ve sosyal genel sağlık durumu arasın¬ 

daki ilişkiyi-saptayan sağlık istatistikleri ile, a) Çevresel 

kirlenme, b) Su kaynaklan, c) Tarımsal, endüstriyel ve di- 
I ğer faaliyetlere ilişkin çevresel elemanlar hakkmdaki bilgi- 
S 
lerin ortak bir değerlendirilmesi sonucunda olanaklıdır. 

t 

Bu bilgilerin bütününden henüz mahrum olmakla beraber 
I 
I memleketimizde 1971/72/73/74/75 yıllarında ihbarı yapılan 
!bulaşıcı hastalıklardan vak’a ve ölümler Tablo (1) de görül¬ 
mektedir, Her nekadar bazı hastalıklarda azalma söz konusu 

is®da su ile yayılabilen enfeksiyöz hepatit gibi bazıların¬ 
da artış vardır. Diğer yönden çevre sağlığı durumunu belirt¬ 

mekte önemli bir kriter olan bebek ölüm hızı, memleketimizde 

^0İOO*’ün üzerindedir. Bu değer Kuzey Avrupa ülkeleıriyle kı¬ 

yaslandığında en az 5 katından fasladır. 

Tablo (2),de, aynı süreler içindeki bakteriyolojik analiz 

sonuçlarına göre sağlığa zararlıların oranı,içme ve kullanma 
sularında, yıllık ortalama $ 36.8. kaynak sularında 32,5 
bunların dışındaki diğer gıda maddelerinde $ 18.4 olmaktadır. 

Tüm bakteriyolojik analizler için bu oran % 34.8 dir. Kaba 
bir yaklaşımla her üç nümuneden biri sağlığa zararlı bulun¬ 
maktadır. 
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Tablo (3) de verilen kimyasal analiz sonuçlarına göre 
sağlığa zararlılık oranı içme ve kullanma sularında $ 33.2, 

kaynak sularında 16.7» diğer gıda maddelerinde 6.0,tüm ana¬ 

liz sonuçlarına görede i» 9.9'dur. 

Çevre kirlenmeleri açısından soruna yaklaştığımızda kar¬ 

şılaştığımız görünüm şudur? Memleketimizde hava kirlenmesi 

sorunu yöresel olarak mevcuttur. Örneğin, kirlenmenin en yo¬ 

ğun olduğu Ankara’da yapılan ölçümlere göre 24 saatlik peri- 

yodlar içinde 1971/72/73/74/75 yılları ortalaması S02 için 
298.0 jj, g/m , asılı partiküler madde için 233.6 /Lg/m^ ol¬ 
makta; standartlara göre olması gereken maximum konsantras¬ 

yon sıra ile 150 jig/vr1, 75 JÂg/m^ olarak görülmektedir. Kir¬ 
letici miktarları toplam olarak Ankara’dakinden fazla olma¬ 

sına karşın,İstanbul'da, hava kiplenmesi sorunu -rüzgârların 
kirleticileri seyreltmesi ve uzaklara taşıması nedeniyle- 

daha düşük düzeydedir. İlâveten İzmir, Eskişehir, Kayseri 
ve meteorolojik koşulların uygun, olmadığı bazı kentlerde 
az miktarda da olsa hava kirlenmesi saptanmıştır. 

Balık ölümleri, balık üretiminde ve türlerindeki azalma, 

su kaynaklarında kirlenmenin etkinliğini belirleyen anlamlı 

örneklerdir. İlâveten, Âvrupa ülkelerine oranla, tarımda ve 
son zamanlarda endüstride bol miktarda kullanılan civalı 

bileşiklerin .balıkların sırt kaslarında biriktiği, bazı sa¬ 
hillerinde ve bazı türler üzerinde yapılan sınırlı bir araş¬ 

tırma sonucunda belirlenmiştir. Bugün sulardaki kirlenme so¬ 

rununun had noktaya ulaştığı yerler kentsel ve endüstriyel 

atıklarla Haliç, Boğaz, İzmit, İzmir körfezi, Samsun'daki 
şeker, gübre ve endüstrileri, Ereğli'deki demir-çelik endüst¬ 
risi nedeniyle Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi (özellikle 
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Mersin ye Adana.) ile Porsuk Nehri, Filyos Şayi, Nilüfer Çayı 
ve Ankara Çayıdır. Kirlenmenin bütün belirtilerini, henüz o- 
terli bilgi mevcut olmamakla beraber, bazı araştırmalara göre 

izlemek mümkündür. Örneğin, endüstriye yakın yerlerdeki kıyı 
sularında PH 1:0 kadar düşmekte, bazı yerlerde ise 10.0'a 

çıkmakta; erimiş gksijen miktarı 0 ilâ 3 mğ/1 gibi düşük 
değerlere inmekte, bitkisel besleyicilerin farklılığı nede¬ 

niyle alg kümeleri oluşmakta, biokimyasal ve kimyasal oksijen 
ihtiyacı yüksek değerlere ulaşmakta, bakteri konsantrasyonu 

kabul edilebilecek sınırların çok üstünde kalmaktadır. Ayrı¬ 

ca çevre kirlenmesinde büyük sorun taşıyan deterjan., pestiaid 
gibi maddelerin su kaynaklarının kirlenmesindeki payları da 

sürekli artış göstermektedir. Sonuç olarak, memleketimizde 
büyük kentlerde ve endüstrinin yoğunluk kazandığı bölgeler 

başta olmak üzere, su kirlenmesi yaygın ve bazı yerelerde kri¬ 

tik düzeye gelmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki sınırlı bilgiler içerisinde bir yoruma gidil¬ 

diğinde, çevre sağlığına, son zamanlarda önem verilmesine ve 
çeşitli önlemlerin şu veya bu ölçüde gerçekleştirilmesine rağ¬ 
men sorunun ciddiyetini artırarak koruduğu genel bir kanı ola¬ 

rak söylenebilir. 

