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Ö N S Ö Z 

Çağımızda insanlar, sağlığı tehlikeye düşüren bir kriz içinde yaşamaktadırlar. 

Günümüzde sağlığımız üzerine demografik, ekonomik, psikolojik, sosyal faktör-

lerle fiziksel, kimyasal, biyolojik çevrenin etkileri artık ayrı ayrı düşünülemez. 

Bu etkenlerin ve çevrenin etkileri biri birine eklenerek meydana getirdikleri sağlık 

tehlikeleri çağımızda bilim ve teknolojinin ilerlemesine rağmen önlenememiş 

aksine daha artmış ve karmaşık hal almış bulunmaktadır. 

Modern yaşamın gayesi refahı mutluluğu elde edebilmek ve verimli çalışmayı 

sağlayan yüksek sağlık seviyesine erişmektir. Bunun için de bu koşulları sağlamak 

şarttır. ^ 

Özet olarak günümüzde halk sağlığı bütün toplumların üzerinde önemle dur-

duğu bir alan olmuştur. 

Bu nedenle bu kitapta sağlığı korumak devam ettirmek, daha yüksek düzeye 

erişirmek amacı ile, kişisel ve toplumsal yönden araştırmaların yapılması, uyul-

ması ve uygulanması gerekli kurallar ana hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Böy-

lece sağlık alanında görev alacak tıp, eczacı, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık me-

murluğu okulları öğrencileri ile endüstri ve diğer iş alanlarında çalışacak görevli-

ler için de bir klavuz olacağı düşünülmüştür. 

Kitabın hazırlanmasında yardımını esirgemeyen Ecz. Dr. Işıl ŞİMŞEK'e, 

Dr. Yıldır ATAKÜRT'a ve daktilo işlerini titizlikle yürüten bay Abdullah AYHAN'a 

teşekkürler ederim. 

Prof. Dr. Sevim YUMUTURUĞ 
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TANIM VE TARİHÇE 

Hijyen, lügat olarak, sağlam sağlıklı anlamına gelmektedir. Bu kelime, tıp 

diline Yunan mitolojisinden girmiştir. Yunan mitolojisinde tıbbın babası olarak 

tanınan Aesculapius'un kızı Hygiea sağlığı korüyan bir ilahedir (1). Bu nedenle 

bütün Dünya literatüründe sağlığı korumak üzere çalışan bilim koluna bu ilahenin 

ismine izafeten hijyen adı verilmiştir. 

Kelime olarak anlamını açıkladığımız hijyen biliminin ne zaman doğduğu ve 

hangi çağlarda, hangi tarihte başlamış olduğu sorusu akla gelir. Hijyen bilimini 

Hippocrates'in (M.Ö. 460-377) yarattığı söylenir. Gerçi hijyen bilimi - sağlığı 

koruma bilimi-- hakkında ilk yazılı eser Hippocrates'a aittir. Fakat Hippocrates'-

tan çok yıllar, asırlar evvel yaşamış insanların da sağlığı koruma hakkında bilgileri, 

düşenceleri vardır. Bu sahada insanların bugün de hayranlığını kazandıran yapıtları 

mevcuttur. Kuşkusuz olan şudur ki, hijyen, hayatını korumak ve sağlığına zarar 

veren nedenlerden, etkenlerden kaçınmak iç güdüsü ile yaşamaya çalışan ilk insan-

la beraber doğmuştur. Ne varki, ilk zamanlarda çok ilkel koşullarda yaşayan insa-

nın sağlığı korumak çabası, gerçek bir bilim niteliğini taşımamaktadır. Nitekim 

Hippocrates'in (Hava, su ve yer) adı ile el yazısı ile yazdığı kitap, orta çağın sonla-

rına kadar tıp alanında önemle üzerinde durulan bir eserdir. Bu eserde Hippocrates'-

in mantıki bir sezişle ortaya koyduğu prensiplerin bir kısmının bugünün modern 

bilgilerine uygun olduğu da bir gerçektir. 

Halk sağlığının ilk çağlarda bir din san'atı olarak uygulandığı görülür. Bu 

devirde din adamları, halkın sağlığını koruma ilkelerini belirli kurallara bağla-

mışlardır. 

Daha sonraları halkı idare edenler, halkın sağlığı ile meşgul olmayı bir po-

litika aracı olarak kullanmışlar ve bu suretle halk sağlığı bir siyaset-politika san'-

atı haline gelmiştir. Nihayet hekimlik san'atının ilerlemesi ile hekimliğin malı ol-

muş ve bu suretle gerçek bilim hüviyetini kazanmıştır. Fakat bugün Dünya'nın, 

sosyal, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri ile halk sağlığı, yalnız hekim-

liğin bir dalı olmaktan da öte giderek hekimlik kadar geniş, kapsamı büyük ve he-

kimlik gibi bir çok bilim ve teknik şubelerden meydana gelen bir bilim kompleksi 

olmuştur. 



muz eti gibi) yasaklanması, alkollü içkilerin men'i, köpeklerin evlere, içeriye alınma-

sının yasaklanması gibi sağlık kurallarını getirdiği gibi, fitre, zekat vermeyi zorunlu 

kılmak tareti ile de sosyal dayanışma, sosyal yardım kurallarının temeli atılmış-

tır. Hazreti Muhammed'in "Bir yerde taun (bulaşıcı olan ve salgın yapan hastalık) 

olduğunu duyarsanız oraya gitmeyiniz, eğer buluıyluğunuz yerde taun varsa oradan 

çıkmayınız" buyurmuştur. Böylece bugün salgın yapan bulaşıcı hastalıkların sağ-

lamlara bulaşmasını önlemek üzere uygulamakta olduğumuz izolasyon ve karanti-

nanın lüzumuna işaret etmiştir. 

Selçuklu'lar devrinde kıymetli bilginler yetişmiştir. Ebubekir Mehmet Razi'-

nin (859—932) tavsiyeleri bugünkü dezenfeksiyon esaslarına uymaktadır. Ebube-

kir Mehmet Razi, çiçek ile kızamık'ın ayrı ayrı hastalıklar olduğunu ve bu hasta-

lıklardan korunma tedbirlerini Dünya'ya tanıtan Türk Hekimidir. 

Büyük Türk alimlerinden İbni Sina (980-1037) henüz mikroorganizmalar 

keşfedilmeden çok evvel "Her hastalığı yapan bir kurttur ne yazıkki elimizde onu 

görecek araç yoktur. Temizlik bu gibi kurtlardan ileri gelen hastalıkların önünü 

alır." demekle bulaşıcı ve salgın yapan hastalıklar hakkında ortaya koyduğu sezişi 

ve kıymetli fikri üzerinde durmaya değer. İbni Sina'nın El Kanun-Fıttıb isimli ese-

rinde hava, su, besin maddeleri, meskenler, vücut temizliği, giyim araçları hakkın-

da çok kıymetli bilgiler mevcuttur. Yine İbni Sina'nın Melikul Kavanin adlı eseri, 

orta çağın sonlarına kadar Avrupa Tıp müesseselerinde okutulan klasik bir ders 

kitabıdır. İbni Sina, orta çağın Dünya'ca tanınmış ve övgü kazanmış bir bilginidir. 

Orta çağda Anadolu'da Selçuklu'lar tarafından yapılan hanlar, hamamlar, 

çeşmeler, kimsesiz çocukların bakım evleri, düşkünler yurdu, imarethaneler ve Kay-

seri, Sivas, Konya, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Mardin, Erzurum, Erzincan'da yap-

tıkları hastaneler, Türk'lerin tababete ve halkın sağlığına verdikleri önemin simgesi-

dir. 

Osmanlı'lar, Selçuklu'ların sağlık müesseselerini ve sağlık kurallarını devam 

ettirmiş ve geliştirmişlerdir. Bu eserlerden pek çoğu günümüze kadar da gelmiş 

bulunmaktadır. Camiler, medreseler, imarethaneler, hanlar, hamamlar, hastaneler 

yapılırken bunlara temiz su teminine ve nakline, kirli suların bertaraf edilmesine 

ve kanalizasyon şebekelerine önem verilmiştir. Bu devrede yıkanmaya ve temizlik 

şartlarına Türk'ler kadar önem veren hiç bir toplum yoktur. Osmanlı'lar devrinde 

her evde genellikle bir yıkanma yeri ve muntazam tuvaletler bulunmakta idi. Açılan 

hamamlarda fakir halkın parasız yıkanması sağlanmış, muhtaçlara aş ocakları, 

hatta sokağa tükürenlerin tükürüklerinin üzerini örtmek için vakıflar yapılmıştır. 

Yiyecek ve içilecek maddelerin muyene ve kontrollarına önem verilmiş, besin mad-

delerini hazırlama ve satma işleri ile meşgul olanlar (kasap, aşçı, bakkal) kayıtlara 

bağlanmıştır. 

Bu devirde tıp alanında İshak Bin Murat, Ahmedi, Akşemsettin, Zeynel Abi-

din gifci kıymetli Türk alimleri yetişmiştir, özellikle Akşemsettin ( - 1479) 
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Tarihte sağlığı korumak iizere alınan önlemlere ait eser ve yapıtlara çok eski 

devirlerden itibaren rastlanmaktadır. 

Mezepotamya'da M.ö. 4000 senelerinde yaşamış olan Sümerler, sağlıklı ya-

şamak için yıkanmanın ve vücut temizliğinin şart olduğuna, hava şartlarının insan 

sağlığı üzerinde etkili olduğuna, yaşamak için suyun lüzumuna inanmışlar ve bu ne-

denlerle tapınakların alk katında su tesisatı yapmışlar, besinlerin temizliğinin sağlı-

ğın devamındaki rolünü bilmişler ve yemeklerini yerden yüksele masalar üzerine ko-

yarak yemişler, güneşin sağlık ve bereket getirdiğine inanmışlardır. 

M.Ö. 3000 Sint uygarlığında da sağlığı korumak üzere yapıtlara rastlanmak^ 

tadır. O devirde Sintler hastalıkların oluşunda ve sağlığın devamında besin mad-

delerinin rolü olduğunu kabul etmişler, hastalık nedenleri arasında kalıtımın büyük 

etkisi olduğunu fark etmişler, düşkünler için barınma yerleri ve hastalar için has-

tane tarzında sosyal yardım müesseseleri kurmuşlardır. M.ö. 3000 senelerinde ev-

lerde yıkanma yerleri ve her sokakta ana lağım borusu ve her evde evi, ana lağım 

borusuna bağlıyan bir kolu bulunduğu; sokakların düz ve muntazam, biri birine 

dik olarak açılmış olduğu yapılan kazılarda görülmüştür. 

M.Ö. 3000—2000 yıllarında Mısır uygarlığında sağlığın korunmasını, rahipler, 

bir din san'atı halinde yürütmüşlerdir. Vücut temizliğine, beslenmeye önem ver-

miş olan Mısır'lılar yıkanma, sık sık saç ve sakal kestirme mecburiyetini koymuş-

lar; besin maddelerinin özellikle etlerin muayenesine önem vermişler, bazı hayvan 

etlerinin yenilmesini yasaklamışlar, perhiz etme gibi kuralları koymuşlar. Beden eği-

timine, sağlık şartlarına uygun giyinmeye verdikleri önem ve ölülerin imhasına ait 

koydukları esaslar dikkate değer kurallardır. 

M.ö. 2000 yıllarında Anadolu'da yaşamış olan Hitit'lerin göllerden kanallar 

ile şehirlere su getirdikleri ve kirli suları evlerden kanallar ile uzaklaştırdıkları bi-

linmektedir. 

M.Ö. 1500 senelerine ait Çin'de tedavi hekimliği yanı sıra sağlığı koruyucu 

tedbirlerin alındığına ait izlere rastlanmaktadır, örneğin, o devirlerde, bugün guatr 

ismi ile tanınan tiroid bezinin büyümesini tedavi etmek ve aynı zamanda guatrın 

olmasını önlemek üzere denizden elde ettikleri yosunları suda kaynatarak bu su ile 

hastaları banyo yaptırdıktan ve sağlamları da hastalıktan korumak için kaynattık-

ları yosunlu suların buharını inhale ettirdiklerine ait eserler mevcuttur. 

İsrail'liler, Mısırlılardan almış oldukları sağlık koruma hakkındaki kuralları 

daha da geliştirmişlerdir. Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat'ta sünnet olmak, domuz eti-

nin yenmesinin yasaklanması, vücut temizliğine önem verilmesi, pehriz etme, Cu-

martesi günleri çalışılmayıp istirahat edilmesi kuralları yanı sıra doğuran kadınlara 

ait sağlık tedbirleri, cüzzamlılar hakkında yapıtlar bulunmaktadır. 
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Eski İran'lılar suyun insan hayatı v,e sağlığı üzerindeki etkisini anlamış, hava 

suyunu yeraltı galerilerinde kapte ederek kentlere naklettiklerine ait ve cüzzamlıla-

rın izolasyonu hakkında yapıtlar bulunmaktadır. 

Ege medeniyeti devrinde (M.ö. XIII ve XII) Hijyen'in bilimsel bir hüviyet 

kazandığı görülür. Vücut gelişmesi ve sağlamlık kazanması için jimnastiğe çok önem 

verildiği, vücut temizliği için tapınakların içinde açık hava banyolarının yapılmış 

olduğu, temiz su teminine çalışıldığı ve evlerde su tesislerinin bulunduğu görül-

mektedir. 

Harp sahalarını kükürtdioksit ile dezensektize ettikleri ve böylece böceklerin 

üreyip çoğalmasını ve hastalıkları ertafa taşıyıp, bulaştırmalarını önlemeye çalış-

tıkları görülmektedir. O zamana kadar ilahların bir vergisi sayılan hastalıkların tabii 

sebeplerden meydana geldiğini, sağlığın insan ekolojisi ile ilgili olduğunu, insanları 

iyi etmek ve hastalıklardan korumak için her şeyden önce insan vücudunun ve in-

sanın çevresi ile olan ilişkisinin incelenmesi gerektiği fikrini ortaya atan Hippocra-

tes gibi bilginler bu devirde yetişmiştir. 

Daha sonraları Roma'lılar, çevrenin sağlık koşullarını düzeltmek ye sıhhi-

leştirmek yoluna gitmişler ve özellikle şehirlerin su gereksinmesini karşılama yo-

lundaki başarılarını gösteren kalıntılar günümüzde hayranlık uyandıran eserler-

dir. 

Orta çağın taassubu, vukuu bulan savaşlar ve salgın hastalıklar nedeni ile yu-

karıda özetlemeye çalıştığımız tarihin ilk çağlarındaki sağlık kavramları unutul-

muş, yapıtları ihmal edilmiştir. Özellikle bu çağda zuhur eden ilk veba salgın-

ları (542 yılında) 40 sene gibi uzun süre devam etmiş ve sonunda 100 milyon insa-

nın telef olmasına sebep olmuştur (2). Daha sonraları 542 den 1860 yılına kadar 

olan 1318 yıl içinde Avrupa'da 25 büyük veba salgınının zuhur ettiği; yalnız 1347 

senesinde Çin'den Horasan yolu ile İstanbul'a gelen ve aynı yerden bütün Avrupa'-

ya ve İngiltere adalarına yayılan veba salgınında 50 milyon tahmin edilen Avrupa 

nüfusunun 25 milyona ve 4 milyon olan İngiltere nüfusunun da yarıya inmesine 

sebep olduğu bilinmektedir. Bütün bu salgınların sebep ve mahiyetleri bilinmedi-

ğinden hiç bir önlem alınamamış, salgınların şeytani ruhların habasetine veya tanrı-

nın asi kullarına indirdiği cezai sille olarak nitelendirilmiştir. Orta çağda Veba'-

dan başka çiçek, tifüs, tifo, grip ve sifilis'in Avrupa'da büyük tahribat yaptığı 

bildirilmektedir. 

1450 yıllarında başlayan Rönesans devrinde Avrupa'nın sağlık koşullarının 

çok bozuk ve tıp biliminin de çok geri ve hatta hekim olmayan bir takım kişiler 

tarafından yürütülmekte olduğu bilinmektedir. Oysa İslamiyetin ortaya çıkması 

Hijyen ve Hekimlik için büyük bir gelişme, bir devrim yaratmıştır. 

İslamiyet'te abdest almak, gusletmek, ağız ve diş temizliğine dikka^ etmek 

gibi temizlik kuralları yanında beslenme kaideleri, bazı besinlerin yenmesinin (do-
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lıklardan korunma tedbirlerini Dünya'ya tanıtan Türk Hekimidir. 

Büyük Türk alimlerinden İbni Sina (980-1037) henüz mikroorganizmalar 

keşfedilmeden çok evvel "Her hastalığı yapan bir kurttur ne yazıkki elimizde onu 

görecek araç yoktur. Temizlik bu gibi kurtlardan ileri gelen hastalıkların önünü 

alır." demekle bulaşıcı ve salgın yapan hastalıklar hakkında ortaya koyduğu sezişi 

ve kıymetli fikri üzerinde durmaya değer. İbni Sina'nın El Kanun-Fıttıb isimli ese-

rinde hava, su, besin maddeleri, meskenler, vücut temizliği, giyim araçları hakkın-

da çok kıymetli bilgiler mevcuttur. Yine İbni Sina'nın Melikul Kavanin adlı eseri, 

orta çağın sonlarına kadar Avrupa Tıp müesseselerinde okutulan klasik bir ders 

kitabıdır. İbni Sina, orta çağın Dünya'ca tanınmış ve övgü kazanmış bir bilginidir. 

Orta çağda Anadolu'da Selçuklu'lar tarafından yapılan hanlar, hamamlar, 

çeşmeler, kimsesiz çocukların bakım evleri, düşkünler yurdu, imarethaneler ve Kay-

seri, Sivas, Konya, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Mardin, Erzurum, Erzincan'da yap-

tıkları hastaneler, Türk'lerin tababete ve halkın sağlığına verdikleri önemin simgesi-

dir. 

Osmanlı'lar, Selçuklu'ların sağlık müesseselerini ve sağlık kurallarını devam 

ettirmiş ve geliştirmişlerdir. Bu eserlerden pek çoğu günümüze kadar da gelmiş 

bulunmaktadır. Camiler, medreseler, imarethaneler, hanlar, hamamlar, hastaneler 

yapılırken bunlara temiz su teminine ve nakline, kirli suların bertaraf edilmesine 

ve kanalizasyon şebekelerine önem verilmiştir. Bu devrede yıkanmaya ve temizlik 

şartlarına Türk'ler kadar önem veren hiç bir toplum yoktur. Osmanlı'lar devrinde 

her evde genellikle bir yıkanma yeri ve muntazam tuvaletler bulunmakta idi. Açılan 

hamamlarda fakir halkın parasız yıkanması sağlanmış, muhtaçlara aş ocakları, 

hatta sokağa tükürenlerin tükürüklerinin üzerini örtmek için vakıflar yapılmıştır. 

Yiyecek ve içilecek maddelerin muyene ve kontrollarına önem verilmiş, besin mad-

delerini hazırlama ve satma işleri ile meşgul olanlar (kasap, aşçı, bakkal) kayıtlara 

bağlanmıştır. 

Bu devirde tıp alanında İshak Bin Murat, Ahmedi, Akşemsettin, Zeynel Abi-

din gifci kıymetli Türk alimleri yetişmiştir. Özellikle Akşemsettin ( - 1479) 
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sıtmanın ve diğer bazı hastalıkların aya, yıldızlara bağlı olmadıklarını ifade etmesi 

ve "Cümle marazların dahi sureti neviyesi hesabiyle tohumları ve asılları vardır. 

Ot tohumu gibi, ot kökü gibi, zira babadan ve anadan irsle itıtikal eden marazlar-

dan bazıları ki sara, cüzzam, nikris gibi. Bunlar kahice velaletten yedi yıldan sonra 

yine zuhur eder. Mekül ve reşrubattan hasıl olan marazın tohumu tez büyür." 

demekle kalıtımla (heredite ile) ana ve babadan çocuklarına geçen hastalıkları 

işaret etmiştir. Böylece XIX. asrın sonlarına doğru isbat edilmiş olan gerçekleri 

çok daha evvelden haber vermiştir. 

Yine Osmanlı'lar devrinde yapılmış ve hekim|er tarafından idare edilen has-

taneler (Kayseri'de cüzzamhane, İstanbul'da Fatih darüşşifası, Edirne'de II. Beyazıt 

darüşşifası, Üsküdar'da Karaca Ahmet cüzzamhanesi, İstanbul'da Haseki darüşşi-

fası, Manisa'da Hafize bimarhanesi, İstanbul'da Süleymaniye darüşşifası ve tıp med-

resesi, Üsküdar'da Topbaşı bimarhanesi) Türk'lerin tıp alanında ne kadar ilerlemiş 

olduklarını ve sağlığa ne denli önem verdiklerini göstermektedir. 

Orta çağlarda Avrupa, sağlık koşulları çok bozuk ve sağlık alanında tam bir 

gerilik içinde bulunuyordu. 

Orta çağda Türk'lerin her alanda olduğu gibi tıpta ve sağlık ve sosyal yardım-

laşma konularında da çok ilerlemiş olmalarına karşın Avrupa'da çiçek, tifo, tifüs, 

grip ve sifilis'in büyük tahribat yaptığı; Haçlı seferleri zamanlarında ise Avrupa'-

da lepra'nın yayılarak adeta bir felaket halini aldığı görülür. 

• 

1450 Rönesans sıralarında Avrupa şehir ve kasabaları tasavvur edilemiyecek 

kadar pis ve her türlü sıhhi tesisattan yoksundu. 

4 

1533 senesinde Fransa'da evlerde abdesthanelerin yaptırılması, çöplerin mes-

kun yerlerden uzaklara dökülmesi ön görülmeye başlandı. Bazı hastalıkların bulaş-

ma yolları üzerinde ancak 1646 senelerinde durulmağa başlanmıştır. 

XVII ve XVIII. yüz yıllarda sıtmaya karşı kınakına kabuklarının kullanılma-

sı, 1798 de çiçek aşısının Jenner tarafından keşfi, sağlığı koruma üzerinde Avrupa'-

da atılmış adımlardır. 

Fakat XIX. yüz yılların ilk yarısında Avrupa ve Amerika'da gelişmeye başla-

yan sanayileşme halkın köylerden şehirlere göçmesine-şehirlere akınlara neden ol-

muş ve esasen sanitasyon koşulları bozuk olan bu yıllarda, sağlık koşulları daha da 

karışıp bozulmuş ve böylece yeni yeni bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına se-

bep olmuştur. 

Bu durum karşısında o devirlerde hekimlik, hastalıkların önlenmesinden çok 

tedavisi ile meşgul olmakta idi. 1850 de Chadvvich hastalıklarla yapılan savaşta 

başarılı olabilmek ve başarı derecesini ölçebilmek için istatistiki esaslarla çalış-
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manın çok önemli olduğunu ve halk sağlığı ile çevre faktörleri arasında bazı ilişki-

lerin bulunduğunu ileri sürdii. Nihayet 1860 da İngiltere'de Kraliyet Sağlık Komis-

yonu Halk Sağlığı Kanununu hazırlayarak halk sağlığı için bazı ana sağlık prensip-

leri saptadı. Şöyle ki: 

1 — İ çme, kullanma sularının temiz olarak temini, # ? 

2— Yeryüzü sularının kirletilmekten korunması, 

3— Lağım tesisatının yapılması, 

4— Şehirlerin planlaştırılması, meskenlerin sıhhi kontrol altında yapılması, 

5— Çöp ve lağım kirliliklerinin yok edilmesi, duman ile savaşılması, 

6— Besin maddelerinin Kontrolü, 

7— Salgın hastalıklarla savaşılması, 

8— Hastalıkların ve ölümlerin sağlık örgütlerine haber vermesi mecburiyeti, 

9— ölülerin gömülmesi v.b. gibi. 

1861 de Pastör'ün bulaşıcı hastalıkların (İnfeksiyonların) nedeni olan mik-

ropların keşfi ile tıpta büyük ilerlemelere adım atılmış oldu. 

Bundan sonra Amerika'da da sağlığı korumak üzere hareketler başladı. Ör-

neğin, 1872 de New York'da su tesislerinin yapımına başlandı. Su gibi lağım su-

larının borularla taşınarak şehirlerden uzaklaştırılması esası kabul edildi ve bundan 

sonra gerek Avrupa gerek Amerika, tıpta ve sağlığı koruma ve sağlık seviyesini 

yükseltme sahasında hızla ilerlemeye başladı ve devam etti. Yakın zamanlara kadar 

tıp sanatı, daha çok hastaların tedavisi ile uğraşan bir bilim halinde iken tedavi 

hekimliğinin yanı sıra koruyucu hekimliğe de önem verilmeye başlandı. Fakat ko-

ruyucu hekimlik ve tedavi hekimliği ayrı ayrı dallar halinde çalışıyordu. II. Dünya 

Savaşı'ndan sonra hekimlik hizmetinin tedavi hekimliği ve koruyucu hekimlik ola-

rak ayrı ayrı dallar halinde değil birlikte, iç içe çalışması gereğinin hakikati ortaya 

çıkmış bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başlaması ile her sahada olduğu gibi 

sağlık alanında da gerileme ve ihmaller başlamış ve Cumhuriyet devrine kadar geri-

leme devam etmiştir. T.C. devrinde halkın sağlık işleri, devletin siyasi mekaniz-

masına bağlanarak 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hazırlanıp kabul edil-

miş, yürürlüğe girmiştir. Hekimlik hizmetinde tedavi hekimliğinin yanı sıra koruyu-

cu hekimlik de yerini almış bulunmaktadır. Böylece Türkiye'de bir çok salgın hasta-

lıkların önü alınmış veya kontrol altına alınmıştır. Örneğin, sıtma,,trahom, tüber-

küloz gibi. 

Bu özetlemeye çalıştığmız tarihi bilgiden de anlaşılacağı üzere Hijyen, sabit 

ve kalıplaşmış bir bilim değildir. Uygarlık ile birlikte gelişen diğer teknik ve ekolo-

jik koşullara paralel olarak Hijyen de değişmiştir ve değişecektir de. 

Çünki, bugün anlaşılmıştır ki, hastalıklar eskiden zannedildiği gibi yalnız in-

sanın bünyesindeki noksanlıklardan veya vücudunda kendi kendine meydana gelen 
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bozuklukların sonucu ortaya çıkan bir durum değildir. Hastalıkların husulünde 

kişisel sebepler kadar kişinin yaşadığı çevresel faktörlerin de önemi ve rolü büyük-

tür. 

Her hangi bir hastalıkta nasılki vücudun tümü incelenmeden yalnız tek orga-

nın incelenmesi ile doğru bir teşhis konulamazsa ve hakiki ve isabetli tedavi yapıla-

mazsa ve bu koşullarla tedavide başarı sağlanamazsa, insanın içinde yaşadığı ve 

bağlı bulunduğu çevre koşulları incelenmeden bu faktörlerin insan üzerine etkisi 

araştırılıp bilinmeden hastalıkların gerçek sebepleri ve meydana gelme şartları da 

anlaşılamaz. Bu sebepler anlaşılıp ortadan kaldırılmadıkça ve bunlardan korunmak 

için alınacak önlemlere belirli bir yön verilmedikçe de aynı etkiler altında bulunan 

insanları, toplumu da hastalıklardan koruma olanakları bulunamaz. 

Bugün bilinmektedir ki, bir çok memleketlerde en fazla ölümlere sebep olan 

enfarktüslerin sosyal nedenlerle, meslek hayatı ile, beslenme ile ilgisi çok fazladır. 

Endüstriye bağlı olan kazalar, zehirlenmeler ve meslek hastalıkları ise çalışılan yer-

lerdeki bozuk ve düzensiz koşullardan ileri gelmektedir. Bir çok beslenme düzen-

sizliklerinden ve yetersizliklerinden ileri gelen hastalıklar, ekonomik ve kültürel 

sebeplere, teknik bozukluklara bağlıdır. Besin zehirlenmesi veya besinlerin neden 

dukları enfeksiyonlar, doğrudan doğruya çevredeki bozuk sağlık koşullarının bir 

sonucudur. Yine son senelerde bütün dünyada artmış olan akıl ve ruh hastalıkla-

rının meydana gelmesinde aile, iş, meslek hayatındaki uygunsuzlukların, sosyo-

ekonomik düzensizliklerin büyük rolleri vardır. Endemik guatr genellikle yenilen 

ve içilen maddelerle iod noksanlığından, fluorozis ise içme sularında fluof fazlalı-

ğından ileri gelmekte; günden güne artan trafik kazaları, infeksiyöz hastalıkların 

bulaşması daima çevre faktörlerinin tesiri ile olmaktadır. Doğuştan var olan bir 

çok sakatlıklar, deffektler ve kusurlar anne ve babadan çocuklara geçmekte ve ge-

beliği esnasında anneye tesir eden çevre faktörlerinin yarıttığı olumsuz sonuçlar-

dır (5,6, 8, 9,12). 

Bütün bu nedenler ve koşullar meydanda dururken yalnız hastalıkların teda-

visi ile yetinmek, asıl sebeplere yani ızdırapların mekanizmasına karşı tedbir alma-

mak ve olayın nedenleri ile değil sonuçları ile uğraşmak, tam bir hekimlik hizmeti 

yapmak olamaz ve halkın sağlığı da korunamaz. Bu şekilde davranış her gün hasta-

lıkların artmasına ve insan- ızdıraplarının sürüp gitmesine sebep olmaktan başka so-

nuç vermez. 

Şu halde sağlık politikasında ilk görev, yaşamanın gayesi bulunan refah ve 

mutluluğun elde edilmesi için eerekli olan verimli calısmavı sağlayan viikcpk hir 

Bu tanımlamada ifadesini bulan sağlık, evvela kişisel bünyemizin bu karak-

terlerle doğmasına ve sonra da bu özellikler üzerine etki eden (sosyal, biyolojik ve 

fizik çevre) faktörlerine bağlıdır. Hemen şu noktayı açıklamak gerektir ki, insan 

sağlığını etkileyen gerek kişisel ve gerek çevre faktörlerini kesin sırırlarla birbi-

rinden ayırmak veya ayrılmış olarak düşünmek olanaksızdır. Çünkü, kişi, çevresi 

ile devamlı olarak ilişkide bulunmakta ve birbirlerine etki etmektedir. İnsan ile 

çevresi arasındaki bu ilişkiyi inceleyen bilim dalına EKOLOJİ ismi verilir .O halde 

insan ekolojisi Şekil 1 de görüldüğü gibi şematize edilebilir. 