MEMLEKETİMİZDE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE 
YAKLAŞIMLAR 

Çevre sağlığı sorunlarının çözümünde iki türlü yaklaşım 

geçerlilik taşımaktadır: İlk yaklaşım,mevcut sorunİE.nn azal¬ 
tılması, giderek elimine edilmesi -ki teknoloji bu olanağı 

sağlamaktadır;- ikinci yaklaşım ise, sorunların oluşmadan 
önlenmesidir. Bu İkincisi bütünüyle bir plânlama hiz.metidir 
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ve tam sağlıklı bir çevreye ve topluma yönelmiş en geniş öl¬ 

çütler içinde ele alınmalıdır. Bu amaca ulaşabilmek için de 

hizmetin bir ekip hizmeti olduğu düşünülerek çevre sağlığı 

yetkililerinin politikacı, yönetici, plânlamacı, ekonomist, 
eğitimci v.d. ile âhenkli bir işbirliğini gerçekleştirmesi; 
öte yandan 1) Amaç ve önceliklerin gerçekçi olarak saptan¬ 
masında, 2) Modern mevzuatın benimsenmesinde, 3) Sorunlara 

mültidisipliner yaklaşımda, 4) Proje finansmanında, karşı¬ 

laşılması kaçınalmaz bar boğazların aşılması gerekmektedir. 

Hizmetin yukarıdaki esaslar içinde düzenlenmesi doğal 

olmakla beraber memleketimizde başarılı bir uygulamadan söz 
etmek mümkün olamamaktadır. Hem içeriği, hem görev alacak 

personelin netiliği ve niceliği açısından fevkalâde geniş 

kapsamlı bir hizmetin nasıl ele alınacağı, hangi kuruluş 
ve hangi meslek grubu tarafından yürütüleceği hususu önce¬ 

likle çözümlenmesi gereken temel sorun niteliği taşımaktadır. 

Bugün çevre sağlığı konularından yalnız birini oluşturan 

"İçme suyu sağlanması yatırım düzeyinde DSİ, YSE ve İller 
Bankası, kontrol düzeyinde S. S.Y. Bakanlığı olmak üzere en az. 

dört ayrı kuruluşa dağılması hizmetteki yaygınlığı belirle¬ 

yen tipik bir örnektir. Hemen hemen tüm konular için bu ör¬ 

nek geçerlilik taşımakta ve bu koşullar içinde hayatî önem 

kazanan işbirligide maalesef yaratılamamaktadır. Bir seçenek 
olarak bu hizmet dalının mevcut örgütlerden birinde toplan¬ 
ması yahut yeni bir örgütlenmeye gidilmesi zaman saman tartı¬ 

şılan bir konu olmakla beraber, hem konunun içeriği, hem. de 
bugünkü örgütlenme şekli içinde olanak dışı görülmektedir. 

Dolayısiyle, çözümün kcklü yapısal değişikliklere yönelmek- 
sizin mevcut koşullar içinda aranmasında sorunlük vardır. 
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Nitekim 16.4.1974 tarih ve 7/8329 sayılı kararname ile 
İmar ve İskân Bakanlığı başkanlığında yedi bakınlığm oluş ¬ 
turduğu ''Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu’; Sağlık ve Sos¬ 
yal Yardım Bakanlığı Başkanlığında 'çevre Sağlığı Koordinas¬ 
yon komisyonu51 ve Dışişleri Bakanlığı Başkanlığında "Kuru¬ 

luşlar arası Komisyon"gibi çeşitli kurul ve komisyonların 
oluşturulması bu amacın gerçekleştirilmesine yöneliktir. An¬ 

cak, kuruluşlar arası işbirliğini sağlayacak, kuruluşlar 

arası yaklaşım farklarını giderecek, iç ve dış tüm çalışma¬ 

ları dökümante edecek etkinlikte bir çalışmanın özellikle 
"Çevre 'Sorunları Koordinasyon Kurulunca^ yerine getirildiği¬ 
ni söylemek olanak dışıdır. Bu koşullarda,pek doğaldır ki 

hizmet, ilgili kuruluşların inisyatifi içinde bir şekil ka¬ 

zanacak ve büyük bir olasılıkla kendi içinde belki tutarlı, 
ama yurt ölçeğinde sakıncalı uygulamalar sürüp gidecektir. 

Öte yandan, böyle bir kurulun gerçekleştirildiği varsa¬ 
yılsa bile, ilgili kuruluşların kurulla ilişkilerini sağlayacak 

çevre sağlığı birimlerine sahip olmaları zorunluğu ortaya çık¬ 
maktadır. Bugün S.S.Y.Bakanlığında Çevre Sağlığı Şubesi bu¬ 

lunmakta ve konuyla yakın ilişki içine girebilecek bir per¬ 

sonel kullanımı gerçekleştirilmekle beraber bu uygulamanın 

yaygın olduğu söylenemez. Özetle, ikinci önemli sorun;, ilgili . 
her kuruluşta çevre sağlığı birimlerinin oluşturulması ve bu¬ 

ralarda uygun personel kullanımının sağlanmasıdır. Uygun per¬ 

sonel deyimiyle temel meslekî bilgilerini çevresel koşullar 
içinde değerlendirebilecek ilâve formasyon kazanmış elemanlar 
amaçlanmaktadır. 
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Çevre sağlığı hizmetleri temelde bir mühendislik hizme¬ 
ti olması nedeniyle bu sahada eleman yetiştirilmesi İTÜ, 
ODTÜ, Ege Üniversitesi ve Boğaziçi Teknik Üniversitelerince 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunların, mevcut potansi¬ 

yelde (örneğin S.S.Y.Bakanlığında 92 sağlık mühendisine ge¬ 
reksinim duyulmasına rağmen 3 tane mevcuttur.) düşünüldüğün¬ 

de, kendi brançlarında kullanımı pek dor-al görünmekle beraber 
uygulama bu yönde olmamaktadır. Personel kullanımındaki bu 

yaklaşımın yanısıra, uygulanan eğitim programlarının da ne öl¬ 

çüde memleket gereksinimlerini karşılıyacağı önemli bir so¬ 
run niteliğini korumaktadır. İlâveten, aynı düşünceleri bu sa¬ 
hada görev alacak bütün elemanlara ve üniversitelere yansıt¬ 

makta da zorunluluk vardır. Örneğin, tıp fakültelerinde özel¬ 
likle koruyucu hizmet alanlarında görev alacak elemanlara 

sağlık politikamızın belirlediği çerçeve içinde standart bir 

çevre sağlığı eğitim programı uygulaması gerekirken, yaklaşım¬ 

lar üniversiteden üniversiteye büyük farklar göstermektedir. 