Hastalar ilk çağlarcb bugüne kıyasla çok basit, daha çok doğaya ait çevre 

koşullarının etkisinde kalmışlardır. Zamanla doğanın tehlikeli etkenlerinden kendi-

lerini korumayı ve hatta bu etkilere egemen olmayı başarabilmişlerdir. Ne \arki 

uygarlığın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, sosyal hareketler ve sosyal bünyedeki 

değişiklikler ile insan, çevre koşullarının yani ekolojik şartların çok değişmesine, 

doğadaki dengenin bozulmasına sebep olmaktadır (Şekil 2). 
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ederek şifaya kavuşturmak, sakatlık ve sekellerin yerleşmesini önlemek, bunda da 

başarısız olduğumuzda sakatlara çalışabilmelerini sağlamak üzere kendilerinde kal-

mış olan yetenekleri geliştirmek veya yeni yetenekler kazandırarak toplumdaki yer-

lerini korumalarını sağlamaktır. Bütün bu anlattıklarımızda ifadesini bulan bugün-

kü meslek görevine KORUYUCU HEKİMLİK hizmeti diyoruz. Daha kısaca tanım-

lamak gerekirse: 

Koruyucu  hekimlik  hizmeti:  Hastalıklardan korumak, hayatı uzatmak, vü-

cudun fizik yapisını, akıl ve ruh sağlamlığını temin etmek, geliştirmek, sağlık teh-

likeye düştüğünde sür'atle tedavi etmek, sakatlıkları ve sekelleri önlemek, sakatlara 

hayatını kazandıracak yeni yetenekler kazandırmak bilim ve sanatıdır. 

Bu kadar geniş sağlık hizmetinin ilk kademesini deHijyen -Halk sağlığı-

teşkil etmektedir. 

Şu  halde  Hijyen  -Halk  sağlığı-:  Birey ve toplum olarak insan sağlığının ko-

runması ve geliştirilmesi, hayatın yüksek »ğlıklı düzeyde uzun süre devamı için 

sağlıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde uygulayan bir bilim kompleksidir. Bu su-

retle Hijyen, hekimlik mesleğinin halka yönelmiş ilk görevi olan insan sağlığını 

koruma, hizmet ve uğraşısının temelidir (3, 4,10,11,13). 

Tanımlamasını yaptığımız Hijyen'in bu görevini yapabilmesinde çeşitli bi-

lim dalları Hijyen'in temelini, dayanağını teşkil eder. Fakat Hijyen, dayandığı bu 

bilimlerin verdikleri esasları mekanik olarak uygulamaya koyan bir bilim değildir. 

Bu esasların en iyi uygulama şeklini araştıran, bunları toplumun özelliklerine uy-

duran, toplumun teknik, ekonomik ve örgüt imkanlarına, kısaca yerel koşullara 

göre ayarlayan bilim ve sanattır. 

Sağlık, ağrının, sızının veya ateşli halin olmaması veya vücudun fizik yapı-

sında her hangi bir noksanlığın, bir deffektin bulunmaması hali olarak tanımlana-

maz. Nice insanlar vardır ki, herkül gibi gelişmiş bir vücut yapısına sahip olma-

larına, ağrı ve sızılarının bulunmamasına, iştahlarının yerinde olmasına karşın 

aklen veya ruhen sakattırlar. Pek tabii ki, bu kimselere sağlıklı denemez. 

Dünya Sağlık Teşkilatı sağlığı; bedeni, ruhi ve sosyal tam bir iyilik hali, 

olarak tanımlar. Fakat bu tanımlama sağlığın bütün açıklığını içermemektedir. 

Bu bakımdan, biraz daha geniş kapsamlı tanımlamanın doğru olduğu kanaatında-

yız. Şöyleki: 

Sağlık, genetik olarak iyi vasıflarla doğmuş, fizik, fizyolojik ve psikolojik 

olarak normal teşekkül etmiş ve gelişmiş, bütün fonksiyonları aralarında ahenk ve 

denge ile kusursuz olarak cereyan eden, moralman iyi karakterli bir vücudun ve 

böyle vücutların meydana getirdiği toplumun ifadesidir. 
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I.Dünya Nüfusunun Sür'atle Artması: 
Örneğin 1600 senesinde 500 milyon olan dünya nüfusu 1850 senesinde 1 

milyara, 1952 de 1 milyar 600 milyona, 1962 de 3 milyara, 1980 de 4 milyara 

ulaşmıştır. Bu nüfusun 2000 yılında ise 6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya nüfusunda olduğu gibi Türkiye nüfusu da sür'atle artış göstermektedir. Şöy-

leki; 1927 de Türkiye nüfusu 13.648.270 iken, 1960 da 27.754.820, 1965 de 31. 

391.207, 1970 de 35.666.549,1975 de 40.348.000 ve 1980 de 44.736.957 ye ulaş-

mıştır. 1985 yılında ise 49 milyon 272 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.* 

Bu duruma göre Türkiye'de nüfusun % 0.25 olan artış oranı göz önüne alındığın-

da artış hızının, bizim memleketimiz için de hiç küçümsenmeyecek önemli bir 

konu olduğu ontaya çıkar. 

Dünya nüfusunun sür'atle artması ile beraber bu nüfusun gereksinmeleri de 

artmaktadır. Fakat gereksinmelerin karşılanması nüfus artışı ile orantılı olmamak-

tadır. 

a) Nüfusun sür'atle artışına karşılık bu nüfusu beslemek üzere besin maddele-̂  

rinin üretiminde artış ve besin maddelerinin üretiVn sahalarının geliştirilmesi nüfus 

artışı ile paralellik göstermemektedir. Hatta bazı yerlerde besin maddelerinin üre-

tildiği alanlarda daralma göstermesi, ve bunlara eklenen diğer nedenlerle bir çok 

yerlerde fena beslenme, düzensiz beslenme ve açlık tehlikelerini arttırmış bulun-

maktadır. Böylece yeryüzünde bazı bölgelerde insanlar, çok ve düzensiz beslenme 

içinde bulunurken, bazıyyerlerde de yetersiz beslenme ve açlıktan sağlığını kay-

betmekte ve hatta ölmektedir. 

b) İş ve kazancın nüfus'artışı ile beraber gelişememesi, diğer taraftan mevcut 

kazancın -hele geri kalmış ülkelerde- artan nüusa dağılması, bölünmesi, ufalanması 

ile gereksinmeleri karşılamakta büvük güçlüklerin doğmasına sebep olmuştur. 



Böylece yeni yeni sağlık sorunları ve tehlikeleri ortaya çıkmış bulunmakta-

dır. Bu durum karşısında hiç çekinmeden "Bugünün insanı, doğanın zararlı etkile-

rinden daha çok kendisinin yarattığı uygurlığın, teknolojinin ve sosyal değişiklik-

lerden ileri-gelen tehlikelerden, sorunlardan sağlığını koruma zorunda kalmış bu-

lunmakta" olduğu söylenebilir ve insan ekolojisinde bugünkü değişiklikleri mey-

dana getiren nedenler aşağıdaki gibi özetlenebilir (8): 

I.Dünya Nüfusunun Sür'atle Artması: 
örneğin 1600 senesinde 500 milyon olan dünya nüfusu 1850 senesinde 1 

milyara, 1952 de 1 milyar 600 milyona, 1962 de 3 milyara, 1980 de 4 milyara 

ulaşmıştır. Bu nüfusun 2000 yılında ise 6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya nüfusunda olduğu gibi Türkiye nüfusu da sür'atle artış göstermektedir. Şöy-

leki; 1927 de Türkiye nüfusu 13.648.270 iken, 1960 da 27.754.820, 1965 de 31. 

391.207, 1970 de 35.666.549,1975 de 40.348.000 ve 1980 de 44.736.957 ye ulaş-

mıştır. 1985 yılında ise 49 milyon 272 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.* 

Bu duruma göre Türkiye'de nüfusun % 0.25 olan artış oranı göz önüne alındığın-

da artış hızının, bizim memleketimiz için de hiç küçümsenmeyecek önemli bir 

konu olduğu ontaya çıkar. 

Dünya nüfusunun sür'atle artması ile beraber bu nüfusun gereksinmeleri de 

artmaktadır. Fakat gereksinmelerin karşılanması nüfus artışı ile orantılı olmamak-

tadır. 

a) Nüfusun sür'atle artışına karşılık bu nüfusu beslemek üzere besin maddele-̂  

rinin üretiminde artış ve besin maddelerinin üretftn sahalarının geliştirilmesi nüfus 

artışı ile paralellik göstermemektedir. Hatta bazı yerlerde besin maddelerinin üre-

tildiği alanlarda daralma göstermesi, ve bunlara eklenen diğer nedenlerle bir çok 

yerlerde fena beslenme, düzensiz beslenme ve açlık tehlikelerini arttırmış bulun-

maktadır. Böylece yeryüzünde bazı bölgelerde insanlar, çok ve düzensiz beslenme 

içinde bulunurken, bazıyyerlerde de yetersiz beslenme ve açlıktan sağlığını kay-

betmekte ve hatta ölmektedir. 

b) İş ve kazancın nüfus'artışı ile beraber gelişememesi, diğer taraftan mevcut 

kazancın -hele geri kalmış ülkelerde- artan nüusa dağılması, bölünmesi, ufalanması 

ile gereksinmeleri karşılamakta büyük güçlüklerin doğmasına sebep olmuştur. 

c) Artan nüfusun ihtuyacı olan yeterli miktarda ve temiz ve de vasıfları uy-

gun su bulma zorunluğu ile karşılaşılmaktadır. Bir taraftan yeterli su bulma zorlu-

ğu, suların mikroorganizmalarla bulaşması yanısıra kimyasal maddelerle (endüstri 

artıklarıyla, deterjanlarla, pestisitlerle), radyoaktif maddelerle bulaşıp kirlenmesi 

ve vasıflarının bozulması günümüzde karşılaşılan en büyük sağlık bozucu sebepler-

den biridir. 

* 1985 sayım kesin sonuç hesaplanmamıştır. 



Bu tanımlamada ifadesini bulan sağlık, evvela kişisel bünyemizin bu karak-

terlerle doğmasına ve sonra da bu özellikler üzerine etki eden (sosyal, biyolojik ve 

fizik çevre) faktörlerine bağlıdır. Hemen şu noktayı açıklamak gerektir ki, insan 

sağlığını etkileyen gerek kişisel ve gerek çevre faktörlerini kesin snırlaıia birbi-

rinden ayırmak veya ayrılmış olarak düşünmek olanaksızdır. Çünkü, kişi, çevresi 

ile devamlı olarak ilişkide bulunmakta ve birbirlerine etki etmektedir. İnsan ile 

çevresi arasındaki bu ilişkiyi inceleyen bilim dalına EKOLOJİ ismi verilir .O halde 

insan ekolojisi Şekil 1 de görüldüğü gibi şematize edilebilir. 

Hastalar ilk çağlarda bugüne kıyasla çok basit, daha çok doğaya ait çevre 

koşullarının etkisinde kalmışlardır. Zamanla doğanın tehlikeli etkenlerinden kendi-

lerini korumayı ve hatta bu etkilere egemen olmayı başarabilmişlerdir. Ne \arki 

uygarlığın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, sosyal hareketler ve sosyal bünyedeki 

değişiklikler ile insan, çevre koşullarının yani ekolojik şartların çok değişmesine, 

doğadaki dengenin bozulmasına sebep olmaktadır (Şekil 2). 

ŞAHIS 

ÇEVRE AJAN 

Şekil 1: İnsan Ekolojisi. 
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Şekil 2: Ekolojik denge ve bu dengeyi etkileyen faktörler. 



d) Njjfusun artması ile köylerdeki topraklar işlemek ve kazanç temin etmek 

bakımından bu nüfusa yeterli olmamaktadır. Bu durum ise köylülerin kazanç ve ya-

şama olanakları daha fazla görülen şehirlere göçmesine, akmasına sebep olmakta. 

Böylece bir yandan çeşitli ekonomik düzensizlikler, plansız, programsız kentleş-

meler meydana gelmekte ve bunların sonucu olarak da çeşitli sağlık sorunları or-

taya çıkmakta, diğer taraftan vaktiyle köylerinde üretici olan kişiler, şehirlerde 

tüketici durumuna geçmektedir. 

e) Eğitim  sorunları:  Nüfus artışı ile paralel olarak artmaktadır. Fakat bu so-

runlar bir çpk ülkelerde çözümlenememektedir. Yeryüzünde yaşayan insanların 

bir çoğu eğitimsizlik, bilgisizlik, fena gelenekler, alışkanlıklar, yanlış inanışlar ne-

deniyle sağlıkla yaşama önlemlerine ilgisiz kalmaktadırlar. 

*f) Mesken  sorunları:  Nüfusun artması, kırsal alanlardan şehirlere göçler ne-

deni ile ve ekonomik bozukluklar, sosyal düzensizlikler sebebiyle mesken darlığı 

problemi ortaya çıkmış, böylece kentler plansız, projesiz bir şekilde büyürken çe-

şitle sağlık tehlikelerinin doğmasına ve hüküm sürmesine sebep olmuştur. 

g) Ekonomik  bozukluklar:  Yukarıda bildirilen sebeplere ve bu sebepler so-

nucu olarak doğan ekonomik bozukluklar da eklenmiş bulunmaktadır. 

II. Teknolojik Oelişmeler: 
a) Teknolojik alanda ilerlemelerle besin maddelerinin işlenmesi ve sağlanma-

sında hatalı uygulanan yöntemler ve besin maddelerine çeşitli maksatlarla addidif 

ismi verilen katkı maddelerinin gelişigüzel katılmasıyla bu besinleri yiyenlerde sağ-

lığı tehlikeye düşürücü ve bozucu durumları ortaya çıkarmıştır. 

b) Pestisit ismi altında toplanan, insektisit, fungisit, rodantisit v.b. olarak 

kullanılan, etkileri ve zehirlilikleri uzun süre devam eden çeşitli kimyasal madde-

lerin üretilmesi ve genellikle tarım alanında uygulanmasıyla besin maddelerinin 

olduğu kadar toprakların, yerüstü ve yeraltı sularının bu kimyasal maddelerle bu-

laşmasıyla ortaya çıkan sağlık zararları hiç de küçümsenemeyecek düzeylere var-

mıştır. 

c) Ev ve apartman bacalarından olduğu kadar endistri bacalarından, motorlu 

taşıtların ekzos borularından çıkan gaz, duman ve toz halinde meydana gelen ve 

havaya dağılan kirlilikler, bugün yeryüzünde önemli zararlar meydana getirmekte, 

ve ciddi sağlık tehlikeleri yaratmış bulunmaktadır. 

d) Gerekli korunma önlemleri alınmamış olan, bozuk ve düzensiz koşullarda 

Çalışan, endüstri ve iş yerlerinde çalışanlarda ve yaşıyanlarda iş ve meslek hasta-

lıklarının zuhuru ve iş kazalarının oluşu da hiç bir zaman küçümsenmeyecek sağ-

lık sorunlarını doğurmuştur. 
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• e) Endüstri müesseselerinde motorlu ve motorsuz taşıt araçlarıgydan, ticaret 

kurumlarından ve diğer çeşitli nedenlerden meydana gelen gürültü insanın fizik ve 

ruhi yapısında sağlık arızalarını oluşturan ve özellikle günümüzde ihmal edilemiye-

cek promlemler arasındadır. 

f) Motorlu taşıt araçlarının giitikçe çoğalması ve hızlarının artması, bu araç-

ları kullananların hız yapma hevesine kapılmaları ve trafik kurallarına uymamaları, 

diğer taraftan trafik düzenini ve disiplinini sağlıyacak yeterli elemanın bulunma-

ması ile trafik kazaları ve bu kazalardan yaralanma ve ölümler gün geçtikçe artmak-

ta ve bazı memleketlerde de korkunç düzeylere varmış bulunmaktadır^ 
« 

g) Motorlu taşıt araçlarının ve sürat kazanması ile ülkeler arasındaki mesafe-

ler kolaylıkla ve kısa sürede aşılmakta, toplumlar arasındaki ilişkiler artmakta, bu-

laşıcı olan hastalıkların yayılmasını, zararlı zehirli maddelerin (uyuşturucu ve tok-

sik) ülkeler arası taşınmasını ve kullanılmasını da kolaylaştıran diğer bir sağlık so-

runudur. t 

h) Atom üzerindeki araştırmalar ve denemelerden, atom silahlarının patla-

masından ortaya çıkan radyoaktif serpintilerin meydana getirdiği sağlık tehlikeleri 

günümüzün önemle üzerinde durduğu sağlık konularındandır. 

i) Yukarıda belirtilen nedenlerle toksikomaninin yaygınlaşması yanısıra gü-

nümüzün gürültülü, yorucu yaşamı çeşitli ilaçların (doping yapmak kastı ile kulla-

nılan eksitanlar, sakinleştirici, rahatlatıcı trankilizanlar, antidepressivler, rastgele 

kullanılan vitaminler, antibiyotikler, hormonlar v.b.) gelişigüzel ve gereksiz yere. 

kullanılmasıyla ortaya çıkan farmakomani tehlikesi, toksik tesirleri ve zararsızlıkları 

iyice saptanmadan piyasaya sürelen ilaçların (thalidomid faciası gibi) toplumlar-

da yarattığı tehlikelere, ticari doğruluk (ahlak) kurallarına sığmayan davranışlarla 

çok para kazanmak amacıyla yapılan hile (1959 yılında Fas'ta ortokrezil fosfat 

içeren-motor yağlarının zeytinyağına karıştırılması ile 10.000 kişinin zehirlenme-

si gibi) ve tağşişler de üzerinde durulacak hususlardır. 

j) Nüfusun artması kentlerin olağanüstü gelişmen, kırsal alanlardan kentlere 

olan akımlar, kentlerin bu gelişmesinde ve kentlere nüfus akımları karşısında ör-

gütlenme ve organizasyondaki yetirsizlikler ve bozukluklar halkın kültürel seviye-

sindeki yetersizlik nedeni ile çeşitli iş yerlerinde ve evlerde meydana gelen kir-

lilikler ve artıklar, insan vücudundan çıkan artıklar, sanitasyon önlemlerinin alın-

madığı yerlerde insan sağlığını büyük ölçüde tehlikeye düşürmektedir. , 

k) Daha çok ve kalabalık toplum halinde yaşayışın gittikçe yoğunlaştığı yüz 

yılımızda sosyal, ekonomik, kültürel hatta politik bozukluklar, geçim koşullarının 

ağırlaşması, ekonomik güçlükler, beslenme düzensizliği, huzursuzluklar, endişe ve 

korkuların çoğalması, tekniğin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni zararlar ve yarat» 

tığı koşullar sonucunda bulaşıcı olmayan hastalıkların da (kardiyo-vasküler hasta-

lıkları, akıl-ruh hastalıkları, kanser) günden güne artmasına neden olmaktadır. 
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III. Savaşlar: 
Sosyal, kültürel, teknik alanda olduğu kadar doğa koşullarında da çok büyük 

değişiklikleri yapan kurulmuş, düzenlenmiş ve henüz düzenlenmemiş bütün koşul-

ları değiştiren, karıştıran, bozan savaşlar özellikle atom ve uzay çağı olan günümüz 

savaşları da en büyük tehlikedir. II. dünya savaşında ve savaş sonrasında olduğu gibi. 

Atom çağının savaşları, yalnız mevcut koşulları bozmakla, yaşayan insanların 

sağlığını, hayatını tehlikeye düşürmekle kalmayıp bu tehlikeleri gelecek kuşaklar 

için de devam ettirmektir. 

Açıklamalardan görülüyor ki, insanın sağlığı her şeyden evvel A) Kişisel bün-

yesine, B) İçinde yaşadığı çevre koşullarına bağlıdır. Buna göre sağlık sorunlarını 

çözümleyebilmek için Hijyen-Halk Sağlığı bu iki doğrultuda çalışmak zorundadır. 

A)  Kişisel  Hijyen:  ' 

Kişinin genetik-kalıtsal özellikleri, anatomik, fizyolojik, psikolojik gibi do-

ğuştan var olan nitelikleri ve yetenekleri ile sonradan kazandığı, geliştirdiği yete-

nekler, kültürel, moral vasıflarının geliştirilmesi, giyim, temizlenme, kültür fizik, 

beslenme, bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanma gibi kişisel bünyesine 

ve davranışlarına ait faaliyetlerin düzenlenmesi. 

B)  Çevre  Hijyeni: 

Çevre hijyeni kapsamında insan sağlığı üzerinde doğrudan doğruya ve dolaylı 

olarak etki yapan dış faktörleri (ekolojik faktörleri), bunların sanitasyonu söz 

konusudur. Çevrenin insan üzerine olan etkilerini incelemek, tanımak, bunların 

sağlığa olap zararİırını ortadan kaldırmak, daha düzenli ve yararlı hale getirmek: 

Bu da: 

1— Fiziksel ve biyolojik çevrenin sanitasyonu, 

2— sosyal çevrenin sanitasyonu. 

ile mümkündür. 

Fiziksel  ve  biyolojik  çevrenin  sanitasyonu:  Sağlık koşulları düzenli konutla-

rın, köylerin, şehirlerin kurulması, bu kuruluşlar için IBzumlu gereksinmelerin sağ-

lık kurallarına uygun şekilde temini, meydana gelen bozuklukların sür'atle düzel-

tilmesi ve önlenmesi, halka temiz su temini, temiz, sağlıklı, ucuz besinlerin sağlan-

.ması, her türlü kullanmalardan ve işlemlerden meydana gelen kirliliklerin ortadan 

kaldırılması ve zararsız hale getirilmesi, çevrede var olan tehlikeli vö zararlı koşul-

ların ıslah edilmesi, çalışma ve iş yerlerinde sağlık koşullarının sağlanması, bo-

zuklukların giderilmesi, halkın dinlenme, eğlenme gereksinmelerini yanıtlayacak 

sağlık koşullarına sahip tesislerin yapılması v.b. 

İnsanların çevresinde bulunan insanlardan gayri canlıların (biyolojik), bitki 

ve hayvanlardan ileri gelen zararların, tehlikelerin önlenmesi, sağlık için gerekli 
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ve faydalı olanların hayatlarının korunması, yetiştirilmesi ve ıslahı gibi hususları 

içermektedir. 

Sosyal  çevrenin  sanitasyonu:  Sosyal çevre, insanın içinde beraberinde yaşa-

dığı insanlar, toplum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre sosyal çevre-

nin sanitasyonu, şu önemli sorunların çözümlenmesi ile mümkündür: 

1-Halkın sağlık eğitimi; Sosyal çevre sanitasyonunun ilk kuralıdır. Amaç, 

bireyin ve bireylerin meydana getirdiği toplum sağlının korunması, yüksek düzeye 

ulaştırılarak devamının sağlanmasıdır. 

2- Toplum sağlığını her zaman için tehlike altında bulunduran: 

a) Bulaşıcı olan ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaş (epidemiyoloji), 

b) Endüstride iş ve mesleklerden meydana gelecek hastalıklardan korunmak. 

3-Sosyal yardımlaşma-sosyal güvenlik; Toplum halinde yaşıyan insanların 

biri birine yardım etme ve birbiri ile ilgilenme sistemini kurmaktır, bunun için has-

talık, işsizlik, mahrumiyet ve felaket zamanlarında, güçsüzlük, ihtiyarlık, kimse-

sizlik, ölüm hallerinde gerekli dayanışma, yardım ve güvencenin sağlanmasıdır. Bu 

amaçla teşkilat ve kurumların kurulması, hastaneler, dispanserler, ana-çocuk 

sağlığı merkezleri, işsizlik, malüllük, ihtiyarlık, ölüm yardım sigortaları, emeklilik 

sigortaları, iş bulma kurumları, kimsesiz çocukları yetiştirme yurtları ve kurumları 

v.b. burada Hijyen'in uğraşı alanını daha kolayca açıklamak için yaptığımız bu tas-

nifi hiç bir zaman kesin sınırlarla biri birinden ayırmanın mümkün olmadığını, bun-

ların biri biri ile ayrılmaz ilişkisi bulunduğunu, biri birini devamlı olarak etkiledi-

ğini araştırma ve incelemelerde ve önlemlerin alınmasında, teşkilatlanmada her 

yönü ile ele almanın kaçınılmaz olduğunu bir kere daha vurgulamak yerinde olur. 

Hijyen'in bu çalışmalarını yapabilmesi, dayandığı kuralları uygulayabilmesi 

için çalışma ve çabalan izleyecek, kontrolünü yapacak bilimsel, idari ve teknik 

örgüt ve kurumlara kesin ihtiyaç vardır. 

Sağlık hizmetinin idaresi ve devamı bütün yönleri ile bir devlet hizmetidir. 

Bu nedenle sağlık işlerinin* planlanması, hazırlanması, kontrol edilmesi için gerek-

li örgütlerin kurulması, bunların faaliyet şekillerinin düzenlenmesi, idari ve kanuni 

esasların hazırlanıp uygulanması; 

İnceleme ve araştırma, eğitim ve propaganda kurumlarının kurulması, bu ku-

rumlarda sağlık konularının, analiz ve araştırmaların yapılması, sağlıkla ilgili alan-

larda çalışacak lüzumlu elemanların yetiştirilmesi; 

Yapılan inceleme, araştırma ve çalışmaların ne denli başarılı ve olumlu oldu-

ğu hakkında doğru bir sonuca varılabilmesi için istatistiki çalışmalara ve sonuçla-

rın matematik esaslara göre ifade edilmesine de gerek vardır. 
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Biz problemleri verdiğimiz plana göre önce insan sağlığını bozan, tehlikeye 

düşüren etkenleri kısaca belirtip sonra kişisel ve çevresel yönleri ile ele alıp açıkla-

yacağız ve konularla ilgili memleketimizdeki kanuni hükümler üzerinde duracağız. 
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SAĞLIĞIN BOZULMASINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER VE HASTALIK ETKENLERİ 

Sağlığın bozulması, hastalıkların oluşu, dağılışı ve yayılışı durup dururken 

kendiliğinden ortaya çıkan hadiseler değildir. Sağlığın korunması, hastalıkların ön-

lenmesi ve sağlık seviyesinin yükseltilmesi için stratejik planın yapılabilmesinde 

kişi, hastalık etkeni ve çevre (biyolojik, fizik ve sosyal) faktörlerini, bu faktör-

lerin bir araya gelmesinde, biri birini tesiri altına almasında rolü dlan sebepleri, 

mevcut olan ekolojik dengenin bozulma nedenlerini iyi bilmek, araştırmak gere-

kir. Sağlığın bozulup hastalıkların oluşu (1): 

a) İnsan ile hastalık etkenleri arasındaki ilişkilerdeki dengenin»bozulması 

sonucudur. 

b) Bu dengenin bozulması şahıs ile hasfelık etkenlerinin tabiat ve karekterine 

bağlıdır. 

c) Şahsı ve hastalık etkeninin biri birlerine karşılıklı tesirleri, bunların içinde 

bulundukları biyolojik, fizik ve sosyal çevreye tesirleri ve çevre hususiyetleri ile 

olmaktadır. Çevre, şahsı ve hastalık etkenini bir araya getiren, bunların karakter-

leri üzerinde ve biri birleri ile münasebetlerinde etkili en önemli faktördür. 

Bulaşıcı hastalıklarda münasebet, yaşayan iki canlı organizma (insan ve canlı 

hastalık etkeni) arasındadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklarda ise, genellikle canlı 

bir organizma (insan) ile cansız hastalık etkeni arasındadır. Bu söylenen denge 

dinamik olarak bir teraziye benzetilerek gösterilebilir (Şekil 2). Sağlık dengesinde 

şahıs ve hastalık etkeni hususiyetleri terazinin ikikefesi ile. terazinin desteği de çev- ' 

re ile ifade edilebilir. Denge halindeki bu terazinin herhangi bir noktasındaki deği* 

şiklik, bozukluk dengeyi, düzeni bozar. 

Hastalıkların Oluşunda ve Dağılışında Hastalık Etken Faktörleri: 
Bir hastalığın oluşunda etken, bir element veya bir substans olarak tanımla-

nır. Bu element veya substans canlıdır veya cansızdır veya bir kuvvet-fors-zorlama-

dır veya titreşim veya ışık, ışın veya radyasyondur. Hastalıklar etkenin varlığı ile 

veya yokluğu ile veya yetersizliği* ile veya çokluğu ile meydana gelir. 

Söylenen bu etkenler hastalığı başlatır veya devam ettirirler veya hem baş-

latır hem de devam ettirirler. 
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Hastalık etkenleri biyolojik etkenler, fizik etkenler, kimyasal etkenler, nütri-

yen etkenler olmak üzere dört grupta mütalaa edilirler. Her hastalığın etkeni mut-

laka bu dört gruptan birisine dahildir. 

Biyolojik Etkenler: 
Bu gruptaki etkenler canlı olup, en az yedi katagoride toplanırlar. Şöyleki : 

a)  Artrapodlar: 

Artropodlar çok geniş bir grubu teşkil ederler ve bütün dünyaya yayılmış 

olup, daha çok hastalık etkenlerini taşıyan böceklerdir. Keneler, karasinekler, sivri 

sinekler, bitler, pireler, tahtabitleri, tatarcıklar, hamam böcekleridir. Bu böcekler 

vasıtasıyla geçen hastalıklardan sıtma, filariyasis, sarı humma, ansefalitis, uyku has-

talığı, laşmanyosis, tifüs, siper humması hastalıkları insanlara taşıdıkları örnek ola-

rak sayılabilir. Ayrıca, bu böcekler insanları ısırarak rahat ve huzurlarını kaçırdık-

ları gibi, allerjik durumlar da yaratırlar. 

b)  Metazoerler: 

Helmentler, yuvarlak kurtlar, yassı kurtlar gibi. Yuvarlak kurtlardan trişin, 

askarit, yalsı kurtlardan tenya saginata, tenya solyum v.b. örnek verilebilir. Bu 

kurtlar yeryüzünde yaygın olup, bu|pşması insanların âdet ve itiyatlarına, besin 

maddelerini yetiştirme, hazırlama âdet ve ananelerine, lağım kirliliklerini, çöpleri 

imha etme veya etmeme usullerine, yalın ayak gezme alışkanlıklarına bağlıdır. Di-

ğer taraftan bu kurtların çevrede dağılış ve yayılışları bölgenin yağmur alma du-

rumuna ve temparatürüne bağlıdır. 

c)  Protozoalar: 

Bu grupta bulunanlar tek hücreli hayvanlar, canlılar olup, hayatiyetlerini de-

vam ettirebilmeleri çevrenin sıcaklığına ve nemine bağlıdır. Pek çok tip ve cinsleri 

vardır. Bir çoğu insanlarda parazittir ve insanlarda önemli hastalık yaparlar. Ma-

larya, amibiyazis gibi. 