Mit ekim, 1968 yılı İcra Plânındaki önlemler (175 no.lu, toplum 
sağlığı konularına ağırlık verilmesi; 180 no,lu,Sağlık Eğiti¬ 
mi Koordinasyon Kurulu kurulması) güdülen genel amacın yanı- 

sıra yukarıdaki görüşü de doğrular niteliktedir. 

Çevre Sağlığı hizmetlerinde görev alacak üst düzeydeki 
personel için değinilen hususlar saha hizmetlerini jpjrçek- 

leştiren çevre sağlığı teknisyenleri için de geçerlilik taşı¬ 
maktadır. Uygulamada izlenen, bu personelin daha nitelikli 
yetiştirilmesi ve sayıca artırılmalarının gerektiğidir. S.S. 

Y.Bakanlığının halen bu personele olan gereksinimi 707 ikcm 

mevcut ancak 426 rakamına ulaşmıştır. Kaldıki, Dünya Sağlık 
Örgütünün ölçütlerine göre (her 30.000 nüfus için bir çevre 

sağlığı teknisyeni) gereksinim 1400 rakamına yaklaşmaktadır. 
Ayrıca, Batılı ülkelerde örneğine rastladığımız Sağlık 
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Mühendisleri ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri Arasında yer al¬ 
ması gereken Y. Çevre Sağlık Teknisyeni (Sanitarian) ise ş - 
diye dek ele alınamamıştır. 

Çevre sağlığı hizmetlerinin etkin bir düzeye erişebil¬ 
mesi için laboratuvar çalışmaları hayatî önemdedir. Çeşitli 
kuruluşlara bağlı laboratuvarlardan kuruluş amaçları yönünde 
bir verim sağlandığı açık olmakla beraber, bunların bugünkü 
çevre sağlığı anlayışı paralelinde doyurucu bir hizmet ver¬ 
dikleri iddia edilemez. Mevcut laboratuvarlardan elde edilen 

bu sınırlı hizmetin yaygın ve etkin bir noktaya getirilebil¬ 

mesi için saha yöntemleri, araç, gereç ve özellikle personel 

açısından yeniden düzenlenmesinde zorunluk görülmektedir. 

Bir örnek olarak, S. S.Y.Bakanlığınca her il için plânle.nan ve 
41*i gerçekleştirilen Halk Sağlığı Laboratuvarlarının bu sa¬ 

hada önemli görevler yükleneceği düşünülmelidir. Ayrıca mev¬ 

cut laboratuvarların yukarıki düşünceler paralelinde oluştu¬ 

ruldukları varsayılsa bile bütünüyle çevre sağlığı' konuları¬ 
na yönelmiş, örneğin kirli su analiz laboratuvarlan gibi, V 

spesifik laboratuvar ve araştırma üniteleri gerçekleştirilme¬ 
den hizmetlere etkinlik kazandırmak mümkün olmayacaktır. 

Çevre sağlığı hizmetlerine yasal açıdan dayanak teşkil 
eden 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunudur. Bu çerçevede 
S.S.Y,Bakanlığınca yürütülen kontrol hizmetleri için gerekli 
hükümleri kapsamakta ve öngörülen tüzük ve yönetmelikler de 

çoğunlukla çıkarılmış bulunmaktadır.Mevcut tüzük ve yönetme¬ 
liklerin günün koşullarına uygun olarak gözden geçirilmesi; 

taslak halindeki örneğin gürültü ile savaş yönetmeliği;yüzme 
havuzlan yönetmeliği,gibi bazılarının sür'atle uygulamaya 
sokulmasındaki zorluğun yansıra 1968 îcra Plânının 172.ci 
önlemi uyarınca Bakanlık, yetkililerince düzenlenen"Suların 
Kirlenmesinin Önlenmesi, Korunması ve Kontrolü hakkmdaki '.Kanun 
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Tasarısı* ile^Hava Kirlenmesi Kanun Tasarısının* elan gerçek- 
leşmemesinin bir büyük boşluk yarattığı açıktır. Öte yandan, 
adı geçen tasarıların kanunlaştığı varsayılsa bile bunun iş¬ 

lerlik kazanbilmesi için gerekli standartları kapsayacak tü¬ 
zük veya yönetmeliklerin hazırlanması gerekir. Bunların sap¬ 

tanmasında izlenecek yolun bölgesel koşullarda oluşturulaca¬ 

ğı düşünülürse bir içme suyu standardının kabulündeki kolay¬ 

lığa sahip olunamayacağı bilinmelidir. Bugün yürürlükteki 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanun ve Tüzüğünün kirlenmeler açı¬ 

sından hem sınırlı bir yaklaşım, hemde getirilen ölçütler 

açısından tasarılarda öngörülen amaçları karşılaması ola¬ 

naksız görülmektedir. Dolayısiyle bir taraftan bu tasarıla¬ 

rın kanunlaştırılmasına çalışılırken diğer yandan teknik dü¬ 

zeydeki çalışmalara geçmek kaybedilen zamanın artmaması için 
zorunludur. 

X 

Çevre sağlığına yöneltilen yatırımların özellikle kal¬ 

kınma sürecinde bulunan memleketimizde bu gelişimi sınırladı¬ 

ğı, bir diğer deyişle, kaynak israfına neden olduğu düşüncesi 
zaman zaman tartışılan bir konu olmaktadır. Gerçekte, bu yol¬ 

la çevresel koşullarda yaratılacak iyileşme yalnızca arzula¬ 

nan bir husus olmayıp ekonomik ve sosyal gelişim için de zo¬ 

runludur. Nitekim dış ülkelerde yapılan bir dizi araştırmada 
çevre sağlığının ekonomik değeri saptanmış ve yapılan yatı¬ 

rımların kısa sürede kendi kendini finanse edebileceği be¬ 

lirlenmiştir. Dolayısiyle, konuyu birbirleriyle çelişen 'unsur¬ 
lar olarak değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele 

almakta ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı -Çevre sorunları 
bölümünde bu konuya ilişkin görüşleri (1928, 1931 (1), (2)) 
bu açıdan yeniden değerlendirmekte yarar olacaktır. 
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GENEL ÖNERİLER 

Yukarıda belirlenmeye çalışıldığı gibi çevre sağlığı 

hizmetlerinin sürekli gelişimi, bir yandan görev sahası bü¬ 
yürken diğer yandan da yeni konuların ilâve edilmesi nede¬ 

niyle hizmeti belirli kalıplar içine oturtmak büyük güçlük¬ 
ler yaratmaktadır. Gerçekte hizmetin tabiatındaki bu karma¬ 

şa ve yaygınlığın mevcut statü içinde kuruluşların hizmet 

paylarını belirsizliştirdiği, çözüm getirci ve uygulattin¬ 
ci bir ot eriteninde yokluğu nedeniyle uygulamaların olumlu 

bir düzeye getirilemediği açıktır. Bu temel husus, çevre sağ¬ 

lığı hizmetlerinin usulüne uygun bir karakter ve hizmetin et¬ 

kin bir içerik kazanmasına mânî en büyük dar boğaz ola.rak 
görülmektedir. Bu amaçla : 

- Görev, örgütlenme biçimi ve çalışma yöntemi genel 

hatlariyie aynen korunmak üzere 16.4.1974 gün ve 7/8329 
sayılı kararname ile İmar ve İskân Bakanlığı başkanlığında 
yedi Bakanlığın oluşturduğu "ÇEVRE SORUNLARI KOORDİNASYON 

KURULU"nun genişletilerek emredici ve bağlayıcı karar yetki¬ 

siyle donatılmış olarak Başbakanlığa bağlı "ÇEVRE SORUNLARI 
MÜŞTEŞARLIĞI" hâlinde yeniden düzenlenmesi, 

- Üst düzeydeki bu yeni yaklaşıma etkinlik kazandırmak 

amaciyle ilgili bütün kuruluşların kendi bünyeleri içinde 

çevre sağlığı (veya çevre sorunları) birimlerini geliştir-’ 
nıesi veya yeniden kurması, 

- Bu birimlerde temel meslekî bilgilerini çevresel ko¬ 
şullar içinde değerlendirebilecek ilâve formasyon kazanmış 
elemanların kullanılması, 
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- İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Teknik Üniversitesi ile Ege Üni¬ 
versitesinin ilgili bölümlerinde yetiştirilen elemanlara -uy¬ 

gulanan programların memleket gereksinimlerine göre yeniden 

gözden geçirilmesi, 

- Tıp Fakültelerinde) ulusal sağlık politikamızın belir- 

liyeceği çerçeve içinde S.S.Y.Bakanlığınca saptanacak ilkele¬ 
re uygun olarak çevre sağlığı ile ilgili eğitimin 1968 yılı 
İCRA PLÂKI'ndaki 175 ve 180 no.lu önlemler uyarınca yeniden 

ele alınması, 

-- Sağlık mühendislerinin (Çevre mühendisleri) kendi sa¬ 
halarında çalışabilme olanaklarının sağlanması, 

. / 

- Henüz uygulama alanına sokulamayan Y.Çevre Sağlığı 
V 

Teknisyenleri (Sanitarian) grubunun oluşturulması için mev¬ 
cut eğitim kuruluşları (örneğin Gevher Nesibe Sağlık Eğitim 

Enstitüsü) gözönünde tutularak S.S.Y.Bakanlığınca gerçekleş¬ 
tirme yollarının aranması, 

- Çevre sağlığı kolejlerinde daha nitelikli personel 

yetiştirilmesinin yanısıra sayısal olarak ihtiyaç açığının 

5.5.Y.Bakanlığınca kurulması düşünülen İzmir, İstanbul, Er¬ 
zurum, Çevre Sağlığı Kolejleriyle karşılanması, 

- Çevre sağlığında hizmet verecek laboratuvarların bu¬ 

günkü anlayışa, koşut uygun personel,met od, arag ve gereç 

standartlaşmasiyle beraber yeniden düzenlenmesi; öte yandan, 

5.5.Y.Bakanlığınca Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessese- 

sine bağlı bir Çevre Sağlığı Eğitim ve Araştırma Enstitüsü¬ 

nün müessesedeki ilgili ünitelerden oluşturularak kurulması, 
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- Sorunların hem sağlık hemde çevresel etmenler açısın¬ 

dan tanınmasında, getirilecek çözümlerde, tüm plan ve pro6- 
ramların düzenlenmesinde temel dayanak olan verilerin neler 

olacağı, ne ölçüde ve hangi kuruluşlar tarafından saptanaca¬ 

ğının belirlenmesi, 

- Özellikle içmesuyu ve kanalizasyonla ilgili olarak yü¬ 
rütülen hizmetler ve bunun memleket koşullarında doğurduğu 

büyük sorumlulukla orantılı olarak S.S.Y.Bakanlığının yatı¬ 

rımların planlanması çalışmalarına katılması ve bu açıdan 
ilgili kuruluşlarla bağlantısının yeniden düzenlenmesi, 