I  • 

0 

d)  Funguslar: 

Bu sınıfta mayalar, küfler, mantarlar bulunmaktadır. Bunlar tek hücreli, klo-

rofilsiz bikkisel canlılar olup, haMki kök, sap ve yapraktan aridirler. Funguslar in-

san vücuduna deri, solunum ve sindirim yoluyla girerler. Epidermofitozis, mikro-

sporozis, moniliyazis, aktinomikozis, blastomikozis, histoplazmozis gibi hastalıkları 

yaparlar. Funguslar sporlu olmaları sebebiyle dış etkenlere karşı yüksek rezistansa 

sahiptirler. 

e)  Bakteriler: 

Tek hücreli, çok küçük bitkisel kaynaklı, klorofilsiz canlılardır. Pek çok 

hastalıkların etkenidir. Tifo, dizanteri, boğmaca, tüberküloz v.b. gibi. 
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f)  Riketsiyalar: 

Mecburi intrasellüler parazitler olup, insanların ve hayvanların parazitidir-

ler. Tifüs, rekürant humma v.b. gibi hastalıkların etkenidirler. 

g)  Viruslar: 

bakteri ve riketsiyalardan daha küçük olan bu canlılar süzgeçlerden geçerler, 

insan ve hayvanlarda intrasellüler parazitlerdir. Influenza, çiçek, polio, kızamık, 

kızamıkçık, kabakulak, kuduz, AİDS gibi hastalıkların etkenidirler. 

Dahil oldukları katagorileri belirttiğimiz canlı hastalık etkenlerinin, halk 

sağlığı bakımından karekterlerinin bilinmesi de çok gereklidir. Burada söz konusu 

olan biyolojik ve kimyasal karekterlerdir. Şöyle ki: 

a)  Biyolojik  karekterlerden:  Morfolojileri, hareketli olup olmadıkları, fizyo-

lojileri, üreme özellikleri, metabolizmaları, beslenme şartları, oksijen ve sıcaklık 

istekleri, toksin yapma kabiliyetleri, hayat siklusları; 

b)  Fiziksel  ve  kimyasal  maddelere  rezistansları  ve  yaşama  kabiliyetleri:  Gü-

neş ışığına, ultraviyole ve diğer ışanlara, kuruluğa, kuru ısıya, yaş ısıya, soğuğa 

dayanıklıkları, suya, asitlere, alkalilere, alkole, tuzlara, fenol, krezol gibi dezenfek-

tanlara dayanma kabiliyetleri, boya alma özellikleri gibi (1). 

Cansız hastalık etkenleri için de durum aynı şekilde mütalaa edilir. Cansız 

hastalık etkenleri fiziksel ve kimyasal kökenlidir. Bunlar: Toz, kristal, gaz, sıvı 

haldedir veya bir ışık, işib, titreşim veya mekanik bir kuvvettir veya ısı, nem, anor-

mal atmosfer basıncı veya radyoaktif bir maddedir. 

Bunların  özelliklerine  gelince:  Büyük veya küçük partiküllerdir. Nüfuz kabi-

liyetleri vardır. Nüfuz kabiliyetleri varsa çoktur, delicidir, derinliklere girebilir veya 

hafiftir. 

Bu etkenler ışınlara, asitlere, alkalilere dayanıklıdır veya hassastır, engeller 

karşısında filtrasyon kabiliyetleri vardır veya yoktur. Havaya çıkan etkenler havada 

dilüsyona uğrarlar veya çökerler, fotoş^mik reaksiyonlarla değişikliğe uğrama 

özellikleri vardır veya yoktur. 

Cansız etkenler insan vücuduna solunum, sindirim yollarından, deriden ve 

diğer parenteral yollardan girer veya tesir eder. Bu etkenlerin sağlığa zararlı olması 

ve zararlılık derecesi, kapsamı, vücuda alınma veya maruziyet dozuna, süresine, ma-

ruziyetini tekrarlamasına bağlıdır. Tabii burada kişinin bu maddelere karşı kendini 

koruma, karşı koyma kabiliyetlerinin de önemi vardır. 

Nutriyen Etkenlere Gelince: 
Bu isim altında toplanan etkenler aslında kimyasal maddeler grubuna girmek-

le beraber insan vücudunun bu maddelere ihtiyacı vardır. Bunlar besin maddeleri 
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olup, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve sudur. Sağlığın 

bozulması bu maddelerin vücuda ihtiyaçtan fazla veya yetersiz miktarda alınması 

veya tamamen mahrumjyetinden veya besin maddelerinin dengesiz bir şekilde alın-

masından ileri gelir. İşte bu sebeple besinleri teşkil eden maddeler nutriyen etken 

ismi altında toplanmaktadır. 

* * 
* 

Sağlığı koruyabilmek, önlem alabilmek için hastalık etkenlerinin kaynakla-

rını, etkenlerin kaynaktan çevreye çıkma, yayılma yollarını, insanın vücuduna gi-

riş veya tesir yollarını, hastalıkların oluşunda insan ve çevre faktörlerinin bilinmesi 

şarttır. 

Bulaşıcı olan ve bulaşıcı olmayan hastalık kaynağı genel olarak şöyle tanım-

lanabilir.* 

Hastalık  kaynağı:  Hastalık etkenlerini bünyelerinde saklayıp, üretip, çoğaltan 

ve çevreye yayan canlılar veya hastalık etkenlerini bünyelerinde meydana getirip 

etrafa yayan yapıtlardır. 

Bulaşıcı  olmayan  hastalıklar  için  hastalık  kaynağı:  Genellikle insanların 

faaliyeti sonucu meydana gelen zararlı, zehirli maddelerin çeşitli yollarla havaya, 

suya, toprağa veren yapıtlardır. Bu yapıtlar yapılan işe göre çok çeşitlidir. Örne-

ğin, endüstri kuruluşları, termik santrallar, maden ocakları v.b. gibi. 

Bulaşıcı  hastalıklar  için  hastalık  kaynağı:  Daha evvelce aldıkları patojen et-

kenleri vücutlarında üretip çoğaltan ve çeşitli yollardan vücutlarından dışarıya çı-

kartan etrafa yayılmasına sebep olan insan ve hayvanlardır. 

A)  Hastalık  Kaynağı  Olarak  İnsanlar: 

a)  Hasta  insanlar:  Bunlar aşikar hastalık belirtisi gösteren ve atipik veya pek 

hafif (subklinikal) belirtiler gösteren kimselerdir. 

b)  Portörler:  Burada; 1— Hastalık belirtileri henüz ortaya çıkmadan evvel veya 

2— Hastalık belirtileri tamamen geçtikten sonra veya 3— Hiç hastalık belirtisi gös-

termeksizin patojen etkenleri vücutlarında üretip, çoğaltan ve dışarıya çıkarıp et-

rafa yayılmasına sebep olan insanlar söz konusudur (3). 

1 — Prekoz  portörlük:  Hastalık etkeni ile enfekte olmuş insanın hastalık be-

lirtileri aşikar olarak ortaya çıkmadan önce hastalık etkenlerini vücutlarından dı-

şarıya çıkarmaları suretiyle olur. Kızamık, boğmaca, kabakulak, polio, kuduz da 

olduğu gibi. Örneğin, bu portörler kızamık henüz başlangıçta nezle halinde iken, 

kabakulakta parotis veya dil altı tükürük bezlerinde şişme görülmeden önce, kuduz-
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da kudurma belirtileri görülmeden üç gün önce salyaları ile hastalık mikroplarını 

dışarıya çıkarmaları, diğer insanlara bulaştırmaları gibi. 

2—  Konvelans  portörlük:  Bu tip portörler aşikar hastalıkları tamamen geçtik-

ten, şifa bulduktan sonra daha bir müddet dışarıya mikrop çıkarmakta devam eden 

kimselerdir. Şayet dışarıya mikrop çıkarma müddeti 2—3 ay kadar kısa olursa bu 

konvelesan (muvakkat) portörlüktür. Tifo, dizanteri, kızıl, difteri, polio, menenjit 

te olduğu gibi. Bazen, konvelesan portörlük çok uzun zaman, senelerce sürebilir, 

bu taktirde kronik portörlükten bahsedilir. Tifo, paratifo, amipli dizanteri gibi. 

3— Sağlam  portorlük:  Bu portörler ise, hiç bir klinik belirti göstermedikleri 

ve daha önce de göstermemiş oldukları halde dışarıya mikrop çıkaranlardır. Menen-

jit, difteride olduğu gibi. 
» « 

B)  Hastalık  Kaynağı  Olarak  Hayvanlar  (Zoonozlar): 

Bazı enfeksiyonlarda hastalık kaynağı hayvanlardır ve hayvanlar arasında sal-

gınlar yapar. Fakat enfekte hayvanlardan insanlara da bulaşarak insan enfeksiyon-

larını meydana getirirler. Böylece vertebralı hayvanlardan insanlara geçen hastalık-

lara zoonoz ismi verilir, örneğin, ruam (attan), şarbon (koyun, sığır, attan), & hum-

ması (kemiricilerden), kuduz (köpek, kedi, kurt, çakal, tilki, yarasa v.b. lerden), 

aft humması (sığır ve koyunlardan), ekinokok (köpeklerden), burusella keçilerden 

v.b. insanlara geçer. # 

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan bazılarının asıl kaynağı hayvan-

lar olmakla beraber insanlara geçtikten sonra insandan insana da geçerler. Bu gibi 

hastalıkların asıl kaynağı hayvan olmasına rağmen sonradan insanlar 'da kaynak 

olurlar. Tüberküloz, salmonelloz, ruam, şarbon, kuduz v.b. gibi. 

Hemen şunu da belirtelim ki, kaynağı hayvanlar olan hastalıklarda patojen 

etkenlerin hayvanlarda hastalık yapması şart değildir. Patojen etken hayvanda sap-

rofit olarak bulunduğu halde, insanlara bulaştığıpda patojen olur. örneğin, botu-

lizm, tetanoz, histoplazmozis gibi (5,14). 

C)  Hastalık  Kaynağı  Olarak  Bitkiler: 

Kaynağı bitkisel olan bazı nadir hastalıklar da vardır. Pediculoides ventrico-

sis isimli böcek bilhassa arpa ve diğer tahıllar üzerinde ürer. Böyle enfekte ta-

hıllar, bunların depolandığı ambarlarda çalışanlarda arpa uyuzu ismi verilen has-

talığa sebep olurlar. 

Diğer taraftan bulaşma ve salgın yapmamakla beraber, bazı bitkilerin insanlar-

da allerji yaptığı veya zehirlenmelere sebep olduğunu da hatırlamak gerekir. 

Yukarıda bildirilen kaynakların dışında mutad olmamakla beraber, kültür 

yapılan laboratuvarlar da bazen kazai olarak hastalık kaynağı olabilmektedirler. 
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Hastalık etkenlerinin hastalık kaynaklarının bünyesinden dışarı çıkmasına 

çıkış  yolu  denir. Canlı hastalık etkenlerinin kaynaktan çıkış yolu aksırık, öksırük, 

flüge damlacıkları, idrar, gaita, kusmuk, gözyaşı, burun akıntısı, süt, yara akıntıla-

rı, genital organ akıntıları, deri döküntüleri ile olmaktadır. Bazı hastalık etkenleri 

hastalık kaynağının vücudundan hiç bir yolla dışarı çıkmaz. Bu tip hastalıklar an-

cak ara hayvanı ismi verilen kan emici böcekler aracılığı ile veya kan nakli ile sağ-

lamlara bulaştırılırlar. ( 

Cansız hastalık etkenlerinin hastalık kaynağı olan yapıtlardan çevreye çıkma-

sı, yayılması, meydana geldiği yapıtın faaliyetinin özelliğine bağlı olarak çeşitli 

yolbrdan dışarı çıkar ve etkisini yapar. 

* * ,. 
t 

* 

BULAŞMA YOLLARI 

Hastalık etkenlerinin sağlam insanların bünyesine girmesi için geçtiği yol-

lara veya tesir etmesi için takip ettiği yola bulaşma ve tesir yolu denir. Bu yol-

lar Şekil 3 de görüldüğü gibi çeşitlidir. ® 

BULAŞICI HASTALIKLARIN BULAŞMA YOLLARI 
ve PROFİLAKSİLERİ 

Şekil 3: Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları. 

I. Kontakt Bulaşması: 

Hastalık kaynaklarından" çeşitli salgı ve boşaltım maddeleri ile dışarı çıkan 

patojen etkenlerin arada hiç bir vasıta olmaksızın doğrudan doğruya diğer insan-

lara bulaşmasıdır. Bu da şu şekillerde meydana gelir: 
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a)  Hakiki  temas  bulaşması:  Etkenleri çevrede yaşayamayan hastalıklar ancak 

bu şekilde bulaşırlar. Bu bulaşma şekli, hastanın vücudundan çıkan mikroorganiz-

manın dış çevreye geçmeden hemen sağlam insanın, hastanın kendisi ile temas ha-

linde bulunan mikrop giriş yerine girmesi ile meydana gelir. Şöyle ki; ya seksüel 

münasebetlerle vücut vücuda temasla sifilis, gonore, şankroid, granuloma venerium, 

AİDS de olduğu gibi veya kuduz, sodoku de olduğu gibi hasta hayvanın ısırması, 

tırmalaması esnasında salyasında mevcut mikroorganizmaların açılan bu mikrop gi-

riş yerinden (porantreden) sağlamın vücuduna geçmesi ile meydana gelir. Bu şekil-

de kontakt olmadıkça nadir vak'alar müstesna, genellikle hastalık bulaşmaz. 

Diğer taraftan bazı hastalıklar genellikle diğer bulaşma yolları ile bulaştık-

ları gibi aynı zamanda kontak ile de sağlamlara geçebilirler. Çiçek, tularemi, kel, 

uyuz, trahom, şarbon, Q humması, ameliyat, otopsi enfeksiyonları, enfekte insan-

lardan yapılan tazie kan, plazma transfüzyonları ile geçen sifilis, enfeksiyöz hepatit 

gibi. Çiçek, rubeol ve virütik enfeksiyonların plasenta yolu ile anneden fetüse geç-

mesi; vücut vücuda olan temaslarla; bitlerin (bitlenme-pediculosis de bir enfeksiyon 

hastalığıdır) bitsizlere geçmesi de kontakt bulaşmadır. 

b)  Yakın  Münasebetler  Halinde  Kontakt  Bulaşması: 

4— Fluge Damlacıkları İle; 
İnsan konuşurken, aksırırken ve öksürürken ağzından ve burnundan etrafına 

küçük damlacıklar saçar (Şekil 4). Hasta ve portörlerin saçtıkları bu damlacıklar-

Şekil 4: Flüge damlacıkları. 
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da bulunan patojen mikroorganizmalar hemen hastanın yanında bulunan insanların 

ağız, burun, üst solunum yolları ve konjoktivalarından vücutlarına girerek kontakt 

bulaşmasına sebep olurlar. Örneğin; Anjin, kızamık, boğmaca, influenza, çiçek, 

su çiçeği, rubeol, difteri, ruam, polio, menenjit, ansefalit, bilhassa akciğerlerde lo-

kalizasyon yapmış tüberküloz gibi hastalıklar bulaşmaktadır. 

Diğer taraftan, hastalardan damlacıklarla çıkan mikroorganizmalar, kısa veya 

uzun zaman havada asılı (suspanze) halde kalır veya kuruyup toz haline gelerek 

havaya karışırlar (genellikle hastalık etkenleri dayanıklı hastalıklar için). Böyle 

havayı soluyanların solunum sisteminden vücutlarına dahil olan mikroorganizmalar 

diğer yol ile bulaşırlar (çiçek, difteri, polio gibi). 

2— El ve Parmaklarla (fekal-oral) Kontakt Bulaşması: 
Hastanın çıkardığı patojen mikroorganizmaları ihtiva eden boşaltım ve salgı 

maddeleri ile ve hastanın bunlarla kirlenmiş çeşitli eşyalarına el ve parmaklarla 

temas ederek ellere ve parmaklara alınan mikroorganizmaları doğrudan doğruya 

sağlamın giriş yerlerine bulaştırarak sağlamları enfekte etmeleri ile olan bir bulaş-

madır. Trahom, şarbon, tifo, dizanteri, kolera, askaridoz, oksiyür, salmonelloz, 

enfeksiyöz hepatit gibi. Fakat bu hastalıkların bulaşması için hasta ile yakın müna-

sebetler şart değildir. Çünkü, bu gibi hastalıklar indirekt olarak çeşitli yollarla da 

sağlamlara bulaşırlar: Ancak hasta ile yakın münasebetler, direkt olarak, kontakt 

ile bulaşma imkan ve şansını arttırır. 

Kontakt bulaşma ile (hakiki temas bulaşması ve yakın münasebetler halinde 

kontakt bulaşması) meydana gelen epidemilerin karekteri, ilk günlerde tek tük 

vak'alar halinde başlaması, vak'a adetleri zamanla gittikçe artan, yayılan bir seyir 

takip ederek bir müddet sonra hakiki epidemi özelliğini kazanmasıdır. Kontakt 

epidemisinin bu karakteri Şekil 5 a ve b de görüldüğü gibi tjüyümekte ve gelişmekte 

olan bir ağacın dallarına benzetilebilir. 

0 

Şekil 5a: Hakiki kontakt bulaşması ağaç dalı şeklinde. 
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Gün 
Şekil 5b: Kontakt bulaşması epidemisi eğrisi. 

Kontakt epidemilerinin bu karakteri grafik kağıdı üzerine çizilirse Şekil 5 b'-

de görüldüğü gibi yavaş yavaş yükselen, bu yüksekliği bir müddet devam eden ve 

sonra alçalan bir eğri elde edilir. Fakat influenza epidemilerinin, hastalığın karek-

terine bağlı olarak kısa zamanda birden bire patlak verme şeklinde yayıldığı da 

görülmektedir. Diğer taraftan önce kontakt epidemisi şeklinde başlayan epidemi, 

devamı eshasında enfeksiyon etkenlerinin çevre şartlarına dayanma özelliklerine 

göre diğer bulaşma vasıtalarına geçerek de yayılırlar ki bu gibi hallerde epideminin 

klasik şekli değişir. 
• 

II. Çeşitli Vasıtalarla Bulaşma Yollan: 
Kontakt ile bulaşmanın dışında, patojen etkenleri çevrede kısa veya uzun 

süre dayanma kabiliyeti olan enfeksiyon hastalıkları bulaşırlar. Ba tarzda 

enfeksiyon kasnaklarının çevreye çıkan mikroorganizmaların hava, su, toprak, 

besin maddeleri, elbise ve çamaşırlara ve diğer kullanılan eşya ve malzemeye bu-

laşması ile ve bu vasıtalarla diğer insanların mikrop giriş yerlerine geçmesi ile olur. 

Hava Vasıtası ile Bulaşma: 
Hava vasıtasıyla enfeksiyonların bulaşması bilginleri uzun zaman meşgul et-

miş ve geniş tartışmalara yol açmıştır. 

Tarihte, ilk çağlardan XIX. asrın sonuna kadar hastalıkların bulaşmasına, 

epidemilerin meydana gelişine havanın sebep olduğu düşüncesi hakim olmuştur. 

Miasma teorisi ile malaryanın, solunum sistemi hastalıklarının, barsak hastalıkla-

rının hatta artrapodlarla geçen hastalıkların bulaşması ve yayılmasında daima 

hava itham edilmiştir. 1849 da Londra'da büyük kolera epidemisi, William Farr 

tarafından miasma teorisi ile izah edilmiş, havadaki hastalık yapan miasmaların 

Thames nehrine diffüze olması ile meydana geldiği şeklinde izah edilmiştir. 
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Havanın, hastalıkların bulaşmasına ve yayılmasına sebep olduğu fikri mikrop-

ların keşfedilmesinden sonra da uzun zaman devam etmiştir. 

Nihayet 1910—1934 senelerinde hava ile enfeksiyonların bulaşması üzerinde 

çalışmalar çok hızlandı ve yoğunlaştı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra da enfeksiyon-

ların bulaşmasında, havanın rolü açıklanmış oldu. 

Bugün anlaşılmıştır ki, açık havaya çıkan, dağılan patojen mikroorganizma-

ların güneşin çeşitli radyasyonları, hava hareketleri, oksidasyon, relatif nemin uy-

gunsuzluğu, yağışlarla çökme, havanın sıcaklığı ve soğukluğu ve otoepürasyon 

faktörlerinin tesiri ile kısa zamanda harap olmakta veya virulansları azalmakta veya 

sayıları çok azalarak hastalık yapamayacak hale gelmektedirler. Bu sebeple açıkha-

vaya yayılan mikroorganizmaların havadan yapılacak yoğun mikrop savaşlarının 

dışında bulaştırma ve epidemiler yapması pek söz konusu değildir. Bununla beraber 

açık havaya yayılan fakat, otoepürasyon faktörlerinin tesirine kafi derecede maruz 

kalmayan patojen mikroplarla bulaşma tehlikesi olduğu gibi*(histoplazmozis spor-

larını havadaki tozların inhalasyonu...) yakın mesafelerden vaki olan süper kontami-

nasyon halinde bulaşmaların da olabileceği unutulmamalıdır (8). Örneğin, hastaların 

boşaltım; salgı maddeleri ve deri döküntüleri ile kirlenmiş çamaşır ve yatak takım-

larının silkildiği yerin havası gibi. Nitekim, 1957 senesinde Güney Asya'dan İngil-

tere'ye ithal edilen çiçek virusları ile kirlenmiş, işlenmemiş ham pamukların, 

İngiltere'de işlenmesi esnasında pamuk lifleri ile çiçek viruslarının havaya yayılma-

sı ve bu havanın inhalasyonu sonucu olarak bu işle meşgul işçiler arasında çiçek 

epidemisinin meydana gelmesine sebep olmuştur. 

Açık havadaki otoepürasyon şartlarının bulunrftadığı ve aksine olarak flugge 

damlacıkları, deri döküntüleri... ile yayılan mikropların hayatiyetini muhafaza etme 

imkan ve fırsatının bulunduğu kapalı yerlerin havası ile, bilhassa solunum sistemi 

enfeksiyonlarının bulaşma tehlikesi de daima mevcuttur. ^ 

Su İle Bulaşma: 
Su, bir çok enfeksiyonlarda, bilhassa mikropları sindirim sistemi yoluyla 

vücuda giren hastalıklarda önemli bir bulaştırma vasıtasıdır. Ancak suyun bulaştır-

ma vasıtası olabilmesi için patojen etkenlerin su içinde yaşamlarını devam ettire-

bilecekleri az veya çok bir mukavemetleri olması gereklidir. 

Patojen mikroorganizmalar, suya, ekseriya hasta ve portörlerin idrar ve gai-

taları ile karışır. Böylece mikroplarla kirlenmiş suları doğrudan doğruya içmek, 

el ve ağzı yıkamak veya banyo yapmak, besin maddelerini böyle kirli'sularla yıka-

yıp hazırlamak, besin maddelerinin içine konulduğu, saklandığı kap ve kaçağı te-

mizlemek suretiyle mikroorganizmalar sağlamların vücutlarına girerler. Tifo, kolera, 

amipli ve basilli dizanteriler, polio, lamblia, enfeksiyöz hepatitler sindirim sistemine 

su ile geçtikleri gibi, patojen mikroplarla kirlenmiş banyo suları veya yüzme havuz-
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larının kontamine suları, zedelenmiş, sıyrılmış deri ve mukozalardan, konjoktiva-

lardan da girebilirler. Leptospirozis, bilharziyos, tularemi, enfeksiyöz konjoktivit-

ler, epidermofitozis gibi hastalıkların sağlamlara bulaşmasında önemli bir vasıta 

olurlar (7, 9,11,13). 

Su epidemileri hatta pandemileri tarih boyunca vuku bulmuş ve pek çok tah-

ribat yapmıştır. Örneğin, 1854 senesinde Londra'da görülen kolera, su epidemisin-

de 36.406 kişi hastalanmış, 700 kişi ölmüştür, ölüm oranı 200/10 000 idi. 

1892 de Hamburg'da kolera epidemisinde 17 Ağustos - 23 Ekim tarihleri 

arasında 640.000 nüfusu olan şehirde 17.000 kolera vak'ası görülmüş ve 8065'i öl-

müştü. Bu epidemide bazı günler meydana gelen vak'aların sayısı 1000'in üstüne çık-

mıştır. 

1898 İspanya-Amerika harbi sırasında Amerika ordugahında 107.973 şahıs 

mevcut olduğu ve bunlar arasında su epidemisi ile tifoya yakalananların sayısının 

20.748, hastalığa yakalanma oranı % 19, ölenlerin sayısı ise 1580 olarak bildirilmiş-

tir. 

1920 den 1936 ya kadar 18 sene içinde A.B.D. de 412 su epidemisi olmuş 

116.000 şahıs hastalanmış 955'i ölmüş; 1938 de 21'i gastroenterit, 17'si tifo, 8'i 

basilli dizanteri olmak üzere 46 su epidemisi olmuş ve 5600 kişi hastalanmıştır. 

1956 da Mısır'da aşağı Nil vadisinde meydana gelen kolera su epidemisi ise 

üç ay zarfında 20.462 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Kanada'da 183.000 nüfusu olan Edmonton, Alberto da 1952 de 95 ve 1853 

de haftada 10—38 vak'a olmak üzere 322 polio vak'ası bildirilmiştir. Bu epidemiler 

1927 dan beri görülen en yüksek polio su epidemisidir (7). 

Memleketimizde de su epidemileri sık sık meydana gelmektedir. 1956 da gö-

rülen Manisa köylerinde 96, Polatlı'da 87 tifo vak'ası su epidemilerine örnektir (9). 

Yine leptospirozisin suyun bulaştırma vasıtası olduğuna şu güzel bir örnek 

teşkil eder; Pirinç ziraatinin yapıldığı sahalarda hastalık kaynağı olan kemiriciler 

(fareler) daima mevcuttur. Bu hayvanlar hastalık ajanlarını idrarları ile çıkartır-

lar ve bu sahalarda daima mevcut olan su arklarını ve su birikintilerini kontamine 

ederler. Böyle sularla temas eden kişiler deri sıyrıklarından, derideki yaralardan, 

bazen göz ve nazofaringeal yollara ait mukoza membranlardan enfekte olurlar. 

1957 senesinde-Adana-Maraş pirinç ziraatinin yoğun olduğu bölgede leptos-

pirozis enfeksiyonu bakımından yapılan serolojik araştırmada, kadınlarda % 10, 

erkeklerde % 9.6 oranında pozitif netice alınmıştır. Bu da gösterir ki, Türkiye'de 

suyun sebep olduğu leptospirozis epidemileri mevcuttur (2). 
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1970 Ekim ayı başında İstanbul'da Sağmalcılar ve Silahtarağa semtlerinde 

patlak veren kolera epidemisinin de yine bir su epidemisi olduğu tesbit edilmiştir. 

Büyük epidemiler, hatta epidemilere sebep olan suyun kontaminasyonu suyun 

kaynağında, su yollarının seçilmesinde ve tanzimindeki hata ve arızalardan, suların 

zaman zaman kesilmesi ile meydana gelen negatif basınç ile açık kalan musluk ve 

vanalarda biriken kirli suların bu ağızlardan su borularının içlerine kadar girmesi 

ile, kaptaj sahasının gerekli titizlik ve dikkatle korunmamasından ileri gelmekte-

dir. 

Fakat su, esasen patojen mikropların içinde uzun zaman yaşamalarına, üre-

yip çoğalmalarına pek müsait bir ortam değildir. Diğer taraftan suya karışan pa-

tojen mikroplar dilüsyon, oksidasyon, çökme ve yerüstü suları için güneşin radyas-

yonları ile protozoerler, bakteriyofajlar gibi otoepürasyon faktörleri ile yok edilerek 

veya miktarları azalarak veya virulanslarını kaybederek bir müddet sonra hastalık 

yapamayacak hale gelmektedir. Bu nedenle su ile bulaşma tehlikesi, bu faktörlerin 

tesirine vakit ve imkan bulamadığı taze ve kitlevi kontaminasyonlarla bu sularm 

dağıtıldığı sahanalarda veya bunların konulduğu kaplardan vaki olan bulaşmalara 

ait bulunmaktadır. Su epidemilerinin karekteri, ekseriya birden bire patlak verecek 

tarzda meydana gelmesidir. Aynı enfekte suyu içen veya kullanan bir çok insan 

aynı zamanda ve^a pek kısa inkübasyon farkları ile hastalanırlar (Şekil 6a). Hasta-

lığa yakalanma ölüm oranları ilk günlerde fazladır. Sonradan hem hastalanma ve 

hem de ölüm oranları yavaş yavaş azalmaya başlar. (Şekil 6 b). Fakat bu karakter 

O 

Şekil 6a: Su epidemisinin birden patlak vermesi. 
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Şekil 6b: Su epidemisinin Karekteristik eğrisi, 

su bulaşmasının sonradan kontakt bulaşması halini almasi ile değişebilir. Diğer ta-

raftan su epidemisi denildiği zaman yukarıda açıklanan kontaminasyon sebebiyle 

suyun bütün alimantasyon sahasına ait eksplozif karekterlerin bulunması da şart 

değildir. 

Besin Maddeleri İle Bulaşma: 
Patojen etkenleri sindirim sistemi yoluyla vücuda giren enfeksiyonlarda besin 

maddeleri önemli bir bulaştırma vasıtası olurlar. Besin maddeleri, patojen etkenler-

le iki şekilde enfekte olurlar. Birincisi: Yenilen madde daha elde edildiği kayna-

ğında -orijininde- patojen mikroplarla enfektedir. Bunlar genellikle hasta bulunan 

hayvanlardan elde edilen et, iç organlar, süt ve enfekte sütle yapılar çeşitli besin-

ler, yumurta gibi maddelerdir. Böyle besinlerle bruselloz, salmonelloz, streptokok, 

stafilokok, tüberküloz, şarbon, aft humması, tularemi, 0ı humması... gibi enfeksi-

yonlarla tenya saginata, tenya solium, trişin... gibi parazitler bulaşmaktadır. İkinci 

şekil ise: Besin maddeleri elde edildikleri kaynaklarda temiz, patojen mikroplarla 

kirlenmemiş olarak elde edildikleri halde yenilinceye kadar geçen sonraki safha-

larda çeşitli sebeplerle, bunlarla temas eden hasta ve portörlerin enfekte elleriyle 

veya patojen etkenleri ihtiva eden kirli sularla yıkanmaları, temizlenmeleri, hazır-

lanmaları veya içine konulduğu, muhafaza edildiği kirli kaplarla, kirli masalarla, 

kirli bulaşık bezleri ile veya vücutlarına evvelce bu patojen mikropları bulaştıran 

karasineklerle, hamam böcekleri ve diğer böceklerle, farelerle kontamine olurlar. 

Bu suretle besin maddeleri ile besin zehirlenmelerini yapan salmonella, pr.ote-

us, stafilokok, botulinus toksinleri; tifo, dizanteri, kolera, polio, hepatit enfeksi-

yonları gibi mikroorganizmalarla, askaris, lambliya gibi parazitler geçmektedir. 

Besin maddeleri ile meydana gelen epidemiler kontamine besini yiyen insan-

larda aynı zamanda meydana geldiği gibi, besin zehirlenmeleri de (toksi enfeksiyon-

lar) eksplozif karekterde görülürler (Şekil 7 a, b). 
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Şekil 7a: Enfekte aynı besin maddesini yiyenlerde hastalığın patlak vermesi. 

Şekil 7b: Enfekte besinlerin meydana getirdiği epideminin karekteristik eğrisi. 

Bu şekilde besinlerle meydana gelen bilhassa toksi-enfeksiyonlar hemen he-

men her memlekette ve her zaman vuku bulmaktadır. Örneğin, 1935—1939'a kadar 

NewYork'da besin zehirlenmeleri epidemisi olduğu, bu esnada 1246 vak'anın gö-

rüldüğü ve bu epidemilerden yalnız birisinde 700 şahsın hastalanmış olduğu bildiril-

miştir. 

İngiltere'de ve YVales'te 1941—1948 de toplam olarak 90 besin zehirlenmesi 

epidemisi olmuş, bundan sonra da aynı yerde 1949 da 97, 1950 de 82, 1951 de 

65, 1952 de de 82 epidemi meydana gelmiştir. 

1945—1947 de A.B.D. de gastro-erıterit hastalık olarak birden bire patlak ve-

ren 476 besin zehirlenmesi olduğu, bunlardan 368'i stafilokoklarla, 72'si salmonella 

ve geri kalanı diğer mikroorganizmalarla meydana gelen besin zehirlenmeleri ep'de-

mileri olarak bildirilmektedir. 

Bizim memleketimizde de gerek besinlerle meydana gelen enfeksiyonlar ve 

gerek toksi enfeksiyonların meydana gelişi hiç de ihmal edilemiyecek sıklık ve çok-

lukta görülmektedir. Örnek olarak; 1955 senesi Haziran ayında Ankara'da Türkiye 

Şeker Şirketi A.O. yemekhanesinde yemek yiyen 500 den fazla şahısta besin ze-



hirlenmesi belirtileri ortaya çıkmıştır. Hastalanan şahıslardan 71'inde hastalık be-

lirtileri çok şiddetli olmak üzere enterit ve gastroenterit tablosu görülmüştür. Has-

taların kusmuk ve gaita kültürlerinde S. Reeding izole edilmiştir (2). 1 

Toprak Vasıtasıyla Bulaşma: 
Enfeksiyon kaynaklarından patojen mikroorganizmaları ihtiva eden boşaltım 

ve salgı maddelerinin atılması ile kirlenen topraklar, içine karışan mikroorganiz-

maların çevre şartlarına dayanma kabiliyetlerine göre bulaştırma vasıtası durlar. 

Toprak Vasıtasıyla Mikroorganizmalar: 

1 - Doğrudan doğruya sağlamların mikrop giriş yerlerine geçerler, tetanoz, 

gazlı gangrenlerin; insan gaitasının gübre olarak kullanıldığı yerlerde çıplak ayak 

ile dolaşma alışkanlıklarında olanlara yine deri yolu ile ankilostom, nekatorun bu-

laşması gibi (sürülmüş ve nemli topraklarda ankilostom ve nekator larvaları 2-10 ay 

kadar canlı kalabilmektedir). , 

2— Taze kirlenmiş topraklarcb temas eden besin maddeleri.su, yemek kapla-

rı, toprak ile oğulan kap-kacaklarla veya kirli topraklarla temas eden böceklerle bil-

hassa karasineklerle bulaşmak suretiyle insanlara geçerler. 

Fakat şu hususu hemen belirtmek gerekir ki, toprağın pH sı mikroorganizma-

ların yaşaması için elverişli değildir. Diğer taraftan kuruluk, güneşin radyasyonları, 

protozoerler ve toprakta mevcut olan saprofit bakteriler patojen mikroorganiz-

maların yaşamalarına izin vermezler. Bu sebeple toprak ile bulaşmalar genellikle 

sporları bulunması nedeniyle tetanoz, gazlı gangrenler ve nemi müsait topraklarda 

da ankilostom, nekator larvaları bulaşabilirler. 

Eşya ve Malzeme ile Bulaşma: 
Enfeksiyon kaynaklarından çıkan patojen mikroorganizmalar, bir çok haller-

de çamaşırları, elbiseleri, yatak ve yorgan çarşafları, mendil, havlu gibi eşyaları, 

idrar, mateirfekal, balgam konan kaplar, çatal, kaşık, diş fırçası, oyuncaklar, has-

tanın ağzına sokup çıkardığı kalem gibi eşya ve malzemesine bulaşırlar ve bu eşya-

larda sağlamlara bulaştırırlar. 

Canb Vasıtalarla Bulaşma: 
Enfeksiyon kaynaklarından çıkan ve içinde çeşitli mikroorganizmaları sak-

layan boşaltım ve salgı maddelerine temas ederek bunları vücutlarına bulaştıran 

karasinekler, hamam böcekleri, fareler gibi canlılar aldıkları bu mikropları mekanik 

olarak taşırlar ve doğrudan doğruya sağlamları mikrop giriş yerlerine bulaştırırlar 

(trahom, yara enfeksiyonları, şarbon...) veya çeşitli cansız vasıtaları, besin mar-

delerini kontamine ederler (tifo, dizanteri, kolera, salmonella, tüberküloz, polio 

gibi). Nitekim Kahire'de karasinekler üzerinde yapılan bir araştırmada sineklerin 

bacaklarının shigella ve salmonella mikropları ile kontamine oldukları bulunmuş-

tur. . 
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Enfeksiyon Kaynaklarının Vücutlarında Kapalı Kalan Patojen Mik-

roorganizmaların Sağlamlara Bulaşma Tarzlan: 

Patojen etkenler insan veya hayvan vücuduna girdiklerinde ve bu vücutta 

üreyip çoğalma fırsatı bulduklarında hastalığı meydana getirir ve hastanın vücudun-

dan çeşitli yollarla da dışarışa çıkarlar. Patojen etkenlerin hasta vücudundan dışarı 

atılmaları, yerleşmiş oldukları organlara ve sistemlere göre bunların dışarıya açılan 

yerlerinden boşaltım, salgı ve döküntüleri ile olmaktadır, fakat bakteriyemi ve sep-

sis şeklinde seyreden ve dışarıya bir açılış yolu bulunmayan organların ve sistem-

lerin hastalıklarında patojen etkenler insanların Veya hayvanların vücutlarından 

hiç bir boşaltım ve salgı maddesi ile dışarıya çakamayıp hastanın vücudunda ka-

palı kalırlar. Bu tür hastalıklar, ancak mikroorganizmaları enfeksiyon kaynağından 

kendi vücutlarına aldıktan sonra sağlam insanlara inoküle eden ara hayvanları (Vek-

törler) denilen canlı vasıtalar aracılığıyla sağlamlara bulaşırlar. Ara hayvanları bu-

lunmadıkça bu tür enfeksiyonların sağlamlara bulaşması pratikman imkansızdır 

(hasta anneden plasenta yoluyla fetüse geçiş veya hasta kimselerden yapılan taze 

kan transfüzyonları haricinde). Bu ara hayvanları: Bitler, pireler, sivrisinekler, kene-

ler, flebotomüsler gibi hematofaj böceklerdir. 

Enfeksiyon kaynaklarının kanlarını emmek suretiyle ara hayvanlarının vücu-

duna alınmış olan mikroorganizmaların sağlamlara bulaşması iki şekilde olmakta-

dır. 

1— Ara Hayvanları İle Mekanik Bulaşma: 

Enfeksiyon kaynaklarının sağlamlara bu şekilde bulaşmasında mikroorganiz-

maların vektörün vücudunda bir biyolojik devre geçirmesine ihtiyaç yoktur. Örne-

ğin, vebanın bulaşmasında olduğu gibi. Esasen bir fare hastalığı olan veba, vebalı 

farelerin kanını emen pirelerin önce midesi sonra da barsakları veba mikropları ile 

doludur. Pire insanı ısırdığı zaman kusarak veya feçesi veya pirenin ezilmesi sure-

tiyle vücudundan çıkan veba mikroplarr insanın derisinde önceden mevcut veya ka-

şınmak ile açılan portantreden vücuda girer. Bu bulaştırma tehlikesi pirenin veba 

mikroplarını vücuduna aldığından itibaren başlar. 

Rekurant hummalı hastaların kanını emen bitin sindirim sisteminde bunu ta-

kip eden ilk 24 saat içinde spiroketler mevcuttur. İşte bu esnada bit insan vücudu 

üzerinde ezilirse bitin barsaklarından dışarı çıkan spiroketler deride bulunan por-

tantreden insan vücuduna girerek bulaşır. İlk 24 saatten sonra insanı bulaştırabil-

mesi için riketsiyaların bitin vücut dokularında 6—7 günlük bir biyolojik devre ge-

çirmesine ihtiyaç vardır. 

2— Ara Hayvanları İle Biyolojik Bulaşma: 

Ara hayvanlarının vücuduna giren mikroorganizmalar, bu hayvanlarda belirli 
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bir müddet bir biyolojik devre geçirdikten sonra üreyip çoğalarak sağlamlara bula-

şırlar. Sıtma, sarı humma, epidemik tifüs, fare tifüsü, siper humması, Asya ve Afri-

ka riketsiyözleri, rekurant humma, dang, tatarcık hammasi, layşmanşoz gibi hasta-

lıklar bu şekilde bulaşırlar. 

Ara hayvanlarının gerek mekanik, gerek biyolojik devreli olarak sağlamlara . 

bulaştırdıkları enfeksiyonlar çok önemlidir. Ancak bu hastalıkların epidemi yapma-

ları, ara hayvanlarının mevcudiyetine ve bunların üreme ve çoğlmalarını mümkün 

kılan çevre şartlarına bağlıdır. 

Bulaşıcı olmayan hastalıklarda bu durum aynıdır. Bulaşıcı olmayan hastalık-

larda hastalık etkenleri insana ya direkt olarak kontakt yolla (elektrik, gürültü, 

friksiyon gibi) veya meydana geldiği kaynaktan çıkarak havaya, suya, besin madde-

lerine, toprağa karışarak veya eşya ve malzemeye bulaşarak insanların hastalanma-

sında bulaşma yolu veya etki yolu olur. 
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KİŞİSEL HİJYEN 

EUGENİCS 

Her insanın sağlıkla yaşaması hakkı ve sağlığını koruması, devam ettirmesi de 

görevidir. Fakat insanın sağlıkla yaşaması, sağlığını koruyup devam ettirebilmesi 

her şeyden evvel fizik, fizyolojik akıl ve ruh sağlamlığı ile doğmakla başlar. 

Şu halde insanın doğuştan sağlıklı olması her şeyden evvel atalarından almış 

olduğu genlere, sonra da intrauterin hayatına ve doğuşu esnasındaki koşullara bağ-

lıdır. İnsan ana ve babasından aldığı kromozomlarla ve bu kromozomlarda mevcut 

genlerle dünyaya gelir. Çocuğa genlerle, ana ve babasından fiziksel, fizyolojik, akıl 

ve ruh kabiliyetleri, yetenekleri geçer. Bu suretle insanlar, kalıtımla geçen vasıf-

larla sağlam ve iyi insan olarak doğarlar. Bazan da kuşaklar boyunca devam eden 

fena yetenekler, fena istidatlar, hastalıklar, sakatlıklarla dünyaya gelirler. 

Ebeveyirtlerin taşıdıkları genler, dominant veya ressesiv olduklarına göre ka-

rekterler, vasıflar, çocuklarda hemen ortaya çıkarlar (Fenotip karekterler) veya bir 

kaç kuşak sonra ortaya çıkabilirler (Genotip hareketler). Böylece kalıtımla mani, 

melankoli, şizofreni... gibi akıl ve ruh hastalıkları, huntington chorea, diyabetes 

mellitus, polidaktili, oto sklerozis, albinizim, kleft pallate, hemofilia, multipl skle-

rozis, progressiv muskular atrofi, daltonizim, talasemi (Akdeniz anemisi) v.b. gibi 

hastalıklar ve sakatlıklar ana babanın mirasını çocuk doğuşunda bünyesinde taşır 

(1,2,3,4, 5,6, 7,8). 

Biyolojik araştırmalarla bitkiler ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle 

genler üzerine etki yapılabilinmekte ve iyi vasıflar alınmak, fenaları bırakılmak su-

retiyle yeni bir nesil yetiştirilebilinmektedir. Fakat insan varlığını, kendisini yapan 

geçmişteki temel vasıflarından herhJngi bir müdahale ile ayırmak bugün için olanak-

sızdır. Aksine genler üzerine çeşitli faktörlerin etkisi ile genlerde meydana gelen 

mutasyon sonucu evvela var olan karekterlerin değişmesine ve yine annenin gebe-

liği esnasında çeşitli etkenlere maruz kalması doğacak çocuklarda birtakım hasta-

lıkların, deffektlerin meydana gelmesine neden olmaktadır (10). 

Doğacak kuşaklara olumsuz yönden etki yapan, plasenter yolla anneden fe-

tuse geçen hastalıklara ve deffektlere, sakatlıklara sebep olan etkenleri şöylece sıra-

lamak mümkündür. 
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a) Toksik kimyasal maddeler (kurşun, karbonmonoksit, benzol v.b. gibi) 

b) İlaçlar (narkotikler, hipnotikler, antiemetikler, anoreksijenler v.b. gibi) 

1960-1961 yıllarında gebeliği sırasında antiemetik olarak kullanılan tali-

domit yalnız Almanya'da 4 bin çocuğun sakat olarak doğmasına sebep olmuştur. 

c) Uyuşturucu maddeleri ve benzeri toksik maddeleri kullanmak (alkol, 

morfin, eroin, kokain v.b. gibi) 

d) Toksik maddelere maruz kalmak (benzol, radyasyonlar v.b. gibi) 

e) İnfeksiyonlar (kızamık, kızamıkçık, çiçek, toksoplammosis, sifilis v.b. 

gibi) -

f) Annenin beslenme bozukluğu ve beslenme yetersizliği, 

g) Annenin hormonol bozuklukları, 

h) Annenin uterusu üzerine tesir eden faktörler (travmalar, radyasyonlar 

v.b. gibi) (12). 

Sağlam, sağlıklı ve iyi karekterli kuşakların yetişmesini sağlamak ve bu hu-

susta gerekli önlemleri almak toplum sağlığı bakımından çok önemli bir konudur. 

İyi, sağlıklı sağlam kişilerin doğmasını ve sağlam kuşakların yetişmesinin temini ile 

uğraşan bilim dalına Eugenics denir. Yunanca ve Latinceden oluşan Eugenics söz-

cüğü faydalı ve sağlam varyasyonların devamı, zayıf ve bozuk, zararlı varyasyonla-

rın önlenmesi amacı ile bilimsel ve yasal olarak uygulanan yapay (artifisyel) seleksi-

yondur. 

Eugenics 1883 te Goltan tarafından tanımlanmıştır. O zamandan bu yana bo-

zuk karekterli nesil yetişmesini önlemek için çeşitli fikirler ortaya atılmış ve yön-

temler kullanılmış, uygulamalarda bulunulmuştur. Bugün yasal olarak ve insan hak-

larını incitmeden uygulanan yöntemler şöylece sıralanabilir. 

a) Kişisel eğitim, 

b) Organizasyon ve örgütlenme, 

c) Cerrahi yöntemlerdir, « 

a)  Kişisel  eğitim:  Kişileri bu probleme karşı uyanık kılan bir yoldur. Euge-

nics bakımından okullarda öğrencileri ve halkı, kalıtım ile hastalık ve sakatlıkla-

rın gelecekteki kuşaklara geçebileceği, yakın akraba evliliklerinin sakıncalı olabile-

ceği hakkında aydınlatıcı bilgiler vermektir. Evlenmeye aday kimselerin evlenmek 

istedikleri kişinin ailesinin, soyunun sağlık durumu hakkında bilgi edinmesinin ge-

reği anlatılmaktadır. Hekimler kendilerine başvuran kişileri aydınlatıcı, inandırıcı 

ve doyurucu bilgiyi vermelidir. 
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Diğer taraftan anne olacak adaylara (gebelere) çocuğun sağlam ve sağlıklı 

doğması için yapması, dikkat etmesi, gerekli hususlar, kendisi ve bebeği için zararlı 

etkenlerin neler olduğu, bu etkenlerden kaçınma, korunma usulleri öğretilmelidir. 

b) Herediter hastalıklardan ve sakatlıklardan biriyle (özellikle akıl ve ruh 

hastalıkları) hasta olanların ve bulaşıcı hastalıklardan bazılarına yakalanmış olan-

ların evlenmelerine engel olunması ve bu gibi kimselerin çocuk yapmalarının yasal 

olarak önlenmesi toplumun sağlığı için çok gerekli bir önlemdir. Bizim Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunumuzun 122-113  ve 124'ncü maddeleri bu maksatla öjenik için 

konulmuş hükümlerdir. 

U.H.K. Madde 122 - Evlenecek erkek ve kaÜKnlar evlenmeden evvel tıbbi 

muayeneye tabidir. Bu muayeninin sureti icrası ve teferruatı hakkında Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaletince bir nizamname neşrolunur. 
< •» 

U.H.K. Madde 123 — Frengi, belsoğukluğu ve yumuşakşangır ve cüzzama ve 

bir marazı akliye müptela olanların evlenmesi memnudur. Bu hastalıklar usulü dai-

resinde tedavi edilip sirayet tehlikesi geçtiğine veya şifa bulduğuna dair tabip ra-

poru ibraz olunmadıkça musapların nikahları aktolunmaz. 

• 

U.H.K. Madde 124 — İlerlemiş sari vereme musap olanların nikahı altı ay te-

hir olunur. Bu müddet zarfında salah eseri görülmezse bu müddet altı ay daha tem-

dit edilir. Bu müddet hitamında alakadar tabipler her iki tarafa hastalığın tehlike-

sini ve evlenmenin mazaratını bildirmeğe mecburdur. 

c) öjenik için uygulanan önlemlerden biri de cerrahi yöntemidir. Burada ta-

kip edilen yol, erkeklerde vasdeferensleri; kadınlarda fallopian tüplerini kesmek-

tir. Gerçi bu çok katı bir önlem gibi görünüyorsa da en iyi sonuç alınan yöntemdir. 

Çünkü operasyonun uygulandığı kişide seksüel kapasite ve aktiviteye hiç bir zarar 

vermemesi, yalnız üremeye engel olması bakımından en iyi korunma çaresidir. 

Fakat cerrahi usulde yalnız dominant vasıflar, generasyonlarda ortadan kalk-

mış oluyor. Kişilerin taşıdıkları resessiv karekterler yine kuşaklara geçmekte devam 

ediyor. Bu bakımdan öjenik için bütün önlemlerin beraberce alınması gerekmekte-

dir. 

Bütün bunlar arasında bugün için yurdumuz koşullarına uygulayabileceğimiz 

önlem Umumi Hıfzıssıhha Kanununun öjenik hakkındaki hükümleri ciddiyetle ele 

alınıp uygulanmalıdır (12). 
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SAĞLIK EĞİTİMİ 

Yaşamın, sağlığın ve hayatın devamını kadere bırakma inancı artık çok geri-

lerde kalmıştır. Çağımızda, yaşamın gayesinin "Refah ve mutluluğu elde edebil-

mek, bunun için de gerekli olan verimli çalışmayı sağlıyan yüksek bir sağlık düze-

yini temin edecek koşulları hazırlamak, sağlığı bozan, tehlikeye düşüren, hastalık-

ların meydana gelmesinde rolleri olan nedenleri düzeltmek, ortadan kaldırmak, 

hayatı uzatmak zamansız ölümleri önlemek inancı hakim bulunmaktadır, öyleki 

çağımızda bu koşulları yalnız kendi toplumumuzda sağlamakla da gayeye erişi-

lemiyeceği, yeryüzünde yaşayan bütün toplumların aynı düşünce ve inançla hareket 

etmelerinin gerekli ve şart olduğu gerçeği aşikar olarak ortaya çıkmış bulunmak-

tadır. 

Bu nedenle sağlık eğitimi bütün dünyanın önemle üzerinde durduğu bir konu 

olmuştur. 

Sağlık  eğitimi:  Bireylere ve bireylerin oluşturduğu topluma sağlıklı doğmak, 

sağlıklı yaşamak, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek sağlığı bozacak, tehlikeye 

düşürecek sebeplerden kaçınmak, hastalıklar karşısında yapılacak işler, alınacak 

önlemler hakkında bilgi kazandırmak, kazanılan bilgi ve öğrenilen hususları hareke-

te geçirmek ve uygulamaya koyabilmek, uygulanan hususları alışkanlık terbiye ha-

line getirmek demektir. 

Burada bir noktayı açıklamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır, öğrenmek ve 

bilgi sahibi olmak eğitim demek değildir. Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, 

bilgi kazandırmak öğretim olarak tanımlanır. Bu kazandırılan bilgilerin harekete 

geçirilip uygulamaya konulması ve uygulamanın kişilerde alışkanlık, terbiye halini 

alması da eğitim olarak tanımlanır. Basit bir örnek vermek gerekirse, sokağa, 

öteberiye tükürmenin sağlık bakımından çok sakıncalı olduğu öğrenilmiş olmasına 

karşın pek çok kişiler sokağa tükürmekten geri durmamaktadır. Bu kişilere sorul-

duğunda sokağa tükürmenin sağlık bakımından sakıncaları, tehlikeleri ve hatta 

görgü kurallarına uymayan bir davranış olduğu hakkında bilgi sahibi olduğu görülür. 

Şu halde bu kimselerin bilgileri vardır, öğrenime sahiptirler. Fakat eğitimden 

yoksundurlar (8). 

Yalnız devlet otoritelerinin tesisler kurması ve önlemleri alması ile sağlık eği-

timinde başarıya ulaşılamaz. Diğer taraftan örgütlenmeden, tesisler kurmadan çevre 

koşullarının, halkın karekterini, davranış ve inanışlarını bilmeden, yapılacak işin 
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programını çizmeden eğitimi gelişi güzel yürütmeye çalışmak ta imkansızdır. 

Şu halde eğitim, resmi kuruluşlar ve bu alanda çaba sarfedenler kadar toplumun ve 

toplumu oluşturan kişilerin de aktif olarak soruna katılmalarını gerektiren bir 

iştir (1,2, 3, 4, 5, 6). 

Bugün sağlık eğitimi konusunda her memleket kendi koşullarına ve gerek-

sinimlerine göre bu konuda örgütlenmiş bulunmaktadır. Çünkü toplumlar arasında 

sosyo-ekonomik ve kültürel olarak pek çok ayrılıklar, farklar bulunmaktadır. 

Hatta bir memleketin çeşitli yerlerinde bile ekonomik, psikolojik durumların-

da, örf ve âdetlerinde, alışkanlıklarında, inanışlarında farklar vardır. Bütün bunlar-

dan da anlaşılmaktadır ki sağlık eğitimi için örgütlenmede ve programının yapılma-

sında, herhangi bir memleket ve toplum için diğer bir mçpıleketin ve toplumun 

örgüt ve programlarını aynen kabul edip uygulamak hatalı olur ve başarıya ulaşma-

yı engeller (2, 7). 

Bizim memleketimizin koşullarında sağlık eğitimi planının hazırlanmasında 

şu hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

1— Kimlere hangi kademelerde sağlık eğitimi yapılmalıdır. 

2— Bu çeşitli kademelerde neler öğretilmeli (konuları ne olmalı) ve nasıl 

• uygulamaya konulmalıdır. 

3— Öğretim ve uygulama için ne gibi araç ve gerece ihtiyaç vardır ve hangi 

yöntemle uygulanıp izlenmelidir. 

4— Eğitim kimler tarafından yapılmalıdır, eğiticiler nasıl yerleştirilmelidir. 

1— Sağlık  eğitiminin  hedefi:  Bütün toplumdur. Fakat biraz evvel de belirtil-

diği gibi bir toplumun çeşitli kesimleri bulunmaktadır. Eğitim, toplumun bu fark-

lı kesimleri dikkate alınarak programlanıp planlanmalıdır. Yetişmiş, olgun yaşa eriş-

miş kimselerin eğitimlerinin hiç bir zaman ihmal edilmeyeceği aşikardır. Ancak 

çabuk öğrenme yeteneğine sahip olan ve edindikleri bilgileri kolaylıkla benimse-

yerek uygulayabilen, bunları alışkanlık haline getirebilen toplumun geleceğinin te-

minatı olan çocukluk ve gençlik çağında bulunanlara yönetilmesine özellikle önem 

verilmelidir. 

Sağlık  eğitim:  a) Aile ocağında, b) Okulda, c) Orduda, o) Endüstride, iş ve 

meslek sahiplerine, e) Ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, f) Camilerde, g) Tutuklu 

evlerinde, h) Bütün halka yapılmalıdır. 

a) Aile  ocağında  eğitim:  Bir çocuğun iyi ve fena, doğru ve yanlış alışkanlık-

ları, inanışları, geleneklerini öğrenmesi aile ocağında başlamaktadır. Şu halde 

sağlık eğitimi, çocuk ailesi içinde kişiliğini kazanmağa başladığından itibaren ya-

pılmalıdır. Tabii ki bu husus, anne ve babanın ve/veya beraber bulunduğu ailenin 

sahip olduğu eğitimine, eğitim derecesine bağlıdır. 
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b) Okulda  eğitim:  Sağlık eğitimini vermede ve bu hususta eğitilmiş bir kuşak 

yetiştirmede en olumlu yer okullardır. özellikle eğitimin aile ocağında iyi işle-

mediği toplumlarda, okulların sağlık eğitimindeki rolü çok etkin olanıdır. Bu ba-

kımdan, ilk, orta, lise ve meslek okullarında öğrencilerin seviyelerine göre ayar-

lanmış programa göre sağlık eğitimi mutlaka yapılmalıdır. Nitekim bizim Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunumuzun 280 ve 2§1. maddeleri bunu amirdir. 

U.H.K. Madde 280-Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti sari ve sal-

gın hastalıklardan korunma, çocuk büyütme ve sıhhi şartlar dairesinde yaşama gibi 

sıhhi meseleler hakkında halkı tenvir için kitap, levha, sirale neşreder, sıhhi propa-

ganda müessesatı yapar ve konferanstır verdirir ve her nevi sinema filmleri gösterir. 

Bu gibi hizmetler meccanidir. İcabı takdirinde lazım gelen vasıtaları haiz seyyar 

sıhhi propaganda kolları teşkil olunur. 

U.H.K. Madde 281- Bütün mekteplerde en son ilmi müktesebata tevfikan Hıf-

zıssıhha dersi tedrisatı mecburidir. Bu. dersler mütehassıs, zat tarafından tedris ve 

programları Maarif Vekaletiyle Sıhhat ve İçtimai Muvenet Vekaleti tarafından müş-

tereken tesbit olunup. 

c) Orduda  sağlık  eğitimi:  Ordu, yurdun her bölgesinden toplumun her kesi-

minden gelen gençlerin toplandıkları çok önemli bir öğretim ve eğitim ocağıdır. 

Bu ocakta gençlere askerlik sanatı eğitimi yanısıra sağlık eğitiminin de yapılabi-

leceği ve çok olumlu sonuçlar verebileceği de muhakkaktır, özellikle memleketi-

miz koşullarında çok verimli olmaktadr. 

d) Endüstri  ve  işyerinde  sağlık  eğitimi:  Bünyesinde büyük bir işçi topluluğu-

nu bulunduran endüstride ve işyerinde, endüstrinin zararlarından kişiyi korumak, 

işçinin işinde başarılı ve verimli olabilmesi, iyi kazanç sağlıyabilmesi için sağlığını 

koruması, sağlığını tehlikeye düşürecek olan etkenlerden kaçınması gerektiği ve bu 

husustaki önlemler hakkında eğitim yapılmalıdır. 

e) Halka  sağlık  eğitimi:  Hiç şüphesiz ki sağlık eğitiminden gaye bütün halk 

kitlesidir. Bunun için toplumda evvelce eğitim görmemiş veya eğitimde noksanlık-

ları bulunan ve ortaya yeni çıkan sağlık sorunları, problemleri hakkında bilgisi ol-

mayan halkın eğitimidir. Bu maksatla halkın uğraşında, işinde, bulundukları yer-

lerde eğitim yapılmalıdır. Örneğin iyi planlanmış vaazlarla camilerde, dispanserler-

de, sağlık ocaklarında, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, cezaevlerinde, halkın toplu 

olarak bulunduğu yerlerde ve evlerinde. 

2- Sağlık Eğitiminde Eğitim Konulan: 
İşlenecek konular sağlık eğitiminin en hassas ve can damarı olan kısmıdır. 

Burada yapılacak ilk iş şahıslara vevvela sağlığın değerini, hayatın, yaşamanın an-

lamını, en kıymetli hazinenin-servetin sağlık olduğunu, ona hizmet etmenin, tehlike-
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lerinden korunmanın en büyük görev ve hak olduğunun; sağlığı tehlikeye girdiğinde 

tedavi olanaklarından yararlanılmasının öğretilmesi ve benimsetilmesidir. Daha son-

ra verilecek bilgiler, işlwıecek konular her bölgenin topluluğun gereksinmelerine, 

koşullarına göre seçilip, olanakları dahilinde en ilgi çekecek tarzda planlanmalı-

dır. Şunu hiç unutmamalıdır ki eğitim, herhangi biı ülkenin kendi bünyesine göre 

önemsediği ve planladığı bir konuyu aynen alg} diğer memlekette uygulamak de-

ğildir. Aksi halde yapılan bütün çabaların başarısızlığa uğrayacağı doğaldır. Örne-

ğin; A ülkesinde sifilis en büyük sağlık sorunu ise bu ülkede o gün için sifilise ağır-

lık verecek eğitimin yapılması doğaldır. Sifilisin sorun olmadığı fakat beslenme ye-

tersizliğinin (C vitamini noksanlığının problem olduğu B ülkesinin asıl problemini 

ihmal edip A ülkesinde işlenen, çalışılan konuyu dikkate alıp işlemek yersizdir. 