-"Suların kirlenmesi1 ve "Hava Kirlenmesi'"kanun tasarıla¬ 
rının "Doğal Kaynakların Kirlenmesinin Önlenmesi, Korunması 

ve Kontrolü" adı altında birleştirilerek süratle çıkarılma¬ 

sı, standartların saptanması çalışmalarına başlanılması, 

- Çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde büyük öne¬ 

mi olan Mahallî İdarelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
olup TBMM gündeminde bulunan ^Belediye Kanunu Tasarısı' ile 
^Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının'bir an önce yasalaşması; 
1972 yılmdanberi hazır bekLiyen^Köy Kanunu Tasarısı1* ilebil 
Özel İdarelerin Kanun Tasarılarının TBMM’ne intikallerinin 

sağlanması, 

- Çevre sağlığı ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerin gü¬ 

nün koşullarına göre yeniden gözden geçirilmesi;^Gürültü ile 
Savaş ve Yüzme Havuzlarına ait teknik hazırlıkları tamamlanan 
yönetmeliklerin öncelikle yürürlüğe sokulması, 
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- Örgün eğitimde çevre sağlığı konularına teorik düzey- 

de yer verilmekle beraber, Bakanlıkların taşra kuruluşları ve 
totaTlf İdarelerle ilişki kurularak aynı zamanda uygulamaya dö¬ 

nük bir nitelik kazandırılması; yaygın eğitimle ilgili olarak 

1975 yılı İcra. Plânındaki 238 no.lu önlemin öncelikle gerçek¬ 
leştirilmesi, gerekmektedir. 

Yukarıda sıralanan veya sıralanabilecek önerilerin is¬ 

tenilen düzeyde gerçekleştirilebilmesinin temel koşulu "ÇEVRE 

SORUNLARI MÜŞTEŞARLIĞI"nın biran önce uygulamaya sokulması 
olarak görülmekte, çevre sağlığında hemen hemen her konu 

için önerilen koordinasyon kurulları kurulması yaklaşımına da 
bu yolla köklü bir çözüm getirileceği düşünülmektedir. 

İŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

AMAÇ : İşçinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir 
huzur ve iyilik içinde bulunmasını sağlamayı ve iş verimini 
artırmayı amaçlar. Bunun gerçekleşmesi için de 1) çalışma 

koşullarının sağlığa zararsız hale getirilmesi, 2) iş ve iş¬ 

çi arasında uyum sağlanması, 3) çalışanların sağlık durumunun 
sürekli denetimi, 4) koruyucu tıbbî hizmet tedavi ve rehabi¬ 

litasyon hizmetlerinin tutarlı bir biçimde yürütülmesi) gere¬ 

kir. 

PLÂNLI DÖNEMLE GELİŞMELER : İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
hizmeti için örgütsel açıdan bazı gelişmeler sağlanmış ol¬ 
makla beraber yetersizlik ve işbirliğinden yoksunluk devam 

etmektedir. 1975 İcra Plânında yer alan 211 sayılı tedbir 

gerçekleşmemiş; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 91.ci 
maddesinde öngörülen yönetmelik ile 1457 sayılı İş Kanunu1 nun 
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74.cü maddesi ikinci parafrafında öngörülen tüzük çıkarıla¬ 

mamıştır. İkinci plân döneminde, Çalışma Bakanlığı bünyesin¬ 
de bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İŞGÜM) kurulmasına rağ¬ 
men, hizmet standartlarını saptamada yararlı olması beklenen 
bu merkezin çalışmalarının yaygınlığı ve etkinliğinin arttı¬ 
rılması gerekmektedir. İş Sağlığı alanında çalışacak persone¬ 

li, İş Hekimliği ve Endüstri Hijyeni konularında yetiştirmek 
için Üçüncü Plânda öngörülen biçimde Üniversiteler ve S.S.Y. 
Bakanlığında gereken bölümler açılmışsa da bu bölümlerin araç, 

gereç ve uygulama olanakları bakımından geliştirilmeleri zo¬ 
runludur. 

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETLERİ s Bu hizmetlerde ulaşılacak 
amaç için ön koşul 1) 50 ve daha çok işçi çalıştıran işyer¬ 
lerinde bir "Sağlık Hizmet Birimi", 2) 50'den az işçi çalış¬ 

tıran işyerleri için yöresel "İş Sağlığı Dispanserleri"nin 
kurulmasıdır. Önerilen örgütlerin kuruluş biçimi, çalışma ko¬ 

şulları ve görevlerinin nasıl yürütüleceği İş Sağlığı hizmet¬ 
lerinin kendine özgü koşulları gözönünde bulundurularak, özel 
mevzuatla saptanmalıdır. 

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ : Yukarıda 
değinilen İş Kanununun 74.cü maddesinde belirtilen "İşyeri 
kurma izni" ile "İşletme belgesi "nin almışları hakkındaki 
tüzüğün henüz çikanlamayışı, işyerlerini sağlık yönünden 

teftişle görevli müfettişlerin nitelikleri üzerinde gereken 
titizliğin gösterilemeyişi ve hergün gelişen endüstri yöntem 
ve süreçlerini izleyebilmek için gerekli özel eğitim program¬ 
larının düzenlenemeyişi önemli sorunlar olarak bilinmektedir. 
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EĞİTİM-ARAŞTIRMA i Memleketimizde İş Sağlığı konusundaki 
çalışmaların yeni oluşu bu sahada yet erli olanaklara sahip, 
istenilen düzeyde eğit im-araştırma yapabilecek bir kurumun 

bulunmayışı- çalışmaların dağınık ve kişisel olmasının temel 
nedenidir. Bu durumda eğitim-araştırma gereksinimini karşı

layabilmek için Üniversite ve Yüksek Okullar, S.S.Y.Bakanlı
ğı (Hıfzıssıhha Okulu), Çalışma Bakanlığı (Yakın ve Ortadoğu 
Çalışma Enstitüsü,), İŞGÜM ve Bölge Laboratuarları), Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (SSK'nın ilgili birimleri) arasında iş 
ve güç birliği yapılmalıdır. 