Diğer taraftan, örneğin dengeli beslenmede C vitaminin günlük olarak besinlerle 

alınmasının, şart, kaçınılmaz olduğu hakkında bilgi verip bu bilgiyi harekete geçir-

mek için kişi ve kişilerin oluşturduğu toplumun durumunu bilmeden, olanaklarını 

ve geleneklerini hesaba katmadan C vitaminden zenginkaynakların özellikle turunç-

giller olduğunu ve bu nçdenle bol turunçgilleri yemenin veya sabah kahvaltısında 

mutlaka portakal suyu -içmenin gerektiğini söylemekle ve göstermekle bu konuda 

başarıya ulaşılamaz. Sabah kahvaltısında çorba içmeye alışmış kimseler bunu kabul 

etmeyeceklerdir. Diğer taraftan pek çok kimsenin bu meyveleri bolca alıp yemeya 

veya suyunu içmeye ekonomik durumu elverişli olmayacaklar veya etrafında tu-

runçgilleri diledikleri gibi veya hiç bulamayacaklardır. O halde bu gibi hallerde C 

vitaminin yeşil yapraklı taze sebzelerde de bulunduğunu bunları yemekle C vita-

mini ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini özellikle köylümüzün ve her sınıftan halkın 

severek yedikleri taze yeşil soğan, maydanoz ve buna benzer besin maddeleri ile 

karşılayabilecekleri hakkında bilgi vermek ve bu arada C vitamini ihtiyacını karşıla-

yabilmek için bu sebzelerin hazırlanma, muhafaza ve sofraya getirilmesinde dikkat 

edecekleri hususları açıklamak ve halkı harekete geçirmekle gayeye ulaşılabili-

nir (2). 

Sağlık eğitiminde halka her kademede genel olarak kişisel hijyen kuralları 

ile çevre faktörlerinin sanitasyonuna ait bilgiler verilmelidir. İnsanlara sağlıklarının 

değerini anlatmak, sağlığını bozmadan yaşama çareleri anlatılıp, öğretilmelidir. 

Temizlik, beslenme, fizik kültür, giyinme, barınma gereksinmeleri ve bu hususta 

yapılması ve dikkat edilmesi lazım gelen hususları, bölgesei, yöresel koşullara göre 

mevcut bulunan ve yayılması muhtemel olan belli başlı hastalıkların nedenleri ve 

bunlardan korunma çareleri ve her kişinin bilmesi gereken ve kolaylıkla uygulana-

bileceği ilk yardık kuralları öğretilip eğitilmelidir. Ayrıca koşullara ve ihtiyaca göre 

gerektiğinde bazı konular üzerinde daha fazla durulmalı ve derinliğine bilgi veril-

meli ve uygulamaya koymalıdır. Bu ihtiyaçların ve koşulların değişikliği göz önüne 

alınarak okul kademelerinde ele alınacak konular ve takip edilecek metodlar ile özel 

durumlarda içinde yaşadıkları koşullar iş ve meslek durumları farklı olan topluluk-

lara yapılacak eğitim, konu, program ve metodları arasında farkların bulunacağı 

da unutulmamalıdır ve uygulamayı bu hususlara göre titizlikle yapmalıdır. 
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3— Öğretim ve Eğitim Tekniği ve Araçları: 
Sağlık eğitimi hiç bir zaman tıbbi bir hüviyetle yapılmamalıdır. Eğiticiler, 

eğitim yapacakları kimselerin sosyal kültürel ve ekonomik durumlarını, âdet ve ina-

nışlarını, mesleklerini gözönüne almalı ve onların ilgisini en fazla çekecek ve en fay-

dalı olacak metodları saptamalıdır. 

t 

Öğretim ve eğitim araçları olarak çeşitli kademelere göre tertiplenmiş ve 

planlanmış olarak oyunlar (çocuklar ve okul çocukları için) resimler, bilmeceler, 

kitaplar, broşürler, gazeteler, afişler, tartışmalı konferanslar, sabit ve seyyar müze-

ler, radyo konuşmaları, sohbetler, film (sinema), televizyon, slayt flanellograf, 

(konuyu kumaşlar üzerinde resim ve şekillerle anlatma), diyopozitifler, tiyatro 

v.b. gibi araçlar kullanılmaktadır. Ancak bu araçların nasıl, ne zamanlar kullanıla-

cağı, eldeki imkan ve koşullara bağlıdır. Hangi araç ve usul kullanılırsa kullanılsın 

eğitin) yapılan grupların ilgisini çekmesi ve başarıya ulaşılması eğitimcinin bilgi, 

tecrübe ve becerisine bağlıdır. 

Eğitimde, konuların açıklanmasında ve uygulanmasında eğitilen kişileri, konu 

hakkında inandırıcı ve ikna edici olmalı, gereksiz abartmalarda bulunmamalı, kor-

kutmaktan ve panik yaratmaktan kaçınılmalı ve mümkün olduğu kadar hayattan ör-

nekler vermelidir. Bu hususlara özellikle itina göstermelidir. Aksi halde ilgisizlik 

ve umursamazlıklara yol açar. Uygulamayı iyi şekilde yürüten kimselerin ödüllen-

dirilmesi, teşvik, teşhir ve ilan edilmesi; uygulamalara uymayan ve halkın sağlığına 

zarar verecek şekilde davranan kimselerin de cezalandırılması, teşhir ve ilanı, eği-

timde çok olumlu sonuçlar veren usullerdir. 

4— Sağlık Eğitimi Yapacak Personelin Yetiştirilmesi: 
Değişik seviyede ve kademelerde yapılacak eğitim ve eğitim için eğitici per-

sonelin yetiştirilmesi, sağlık eğitim planının uygulamasında başlangıç noktasını 

teşkil eder. Sağlık eğitiminde en aktif ve yetkili kişiler: Hekimler, hemşireler, 

sağlık memurları, ebeler, eczacılar, diş hekimleri, öğretmenler ve din adamları, 

yerine göre bazen birinci derecede işgören bazen de bu hususta yardımcı rolleri 

olan subaylar, idare amirleri, tarımcılar, mühendisler ve mimarlar ve sağlık işleri ile 

ilgili diğer teknisyenlerdir. 

Sağlık eğitimi planı hazırlanmasında işe evvela esas eğitim elemanlarının ye-

tiştirilmesi ile başlanmalıdır. Bunun için sağlık eğitim işinin sevk ve idaresini so-

rumlulukla ele alacak olan hekimleri, hemşireleri, ebeleri, sağlık memurlarını, diş 

hekimlerini ve eczacıları, öğretmenleri hazırlamak sureti ile öğretimin esas eleman-

larımı temin etmektir. 

Sağlık eğitimi işinde, sağlık eğitimi planlarının hazırlanmasında ve sağlık 

eğitimcilerinin yetiştirilmesinde en aktif rolü hekimlerin yapacak olmasına rağmen 

ne yazık ki hekimler ve tıp öğrencileri bu hususa yeteri kadar önem vermemekte-
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dir. Oysa ki hekimlik hizmetinin, daha açık söylemek gerekirse koruyucu ve tedavi 

hekimliğinin temelini sağlık eğitimi teşkil eder. Bu bakımdan bütiin hekimlerin 

daha Tıp Fakültelerinde öğrenci bulunduklurı sıralarda sağlık eğitiminin gereğine 

inanmış olmalı ve uygulama tarzına ait genel bilgi ve beceriye sahip bulunmalıdır. 

Memleket çapında sağlık eğitimi planının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve 

eğitimcileri yetiştirmede görev alacak ve yürütecek hekimlerin de bu sahada derin-

liğine bilgilerini artırmak için özel kurslara tabi tutulması, psikoloji ve pedegoji 

ile takviye edilmeleri gereklidir. Bu şekilde yetiştirilmiş hekimler, görevlerini bir 

taraftan memleket koşullarını inceleyerek ve araştırarak, diğer taraftan esas ve yar-

dımcı eğitimci elemanların yetişecekleri okullarda (hemşire, ebe, sağlık memurları, 

teknik idareci yetiştiren okullarda ve fakültelerde) meslek ve -askeri okul ile ila-

hiyat fakültelerinde sağlık eğitimi öğretmenliği yaparak gerekli eğitim esaslarını 

vermelidirler. 

* 
Eğitimcinin Eğitimde Başarıya Ulaşması İçin: 

a) Lider olma niteliğine sahip olmalı, b) Eğittiği kişilerin ve grupların güven 

ve saygısını kazanmalı, c) Eğittiği kişilere ve gruplara saygılı olmalı, d) Eğitim ko-

nularını uygulanabilir biçimde sunmalı, e) Çok sabırlı ve mütevazi olmalı, f) Konu-

ları, eğittiği kişi ve grupların anlıyabileceği dilde sunmalı ve sade bir şekilde işle-

meli, g) Konuları ne küçümsemeli ne de abartmalıdır. 
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GİYİNME 

İnsanın sağlıklı olabilmesi, vücut hücrelerinin ve dokularının vazifelerini nor-

mal yapabilmesi ile mümkün olur. Bunun için de vücudun muayyen ve optimum bir 

ısı derecesinde ısınmış olması lazımdır. Bu sıcaklığı temin edebilmesi için vücut 

enerji sarf eder. Diğer taraftan yaşayan vücut, hareket ve iş yapmak zorundadır. 

Hîç kıpırdamayan ve hiç bir iş yapmayan insan bile yaşadığı sürece kalbi, akciğer-

leri, sindirim sistemi Asları ve iç organları çalışma halindedir. 

Bundan başka zorunlu olarak yapılan birtakım istemli ve istemsiz hareketler 

vardır. Bütün bu hareketleri, işleri yapabilmek ve kaslara lazım gelen mihaniki 

kudreti sağlıyabilmek için vücut gene enerji sarf eder. Bunun için lüzumlu olan 

enerjiyi besin maddelerinin vücutta yanması ile temin ederek ısı enerjisi ve iş enerjisi 

olarak sarf eder. Vücutta besin maddelerinin yanması ile husule gelen enerjinin an-

cak 1/3 - 1 /5'i iş enerjisi olarak sarf edilir, geri kalan büyük kısmı ısı meydana geti-

rir. Bu kadar büyük sıcaklık karşısında organizma kendisine en uygun gelen normal 

ısısı, yaşadığı ortam şartlarına göre ayarlamak zorundadır. Yani sıcak ortamda 

ısının fazlasını atmak, soğuk ortamda ise korumak zorundadır, örneğin 19° - 20° 

C'lık bir ortamda vücut ısısının (6), 

% 4 yenilen içilen besinlerin ısıtılması için 

% 4 alınan solunum havasının ısıtılması için 

% 13 akciğerlerden çıkan solunum havasındaki suyun buharlaşması için 

• % 14 deriden ter olarak çıkan suyun buharlaşması için 

% 65 radyasyon, konveksiyon ve kondüksiyon ile kaybeder. 

Vücutta meydana gelen ısının fazlasının bu yollarla kaybedilmesi oranı vü-

cudun istirahatte olmasına, çalışma durumuna, bulunduğu yerin havasının ve için-

deki eşyanın, binaların duvarlarının ısısına göre değişir ve vücut ısısı sabit kalır. 

Radyasyonla kaybedilen ısının miktarı, vücut derisi ile etrafındaki eşyanın 

Vjisi arasındaki farka bağlıdır. Bu eşya ve malzeme vücut ısısından ne kadar düşük 

ise radyasyonla kaybedilen ısı da" o kadar fazla olur (1, 2, 3). 

Konveksiyon  ve  kondüksiyon  ile  kaybedilen  ısıya  gelince:  Bu da vücut derisi 

ile temas eden eşya ve havanın ısısına bağlıdır. Eşya ve havanın ısısı vücut ısısından 

ne kadar fazla ise vücuttan kaybedilen ısı da o kadar az olur. 
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İçinde bulunan ortamın, havanın ve eşyaların ısısı vücut ısısına yaklaştıkça 

radyasyon, konveksiyon, kondüksiyon ile ısı kaybı azalır. Eğer ortam ısısı vücut 

ısısı ile aynı olur veya daha fazla olursa bu yolla ısı kaybı imkansızlaşır. Bu takdir-

de vücuttan kaybedilmesi gereken ıSı terliyerek çıkarttığımız suyun buharlaşması 

yolu ile olur. 

Ter buharlaşmak için gerekli ısıyı deriden alır. (37° C'deki bir insan, 1 İt. 

teri buharlaştırmak için 582 kalori kaybeder). Ancak terin buharlaşabilmesi için 

ortamın havasında nem miktarı düşük olmalıdır. Eğer ortam havasında nem miktarı 

fazla olursa terin buharlaşması da zorlaşır. Ortam havası nem ile doymuş ise ter 

hiç buharlaşmıyacaktır. Böylece vücut terleme ile de ısı kaybedemiyecek ve vücut-

ta meydana gelen ısının fazlası dışarı atılmayıp vücutta kalacak, sonuç olarak sıcak 

hastalıkları, sıcak bitkinliği, sıcak krampları, sıcak çarpması ortaya çıkacaktır. * 
• 

Bunun aksi olarak vücut kendi ısısından çok düşük bir ortamda bulunursa* 

kendi ısısını çok fazla kaybeder. Bu halde ısı kayıbının fazlalığına göre çeşitli 

hastalıkların oluşu kolaylaşır, lokal ve genel donmalar meydana gelir (2, 3, 4, 5, 6) 

( + 50°C), (— 50°C) gibi büyük ısı farkı olan ortamlarda yaşayan insanların 

termoregülüsyoo sistemleri bu büyük ısıya vücutlarını ayarlaması mümkün olama-

maktadır. Onun için termoregülasyon sistemimize yardımcı olmak, sağlıklı yaşaya-

bilmek ve rahatça çalışabilmek için yazın vücudun fazla ısısını kolayca kaybetme-

sini sağlayacak giysiler giyip barınma yerlerini serinleştirmek, kışın fazla ısı kay-

bını önleyecek şekilde giyinmek ve barınma yerlerini ısıtmak zorundayız (4). 

Giysilerin seçiminde ve giyinmede sağlık yönünden aranılan gerekli hususlar 

şöyle özetlenebilir: 

1— Soğuk mevsimlerde ve ortamlarda vücut sıcaklığının fazla kaybedilmesine 

engel olacak şekilde ısı izolasyonu yapmalı, sıcak mevsimlerde ve ortamlarda da 

vücudun ısı kaybını kolaylaştırmalıdır, * 

2— Derinin solunumuna, teri buharlaştırmasına engel olmamalı, hava ve gaz-

ları geçirme yeteneği bulunmalıdırf 

3— Vücudun fonksiyonlarını yapmasına, özellikle dolaşım, solunum sindirim 

ve hareket sistemlerinin fonksiyon ve vazifelerini yapmalarını engellememeli ve zor-

laştırmamalı, vücudu hiç bir yerinde sıkmamalı, vücudun gelişmesini önleyecek bi-

çimde olmamalı, 

4— Yapıldığı ilkel madde olarak deriyi irrite etmemeli, iplik veya kumaş 

haline ve kullanılacak şekle getirmek üzere yapılmış işlemler sırasında kullanılan 

kimyasal maddeler ile zararlı zehirli etki kazanmamış olmalı ve hastalık bulaştır-

ma malıdır, 
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5— Kolay temizlenebilmeli, temizleme işlemine dayanıklı olmalı, gerektiğin-

de dezenfekte edilebilir olmalı ve bu işlemler sırasında bozulmamalıdır, 

6— Modaya makul ölçülerde uyulmalıdır, 

7— Ucuz olmalı ve mümkün olduğu kadar yerli malı olarak seçilmelidir, 

Giysilerin Yapımında Kullanılan İlkel Maddeler: 

Hayvansal ve bitkisel olmak üzere doğal kaynaklardan ve sentetik olarak elde 

edilir. Özel amaçlar için (yangından, savaşın etkilerinden, madende çalışma sıra-

sında v.b. korunmak üzere) yapılan madensel giysiler burada söz konusu değildir. 

Bitkilerden elde edilen ilk maddelerin başlıcaları keten, pamuk, tabii kauçuk 

ve yapay ipek (doğal kaynağı sellülozdur); hayvanlardan elde edilen ilk maddeler-

den yün ipek, kürk ve deridir. 

Keten:  Giysi yapmakta kullanılan keten, keten bitkisinden elde edilen lifle-

ridir. Isıyı geçirgenliği fazladır. Havaya kıyasla ısıyı geçirgenliği 29.9'dur. Keten-

den yapılmış kumaşlar su ile temasta çok çabuk ıslanır, çabuk kurur. Bu özelliği 

nedeniyle sıcak ortamlarda ve yaz mevsimlerinde teri emmemesi ve çabuk kuruya-

rak buharlaşmayı temin etmesi ve vücudun ısı kaybına yardımcı olması bakımından 

giysi yapmada kullanılan elverişli bir maddedir. 

Pamuk:  Pamuk bitkisi meyvesinin liflerinden ibarettir. Havaya göre ısıyı 29 

defa daha fazla geçirir. Suyu emme yeteneği fazladır. Çabuk ıslanır ve çabuk kurur. 

Bu nedenle keten gibi yaz aylarında ve sıcak ortamda giysi yapmada elverişli iyi 

bir maddedir. 

Kauçuk:  Kauçuk, ağacının gövdesinin çizilmesiyle dışarıya çıkan öz suyudur. 

Bu öz suyu, çeşitli işlemlerden geçirerek hazırlanan kauçuğun, suyu ve havayı 

geçirme kabiliyeti yoktur. Bu nedjple kauçuktan iç çamaşırı ve devamlı giyilecek 

elbise yapılmaz. Ancak yağmura ve yaşa karşı korunmak için elbiselerin üzerine 

giyilen muşamba, pelerin, başlık, ayakkabı tabanları, ayakkabı üzerine giyilen las-

tik veya çizme yapmada kullanılır. 

Hayvanlardan Elde Edilen Giyim Maddelerine Gelince: 

Yün:  Koyun, keçi, deve v.s. tüylerinden ibarettir. Isıyı iletkenliği havadan 

6.1. defa fazladır. Suyu emme, ıslanma kabiliyeti azdır. Geç ıslanır ve çok yavaş 

kurur. Bu özellikleri ile de soğuğa karşı iyi koruyucu bir giyim aracıdır. 

Kürkler:  Isı izolasyonu yapma bakımından yünün özelliklerini taşıyan, tüyleri 

ile ve aynı zamanda tüyler arasında bulunan bol miktarda hava ile termo-konser-

vatör hassası çok fazladır. Ancak kürk derisinin su buharı geçirme kabiliyetinin pek 
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az olması bir sakınca teşkil ederse de kas kuvveti ile çalışmayan yerlerde ve çok so-

ğuk şartlarda bulunan ve görev yapan kimselerin soğuktan korunmasında fayda-

lanılan iyi bir giysi maddesidir. 

Derilere  gelince:  Deri olarak kullanılan madde, tüylerinden ve kıllarından 

arıtılmış ve işlem görmüş, hayvan postlarıdır. Havayı geçirgenliği az olması ve 

vücuttan çıkan terin buharhşmasını engellemesi sebebi ile elbise olarak kullanıla-

mazlar. (şık görünme ve moda yaratmak bakımından deriden yapılan giysiler bu-

rada söz koşunu değildir). Isı iletkenliği ve suyu emme kabiliyetinin az olması do-

layısıyle soğuk ve yağmurlu zamanlarda elbiselerin üzerine giyilmek üzere pardüsü, 

ceket ve şapka yapımında kullanılabildiği gibi en fazla ayakkabı, çizme ve eldiven 

yapımımda kullanılır. 

İpek:  İpek böceğinin, başında bulunan salgı bezlerinin salgısından meydana 

getirdiği koza liflerinin çözülmesinden elde edilir. İpeğin havaya kıyasla ısıyı ge-

çirgenliği 16,5'tir. Suyu kolaylıkla emer, ıslanır ve çabuk kurur. Sıcak ve yaz 

ayları için elverişli bir giysi maddesidir. 

İlkel Maddesi Sentetik Olan Giysiler: 

Kömür ve petrolden elde edilen asetilen, etilen veya fenol gibi maddelerin ve 

bunların polimerizasyonundan elde edilen çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra 

naylon, perlon, dakron gibi isimlerle iplik haline getirlip örülmek veya dokunmak 

suretiyle giysi yapılan maddelerdir. Sentetik giysi maddelerinin su emme (ıslanma) 

kabiliyeti ya çok az veya hiç yoktur. Ancak kumaş veya örgü halindeyken dokuma 

ve örgü arasındaki gözeneklere su alırlar ve bu su da kolaylıkla buharlaşarak kurur. 

Termokonservatör özellikleri ilkel maddesi doğal olan giysilere kıyasla daha küçük-

tür. Fakat temizlenmeleri ve yıkanmaları kolaydır ve dayanıklıdır. Buna karşın 

ısıya dayanıksızdırlar. Yüksek ısı karşısından yanmadan kolaylıkla erirler. 

Sentetik maddeler hazırlanırken iyi polimçfize edilmiş oldukları, toksik dolgu 

ve ilave maddelerini içermedikleri, ısı ile toksik buharlar meydana getirmedikleri 

takdirde giysi olarak kullanılabilirler. 

Bu genel açıklamalara göre bir giysinin ısıtma veya serin tutma kabiliyeti 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

1-Kumaşın termo-konservatör özelliği (sıcaklığı iletmesi veya tutması) ev-

vela yapıldığı ilkel maddelerin cinsine, 

2— Örülme ve dokunma tarzına (bir kumaş ne kadar sık dokunursa ve örülür -

se, dokuma ve örgü iplikleri arasında kalan boşluklar o kadar az olur ve bu boşluk-

lar o oranda az hava saklar. Sonuç olarak ta o kadar az ısıtır). 
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3— Islanma ve kuruma kabiliyetine, 

4— Kumaşın veya örgünün kalınlığına, 

5— Saf veya karışık oluşuna, 

6— Rengine (sıcak ortamlarda açık renkli giysiler termik ışınları yansıtır-

lar. Bunun içinde daha serin tutarlar. Ancak bu özellik daha çok yaz mevsimi için 

düşünülür). 

4 
7— Apteraj veya empermeabilize yapılmış olup olmadığına bağlıdır. 

# 

Âpretaj, kumaşların dik durmasını sağlamak üzere nişasta, kola ile işlemlere 

tabi tutulmasıdır. Apretaj için kullanılan maddeler, kumaşlarda ve örgülerde göze-

nekler arasındaki hava boşluklarını doldurdukları ve gözeneklerdeki havanın yerine 

geçtikleri için havanın termo-konservatör etkisi ortadan kalkar. 

Empermeabilize etmekten gaye, kumaşların asetat daliminyum gibi bazı mad-

delerle işleme tabi tutularak su çekmesini ve ıslanmasını önlemektir. Empermeabili-

zasyonda da apretaj da olduğu gibi kumaş veya örgülerdeki gözeneklerin hava yeri-

ne empermeabilize için kullanılan maddelerle dolmuş olduğundan termo-konser-

vasyon yapan hava kumaştan uzaklaştırılmış olmaktadır. Bu gibi işlem görmüş 

kumaşlar ancak ıslanmaktan korunmak üzere pardüsü, pelerin ve ceket yapılmakta 

kullanılır. 

Giysilerin ısıtmaları daha doğrusu fazla ısı kaybını önlemeleri yalnız yapıl-

dığı ilkel maddelerine ve dokunma, örülme tarzına bağlı değil aynı zamanda gi-

yinme tarzına da bağlıdır. Giysilerin üst üste kat kat giyilmeleri vücudun fazla ısı 

kaybını önler. Bundan başka bir.giysinin ısıtması onun kuruluğu ve ıslaklığı ile de 

ilgilidir. Çünkü ıslak giysiler termo-konservatör özelliklerini tamamen kaybederler, 

üşütücü olurlar. Şöyleki: 

a) Islanan giysinin kumaşının dokuma ve örülme tarzına göre gözeneklerin-

deki hava yerine ısı iletkenliği havadan 27 defa fazla olan su ile dolmuştur. 
4 

b) Islanan giysiler, biri birlerine ve sonunda vücuda yapışırlar. Böylece de kon-

veksiyon ve kondüksiyon ile ısı kaybını artırırlar. 

c) Islanan giysi, kurumak, emmiş olduğu suyu buharlaştırmak için gerekli 

olan ısıyı, ıslanmış giysiyi giymiş olan kişinin derisinden alır. Deriden çok fazla 

ısı kaybedilmesine neden olur. 

Yazın çok sıcaklarda, sıcak ortamlarda çalışanlarda, fazla kas kuvveti isteyen 

işlerde çalışanlarda, kültür fizik yapıldığında fazla terlenir. Bu gibi hallerde teri 
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kolaylıkla emen giysiler yeğ tutulmalıdır. Ancak ıslak giysilerle hava akımı olan § 

yerlerde bulunmak, ani ısı kaybına, bunun sonucu olarak çeşitli arızalara meydan 

vermemek lazımdır. 

Giysiler arasında önemli sözü edilmesi gereken fakat bilgisizlik ve moda dü-

şüncesi yüzünden bir çok arızaların meydana gelmesine sebep olan ayakkabılar üze-

rinde ayrıca durmak faydalı olacaktır. 

Ayakkabılar: 

Ayakkabılar hakkında bilgi vermeden evvel ayakların yapısı ve bu yapının bo-

zulması halleri üzerinde durmak daha doğru olacaktır. 
• 

Ayakların, mekanik yapısı ve fonksiyonu bakımından özel bakım ve sağlı-

ğını korumaya önem verilmesine özen gösterilmesine gerek vardır. Vücudun bütün 

ağırlığını ömür boyunca taşımak, vücuda yer değiştirtmek bu durum ve ağırlığın-

da meydana felen değişikliklere ve bastığı çeşitli yüzeylere uymak zorunda kalan 

bu iki ufak organ olan ayakların görevi, çok zor ve çok önemlidir. Ayaklar daya-

nıklık kabiliyeti ile sarsıntıları, travmaları vücuda hissettirmeden fonksiyonlarını 

yapmaktadırlar. Eğer normal strüktürü, yanlış ve hatalı kullanılış ve bakımsızlık 

ile bozulursa ağrı ve sızılara sebep olar. Ayaklardaki fonksiyon bozuklukları kaslara 

ve eklemlere de yansır. Ayakların sağlığına dikkat edilmeden kullanılması, insanın 

gelecekteki vücut aktivitesine de tesir eder. Çünkü vücudun lüzumlu aktivitesini 

yapabilmesi, konforlu, sağlıklı ayakları olmasına bağlıdır. Ağrılı ayaklar bel ağn-

larına, yorgunluğa ve irrabiliteye sebep olur. 

Ayşklar 26 küçük kemikten oluşmaktadır. Bu kemikleri ligamentler bir arada 

tutar. Ayağı oluşturan kemiklere bağlanan uzun tandonlar ise ayak kemiklerinin 

bacak kasları ile irtibatını sağlar ve ayağa kuvvetli hareketleri yaptırır. 

• 

Ayak kemikleri ayakta iki belirgin kavis - köprü yaparak ayağı oluşturmuştur. 

Bunlardan uzunluğuna olan kavis, topuktan öne doğru uzanır, (şekil 8) Ön kavis 

ise parmakların hemen arkasından enlemesine uzanır ve her iki kavis çarpmaları ve 

sarsıntıları azaltır, vücut ağırlığını yayar ve yürümekte kolaylık sağlar. Kavisleri mey-

dana getiren kemiklerin pozisyonları ve bu pozisyonlarını koruması, kemikleri biri 

birine bağlayan ligamentlerin desteğine bağlıdır. Ayak tabanındaki küçük kaslar 

da her iki kavisin şekillerini korumasında yardımcı olurlar. Eğer bu kaslar yanlış 

kullanılmaktan dolayı zayıflarlarsa, kavislerin üzerine binen ağırlık, kavislerin ta-

şıyabileceği güçten fazla gelir ve ligamentlerin boyu uzar ve sonunda- kavisler köp-

rüler aşağı düşer. Ayak Hijyeninde, ayak kavislerinin korunması çok önemlidir. 

Bunun yam sıra ayak ve bacak kaslanının uygun tonusta tutulmasına bağlı olduğu 

gibi ayağın fonksiyonunu doğru yapmasına da bağlıdır. 

Ayak, arkada topuk, öAde parmaklarla dosdoğru öne doğru ve ayağın dış ke-

narı ile yere basar ve uzunluğuna kavsi de böylece korur. Ayak üzerine binen vü-
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Şekil 8: Ayağı oluşturan kemikler ve ayak kavisleri. 
t 

Şekil 9a: Uygun ökçe yüksekliğinde 
ayakkabı içinde ayak iskeletinin 

durumu. 

Şekil 9b: Yüksek ökçeli ayakkabı 
içinde ayak iskeletinin durumu. 

cudun bütün ağırlığı, uzunluğuna kavis boyunca yayılır. Enine kavis te yardımcı 

olarak ağırlığın yayılmasını destekler. Eğer parmakların istikameti dışa doğru yö-

nelirse ağırlık, uzunluğuna kavsin ortalarında ve ayağın iç kenarına düşer ki bu 

nokta uzunluğuna kavsin en yüksek noktasıdır ve ligamentler tarafından en az des-

teklenen, fazla ağırlığı kaldırmaya uygun olmayan kısımıdır ve bu halde enine kav-

sin ve baş parmağın desteği de olmamaktadır. Bu gibi hallerde taban düşmeleri, 

düz tabanlıklar meydana gelir. Böylece ayaklar, *>ütün taban ile yere basarlar. 

Düz tabanlıkta sonuç olarak ayakta ve baldır kaslarında ağrılar ve çabuk yorulma-

lar ortaya çıkar. Ayağın enine kavisinin düşmesi genellikle kadınlarda yüksek ök-

çeli ayakkabı giyenlerde görülür. Çünkü çok fazla ağırlık ayağın ön kısmına, meta-

tarslar üzerine binmektedir (Şekil 10). Dar ayakkabılarda ayak kaslarını zayıflata-

rak ayağın (parmakların) yeri kavrama fonksiyonunu ortadan kaldırır. Kemikler üze-

rine fazla basınç binmesi ile tabanda nasırlar oluşturduğu gibi kemik fırlamaları (hal-
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eden bir giyim aracıdır. Onun için ayakkabının bu görevleri yapabilecek koşullara 

sahip olacak şekilde yapılmış olması ve bu koşullara uyacak şekilde ayakkabının 

seçilmesi ve giyildiği sürece de bu koşulların korunmasına dikkat edilmesi gerekli-

dir. Aksi halde yukarıda açıklanan bozukluklar, tırnak batmaları, parmakların biri 

biri üzerine binmeleri, kemik çıkıntılarının meydana gelmesi, yürüyüş bozuklukları-

nın ağrı ve sızıların, yorgunlukların meydana gelmesine neden olur. Bu bakımdan 

ayakkabıyı seçerken; 

1- Ayakkabı, yürüme ve durma halinde ayağın tabii şekline tamamen uymalı, 

hiç bir yerinde ayağı sıkmamalı ve bol da olmamalıdır. (Şekil 11a, b). 

Şekil İla: Ayağa uygun ayakkabı içinde ayağın durumu. 

Şekil 11b: Dar ayakkabı içinde ayağın durumu. 

2- Ayakkabının yapıldığı madde, dayanıklı, esnek hafif Ve yumuşak olma-

lıdır. 

3- Ayakkabının taban kısmı yerin pürüzlerini, sertliğini duyurmayacak ka-

lınlıkta 10-12 mm olmalıdır. Stı çekmemeli, kışın soğuğu geçirmemelidir. 

% 4_ Ayakkabı burnu parmaklara dayanmamalı, başparmak ile burun arasında 

1 -1,5 cm mesafe bulunmalıdır. 

5- Ökçe yüksekliği, ayakkabının taban kalınlığının 2-4 katı yüksekliğini 

geçmemelidir, ökçe yüksekliğinin bu ölçüleri geçmemesi için taban kalınlığı 
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Iux valgus), parmakların üst üste binmeleri gibi deformasyonların meydana gelmesi-

ne sebep olur. (Şekil 10 a ve b). 

Devamlı yüksek ökçeli ayyakabı giymenin meydana getirdiği diğer bir bozuk-

luk da aşil (achiller) tendonunun kasılmasıdır. Bu tendon bacağın geniş kaslarını 

topuk ile irtibatta tutar. Devamlı yüksek ökçeli ayakkabı giyilmesi ile bu tendonun 

boyu kısalır ve sonuç olarak ayak uyum kabiliyetini kaybederek normal yürüyüş 

şekli değişerek kişi katı, biçimsiz ve at yürüyüşü gibi bir yürüyüş şekli kazanır. 

Ayağın ve yürüyüşün şeklinin değişmesi sonucu ortaya çıkan belirtiler aynen düz 

tabanlıkta olduğu gibidir. 

Aşil tendonun boyunun kısalması ile vücut ağırlığının dağılışı da bozulur. 

Pelvis açısı değişir, genişler, bçlde lomber kavis artar, dizler arkaya doğru bükü-

lür, karın öne doğru çıkar, göğüs düzleşir, bacaklarda devamlı ağrılara neden olur. 

Ayakkabıda Aranılan Sağlık Koşullan: 

Ayakkabı, ayağı dış etkenlerden, kaba sert temaslardan, travmalardan ıslan-

maktan ve soğuktan koruyan aynı zamanda ayağın yürüyüş fizyolojisine yardım 
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10-15 cm hatta 25-26 cm.'e kadar yükbelip ökçeyi bunun 2-4 katı tutmak ta-

mamen sakıncalıdır. Zira bu gibi ayakkabılar ayağın normal fonksiyonuna tamamen 

aykırıdır (Şekil 12 a-b ve c). 

l i p l ^ t S V l i f | 
Şekil 12: a) Çok yüksek ökçeli ayakkabı, b,c) Taban kalınlığı uygun olmayan 

ayakkabı. 
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6— Ayakkabının yüzü gazları geçirgen fakat suyu geçirmeyen malzemeden 

yapılmalı ve ayakparmaklarına hareket kolaylığı verecek, kan dolaşımını güçlen-

dirmeyecek şekilde yumuşak ve kubbeli olmalıdır. Ayakkabı derisinin yumuşaklı-

ğının korunması için sık sık yağlanmalıdır. Ayakkabıyı ayaktan çıkarttıktan sonra 

sert buruşuklukların olmaması için boş iken içine kalıp koymayı, veya kalıp yerini 

tutacak kağıt veya bez ile doldurulup gergin halinin ve şeklinin muhafaza edilmesi 

ihmal edilmemelidir. 
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KÜLTÜR FİZİK 

İnsanın hayatını, vücudunu yıpratmayacak, kuvvet ve mukavemetini arttıra-

cak, fizyolojik vazifelerini geliştirecek şekilde düzenlemesi günümüzün önemli sağ-

lık konularından biridir. Bunun için fizik ekzersiz veya beden terbiyesi diğer bir 

deyimle kültür fizik, milli ve sosyal varlığımızın temeli olan kişiyi hayat mücade-

lesine hazırlamak için uygulanması gerekli ve önemli sağlık koşuludur. 

Kültür fizik, hareket ve kuvvet hasıl etmek üzere vücudun hareket sisteminin 

ihtiyari ve metodik çalıştırılmasıdır. Burada şu hususu hemen belirtmek gerekir ki, 

kültür fizikten gaye, yalnız kasların çalıştırılması ve potansiyel kudretin arttırıl-

ması değildir. Asıl amaç kas kudretinin arttırılması ile beraber vücudun bütün fiz-

yolojik vazifelerinin, hareket, dolaşım, solunum, sindirim, sinir, boşaltım ve salgı 

sistemlerinin geliştirilmesi ve aralarında düzenli ve ahenkli şekilde çalışması ve kişi-

nin çalışma gücünün arttırılmasıdır. Bu amaca, ancak fizyolojik metod ve ölçülerle 

uygulanıldığı ve yine aynı metod ve ölçülerle kontrol edilen rasyonel kültür fizik 

faaliyetleri ile erişilebilinir (1, 2). Böylece fizik ekzersizler: 

a) Dolaşım sistemini geliştirir, 

b) Solunum sistemini geliştirir, 

c) solunum sistemini geliştirmesi ile vücuda fazla oksijen alınmasını temin 

eder, lenf ve kan dolaşımını canlandırır, sindirimi eksite eder ve beslen-

meyi kolaylaştırır, 

0) Vücudun kemik dokusunu kuvvetlendirir ve büyümesini temin eder, 

e) Vücutta uyuşmuş kısımları uyandırır, canlandırır. Bu özelliğinden fayda-

lanılarak mekano terapi gibi uygulamada tedavi vasıtası olarak da hizmet 

eder^ 

f) Vücutta fazla yağların yakılmasını sağlar, vücudun plastik bozukluklarını 

ve deformasyonlarını düzeltir, 

g) Desintoksikasyonu temin eder, derinin vazifesini tembih ederek terle tok-

sinlerin atılmasını sağlar. Vücuttaki çeşitli metabolizma atıklarının dı-

şarı atılmasını kolaylaştırır, * 

h) Kalorifik etkisi ile kas çalışmasıyla ısı ençrjisini meydana getirir. Vücudun 

termoregülasyonunda etkilidir, 

1) Vücudu travmalara karşı dayanıklı kılar, 

j) Fizik ekzersizlerin moral ve entelektüel etkileri de vardır. Kişinin irade-

sini kuvvetlendirir, daha sabırlı, kararlarında daha isabetli, kendine güve-

nir ve cesur yapar. Toplu halde yapılan ekzersizler insanlar arasında iş bir-

liği, biri»birine yardım hislerini arttırır. 
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Fizik Ekzersizlerin Yapılışı: 

1- Tabii ekzersizler 

2- Jmnistik hareketleri 

3- Toplu yapılan spor olmak üzere uygulanır. 
% 

Kültür fizik bilinçli ve kontrollü yapılmadığı hallerde zararlı etkileri orta-

ya çıkar. Bu etkiler, 

1— Morfolojik veya lokal arızalar, 

2— Genel arızalardır (fizyopatolojik arızalar) 

Burada burkulmalar, kemik kırılmaları, çıkıklar v.b. gibi lokal arızalardan 

söz edilmeyecek, kısaca genel arızalar üzerinde durulacaktır. 

FİZİK EGZERSİZLERİN GENEL ARIZALARI 

-YORGUNLUK -

Fizik faaliyet vücudun tahammül haddini geçerse, bir yandan kaslarda ken-

dine kuvvet veren dinamojen maddelerin azalması öte yandan çok çalışma ile hüc-

relerde, dokularda meydana gelen metabolizma ürünlerinin süratle kandan atılamâ-

yıp hücrelerde birikmesi sebebi ile kasların iş yapma ve sinir sisteminin çalıştırma 

kudreti kırılır ve sonuç olarak vücudun fizyolojik faaliyetinde karışıklıklar, bozuk-

luklar meydana gelir. Bu bozuklukların tümüne YORGUNLUK denir (1, 2, 3). 

Yorgunluk, çalışma faaliyetinin aşırılığına karşı vücudun bir korunması ola-

rak imdat işaretidir. Yorgunluk işin yükünü doğrudan doğruya taşıyan ve dolaylı 

olarak katılan çeşitli organların çalışma kudretlerinin azalması veya geçici olarak 

tükenmesi ile sübjektif ve objektif belirtilerle kendini gösterir. 
• 

Çalışmalarda gerek istemli gerek refleks olarak yapılan bütün faaliyetler si-

nir sisteminin iştirak ve emri ile yapılmaktadır. Bu nedenle faaliyet gösteren kas 

ve prganlar kadar sinir sistemi de yorulmaktadır. , 
• 

Fizik egzersizlerin dışında, fazla kas faaliyeti istemeyen fakat sinir sistemi-

nin fazla faaliyetini isteyen özellikle dikkat ve mesuliyet ile yürütülen işlerde sinir 

sisteminin yorulması (sinir sistemi kaslardan daha çabuk yorulmaktadır) ile yorgun-

duk belirtileri daha çabuk görülür. 

Yorgunluk günümüzde bütün dünyada çok yayılmış ve çok da ihmal edilen-

bir hastalıktır. Yorgunluk sonucu olarak çalışma kabiliyetinin kırılmasına, fizyolo-

jik vazifelerin bozulmasına, üretim ve randımanın azalmasına, yapılan işlerde em-

niyetin ve inceliğin, isabetin kalkmasına ve bu durumlarla bir çok teknik ve sosyal 

karışıklıkların çıkmasına sebep olur. Vücudu yıpratır ve hastalıklara karşı dayanık-

lılığı kırar. , 
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Yorgunluğun Sebepleri; 

Yorgunluğun sebeplerini 1- Esas faktörler, 2- Kolaylaştırıcı faktörler ola-

rak iki grupta toplamak mümkündür. 

1— Esas Faktörler: 
a)  Biyo-Kimyasal  Faktörler: 

Kanda asit metabolitlerin birikmesi (ürik asit, oksibütirik asit, monofosfat-

lar, kreatin). Kaslara kuvvet ve kudret veren ATP resentazi için gerekli oksijen 

yetersizliği ve kan şekerinin azalması. 

b) Fizyolojik  Faktörler:  • 

Asetilkolin transminasyonunun bozulması, lokal olarak kas ve sinir sisteminde 

ısı artması, vücuttan fazla su ve tuz kaybı. 

2— Kolaylaştırıcı Faktörler: 
a) Kişisel  Faktörler: 

Yaş, vücut yapısı, beslenme bozukluğu ve yetersizliği, uykusuzluk, yapılan işe 

uygun giyinmeme, antremansızlık, hastalık. 

b) Psikolojik  Faktörler: 

Korku, heyacan, isteksizlik, bezginlik, üzüntü, yeis. 

c)  Çevre  Faktörleri: 

Aile ve soyal ilişkilerde bozukluk, çalışma düzenindeki bozukluklar^ soğuk, 

sıcak, nem, gürültü, basınç, toz v.b. 

Yorgunluğun belirtileri akut veya kronik olarak ortaya çıkar. 

Akut halde hafif yorgunluklar dinlenme ile kısa sürede geçer ise de toksik 

yorgunluklarda normale dönme uzun zaman alır ve özel tedaviyi gerektirir. 

Kronik yorgunluklar ise kırıklık, baş ağrısı, sebepsiz ateş yükselmesi, taşi-

kardi, uykusuzluk, iştahsızlık, bazen sebepsiz kusmalar, deride renk solukluğu ile 

gizli olarak seyreder. Normale dönüş üzün süre dinlenmeyi geriktirir (3). 

Yorgunluğun Önlenmesi: 

1—Antrenman, yapılan işe alıştırma, işin teknik ve usulünü öğretme, para-

ziter ve statik hareketlerden kaçınma, 

2— Düzenli aralıklarla dinlenme, normal süre uyuma, vücut temizliğine itina 

gösterme, işe uygun giyinme, düzenli ve yeterli beslenme, terle kaybedilen su ve 

tuzun alınması, 
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3— Moral yüksekliği, teşvik ve işin -özelliğine göre masaj yapılması, 

4— Doping yapılmasından kesinlikle kaçınmak. 

Doping: 

Yorgunluğu maskeleyerek vücudun çalışma gücünü normal takatinin üstüne çı-

karmak gayesi ile kullanılan maddelere doping denir. 

Vücudu daha kabiliyetli ve verimli kılan ve iş görmesini fizyolojik olarak 

sağlayan antrenman, telkin, iyi ayarlanmış beslenme doping kapsamına dahil de-

ğildir. Ancak vücut kabiliyetini normal gücünün dışına taşıran telkinler, tembihler, 

gürültülü teşvikler doping kapsamına girer. Besinlerle sürailamantasyo'n, mutedil 

miktarlarda alınan çay, kahve, kakao, alkalen tuzlar terapötik dozlarda alındığın-

da ve kalman müstahzarlar ve hormonlar endikasyonları dışında alındığında doping 

kapsamına girer. 

Doping maddeleri içinde en tehlikeli olanları doğrudan sinir sistemini etkile-

yen ve yorgunluğu maskeleyen kimyasal maddelerdir. Benzedrin, Pervitin, Amfe-

tamin, Aktedron, Propilamın gibi maddeler sayılabilir. Gerçi bu maddeler eksitan 

etkileri ile organizmayı kamçılayarak fizik faaliyeti artırır, uykuyu azaltır ise de 

vücudu kollapsa kadar götüren zararlı etkileri vardır. Bu nedenle iş ve kültür fizik 

sahalarında hiç bir zaman doping yapılmamalıdır. 
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SU HİJYENİ 

Su, her şeyden evvel hayat için,hava kadar lüzumlu esas maddedir. Yüksek 

sınıf hayvanlar susuzluğa ancak bir kaç saatten bir kaç güne kadar dayanabilir, 

hayatta kalabilirler. 

İnsan organizmasının büyük bir kısmını su teşkil eder. Ergin bir insan vücudu-

nun % 67'si yani 2/3 si sudan ibarettir. Bu oran çocuklarda daha büyüktür. Yeni do-

ğan bebeklerin % 70 den fazla, 3 aylık fetüsün ise % 95'i sudur. İnsan yaşlandıkça 

vücudunun içerdiği su miktarı azalır, % 60'a kadar iner. 

Vücutta organların, dokuların içerdikleri su miktarı da çok değişiktir. Örne-

ğin çok kuru ve katı görünen bir doku olan kemiğin % 25'u buna karşın kasların 

% 75-80'i ve kanın % 90'nını su oluşturur. 

Su, vücutta kimyasal faaliyetlejin oluşmasında en iyi ortamdır. Elektrolit-

lerin çözünmesi (iyonların ayrılması) suda olur. Su, aynı zamanda (H) ve (OH) 

iyonlarına ayrılarak faal ortam rolü oynar. Metabolizma için lüzumlu maddelerin 

emilmesinde, hücrelere ve dokulara taşınmasında, ozmoz işinin olmasında, metabo-

lizma artıklarının taşınmasında ve vücuttan atılmasında suya ihtiyaç vardır. Su, 

sıcaklğı iletir ve deriden ter halinde buharlaşarak da vücuttan fazla ısı kaybını sağ-

lar, bu nedenle termo-regülasyonda önemli rol oynar. Su protoplazmanın terkibi-

ne girer, hücrelerin esaslı elamanıdır. Hücrelerde ve dokularda kollöitlerde belirli 

şişkinlik sağlıyarak hayati faaliyetlerin oluşunu mümkün kılar. Görülüyor ki, orga-

nizmada hayati olaylar ancak su ile olabilmektedir. 

Vücut, günde normal şartlarda deri yoluyla (fark edilmeyen terleme ile) 500 

ml, solunum havası ile akciğerlerden 350 ml, idrarla 1500 ml, feçesle 150 jnl olmak 

, üzere toplam 2,5 İt. kadar su kaybeder. Buna karşılık vücut, su ihtiyacının dışarı-

dan aldığı (eksojen) içileceklerle veya yiyileceklerle ve vücutta kimyasal olaylar 

sonucu meydana gelen (endojen) su ile karşılaşır. 

Endojen su, besinlerin oksİdasyon, dehidratasyon, sentez proseslerinden olu-

şur. örneğin, 100 gr yağdan vücutta yanmasından 107 gr su, 100 gr karbonhidrat-

tan 55 gr su, 100 gr proteinden 41 gr su meydana gelir. Vücutta meydana gelen en-

dojen su normal hallerde günde 300-400 ml olarak hesaplanmaktadır. 
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İnsan vücudunun günlük su ihtiyacı, 19-20°C lik bir ortamda tam istirahatte 

bulunan ergin bir şahsın su ihtiyacı 27.25 gr/Kg olarak hesaplanmaktadır. Kuşkusuz 

bu ihtiyaç insanın yaşadığı ortamın koşullarına göre değişir. Sıcak memleketlerde 

ve sıcak işyerlerinde yaşıyanlar ve kas faaliyeti ile çalışanlar terleme ile fazla su 

kaybetteiklerinden, diğer taraftan ishaller, devamlı kusmalar, büyük kanamafar 

v.b. gibi patolojik hallerde de su ihtiyacı artar. Bu ihtiyaç, duruma bağlı olarak 

normaldeki günlük ihtiyacın üç dört katına hatta bazen on yirmi katına yükselir. 

Bu hallerde vücutta su dengesinin bozulmaması için vücudun kaybettiği su kadar 

suyun alınması lazımdır. Organizmaya yeteri kadar su girmezse veya vücuttan fazla 

miktarda su kaybolursa susuzluk hissi duyulur. Bu noksanlığın derecesine göre de 

dehidratasyon hali meydana gelir. Dehidratasyonda her dokunun su kaybı aynı ol-

maz. Vücutta, bağ dokusu ve kaslar en çok su kaybeden dokulardır. Vücuttaki su-

yun % 10'u kaybolunca tehlike belirtileri ortaya çıkar, % 20 si kaybolunca da hayat 

devam edemez. Genellikle susuzluğa bir haftadan fazla tahammül edilemez. Vücuda, 

ihtiyacından çok fazla su alındığında ise vücudun su dengesini düzenleme mekaniz-

masının geri kalması ile su zehirlenmesi meydana gelir. Su zehirlenmesinde kan fazla 

sulanır, vücut sıvılarının yoğunluğu düşer ve böylece dokular fazla su çeker ve bu-

nun sonucu çeşitli belirtilerle ölüm meydana gelir. Su zehirlenmesi hali ancak pa-

tolojik hallerde meydana gelmektedir (5, 6, 16). Bu nedenle su zehirlenmesi hali 

üzerinde burada durulmayacaktır. 

İnsanın suya olan ihtiyacı vücudun yalnız fizyolojik vazifelerini yapabilme-

si için gerekli olan miktardan ibaret değildir. İnsanın hayatiyetini koruyabilmesi ve 

devam ettirebilmesi için vücudun vazifeleri için gerekli olan miktarları aşan, pek' 

çok katına varan suya ihtiyacı vardır. Her şeyden evvel çamaşır ve elbiselerin te-

mizliği, vücut temizliği, besin maddelerinin temizlenmesi ve hazırlanması, bulaşık 

kaplarının, evinin çeşitli temizlik işlerinde olmak üzere şahsına, evine ait ve diğer 

gereksinmeleri için de suya ihtiyacı vardır. Günümüz koşullarında toplum halinde 

yaşamakla, Dünya nüfusunun devamlı artması ile, kentleşmekle ve endüstrileşmek-

le insanın suya olan ihtiyacı çok artmıştır. 

Bütün bu husaslar da göz önüne alınarak toplu yaşanılan yerlerde kalabalık 

ve endüstri müesseselerinin özelliği ve yoğunluğu da dikkate alınarak su ihtiyacı 

adam başına günde 150 It'den aşağı düşmemek üzere hesaplanılmaktadır. Ancak 

bu rakam saptanırken bölgenin su kaynakları ve kaynakların verimleri de dikkate 

alınmalıdır. 

Hayat için bu kadar gerekli ve önemi olan su, bazen bazı bozuk nitelikleri 

ile insan sağlığı için zararlı, tehlikeli hatta ölüme götüren bir neden olmaktadır. 

Su sorununun amacı, insanın (toplum) ihtiyacını karşılayacak yeteri kadar 

suyun teminidir. 

Su hijyeninin gayesi ise, içmede ve diğer işlerde kullanılacak suyun (aliman-

tasyon suyunun) niteliklerini araştırmak, sağlık için zararlı olmayacak suyun temin 
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edilmesine çalışmak, eğer suyun nitelikleri ve özellikleri sağlık için uygun değilse 

bu kirlilikleri, bozuklukları gidermek, düzeltmek ve ondan sonra alimantasyona 

vermektir. 

Suyun, sağlık için tehlikeli ve uygun olmayan nitelik ve özellikleri şu şekil-

de sıralanabilir (18): 

1-Kirli Sular: 
a) Suyun enfeksiyonlara ve epidemilere sebep olan, insan vücuduna sindirim 

kanalından, mukozalardan, konjoktivadan, deriden, genital yoldan giren etkenleri-

ajanları (tifo, dizanteri, enfeksiyöz hepatit, polîo, vayl, tülaremi, şiştozoma, triko-

sefal, kolera, askarit, lambilia, hastalık yapan bazı mantarlar) ihtiva eden (14, 15, 

19,20): 

b) Çeşitli zararlı, zehirli maddeleri içeren (kurşun tuzları, arsenik tuzları, 

insiktisitler, fungusitler, deterjanlar, savaş veya cinayet kastıyla karışmış veya 

karıştırılmış zehirli maddaler, radyoaktif maddeler ve radyoaktif serpintiler) sular. 

2— Özellikleri Bozuk Sular: 

a) İçmeyi ve kullanmayı engelleyen, zorlaştıran kokulu ve renkli sular, 

b) İnsan sağlığı için lüzumlu maddeleri taşımayan veya lüzumlu miktarda 

içermeyen sular (iyot.fluor, kalsiyum tuzları, sodyum klorürgibi). 

c) Sağlık için gerekli maddeleri lüzumundan fazla miktarda içeren ve böylece 

sağlıl̂  'Ç'n tehlike teşkil eden ve ekonomik yönden sakıncalı sular (kalsiyum, fluor, 

magnezyum tuzları, sodyum klorür gibi) veya suda bulunması istenmeyen madde-

leri içeren sular (nitrit, nitrat, demir, mangan, bakır, çinko gibi). 

Su Hijyeninin Amacı: 

İçmek ve kullanmak üzere alimantasyona verilecek suyu temin etmek için 

kuşkusuz ki, evvela; 

a) Doğadaki temiz suları bulmak ve alimantasyona vermektir. Fakat bugünkü 

koşullarda bu imkansız hale gelmiştir. Bunun nedenleri ise: Dünya nüfusunun art-

ması ile bir taraftan doğadaki su kaynaklarından elde edilen temiz suyun bu kadar 

insanın ihtiyacını karşılamaya kafi gelmemesi, diğer taraftan artan nüfusun temiz 

su kaynaklarını kirletmesi, kullanmalardan ve endüstriden meydana gelen ve diğer 

çeşitli kirliliklerin sulara verilmesidir. 

b) Doğadaki mevcut temiz sular alimantasyona vermek için yeterli miktarda 

bulunmadığından, kirli suları temizlemek, bozuk niteliklerini gidermek ve aliman-

tasyona vermektir. 

Bu işlemler hakkında derinliğine bilgi vermeden evVel doğada mevcut su kay-

nakları hakkında kısa bilgi verilmesi, suyun kirlenme nedenlerinin açıklanması ve 

temiz su tanımının yapılması yerinde olacaktır. 
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Doğadaki Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri: 

Doğadaki bütün suların ve su rezervlerinin kaynağı havanın su buharı-bulut-

lardır. Su, bulut halinde iken saf su niteliğinde ve temizdir. Fakat yağmur veya kar 

halinde yere düşerken içinden geçtiği havanın çeşitli gazlarını, tozlarını v.b. bün-

yesine alarak safiyetini kaybeder ve yeryüzü ile tamasa geldiğinden itibaren de yer-

yüzünün çeşitli maddeleri ile karışarak, eritip bünyesine alarak ve sürükleyerek 

kirlenir. Suyun safiyetini bozan, kirleten maddeler, organik ve inorganik kompo-

nentler, gazlar, sıvı, katı maddeler ve bir çok patojen organizmalardır. Bu patojen 

organizmalar, hastalık kaynağı olan hasta ve portörlerin veya patojen ajanların re-

zervuarı olan hayvanların boşaltım ve salgı maddeleri ile cesetleri, leşleri ile çevreye 

çıkarak suya karışırlar. Bu gibi sular hastalıkların taşınmasında ve sağlamlara bulaş-

masında büyük rol oynarlar. Bunun aksine, kontaminasyondan ari, insanların içmesi 

ve kullanması için zararlı ve tehlikeli olmayan, kirliliği simgeleyen kimyasal madde-

leri taşımayan, bütün bu özellikleri laboratuvar analizleri ile isbatlanmış, sağlık 

koşullar* araştırılmış sular da temiz sulardır (18). 

Alimantasyon Suyunun Doğadaki Kaynakları: 

Alimantasyon suyu, hangi kaynaktan elde edilirse edilsin hepsinin orujini 

havanın su buharı bulutlardır. Bulutlar yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur veya kar 

şeklinde düştüğünde ya yerüstü sularını (yerüstü akar sularını veya durgun sulartnıO 

meydana getirir. Yerüstü suları pratik olarak kirli kabul edilir. Veya topraktan sü-

rükleyerek, sızarak yerin derinliklerine inerek yer altı sularını oluşturur. Yeraltı 

sularından kuyular veya kaynak-memba suları olarak yararlanılır. Eğer yeraltı suyu 

otoepürasyon şartlarına uyarak teşekkül ederse (süzülme, çökme, dilüsyon, nitri-

fikasyon, ultraviyole) doğadaki temiz suları oluşturur (18). 

Doğadaki temiz su kaynaklarının temizliğini bozmamak sağlık şartlarını koru-

mak ve sağlık şartlarına uygun şekilde kapte ederek kullanılmaya verilmesi asla 

ihmal edilmemelidir. Fakat her ne olursa olsun doğadaki temiz olduğu tahmin edi-

len suların kullanılmaya verilmeden evvel laboratuvar analizleri ile isbat edilmesi 

şarttır. Hatta temizlikleri isbat edilmiş suların temizliklerini koruyup korumadık-

ları periyodik aralıklarla yapılacak analizlerle kontrol edilmelidir. 

TEMİZLİK YÖNÜNDEN SUYUN ANALİZİ 

Gerek yeraltı ve gerek işlem görmüş yerüstü sularının alimantasyona verile-

bilmesi için temizliklerinin isbat edilmiş olması lazımdır. Suların temizliklerinin 

kanıtlanması ise, laboratuvar analizlerinin yapılması ile mümkündür. Yapılan la-

boratuvar analizleri ile temizlikleri doğada kendi kendine temizleme faktörle-

rinin ne dereceye kadar işleyip suları temizledikleri, evvelce temizliği kanıtlan-

mış suların sonradan bu temizliklerini koruyup korumadıkları, nerelerde, nasıl 

kirlenmiş olduklarının saptanması için de gereklidir. Diğer taraftan kirli ve şüp-

heli suları temizlemek için uygulanan metodların, işlemltfrin tesir ve başarı de-

receleri yine laboratuvar analizleri ile değerlendirilebilir. Bundan başka sularda 
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bulunan faydalı ve zararlı veya suyun içilmesinde, kullanılmasında sakıncalı olan 

kimyasal maddelerin suda varlıkları, miktarları da yine laboratuvar analizleri ile an-

laşılır. Bu maksatla laboratuvar analizlerinin yapılmasında şu hususlara özellikle 

dikkat edilmelidir (7,9,16): 

1—Alimantasyona verilecek suyun analiz! belirli aralıklarla tekrarlanmalı-

dır. Yeraltı kaynaklarından temin edilen suların analizi, yağışlı ve kurak mevsim-

lerin sonunda birer defa olmak üzere en azından senede ikî kere yapılmalıdır. 

2— Analizi için laboratuvara getirilecek su numunesinin, usulüne ve maksada 

uygun olarak alınması, yine usul ve maksada uygun olarak laboratuvara gönderil-

mesi şarttır. Çünki, su hakkında verilecek karar, analizi yapılan numune suya dayan-

maktadır. Hatalı ve dikkatsizce alınmış ve laboratuvara gönderilme koşullarına dik-

kat edilmemiş su numunesine ait analiz sonuçları, numunenin alındığı su hakkında 

yanlış karar verilmesine sebep olur. 
• 

Diğer taraftan sulafın temizlik veya kirlilikleri ve vasıflarının bozuklukla-

rının nereden ve nasıl meydana geldikleri hakkında karar vermede, temizlik önlem-

lerinin alınabilmesinde yardımcı olmak üzere saha çalışmalarının ve araştırmalarının 

yapılması gereklidir. Bu araştırmalar: 

a) Hidrojeolojik araştırmalar, 

b) Suyun kapte edilme ve kaynağından alınma tarzı, dışarıdan suya sızacak, 

karışacak kirlilik odaklarının bulunup bulunmadığı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 

c) Kirlilik odaklarından suyu koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının, ön-

lemler alınmış ise, bu önlemlerin yetirli olup olmadığı, 

d) Suyun kaynaklardan alınıp depolama koşulları, 

e) Kirli suların dezenfeksiyonu için kullanılan metodların, araçların işlerli-

lik ve geçerlilik derecesi, suyun dağıtım şeklinin ve şebekenin sağlamlılığının da 

titizlikle araştırılması ve kontrolünün yapılması lazımdır. 