SSK İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ i. SSK sağlık örgütleri iş he™ . 
kimliği yönünden geliştirilmeli; endüstrinin yoğun bulunduğu 

bölgelerde nİş Hekimliği ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri" 
açılmalı ve bunlarla IŞGÜM bölge laboratuarları arasında iş

birliği sağlanmalı, ayrıca Rehabilitasyon Merkezleri açıla
rak bu hizmetlere etkinlik kazandırılmalıdır. 

PESTİSİTLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER s 

PESTİSİD KULLANIMI : Bir yandan artan nüfusu besliyebil-
mek diğer yandan ekonomik kalkınmayı hızlandırabilmek amacıy

la, tarımsal üretiminin en geniş ölçüler içinde artırılması 

zorunludur. Sulama, gübreleme, üstün vasıflı ve mukavin tür

ler kullanmak gibi modern yöntemlere başvurulsa dahî, bu ama

cın gerçekleşmesi için hastalık ve zararlılarla savaş kaçı
nılmaz olmaktadır. Bugün memleketimizde tarımı yapılan bit

kiler 200'ü aşan hastalık ve zararlıların tehdidi altındadır. 

Öte yandan, bu savaştaki yetersizliklerin 6.4 milyon ton hubu
bat, 632 bin ton sebze, 1.6 milyon ton meyva ve yaş üzüm ola
rak ürün kaybına sebep olduğu hesaplanmaktadır. Dolayısiyle, 



bitki koruma metodlan arasında peştiaitlerin kullanılması 

gıda üretiminin artırılmasında en hızlı ve ekonomik etkiye 
sahip bir met oddur. 

Pestisitlerin bu gıda üretimi yanısıra ikinci kullanılma 

yeri vektörlerle savaş yoluyla insan sağlığındaki önemli rolü¬ 

dür. 

MEMLEKETİMİZDEKİ PESTİSİD TÜKETİMİ : Yurt içi Pestisid 
tüketimi $ 100 aktif madde -ton olarak aşağıdadır. 

PESTİSİDLER 
YIL L A. R 

1971 1972 1973 1974 1975 

İNSEKTİSİDLER 7208.3 7844.4 7605.4 7471.1 9627.9 

FUMIGANTLAR 20.5 62.8 23.4 24.4 5.4 

FUNGISİDLER 454.4 776.9 754.3 802.0 1C70.5 

HERBİSİDLER 796.7 813.4 1098.4 816.5 1095.2 

KOLLDSİBLEÎT 7.3 3.0 1,3 4.4 1.0 

RODENTİSİDLER - - 4.0 - -

TOPLAM 8481.2 9504.5 9488.8 9118.4 12210.0 

1971'de 8481.2 ton olan toplam pestisid miktarı yaklaşık 

?£ 50' lik bir artışla 1975'te 12210.0 tona ulaşmıştır. 

PESTİSİD KULLANIŞININ ETKİLERİ : Pestisidlerin insan sağ¬ 
lığı üzerinde a) ilâçların imalâtı esnasında, b) ilâçların 
kullanılması esnasında, c) pestisid artığı taşıyan ürünlerin 

tüketimi esnasında, zararlı etkileri olmaktadır. Özellikle, 
ilâçların kullanılmasında meydana gelen zehirlenme vakkları 
kesin istatistiksel bilgiler bulunmamakla beraber aşağıdadır. 
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ZEHİRLENME 
Vak 'a Ölüm 

155 

139 

1974 yılında 
1975 yılında 

1670 

2042 

Pestisidlerin insan sağlığı üzerindeki bu dolaysız etki¬ 

sinin yanısıra, çevre üzerinde de olumsuz etkileri vardır. 

Özellikle, su kaynakları civarındaki zararlı bitki ve böcek 
mücadelesinde veya ilâçlı tarım sahalarından su kaynaklarına 
ulaşan drenaj ve yağmur suları ile sürekli bir birikim olmak¬ 

tadır. Son zamanlarda, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Ensti¬ 

tüsünce yapılan çalışmada Nilüfer çayında dikkate değer pes- 
tisid bakiyelerine rastlanmıştır» Bu kaynaklarının yanısıra 

toprağın» ya doğrudan pestisidle ilaçlanması veya bitkilerin 

ilaçlanması yoluyla kirlendiği» ayrıca bitki ve toprak yüze¬ 

yinden mayi ve katı zerreler halinde rüzgarla veya buharlaş¬ 

ma yoluyla havaya karıştığı bilinmektedir» 

Doğal olarak çevredeki bu kirlenmelerin yabanî hayat 
üzerinde de olumsuz etkileri görülecektir. 

ÖNERİLER : Sürekli artış gösteren pestisid kullanımı 
ileride daha yoğun olarak ortaya çıkaracağı tehlikeleri ön¬ 

leyebilmek için aşağıda belirlenen önlemlere gerek duyulmak¬ 
tadır. 
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- Tarımsal ilâç kullanımını azaltacak diğsr mücadele 

tekniklerine, örneğin narenciye ekim alanlarında kullanılan 

biyolojik yöntemler, olanak sağlayacak "Entegre Savaş Metodu" 
üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırmak. 

- Çevrede sorun yaratan kalıcı özelliğe sahip klorlu 

hidrokarbonların yerini alabilecek daha az toksik ve dekom- 

pozisyon süresi kısa, yeni aktif maddelere yönelmek. 

- İlâç kullanımının tekniğine uygun yapılmasını, ilgili¬ 
lerin eğitilmesi için kurslar düzenlenmesini, büyük merkezler 
ve ticaret limanlarında 'Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının or¬ 

tak oluşturacakları rezldü analiz laboratuvarlarınm kurul¬ 
masını sağlamak. 