. Temizlik bakımından su analizleri, fiziksel, kimyasal, mikroskopik ve bakteri-

yolojik yönden yapılır. Ancak şu noktayı önemle vurgulamak gerekir ki, suyun te-

mizliği hakkında karar verebilmekiçin bu analizlerin hepsinin aynı zamanda alınmış 

su numunesi üzerinde beraberce yapılması mutlaka lüzumludur. Ayrı ayrı zamanlar-

da alınmış numunelerin analizleri veya analizlerin bir kısmının yapılmış olması 

daima yanılmalara ve su hakkında yanlış kararlar vermeye sebep olur. 

Suyun Fiziksel Analizi: 
Suyun alimantasyona verilebilmesi için aranılan ilkjözelliği berrak, renksiz, 

kokusuz olmasıdır (7,9,16). 

Suyun Rengi: 

Normal olarak su, saydam ve renksizdir. Fakat su, içinde çok ince süspansi-

yon halinde maddeleri içerdiğinden mavimtrak olarak bir görünümdedir. Bitkisel 
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maddelerin bulunmasıyla sarı, yeşil, demir tuzlarının bulunması ile de esmer ve kır-

mızı-kahverengi görünüşte olduğu gibi arızi olarak karışmış olan endüstri artıkları 

veya çeşitli boyalı maddelerin bulunmasıyla suya karışan maddenin özelliğine bağlı 

olarak değişik renklerde görünür. 

Suyun renkli Oluşu içme ve kullanmayı zorlaştırdığı hatta içilmesini imkansız-

laştırdığı gibi dezenfeksiyonunu da güçleştirmesi bakımından önemlidir. 

Suyun Bulanıklığı: 
İçme ve kullanma suiarının berraklığı yani bulanık olmaması suyun temizliği 

için aranılan ilk şarttır. Kaynağı ne olursa olsun ve ne şekilde bir temizlik işlemi 

görmüş bulunursa bulunsun bulanık sular içilemezler ve temizlikleri de daima 

şüpheli olduğu gibi bu sular, ev işlerinde, endüstrinin bir çok kollarında da kul-

lanılmağa elverişle değildir. 

•Suyun bulanıklığını, suda mevcut çamur gibi süspanse maddeler, ince organik 

maddeler, planktonlar ve diğer mikroskopik organizmaların varlığı vermektedir. 

Bir çok endüstri kollarındaki atıkların suya karışması da suyun bulanıklığının nede-

ni olur. 

Suyun Kokusu: 
Temiz iyi bir su renksiz, saydam olduğu gibi aynı zamanda kokusuz da olma-

lıdır. Fakat çeşitli nedenlerle su, tatlı, ekşi, acı, keskin veya hafif kokulu olabilir. 

Koku, suda mevcut organik maddelerin dekompozisyonundan, suya karışan çeşitli 

atıklardan, endüstri artıklarından, suda yaşıyan yeşil, yeşil-mavi alglerden, diyato-

melerden, protozoalardan, derin yeraltı sularında sülfatların redüksiyonuyla meyda-

na gelen kükürtlü hidrojenden, suların içine konuldukları kaplardan ve suya karış-

mış kimyasal maddelerden, suyun dezenfeksiyonu maksadıyla ilave edilen dezenfek-

tan maddelerden (klor gibi) ileri gelir. 

Suyun Asiditesi: 

Doğadaki suların hemen hepsinin pH değerleri 4—9 arasındadır. Suların bü-

yük bir kısmı içerdikleri korbondioksit ve bikarbonat tuzlarından dolayı hafif asit-

tir. Asit veya baz karekterii endüstri artıklarının sulara karışmasıyla, suların pH de-

receleri değişir. Suyun pH derecesi düşük (reaksiyonu asit) olması ona korreziv (ag-

ressiv)-kemirici, aşındırıcı özellik kazandırır. 

Suların Kimyasal Analizi: 

Suların kimyasal analizinin yapılmasından gaye; 

a) Suların kirliliği ve temizliği hakkında fikir edinmek, 

b) Temizlikleri saptanmış, işlem görerek temizlenmiş suların temizliklerini 

koruyup korumadıklarını kontrol etmek, 

c) Sağlığa zararlı belirli maddeleri içerip içermediklerini araştırmak, 
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d( Sağlık için gerekli olan maddeleri içerip içermediklerini ve bunların yeter-

li konsantrasyonda bulunup bulunmadığını saptamaktır. 
«» 

Burada yalnız rutin olarak yapılması gerekli analizler üzerinde durulacaktır. 

Organik Maddelerin Aranması: 

Sudaki organik maddeler insanlardan, hayvanlardan ve bitkilerden olmak 

üzere çeşitli kaynaklardan sulara karışırlar. Suda organik maddelerin varlığının sağ-

lık üzerine doğrudan doğruya zararlı bir etkisi düşünülemezse de henüz mineralize 

olmamış bu maddelerin suya karıştığı yerden mikroorganizmaların da kolaylıkla 

karışabilmesi, diğer taraftan fazla organik madde içeren suların mikroorganizma-

ların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri hatta üreyebilmelerini mümkün kılması ba-

kımından önemlidir. Bakteriyolojik analizin yapılamadığı koşullarda asit ortamda 

3.5 mg/lt ve alkali ortamda 2.5 mg/lt dan fazla organik madde içeren suların temiz-

liklerinden kuşku duyulmalıdır. 

Amonyak: 

Suda amonyak, serbest amonyak halinde ve daha çok amonyum tuzları ha-

linde bulunur. Suda mevcut amonyağın kaynağı çeşitlidir. Fakat genellikle organik 

maddelerin bakteriyel faaliyet sonucunda dekompozisyonundan meydana gelir. 

Alimantasyon suyunda, amonyağın varlığının sağlık üzerine zararlı etkisinin 

bulunmamasına rağmen okside olmamış ve zararsız hale gelmemiş olan organik 

maddelerin parçalanma ürünleri ilft suyun kirlenmiş-bulaşmış olabileceği kuşku-

sunu uyandırır. 

Nitrit: 
Organik maddelerin parçalanmasının ilk ürünü olan amonyağın okside olması 

ile meydana gelen nitritler, çok kısa bir zaman sonra oksidasyon ile nitratlara dö-

nüşürler. Bu nedenle nitritler, suda pek bulunmazlar, bulunduğunda da suyun te-

mizliği bakımından şüphe uyandırırlar. Ancak demir tuzları veya diğer redüktan 

maddelerin nitratları retükte etmesi sonucunda da sularda nitrit bulunur. 

Nitratlar: 
Nitratlar organik maddelerin nitrifikasyonu ile tamamen mineralleşmiş ürü-

nüdür. Sularda 0.1-1 ppm miktarında bulunur. Bu miktarın insan sağlığına zararı 

yoktur. Ancak bazı sularda bu miktarın çok üstünde bulunur. 20 ppm miktarından 

fazla nitrat bulunan sular altı aylığa kadar bebekler için zararlıdır. Çünki, altı ay-

lığa kadar olan bebeklerin mide sıvısının pH sı 4.9 un üstündedir. Bu pH da midede 

nitratı indirgeyen bakteriler kolaylıkla ürerler ve nitratları redükte ederek nitrit-

lere dönüştürürler. Böylece kan dolaşımına karışan nitritler hemoglobine bağlana-

rak hemoglobinin okside olmasına engel olur. Bunun sonucunda methemoglobi-

nemi denilen ve bebekte kendini siyanoz.ile gösteren bir zehirlenme tablosu ortaya 
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çıkar. Bu durumda 20 ppm dan fazla nitrat içeren sular, bebeklere verilmeye de-

vam edilirse bebeğin ölümüne sebep olur. 
t* 

Sodyum Klorür (Tuz): 

Normalde sodyum klorür (tuz) her suda az veya çok bulunur. Yerüstü ve yer-

altı suları, topraktaki mineralleri bu arada tuzu da eriterek bünyelerine alırlar. Ba-

zen de tuz, çeşitli kirlilik kaynaklarından sızıntılarla suya karışır. 

Esasen içme suyunda bir miktar tuzun bulunması gereklidir. Tuzdan mahrum 

sular, içenler için lezzetsiz, yavan geldiği gibi susuzluk hissini de gidermez. 40-50 

mg/lt den fazla tuz eçiren suların da lezzeti bozuktur, içimi güçtür. Alimantasyona 

verilecek suların 50 mg/lt den fazla tuz içermemesi öngörülmektedir. Görülüyor ki, 

suda tuzun bulunmasının sağlık için bir tehlikesi bulunmamaktadır. Suda tuzun 

varlığı veya miktarının fazla olması da suyun kirliliğini düşündürmemektedir. Ne 

var ki, periyodik olarak analizi yapılan suyun içerdiği tuz konsantrasyonunda 

günün birinde bir artma olursa bu taktirde suyun her hangi bir yerden kirlilik al-

dığını ve kirlendiğini düşündürür. 

Suyun Sertliği: 

Sert sular fazla sabun sarfettirmeleri ve derinin yumuşaklığı için uygun olma-

maları nedeniyle makbul sayılmazlar. Bundan başka sert sular, mutfak işlerini de 

güçleştirirler, besin maddelerinin pişmelerini yumuşak suya kıyasla daha gecik-

tirirler ve güçleştirirler. Endüstriıiin bir çok kolları için elverişsizdirler. Sert suların 

gastrointestinal bozukluklara, damar sertliğin* sebep olduğu böbrek, mesane ve 

safra kesesi taşları yaptığı üzerinde halk arasında yanlış inanışlar varsa da bu hu-

susta klinik olarak bir açıklık yoktur. Ancak mağnezyum iyonunca zengin sular 

sülfat iyonunca da zengin oldukları taktirde böyle suyun laksatif etkisinin bulun-

duğu bir gerçektir. Sert sular ancak ekonomik bakımdan uygun değildirler. 

Suyun sertliği, suda eriyen tuzlardan ileri gelmektedir. Bu erimiş tuzlardan 

suyun sertliğini meydana getiren, özellikle kalsiyum ve mağnezyum bikarbonatlar 

Ca(HC03)2 ve Mg(HC03)2 ile sülfatlardır (CaS04 ve MgS04). Kalsiyum ve mağ-

nezyum klorürler (CaCI2<, MgCI2) ile nitratlar Ca(N03)2 ve Mg(IM03)2 ise suya 

sertlik vermede çok az rol aynarlar. Diğer maden tuzlarının sertlik vermedeki 

rolleri ihmal edilebilir. 

Suyun sertliği, sertlik derecesi ilç ifade edilir. Bazı memleketlerde kullanı-

lan sertlik derecesi birimi değişiktir. Biz memleketimizde sertlik derecesi olarak 

Fransız derecesini kullanmaktayız. Bir Fransız sertlik derecesi 0.010 mg kalsiyum 

karbonata eş değerdir. 

Suda bulunan kalsiyum ve mağnezyum bikarbonatlar ile kalsiyum ve mağnez-

yum sülfatlardan ileri gelen sertliğin hepsi birden-total sertlik olarak ifade edilir. 
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Aşağıda kimyasal reaksiyonu formülle gösterildiği gibi suyu, havalandırmakla veya 

ısıtıp kaynatmakla bikarbonatlardan ileri gelen sertliği karbondioksidîn uçmasıyla 

ve bikarbonatların karbonatlar halinde çökmesiyle kaybolur. Su, bu suretle total 

sertliğinin bir kısmını kaybeder, yumuşar. Böylece karbondioksidîn uçmasıyla kay-

bolan sertliğe geçici sertlik, bundan geri kalan kalsiyum, mağnezyum sülfatlara 

ait olan sertliğe de kalıcı sertlik ismi verilir. 

Genel sertlik = geçici sertlik (HC03 f + kalıcı sertlik (S04)~ 

Ca(HC03)2 + CaC03 +C02 + H 2 0 

Mg(HC03)2 •>MgC03 + C02 + H 2 0 

Suların geçici sertliği ne kadar büyük olursa kalsiyum ve mağnezyum karbo-

nat halinde o kadar fazla çöküntü meydana gelir. Böylece kalsiyum ve mağnezyum 

karbonattan ibaret olan bu çöküntü kapların içinde kazan taşlarını, borularda da 

tıkanmaları meydana getirir. 

Genel sertlik derecesi 0-7 arasında bulunan sular çok yumuşak (çok tatlı),, 

7-14 olan sular yumuşak, 14-22 olan sular oldukça sert ve 22 den fazla olan su-

lar da çok sert sular olarak vasıflandırılır. 

Oksijen: 

Hava ile temas eden suda, erimiş halde oksijen mevcuttur. Suda erimiş hal-

de bulunan oksijenin miktarı ısı, barometrik basınç ve suyun içerdiği maden tuzları-

na, organik maddelere, bu maddelerin miktarlarına, suda yaşıyan canlılara bağlıdır. 

Bu bakımdan suyun içerdiği oksijen miktarı çok değişiklikler gösterir. Genellikle 

yeraltı sularında erimiş halde oksijen hemen hemen hiç yoktur. Buna karşın yerüstü 

sularının içerdiği oksijen miktarı fazladır. Fakat yerüstü sularındaki oksijen mik-

tarı suda varolan organik maddelerle, bakterilerle ve diğer canlılar ve kirlilik madde-

leriyle, suyun ısısı ile ters orantılıdır. Çünki, bu maddeler sudaki oksijeni sarf eder-

ler. Su, havalandığı, dalgalandığı oranda oksijen kazanır. Bundan başka suda bulu-

nan algler ve aquatik bitkiler fotosentez ile suya oksijen kazandırırlar. 

Suların içerdiği oksijenin sağlık üzerine direkt olarak herhangi bir zararlı 

etkisi yoktur. Aksine suya lezzet vermesi nedeni ile suda bulunması istenir. Ancak 

çok fazla oksijen bulanması ile sular agresivite kazanırlar ve bulundukları kapların, 

geçtikleri boruların çeperleri ile suda eriyen oksitleri yaparak aşındırırlar. 

Korbondioksit: 

Sularda karbondioksit (C02) kombine olarak karbonat, bikarbonat ve serbest 

halde bulunur. Burada sözünü etmek istediğimiz serbest halde bulunan karbondi-

oksittir. Sularda karbondioksit bulunmasının insan sağlığına zararlı etkisi yoktur. 
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Suyun lezzetli olmasında rolü vardır. Ancak karbondioksit konsantrasyonu yüksek 

olan suların pH kıymetleri düşük, reaksiyonları asittir. Bu nedenle böyle sular ag-

ressiv karekterlidirler. Bu karekterdeki sular içine kondukları kapları, içinden geç-

tikleri boruları aşındırır, kemirir, eritir ve bünyelerine alırlar. Eğer bu kaplar, bo-

rular bakır, çinko, kurşun gibi metallerden yapılmışlarsa veya bu metalleri içeriyor -

larsa su, bu metalleri de eritip bünyelerine alacağından içenlerde metalik zehirlenme-

lere neden olurlar. Demiri erittiklerinde vasıfları bozulur. Kalsiyum ve magnezyumu 

erittiklerinde kabalaşır, sertlik dereceleri yükselir. Bu nedenlerle serbest karbondi-

oksitçe zengin olan, pH'ları düşük suların muhafazasında, depolanmasında ve nakil-

lerinde suyun karekterini göz önünde bulundurmak gerekir. Ne varki, doğada ser-

best karbondioksit konsantrasyonu yüksek olun sular fazla değildir. 

Demir: 

Doğadaki sular, az çok demir içerirler. Demir tuzları konsantrasyonları yük-

sek olan suların lezzeti bozuk (ağızda madeni lezzet verir) olduğu gibi ev işlerinde 

ve bazı endüstri alanında kullanılmağa elverişsizdir. 

Kurşun ve Diğer Bazı Maden Tuzları: 
Doğada, sularda kurşun eser halinde bile çok ender olarak bulunur. Eğer ana-

lizi yapılan numune suyunda kruşunun bulunduğu saptanırsa, bu kurşunun su şe-

bekesinde kullanılan kurşun borulardan veya suyun içine konulduğu kaplardan 

suya geçtiği düşünülmelidir. Kurşunun borulardan veya kaplardan suya geçmesi 

için suyun asit karekterde olması ve içerdiği serbest karbondiokîit miktarının fazla 

bulunması gerekir. Bu bakımdan agressiv karekterde olun suların naklinde, muha-

fazasında kullanılacak boruların, su kaplarının içinde kurşun bulunmayan madde-

lerden yapılmış olmasına ve kurşun içeren maddelerle kaplanmamış olmasına özel-

likle ve önemle dikkat edilmelidir. Çünki, kurşun, insanlarda kurşun zehirlenmesine 

sebep olur ve insan vücudunda kümülatif (birikme ile) olarak da zehirlenme göste-

rir. Kurşun tuzlarının sularda varlığı suya koku, renk, bulanıklık gibi herhangi bir 

görünüm değişikliği yapmaz ve lezzetini bozmaz. Sularda bulunmasına müsaade 

edilebilen maksimum kurşun miktarı 0.1 ppm olarak kabul edilmiştir. 

Bakır: 
Normalde sularda bulunmaz. Bakır suya ancak su şebekesinde kullanılan ba-

kır borulardan, kalaysız bakır kaplardan asit karekterli olan sularla eriyerek geç-

mektedir. Bakırın suda bulunmasına müsaade edilebilen maksimum miktarı 3 ppm 

olarak kabul edilmiştir. Bu değer üzerinde olan miktarlar suyun görünüşünü, lezze-

tini bozduğu gibi zehirlenmelere de net^n olur. 

Arsenik: 
Arsenik normalde sularda bulunmaz. Fakat bu metal tunlarını ihtiva eden ilaç-

ların, herbisit veya" insiktisit olarak kullanıldığı yerlerde bu maddelerle bulaşmış 

olan topraklardan sulara eser halinde geçtikleri saptanmıştır. İnsanlar için çok 

toksik olan arsenik için sularda bulunmasına müsaade edilebilen maksimum değeri 

0.005 ppm'dir. 
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Yine normalde sularda bulunmayan çinko, agressiv suların konulduğu çinko 

kaplardan ve geçtikleri çinko borulardan eriyerek suda varlık göste|ir. Sularda bu-

lunmasına müsaade edilebilen maksimum değeri 15 ppm'dir. Bundan fazla miktar-

larda suyun görünüşünü, lezzetini bozduğu gibi zehirlenmelere de neden olur. * 
* 

Yukarıda zararları belirtilen maddelerden başka, endüstriden gelen kokuları, 

bulanıklık vermeleri, rengini değiştirmeleri ile suyun karekterini değiştiren ve su-

yun kullanılmasını güçleştiren oil (yağ), yüzey aktif maddeler (deterjanlar), feno-

lik maddeler ile radyoaktif serpintiler de bugün suların kirlenmesine neden olan ve 

sağlık için ciddi tehlikeler doğuran önemli maddelerdir (7, 9,16). 

Sağlık İçin Zararlı Olan Bazı Maddelerin Sularda Bulunmasına Müsaade Edilebilen 

Maksimum Değerler 

Demir 0.3 ppm 

Kurşun 0.1 

Arsenik 0.005 

Bakır 3 

Çinko 15 

Fenolik maddeler 0.001 

Mağnezyum 125 

Klorürler 250 

Sülfatlar 250 
« 

Fluor: 

Vücuda alınan fluor miktarının dişler üzerindeki önemi son senelerde çok iyi 

anlaşılmış bulunmaktadır. Belirli miktarda fluor, ikinci dantisyon olarak isimlen-

dirilen doğuştan itibaren süt dişlerimin değişme zamanına kadar olan devrede vü-

cuda alındığında daimi dişlerin bünyesine girdiği ve dişleri çürümelere karşı dayanık-

lı kıldığı görülmüş ve deneylerle de kanıtlanmıştır. Fakat süt dişlerinin değişme za-

manına kadar olan sürede, fluor, belirli sınırların üstünde vücuda alındığında da diş-

lerin oluşmasında bozukluklara neden olduğu gibi vücuda alınan fluorun fazla 

miktarı ile orantılı olarak dişlerde beyazdan sarı, kahverengi ve hatta siyaha kadar 

olmak üzere renk değişikliği-lekeli mine meydana geldiği de saptanmış ve deneyler-

le ispatlanmıştır. Süt dişlerini değiştirme devresinden sonra vücuda alınan az veya 

fazla fluor'un dişler üzerinde artık bir etkisi olmamaktadır. Ancak hayatının uzun 

bir süresinde yüksek konsantrasyonda fluor içeren sularla beslenenlerde kemik flu-

orozisinin meydana geldiği de bir gerçektir. Kemik fluorizisi kemiklerde aşırı ve 

düzensiz kemikleşme (özellikle boyun, .bel ve kalça kemiklerinde) ile sinirlerin üze-

rine olan baskılar sonucunda ağrılar, felçler meydana gelmektedir. 

Besin maddeleri fluor bakımından ihmal edilecek kadar fakirdirler. Vücudun 

ihtiyacı olan fluor kaynağı içme sularıdır.»Suların fluor içermesi ve içerdiği fluor 

71 



konsantrasyonları, suların geçtikleri, biriktikleri toprağın jeolojik bünyesine bağlı-

dır. Diğer taraf|an vücuda fazla fluor girmesinde bölgenin ikliminin de büyük etki-

si vardır. Sıcak bölgelerde kuşkusuz ki, fazla su içilmektedir. Böylece vücuda su ile 

birMkte giren fluor miktarı da fazla olmaktadır. 

İnsanın günlük ihtiyacını karşılamak üzere suların içermesi istenilen fluor 

konsantrasyonu, bölgenin iklimi göz önüne alınarak 0.5—1 ppm'dir. 

Bizim memleket sularımızın içerdikleri fluor miktarlarını saptamak üzere 

1952—1954 yıllırında kürsümüzde çeşitle bölgelerden 25 ilimizin (il merkezi, ilçe 

ve köyleri dahil) 1010 su numunesi üzerinde yaptığımız araştırılarda fluor konsan-

trasyonlarını 0—1 ppm olarak saptadık. Ancak İsparta il merkezinin Gölcük'ten te-

min edilen içme suyunun fluor konsantrasyonunu 3.4—3.6 ppm, Samsun ilinin 

Havza ilçesinde içme suyu olarak kullanılan kaplıca suyunun fluor konsantrasyo-

nunu da 2.8 ppm olarak bulduk. Böyle yüksek konsantrasyonda fluor içeren su ile 

beslenen İsparta ve Havza'da pek çok kişide diş fluorozisi olduğunu da tesbit ettik. 

(Şekil 13) (10, 11,12). 

Şekil 13: Diş Fluoro2*si (İsparta 1954) 

72 



Sularda Bulunan Mikroskopik Organizmalar: 

Mikroskopik organizma, suda yüzen, çıplak gözle görülmeyen veya çok güç-

lükle görülebilen fakat bakterilerin dışında olan bitkisel ve hayvansal maddeler için 

kullanılan bir terimdir. 

Mikroskopik organizmalar kapsamına, diyatomlar, yeşil algler, mavi-yeşil 

algler, funguslar, protozoalar, bir çok küçük kurtçuklar, böcek larvaları gibi küçük 

organizmalar ile organik maddelerin parçacıkları, organizmalardan düşmüş kısım-

lar da bu terime dahildir. 

Genellikle bu maddeler suya koku ve renk vermekte büyük rol oynarlar ve 

suyun kirlilik derecesi hakkında da fikir verirler. Yerüstü suları mikroskopik organiz-

malardan zengindir. Bunun aksine yeraltı suları genellikle çok fakirdir. Suların 

mikroskopik araştırılmasının önemi, suda koku ve lezzet değişikliğini yapan neden-

leri saptayabilmek içindir. 

SULARIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ 

Yakın zamanlara kadar suyun alimantasyona uygun olup olmadığına ve te-

mizliğine karar verebilmek için fiziksel ve kimyasal analizi yeterli görülmekte idi. 

Daha açık ifade edilirse, suyun renksiz, kokusuz, saydam, yumuşak olması, kirli-

liğe işaret eden amonyak, nitrit içermemesi, organik maddeleri belirli bir limiti 

aşmaması, zararlı ve zehirli maddelerin bulunmaması suyun temizliği ve vasfının iyi-

liği için yeterli kabul edilmekte idi. Mikrobiyoloji bilimi ve araştırmalarının ilerle-

mesiyle yalnız fiziksel ve kimyasal analizin suyun temizliği ve sağlık için zararlılığı 

hakkında karar vermekte yeterli olmadığı, suyun bazı bulaşıcı hastalıkların taşın-

masında ve sağlam insanlara bulaşmasında çok önemli rol oynadığı, büyük epide-

milere sebep olduğu anlaşıldı. Bu nedenle suyun temizliği üzerinde kesin karar ve-

rebilmek için bakteriyolojik analizin yapılmasının mutlaka lüzumlu olduğu gerçeği 

ortaya çıktı. 

Normalde doğadaki suların hepsi bakteri içerir. Buna yağmur suları, yerüstü 

suları (göller, nehirler, denizler ve okyanuslar) ile yeraltı suları (kuyu, artezyen ve 

kaynak) da dahildir. Suların içerdikleri mikropların çeşidi ve sayısı değişik yerler-

de, bölgelerde ve koşullarda değişiklik gösterir. Yağmur suyu, yağmur damlaları 

halinde yere inerken havayı yıkayarak mikropları bünyesine alır, yerüstüne değdiği 

andan itibaren de yerüstünün çeşitli kirlilikleri ile beraber mikroplarını da alır ve 

taşır (16,17,18). 

Topraktan iyi süzülerek teşekkül etmiş yeraltı sularında total mikrop sayısı-

nın 100—200/ml den fazla olmaması öngörülürse de yerüstü suları için bir şey söy-

lenemez. Çünki, yerüstü suları, daima çeşitli kirlilikleri her zaman almaya müsait-

tirler. 

Suların içerdiği bakterilerin cinsini, türünü, patojen olup olmadığını bilmek 

elbetteki arzulanır. Suda zararlı, patojen mikroorganizmaları tifo, kolera, dizan-
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teri, polio... gibi bir salgın sırasında tesbit etmek mümkün olabilmekle beraber yine 

de güçtür ve bazen de mümkün olamamaktadır. Zira salgınlar sırasında bile patojen 

mikroplar suya zaman zaman karışırlar ve su mikroorganizmaların canlılığını uzun 

zaman korumaları için iyi bir ortam değildir. Salgına sebep olduğundan şüphele-

nilen suyun bu yönden analizi yapılması için su numunesi alındığı esnada patojen 

mikroorganizmalar sudan geçip gitmiş olabileceği gibi, suya, karışan kirlilik'dilüs-

yona uğramış olabilir ve patojen mikroorganizma numune suya isabet etmemiş de 

olabilir. İşte bu nedenlerle suların kirli, tehlikeli olduğu hakkında kanaat sahibi 

olmak üzere indikatör olarak koliform bakterileri araştırma yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan koliform grubu bakterileri araştırmak ve tesbit etmek oldukça kolay-

dır. Bir enfeksiyon ve epidemi olmadığı zaman patojen mikropların suda bulunamı-

yacağı doğaldır. Ama insan ve hayvanların barsaklarında dışkılarıyla koliform grup-

tan günde milyonlarca bakteriler suya karışır ve sudan kolaylıkla izole edilebilirler 

ve koliform grubu bakteriler patojen barsak bakterilerinden daha kolaylıkla üreti-

lebilirler. Çünki, diğer bakterilere kıyasla daha dayanıklıdırlar. 

Temiz sular, koliform grubu basili içermezler. Doğada bulunan ve hiç temizle-

me ve dezenfeksilon işlemi uygulanmamış olan, fiziksel ve kimyasal analiz sonuç-

larına göre kullanılmalarını engelliyecek herhangi bir bozukluk göstermeyen suların 

100 ml. sinde 2 adet koli bulunması su hakkında kirlilik şüphesi uyandırmaz. Fakat 

temizleme ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuş suların 100 ml'sinde bir adet 

koli bulunması bile o suyun kirli olduğunu düşürdürmelidir. Çünki, bu durum suyun 

temizlenme ve dezenfeksiyon işleminin iyi ve tam işlemediğini gösterir. 

Laboratuvar Analizleri Sonuçlarının Tartışılması: 

1— Fiziksel analizlerin özellikleri bozuk olan (bulanık, kokulu, renkli) sular 

hemen kirli olarak kabul edilir. 

2— Kimyasal analizlerinde: 

a) Suda bulunan kimyasal maddelerin belirli limitleri aştığında ve limitleri 

belirlenmiş olan maddelerin bir kaçı veya hepsi bulunduğunda bakteriyolojik analiz 

sonuçları elde edilinceye kadar böyle suların temizlikleri şüpheli kabul edilir. 

b) Bakteriyolojik analiz yapılamadığı zamanlarda suyun temiz veya kirli oldu-

ğuna sudaki kimyasal madde indekslerine göre karar verilir. 

3— Bakteriyolojik analizleri sonunda: 

a) Suyun kirli veya şüpheli olduğunu gösteren sular kirli kabul edilir. 

b) Bakteriyolojik analiz sonucu suyun temiz olduğunu gösteriyorsa, böyle su-

ların temiz olduğu kabul edilir. Ancak kimyasal kirlilik indeksi olan maddelerin 

suya nereden gelmiş olduklarının nedenleri araştırılır. 

4- Özellikleri belli bir suyun herhangi bir zamanda kimyasal madde limitle-

rinin değişmesi halinde su şüpheli kabul edilir. 

5- Suyun temizliği bakımından bakteriyolojik analizlerin ve indeks olarak 

konulmuş limitleri belirlenmiş kimyasal maddelerin dışında, gerek doğadan gelme 
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ve gerek sonradan suya karışmış (kurşun, arsenik, deterjan, pestisitler, herbisitler, 

yapay gübre, radyoaktif maddeler gibi) kimyasal maddelerin suda bulunmasına mü-

saade edilen sınırları aşması halinde böyle sular alimantasyon suyu olarak kabul edi-

lemezler. 

İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİZLENMESİ VE BOZUK VASIF-

LARININ DÜZELTİLMESİ 

Su hijyeninin amacı, doğadaki temiz ve iyi vasıfta olan suları bulup toplumun 

alimantasyonuna vermektir. Fakat daha evvelce de söylenildiği gibi günümüz ko-

şullarında toplumun gereksinmesine yetecek kadar bu kalitede suyu bulmak güçtür. 