- Uçakla yapılan mücadelenin yarattığı sakıncaları ön¬ 

lemek üzere aynı etkinlikte, hem ekiliş biçimi, hemde kullan¬ 

ma yöntemleri açısından yeni düzenlemelere gitmek. 

* 

- Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelere öncelik 

vermek üzere döner sermayeli "Uygulamalı Ziraî Mücadele" 

ekiplerini kurmak. 

Son önlem, yukarıda sıralanan bazı önlemlerle sağlanma¬ 

sı düşünülen yararı tek başına gerçekeleştirecek etkili bir 
yol olarak görülmektedir. 
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GIDA KONTROLÜ ÎLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

ÜRETİM AŞAMASINDA DENETİM s Bu hizmet, besinlerin hiçbir 
işlem görmediği üretim bölümündeki denetim ile işleme tabi 
tutulduğu imalât bölümündeki denetimi kapsar» 

Üretimdeki denetim mevcut durumda Gıda Tarım ve Hayvan¬ 
cılık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Üretim kaynak 

larm etkin biçimde denetimi sağlandıktan sonra üretilen be¬ 

sin maddelerinin denetimi gerekir. Ancak mevzuat ve örgüt¬ 

lenme eksikliği nedeniyle sözkonusu denetimin yeterince ya¬ 

pılamadığı bilinmektedir. Üretim safhasını tamamlayan besin 

maddelerinin herhangi bir şekilde işlem görerek tüketime su¬ 

nulması döneminde^ denetim ayrı bir önem taşımaktadır. Bu hu¬ 
sus bugün hemen hemen hiç yerime getirilmemekte ve tüketimde 

de kontrolün büyük ölçüde güçleşmesine sebep olmaktadır. 

TÜKETİM AŞAMASINDA DENETİM : Gıda maddelerinin kontro¬ 
lünden sorumlu olan kuruluşlar önceliklerine göre 1) S.S.Y. 
Bakanlğı, 2) İçişleri Bakanlığı (Belediyeler), 3) Gıda Ta¬ 
rım ve Hayvancılık Bakanlğı, 4) Ticaret Bakanlığı, 5) Güm¬ 

rük ve tekel Bakanlğıı'dır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlğı, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununa bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönet¬ 

melikler; Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir, Erzurum Hıfzı¬ 
sıhha Enstitüleri ve 41 ilde kurulan Halk Sağlığı. Laboratu- 
varlsuı. ııe bu hizmeti yürütmektedir. 



- 23 -

Umumî Hıfzıssahha Kanunu ile 1580 sayılı kanuna dayanı¬ 

larak Belediyelerce gıda kontrol hizmeti yürütülmektedir, 
Halen (9) adet Belediye laboratuvarı bulunmakta; ancak bun¬ 

lardan ikisi gerekli bakteriyolojik ve kimyasal analizleri 

yapabilmektedir. 

Tarım Bakanlığı 3204, 3243» 1234 ve 6343 sayılı kanun¬ 

larla hayvansal gıda maddelerinin tüketime verilinceye kadar- 

ki safhasında sınırlı olarak kontrolle yetkilidir. Bünyesin¬ 

de faal halde (24), adet laboratuvar bulunmaktadır. 

Ticaret Bakanlğı 1705 sayılı kanun ile bunu değiştiren 

3018 sayılı kanun gereğince kontrol ve yükümlülük almıştır. _ 

Ancak 1705 sayılı kanunun emrettiği tüzük çıkarılmadığından 

iç piyasada gerekli hizmeti yapamamaktadır. Hizmet yönünden 

yeterli ekipmana sahip olmayışının yanısıra yalnızca sınaî 

kimya analizi yapabilen İstanbul ve İzmir'de iki laboratuva- 
rı vardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 5252, 5383 ve 3780 sayılı ka¬ 

nunlarla ispirtolu içkiler, çay, bahve, tuz gibi maddelerin 

imâl ve kontrolünde, yurda giriş ve çıkışlarında kontrol 

yapar. Yalnız İstanbul'da bir araştırma ve kontrol enstitüsü 
vardır. 

Gıda kontrol hizmetlerinin, görüldüğü üzere çeşitli ör¬ 

gütlere dağılışı; ekipman, teknik personel, laboratuvar ve 

maddî olanaklar açısından yeterli düzeye gelemeyişi, hizmetin 
etkin olarak yürütülmesine engel olmaktadır. 
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ÖNERİLER : Gıda Kontrol hizmetlerinden istenilen veri¬ 

min sağlanabilmesi için aşağıda belirlenen temel sorunların 

çözümlenmesi; 

- Gıda KontÇol hizmetlerinin tek elden yürütülmesi için 

Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı'nın bünyesi içinde hizmetin 

yeniden örgütlenmesi ve yasal dayanaklarının yaratılması, 

- Örgütlerin değişik yasalara göre yürüttükleri hizmeti 

birleştirici yaklaşım farklarını giderici çalışmalara geçilme¬ 

si, 

- Gıda| Kontrolünde yasaklara uymayanlara uygulanacak ce¬ 
zaî müeyyideleri artıracak yasal düzenlemeler?gidilmesi, 

i 

- üretim ve imalâtta oto-kontrol sistemini getirecek bir 

yasa çıkarılması, 

- Hizmete ilişkin tüzük ve yönetmeliklerin gelişen tekno-r 

lojiye uygun olarak yeniden düzenlenmesi, 

- Laboratuvarlarm analiz yöntemleri, araç ve gereç 

açısından standartlaştırılmasının sağlanması, gerekmektedir. 
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Tablo (1) 

TÜRKİYE'DE 1971-1972-1973-1974-1975 YILLARINDA İHBARI 
YAPILAN BULAŞICI HASTALIKLARDA VAK'A VE ÖLÜMLER 

1971 1972 1973 1974 1975 
HASTALIKLAR VAK' A OLUM VAK'A OLUM VAK "A OLUM VAK'A OLUM VAK'A ÖLÜM 

Tifo 1.729 45 1.550 40 1.430 37 1.401 35 860 20 
P.Tifo 587 5 614 31 839 15 477 5 470 14 
Dizanteri 824 1 715 3 839 6 616 4 648 1 

Brüzelloz 70 - 63 1 84 - 70 - 69 -

Difteri 998 67 792 74 891 58 470 25 265 18 
Boğmaca 6.351 28 6.105 34 3.087 18 2.851 11 3.036 25 
Kızıl 2.259 1 1.723 2 2.745 4 3.633 3 3.187 12 
Kızamık 43.002 446 23.601 218 43.249 545 12.836 203 24.347 416 

Menenjit 263 32 716 48 3.176 251 3.923 241 2.051 165 
Polio 584 21 424 17 500 23 348 17 368 12 

An^afalit 5 1 8 3 21 8 8 5 15 2 

Enf. Hepatit 9.397 82 7.711 38 11.336 48 10.000 56 10.525 54 

Şarbon 843 7 612 8 696 2 526 5 503 3 
Kuduz 38 38 49 49 40 40 52 52 44 44 

Kaynak : S.S.Y.Bakanlığı Sağlık işleri Genel Müdürlüğü. 
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YURDUMUZDAKİ BÜTÜN LABORATUYARLARDAN 

ELDE EDİLEN BAKTERİOLOJÎK ANALİZ SONUÇLARI 
Tablo : 2 

NÜMUNE SAYISI SONUÇLARIN 
1o DEĞERİ 

Beş 
Yılın 

YILLAR Olda 

M.Tuzu 

Uygun 
Sağlığa 
Zararlı Toplam 

Gıda 
M.Tuzu 

Uygun 

Sağlı¬ 
ğa Za¬ 
rarlı 

Ort. 
(Sağ. 
Zarar. 

İÇME VE KULLANMA SULARI 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 

37.499 
32.87? 
38.256 
36.875 
36.009 

22.063 
18.056 
22.435 
23.151 
20.048 

59.562 
50.928 
60.691 
60.026 
56.057 

62,9 
64.5 
63.0 
61.5 
64.3 

37.1 
35.5 
37.0 
38.5 
35.7 

36.8 

KAYNAK SULARI 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1.014 

1.440 
1.338 
1.164 

1.324 

619 
455 
671 
610 
648 

1.633 
1.895 
2.009 
1.774 
1.972 

62.0 
75.9 
66.6 

65.7 
67.1 

38.0 
24.1 
33.4 
34.3 
3?. 9 

32.5 

SU DIŞIN¬ DA KALAN GIDA MAD¬ DELERİ 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

4.882 
4.997 
6.990 
3.710 
5.919 

1.454 
489 

1.657 
690 

1.360 

6.336 
5.846 
8.647 
4.408 
7.275 

77.0 
85.4 
80.0 
84.4 
81.3 

23.0 
14.6 
20.0 
15.6 
18.7 

18.4 

TOPLAM 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

43.395 
39.309 
46.584 
41.749 
43. 248 

24.136 
19.360 
24.763 
24.451 
22.056 

67.531 
58.669 
71.347 
66.200 

65.304 

64.3 
67.0 
65.2 
63.1 
66.2 

35.7 
33.0 
34.8 
36.9 
33.8 

34.8 

aynak : S.S.Y.B. Sağlık İşleri Un. Md. 
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YURDUMUZDAKİ BÜTÜN LABORATUVARLARDAN 
ELDE EDİLEN KİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI 

Tablo : 3 

Numune Sayısı Sonuçların İ> Değeri 

YILLAR Gıda Maddele¬ ri Tüzüğüne Uygun Taklit Tağşiş 
d 

fi. 
d 

N] 

d 
>tû 
H 

r—! 
îttf 
Cti H 

CO H Toplam Gıda Maddele- d 
d 
3 
>tıO 
:3 
N 

c 

* §> 
•rt î>5 
d D 

Sağlığı Tağ¬ şiş İo Sağlığa Zarar¬ lı İo 

1 

Beş Yıllık Ort.(i Sağ¬ lığa Zararlı) 
1971 5.812 145 1.375 7.331 79,3 2.0 18.7 

(d s 1972 3.022 305 2.910 6.237 48.4 4.8 46.8 
> d u 1973 3.249 157 2.034 5.440 59.7 3.0 37.3 33.2 
ğ £ $ 1974 3.415 89 1.614 5.058 67.6 0.5 31.9 
O 3 3 , n71-■m w m 1975 3.888 88 1.792 5.768 67.4 1.5 31.1 

1971 600 152 93 845 71.0 18.0 11.0 

* h 1972 455 331 107 893 50.9 37.0 12.1 

S d 1973 520 206 137 863 60.0 23.8 16.2 16.7 
a s 1974 572 75 180 828 69.2 9.1 21.7 
K OT lg75 718 101 . 249 1.068 67.2 9.5 23.3 

i § i 1971 39.063 5.674 2.349 47.080 83,0 12,0 5.0 

ö £ S 1972 34.358 5.331 2.082 40.821 84.1 10.6 5.3 

S * | 1973 21.096 4.082 2.124 27 .'302 77.2 14.9 7.9 6.0 

d -§ d -h 1974 28.272 4.729 2.252 35.247 80.4 13.3 6.3 

3 S S fe 1975 31.712 5.311 2.227 39.250 80.8 13.5 5.7 
OT Cl> C5 r-t 

1971 45.475 5.911 3.811 55.257 82.2 10.8 7.0 
S 1972 37.885 4.967 5.099 47.951 79.0 10.3 10.7 

S 1973 24.865 4.445 4.395 33.605 73.9 13.2 12.9 9.9 

g 1974 32.259 4.828 4.046 41.133 78.5 11.7 9.8 
^ 1975 36.318 5.500 4.268 46.086 78.8 11.9 9.3 

Kaynak : S.S.Y.B. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
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