Bu nedenle su hijyeni, toplumun gereksinmesini karşılayacak alimantasyon su-

yunu temin etmek için kirli ve vasfı bozuk buları sıhhileştirerek, bozuk vasıflarını 

düzelterek halka vermek zorunda kalmış bulunmaktadır. Suyu sıhhileştirmek üze-

re takip edilen yol iki ana nokta üzerinde toplanır: 

1— Suyu hastalık yapan mikroorganizmalardan arındırmak, 

2- Bozuk vasıflaram düzeltmek; eksikleri ilave etmek, zararlı ve tehlikeli mad-

delerden kurtarmak. 

Temizlemek zorunda kalınan sular: 

a) Aşikar olarak kirli veya şüpheli kabul edilen sular, 

b) Temizlikleri araştırılamamış, kanıtlanmamış, özellikleri belli olmayan 

sular. 

TemizlemeK zorunda bulunan suların ilk olarak fiziksel karekterleri (renk, 

koku, bulanıklık) düzeltilir ve sonra patojen mikroorganizmalardan kurtarılır. 

Suyun Fiziksel Bozukluğunun Gderilmesi: 

Kokunun Giderilmesi: 

Koku bozukluğunun giderilmesi için su, fıskiye tarzında fışkırtılarak veya çağ-

layan gibi yüksekten düşürülerek çeşitli kaynaklardan gelen ve suya koku veren 

gazlar uçurulur. 

Bulanıklığın Giderilmesi: 

Suları kullanılır hale getirmek, mikroorganizmalarını öldürmek için yapılacak 

işlemin etkili ve emin olabilmesi için bulanıklık veren suda süspansiyon ve kolloi-

dal halde bulunan maddelerinden kurtarılması suyun temizleme işleminde ilk şart-

tır. Bunun için suda devamlı olarak asılı bulunan partiküller, bir elektrolit yardımı 

ile floklar meydana getirilerek çöktürülür. Flok meydana getirmek için bugün ge-

niş ölçüde faydalanılan maddeler, halkımız arasında şap olarak isimlendirilen alü-

minyum sülfat (AI2(S04)3 . 14 H 20) veya üç kıymetli demir klorür (FeCI3) dür. 

Bu maddeler su ile karıştırıldıklarında suda hidroksitleri meydana gelir (9,16,17). 

75 



AI2 (S04 )3 +3 Ca(HC03)2 +2 AI(OH)3 + 3CaS04 +6C0 2 

AI2(S04)3 + 3 (OH)+2 + 2 AI(OH)3 +3CaS04 

AI2(S04)3 + 3 Na2C03 + H 2 0 AI(OH)3 + 3 Na2 S04 + 3 C02 

2 FeCI3 +3 Ca(HC03)2 >2 Fe(OH)3 +3 CaCI2 +6C0 2 

2 FeCI3 + 3 Ca(OH)2 * 2 Fe(OH)3 +3 CaCI2 

Flokların iyi oluşabilmesi için ilave edilecek koagülant maddelerini iyi doze 

etmek lazım olduğu gibi flok teşekkülünü etkileyen suyun pH'sı, sıcaklığı ve suyun 

bulanıklık derecesi gibi faktörleri de hesaba almalıdır. 

Flokların oluşması için en elverişli pH derecesi 6—7 ve ilave edilecek koa-

gülant maddesi de suyun bulanıklık derecesine göre 4.3—51.3 ppm olarak saptan-

mıştır. Bulanıklığın giderilmesi istenen suya, flokülant madde ilavesinden sonra 

su ile iyice karıştırılmalı, sonra dinlenme havuzlarına alınarak flokların çökmesi 

temin edilmelidir. Fakat buna rağmen çökmemiş olan çok ince flokların ve parti-

külleyn de sudan ayrılması için, su, dinlenme havuzlarından kum süzgeçlerine sevk 

edilmelidir. 

Kum süzgeçlerinden, bulanıklığından tamamiyle arınarak, mikropların bir kıs-

mından kurtularak çıkan suyun kullanılmaya verilebilmesi için temizlenmesinde 

izlenen işlem sırası Şekil 15 de gösterilmiştir. Buna göre son işlem safhasını suyun 

dezenfeksiyon teşkil etmektedir. Ancak az miktardaki suların, örneğin evlere ve 

küçük toplulukların kullanılmasına verilecek suların bulanıklığı, kumaştan süzülmek 

ve filtran bujilerden (toprak, karbon, amyant, selüloz veya porselenden yapılmış 

olan Berkefeld, Chamberland süzgeçlerinden) geçirilmek suretiyle giderilmesi müm-

kündür. 

Suyun Dezenfeksiyonu: 

Suyun dezenfeksiyonu, suyu temizleme işleminin en önemli ve son safha-

sıdır. Suyun dezenfeksiyonundan gaye, su içindeki hastalık yapan (patojen)mikrop-

Şekil 14: Suların temizlenmesinde izlenen işlem. 
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ların öldürülmesidir. Bu maksatla fiziksel usuller veya kimyasal maddeler kullanıl-

mak üzere çeşitli usuller ve yöntemler uygulanır. 

I— Fiziksel Usullerle Suyun Dezenfeksiyonu: 
a) Isı:  Pratikte ancak kişjsel ve ev gereksinmeleri gibi az miktarlarda sulara 

uygulanabilen kolay ve emin bir usüldür. Su, 760 mm civa basıncı altında 100°C de 

5 dakika kaynatılmakla su enfeksiyonu yapan bütün mikroplar ölürler. Sporlu mik-

roplar bu süre içinde ve bu derece ölmezlerse de bunların su hijyeni bakımından bir 

önemi yoktur. Ancak büyük miktardaki suları bu şekilde kaynatmakla dezenfekte 

etmenin pratik güçlüğü vardır. Suyun kaynaması soğuması için fazla zamana ihti-

yaç olduğu gibi enerji sarfı bakımından da masraflıdır. Diğer taraftan kaynamış 

suyun gazları ve havası kaçmış olması nedeni ile lezzetinin yavanlaşması-bozulması 

gibi sakıncaları vardır. Fakat pratikte başka bir imkan olmadığı hallerde ve özel-

likle su ile geçen hastalıkların epidemi yapması ihtimali olduğu hallerde evlerde 

dezenfeksiyonu için uygulanacak en emin bir usüldür (8,9,20). 

b) Fizik usullerden ultraviole ışınları ile de su dezenfeksiyonu mümkündür. 

Ancak çok masraflı olması nedeniyle her yerde ve her şartta uygulanması zordur. 

II- Kimyasal Maddelerle Suyun Dezenfeksiyonu, 

Suyun dezenfeksiyonu için kullanılacak kimyasal maddelerde aşağıda belir-

tilen özellikler aranır: 

1) Sağlık üzerirîe zararlı ve zehirli etkisi olmamalı, 

2) Sudaki patojen mikropları kısa sürede öldürmeli, 

3) Tesirleri kesin olmalı, 

4) Suyun tadını ve diğer özelliklerini bozmamalı, 

5) Uygulaması kolay ve ucuz olmalıdır. 

Suyu ozon, iod, potasyum permanganat gibi kimyasal maddelerle dezenfekte 

etmek mümkün ise de bugün dünyada en çok kullanılan madde klordur. 

Klor İle Suyun Dezenfeksiyonu: 
Hem teminindeki, hem uygulamasındaki kolaylık ve hem de ucuz olması 

ve mikropları öldürme kudreti de yüksek bulunması nedeni ile bugün bütün dünyada 

suların dezenfeksiyonunda en çok kullanılan kimyasal maddedir. 
# 

• 
, Klor önce 1897 de bir dezenfeksiyon vasıtası olarak kabul edilmiş, daha sonra 

suların dezenfeksiyonunda da kullanılabileceği anlaşılarak 1904 den beri alimantas-

yor sularının dezenfeksiyonunda uygulamaya girmiştir. Suların klorlanmasıyla su 

ile geçen hastalıkların epidemileri azalmış ve hatta yok derecesine inmiştir. 

Klorla suyun dezenfeksiyonu için saf klor gazı yüksek basınç altında sıvı 

hale getirilerek kullanıldığı gibi serbest klor verebilen klor bileşikleri de kullanıl-
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maktadır. Bugün suyun dezenfeksiyonunda kullanılmakta olan klor ve bileşikleri 

su dezenfektanı olarak önem sırasına göre aşağıdaki listede gösterilmiştir (3, 16). 

Suyun klorla dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddeler: 

Maddenin adı tçinde bulunan Faydalanılabilen Düşünceler 

aktif şekli Klor % si 
< 

Sıvı Klor Cl2 100 

Kalsiyum hipoklorit Ca(OCl)2 70 

Sodyum hipoklorit NaOCİ 4-5 veya 16 Sadece çözelti 

olarak imal edilir 

Kireç kaymağı 

(Klorlanmış kireç) CaClOCİ 35 Saklanmakla 

bozulabilir. Klor 

miktarı azalır. 

Organik kloraminler NC12 Çok dayanıklı ve 

taşınması kolay 

bileşiklerdir. 

Suya ilave olunan klor, suda aşağıdaki reaksiyona göre hidrolize olur. 

Cl2 +H 2 0 +HOCI +HCI 

Hipoklorözasit 

Böylece meydana gelen hipokloröz asit formülde de görüldüğü üzere iyonize 

olur. İyonize olma miktarı ortamın pH sına bağlıdır. 

HOCI^hf+OO" 

_ t 
HDCI ve OCI dezenfektandırlar. HOCI nin dezenfeksiyon kudreti (aktivi-

tesi) OCI" den daha fazladır. pH 4 de suya ilave edilen klorun hepsi aktif HOCI 

haline geçer. pH 7 de OCI- iyonlarının miktarı artar, bu artış pH 10'a kadar devam 

eder ve pH 10'da bütün klor OCI- haline geçer. 
• 

Sıvı kloru suya vermek için'özel aletleri vardır ve sıvı klor daha çok büyük 

miktardaki suların (topluma verilecek suların) dezenfeksiyonunda su temizleme 

istasyonlarında kullanılır. 

Yüksek basınç altında bombalarda sıvı halinde muhafaza edilen klor, kuvvet-

li zehirli bir gazdır. Havada 40-60 ppm miktarına maruziyette bir kaç dakikada 

ölümü meydana getirir. Renk giderici, ağartıcı özelliği yanı sıra metaller için korre-

siv etkisi de vardır. 
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Az miktardaki suların dezenfeksiyonunda sıvı hale getirilmiş klor yerine serbest 

klor veren klor bileşikleri kullanılır. Bunlardan sodyum ve potasyum hipoklorit 

beyaz renkli maddelerdir. Bu maddeler havadan hemen nem ve karbondioksit 

alarak klor açığa çıkar, böylece ihtiva ettiği klor miktarı azalır (özellikle kireç kay-

mağı). Bu nedenle dezenfektan kuvveti de zayıflar. Bunun için kireç kaymağı kul-

lanmak suretiyle sular dezenfekte edileceğinde suya ilave edilmeden önce kireç kay-

mağının ihtiva ettiği klor miktarının iyi hesaplanması gerekir. Kalsiyum hipoklo-

rit (kireç kaymağı) dezenfekte edilecek suya ilaveden önce bir kapta suda eritilir, 

içinde bulunabilecek olan kalsiyum karbonatın dibe çökmesi beklenir ve üstte kalan 

saydam çözelti alınır. Çözelti % 1-2 klor ihtiva etmelidir. Bu çözelti, suya verilen 

miktaft kontrol edilebilen pompalarla Üezenfekte edilmesi istenilen suya karıştırı-

lır. Evlerde ise, çözelti belirli bir oranda doğurudan doğruya suya karıştırılır. 

Bazı memleketlerde kireç kaymağı .çözeltileri hazırlanmış olarak piyasaya 

verilmektedir. 

Sıvı klor ve hipokloritler suya katıldıklarında meydana gelen ürünler aynı ol-

duğuna göre dezenfeksiyondaki etkilerinin de aynı olacağı doğaldır. 

» 

Suda hipokloröz asit ve hipoklorit iyonu halinde bulunan klor kuvvetli oksit-

leyicidir ve suda bulunan redükleyici organik maddelerle ve diğer indirgeyici madde-

lerle hemen reaksiyona girer, bu reaksiyonlarda klor, klorürere dönüşür ve bir kıs-

mı da absorbe olur. Bunun sonunda suda, dezenfeksiyonu yapacak serbest klor 

ya hiç kalmaz veya dezenfeksiyonu tam yapmağa miktarı yetmez. Şu halde su-

yun dezenfeksiyonu için gereken klor miktarının hesaplanmasında, sudaki indir-

geyici (redükleyici) ve klor tutucu maddelerin isteği olan klor miktarının çok iyi 

hesaplanması gereken en önemli husustur. Suya klor ilavesinden belirli bir süre sonra 

suda kalan redüksiyona girmemiş klor miktarına residual klor (bakiye-artık klor) 

ismi verilir. Absorbe olmamış yani residual (artık) klor suda hâlâ etkin bir dezen-

fektan olarak kalan klor miktarıdır. Suda klorürlerin oluşması ve absorbe olması 

için lüzumlu klora arslan payı, nihavet kimyasal bileşikleri yapan ve absorbe eden, 

maddelerin tamamen klora doydukları ıtoktaya da kırılma noktası denir (şekil 15). 

Eğer dezenfekte edilecek suda amonyak veya amonyak tuzları varsa, klor 

bunlarla klor aminleri meydana getirir. Şöyleki: 

1) HOCı + N H 3 + N H 2 C ı + H 2 O 

2) NH2Cı+HOCı->-NHCı2 + H 2 0 

3) NHCı2 + HOCI*NCI3 + H 2 O 

Kloraminler, residual (artık) klorun bir kısmı olarak kabul edilir. Ancak de-

zenfektan olarak daha az ve daha yavaş etkendir. Bu nedenle residual klor ismi al-
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Meydana gelen 
Moramı'nler Fal la klordan 

oarc.fn\ono>-ı 

Uygulanan K lo r do l u 

Şekil 15: Dezenfeksiyon için suya ilave edilen Klorun kırılma noktası ve Serbest 
Klor halinde kalışı. 

tında dezenfeksiyonda daha etken olan HOCI ve OCI" (residual serbest artık klor) 

ve daha az etken olan kloraminler kombine residual klor (bileşik artık klor) ismi 

altında toplanır. 

Suyun klorla dezenfeksiyonunda suya ilave edilen klordan gaye, dezenfek-

siyonu temin edecek kadar artık serbest kloru meydana getirebilmektir. Daha açık 

bir ifade ile söylenirse; suya ilave edilen klorun, reaksiyona gireceği ve tutulacağı 

kadarı tutulsun, kloraminleri meydana getireceği kadar da amonyak ve bileşikleri 

ile birleşsin ve geriye süratle dezenfeksiyonu yapacak kadar serbest artık klor kalsın. 

Bu ifade, daha kolaylıkla açıklanabilmesi için formüle edilecek olursa: 

Suya ilave edilen klor Arşları p a y ı + (Rşsiçl.ual.kjor 

klor). 

Emin bir dezenfeksiyon sağlıyabilmek için, sudaki serbest artık klorun hiç 

bir zaman 0.2 ppm altına düşmemesine dikkat edilmelidir. 

Klorun suyu dezenfekte etmesinde etkili olan diğer faktörleri de şöyle sıralı-

yabaliriz: 

reaksiyona 

giren klor 

(klorürleri 

kombine klor 

(amonyakla bileşik) 

ve serbest klor. 

oluşturan ve 

absorbe olan 
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1- Suyun  pH  değeri:  Suyun pH değeri düştükçe klorun etkisi artar ve çabuk-

laşır, pH değeri yükseldikçe klorun etkisi yavaşlar. 

2- Suyun  ıstsı:  Klorun tesirini çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 

3- Suyun  berraklığı:  Klorlanacak suların tamamen berrak olması lazımdır. 

Klorlamadan sonra sularda koku ve lezzet kalmayacak surette klor kullanabilmek 

için suyun berraklığı şarttır. Bulanıklık yapan cisimler hem fazla klor sarfettirirler 

hem de mikropları klorun etkisinden saklarlar ve dezenfeksiyonun emniyetini bo-

zarlar. 

4- Klorun su ile iyi karıştırılması. 

5- Klorun  suda  etki  süresi:  Suya ilave edilen klorun mikropları öldürebilmesi 

için gerekli olan süre en az 30 dakikadır. 

Suyun Dezenfeksiyonu için İlave Edilecek Klor Miktarı: 

Emin bir dezenfeksiyonu sağlamak için yukarıda bildirilen dezenfeksiyona 

etkili faktörleri göz önünde bulundurularak her suyun karekterine göre önce klorla 

reaksiyona giren maddeleri yani arslan payını hesaplamalıdır. Arslan payı her suyun 

karekterine göre değişik kıymette olduğu gibi aynı suda da yağışlar, suya olan 

karışmalar, sızmalar v.b. nedenlerle değişiklikler gösterebilir. Şu halde arslan payı 

(klor bağlama kabiliyeti) olarak lüzumlu klor miktarını tesbit etmek için her gün 

suyun laboratuvar araştırmalarını yapmak gereklidir. Laboratuvar araştırmaları ile 

tesbit edilen arslan payına ilave edilecek serbest artık klor olarak 0.2 ppm'den aşağı 

düşmeyecek miktarda klor hesaplanır. Bu kadar ince hesaplarla yapılan dezenfek-

siyona basit  klorlama  usulü  denir. Basit klorlamadan gaye, suyun emin bir şekilde 

dezenfekte edilmesi ve dezenfeksiyon reaksiyonları bittikten sonra suda geriye ar-

tık serbest klor kalmamış olsun ve suyun kokusu ve tadı da bozulmasın. Tabii bu 

usul çok iyi bir usul olmakla beraber ince tetkikleri gerektirmesi ve ilave edilecek 

klorun suyun karekterine göre hesap yapılması bakımından zaman  alması pratikte 

güçlüklere sebep olmaktadır. İlk zamanlarda bu şekilde uygulamaya giren basit klor-

lama usulü, yerini uygulaması daha kolay olan süperklorizasyon usulüne terk etmiş 

bulunmaktadır. 

Süperklorazisyon  usulü  ile klorlamada esas; arslan payı hesaplanmaksızın suya 

yüksek dozda 5—10 mg/lt. (5—10 ppm) klor vermektir. Bu usulde, suda bulunan 

maddelerle klor reaksiyona girdikten ve serbest klor ile dezenfeksiyon işi bittikten 

sonra suda yine de bir miktar serbest artık klor kalmaktadır. Bazı memleketlerde 

süperklorizasyon ile suyun dezenfeksiyonu işleminden sonra suda arta kalan serbest 

artık klor, suyun emniyeti bakımından uygun görülmekte ve fazla kloru geri almak 

ve nötralize etmek iqjn herhangi bir işlem yapılmamaktadır (bizim memleketi-

mizde olduğu gibi). Bazı memleketlerde ise, dezenfeksiyon işleminden sonra suda 

arta kalan serbest klor, sodyum hiposülfit ile nötralize edilmekte veya aktif kömür-

den geçirilmek sureti ile deklorizasyona tabi tutulmaktadır. Böylece dezenfeksiyon 

işleminden sonra suya koku veren artık serbest klorun verdiği koku giderilmiş ol-

maktad^3,16,17,18). 
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I 
SULARIN BOZUK VASIFYARININ DÜZELTİLMESİ 

Yerüstü ve yeraltı suları geçtikleri yerlerden, süzüldükleri toprak tabakala-

rından çeşitli kimyasal maddeleri eriterek bünyelerine alırlar. Bu maddelerden bazı-

ları vücut için lüzumlu olup ihtiyacın büyük bir kısmını karşılarlar. Fakat bir kıs-

mı ise suyun kokusunu ve udini bozarak içilmesini zorlaştırırlar. Diğer bir kısmı 

da su tesislerinde, su şebekelerinde, suyun kullanılma safhalarında teknik ve eko-

nomik sakıncalara sebep olurlar. Bazı sular da içine konuldukları kaplardan, boru-

lardan veya sonradan endüstriden karışmış olan veya cinayet veya savaş maksadı 

ile karıştırılmış çeşitli zararlı ve zehirli maddeleri içerirler. 

Belirtilen bu maddelerle vasıfları bozulmuş suların alimantasyona verilmeden 

önce bozuk vasıflarının giderilmesini gerektirir. 

Bugün için düzeltilmesi ön görülen bozuk vasıflar şöyle sıralanabilir: 

a) Kokusunun giderilmesi, 

b) Sertliğinin düşürülmesi, 

c) Agressivitesinin giderilmesi, ' 

d) Demir ve manganez fazlalığının giderilmesi, fluor miktarının ayarlanması, 

sonradan karışmış zararlı, zehirli maddelerden kurtarılması. 

a) Kokunun  giderilmesi:  Suyun kokusu belli başlı üç sebepten ileri gelir. 

1- Kokulu gazlardan özellikle hidrojen sülfürden, 2— Sularda gelişip büyüyen alg-

lerden ve organik maddelerden, 3— Suya sonradan karıştırılmış maddelerden. Ör-

neğin, dezenfeksiyon maksadıyla suya katılan klordan veya endüstri atıklarından 

veya kanalizasyon kirliliklerinden. Tabi ki, suya kokunun geldiği kaynaklara göre 

bu bozuklukların giderilmesinde takip edilecek usuller de değişiklikler gösterir. 

Genellikle hidrojen sülfür kokusu, daha çok derin yeraltı sularında bulunur. 

Bu kokuyu gidermek üzere pratikte en kolay usul suyu havalandırmak ve klorla 

muamele etmektir. Şöyle ki: 

H 2 S + H 0 C ı * H 2 0 + HCı 4-S 
4Cı2 + 4 H 2 0 + H 2 S + H 2 S 0 4 +8HCı 

Alglerden ileri gelecek kokuya engel olmak üzere su depolarında alglerin büyü-

mesini önlemek için suya 0.2—1 ppm oranında bakır sülfat ilave edilir. 

Çeşitli kaynaklardan gelen veya süperklorizasyon ile suya ilave edilen klordan 

ileri gelen kokular, suyu aktif kömürden geçirmekle, suya^oku veren gazlar aktif 

kömür tarafından absorbe edilmek suretiyle giderilir. 

b) Suyun  sertliğinin  giderilmesi:  Kalsiyum ve mağnezyum tuzlarının suya 

sertlik veren önemli bileşikler olduğu üzerinde suyun kimyasal analizi bahsinde 
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durulmuştu. Kalsiyum ve mağnuzyum (Ca* ve Mg*) suda belirli bir sınırdan fazla 

miktarlarda bulundukları hallerdeki sakıncaları da açıklanmıştı. Suyun bu bozuk 

vasfının giderilmesinde yani yumuşatılmasında belli başlı iki yol takip edilir. Bunlar-

dan biri: Sert suları kalsiyum oksit ve soda ile muamele etmek veya suda erimiş 

halde bulunan Ca ve Mg tuzlarını aşağıda formülde gösterildiği gibi suda erimiyen 

Ca ve Mg tuzları halinde çöktürmektir. 

Suda erimiş halde bulunan tlave edilen Çöküntü Diğer 

Kalsiyum ve Mağnezyum kimyasal madde maddeler 

C a + + + 2HCO,' + O, 

CafHCO,), 

M g + + + 2HCO,-

C a + + + S04-

M g + + + S<V 1 

+ Ca(OH), • 

+ Ca(OH), » 

+ 2Ca(OH), * 

+ Na, CO, • 

+ Na,CO, • 

2CaCO, + 2H, O 

2CaCO, + 2H, O 

2CaCO, + Mg(OH), 

CaCO, '+ Na, S04 

MgCO, + Na, S04 

Veya sert suları havalandırmakla, kaynatmakla, suda erimiş halde bulunan 

bikarbonatlardan karbondioksidi (C02) uçurmak ile suda erimeyen karbonat tuz-

ları halinde çökrümek sureti ile yumuşatılır. 
<. 1

 ı . , 

Ca(HC03)2 ->C02 +CaC03 +H 2 0 

Mg(HC03İ2 -COj +MgC03 + H 2 0 . ^ 

İkinci usul; Suda bulunan, suya sertlik veren iyonların, doğal veya sentetik 

maddelerle iyonları ile yer değiştirmesi esasına dayanır. Burada kalsiyum ve mağ-

nuzyum iyonları, sodyum iyonları ile yer değiştirirler. İyon değiştiren madde zeo-

littir (Na2Z). Zeolitin sodyum iyonunun Ca ve Mg ile yer değiştirmesi gibi. Sonuç 

olarak zeolit kalsiyum ve mağnezyum iyonları ile doyar ki, artık işleyemez-sodyum 

ile yer değiştiremez hale gelir (CaZ ve MgZ). Bu durumda da kalsiyum ve mağnez-

yum zeolit yoğun tuz (% 5-10) çözeltisi ile rejenere edilerek yine kalsiyum ve mağ-

nezyum iyonları ile yer değiştirecek hal kazanır. 

Şöyle ki; 

Na2Z + 

Ca 

Mg 

CaZ 

MgZ 

+ 2Na 

2Na+ + 

CaZ 

MgZ 

Na,Z + 

Ca 

Mg"" 
X 
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Böylece suyu zeolitten geçirmekle sertliğini sıfıra kadar düşürmek mümkün-

dür. Fakat pratikte özellikle içme sularının sertliğini hiç bir zaman sıfıra kadir dü-, 

şürmemelidir.. 

Son zamanlarda uygulamaya girmiş olun sulardaki sadece anyonlar veya sa-

dece katyonlar ile yer değiştiren iyon değiştiriciler (Rezinler) olduğu gibi hem an-

yonları hem de katyonları ile yer değiştiren rezinler de vardır. Bu rezinlere demine-

ralizer ismi de verilmektedir. Demineralizerler, zeolitte olduğu gibi rejenere edi-

lemezler ve çok pahalıdırlar. Bunun için kullanılmaları da çok kısıtlı kalmaktadır. 

c) Agressivitenin  giderilmesi:  Doğada, suyun agressif karekteri daha çok suda 

bulunan karbondioksitten ileri gelir. Suların bu vasıflarını gidermek için suları hava-

landırmak sureti ile karbondioksiti uçurulur veya suya kalsiyum ve mağnezyum 

oksit ilavesi ile karbondioksit doyurulur. Fakat bu esnada su da kabalaşır, sertlik 

derecesi artar. » 

C02 + Ca0 + CaC03 

C02 +CaC03 +H 2 0 + Ca(HC03)2 

Oksijenden ileri gelen korresiv karekteri, suyun bekletilmesi veya ısıtılması 

ile içindeki oksijen uçurularak giderilir. 

Sü|ferklorizasyon metodu ile dezenfekte edilen suların içerdiği fazla serbest 

klordan ileri gelen agressivite, suyu havalandırmakla veya sodyum hiposülfit ile nöt-

ralize etmekle veya aktif kömürden geçirilerek deklorizasyona tabi tutmak sureti 

ile giderilir. 

d) Demir,  manganez  fazlalığının  giderilmesi:  Doğada, bazı bölgelerin suları, 

fazla miktarda demir ve manganez içerirler. Böyle suları demir ve manganezden 

kurtarmak için en basit usul, suları havalandırmaktır. Suların havalandırılması esna-

sında içindeki erimiş halde bulunan 2 değerli demir (Ferro) tuzları okside olarak 3 

değerli demir (Ferri) tuzları haline geçer ve bekletilmek suretiyle suyun dibine çö-

kerler. Diğer bir usul olarak da demir ve manganez tuzlarını içeren suları, katyon-

ların yer değiştirdiği iyon değiştiricilerle muamele ederek demir ve manganez iyon-

larından kurtarılır. 

e) Fluor  miktarının  ayarlanması:  12 yaşlarına kadarki devrelerde dişlerin bün-

yesine girerek dişleri çürümelere karşı dirençli kılmakta önemli rolü olan fluor, 

daha çok içme suları ile vücuda alınır. Çünki, besin maddeleri insanın günlük gerek-

sinmesini karşılamaya yeterli derecede fluor ihtiva etmemektedirler. Bu nedenle 

içme sularına ihtiyacımızı karşılayacak kadar fluorun, (iklim koşulları da göz önüne 

alınarak) 0.5—1 ppm sodyüm fluorür tuzu ilave edilmesi bir çok memleketlerde ka-

bul edilmiş ve uygulamaya girmiş bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, ihtiva ettiği fluor miktarı 1 ppm den fazla olan suların fluor 

miktarı da normal sınırlar içinde kalmak şartıyla düşürülmelidir. Bu maksatla takip 

edilen usuller: 

a) Suları, iyon tutuculardan (rezinlerden) geçirmek, böylece fazla fluoru 

sudan ayırarak tutmak, 

b) Fluor konsantrasyonu yüksek olan suları, fluorsuz veya fluor konsantras-

yonu çok düşük olan sularla karıştırarak konsantrasyonu düşürmektir. 

YÜZME HAVUZLARI SUYU • 

Epideıjıiyolojik olarak yüzme havuzları suyu ile herne kadar şahıstan şahısa 

hastalık geçtiği ispat edilememiş ise de sağlık otoriteleri, halk arasında böyle 

bir bulaşmanın mevcudiyetine kuvvetle inanmaktadırlar. Bu nedenle halk sağlığı 

bakımından yüzme havuzları suyu da bazı önemli sağlık kurallarına bağlanmıştır, 

özellikle üst solunum yolu hastalıklarının dışında olmak üzere konjoktiva iltihabı, 

kulak iltihabı, deri hastalıkları, barsak enfeksiyonları ve kadınlarda bazı genital has-

talıkların (trikomonaz gibi) yüzme havuzlarından, havuz suyu ile geçtiğine dair 

tek tük gözlemler bildirilmektedir. Fakat ayak parmaklarında epidermofitozisin 

yüzme havuzları sularıyla bulaştığı hakkında gözlemleııoldukça çoktur. 

Bütün bu söylenilen nedenlerle havuz, dezenfekte edilmiş su ile doldurulma-

lıdır. Havuzun suyunun hasta kimselerle kirletilmemesine dikkat edilmesi, hatta 

sağlam kimselerin bile havuza girmeden önece havuzun dışında ayrı yerde duşta sa-

bunlu su ile iyice yıkanıp temizlendikten sonfa havuza girmesi şart koşulmuştur. 

Havuza girenlerin havuza idrarlarını yapmamalarının telkin edilip, eğitilmiş olması 

da üzerinde durulacak önemli bir noktadır. 

Havuz suyu özel olarak dezenfekte ediliyorsa ve dezenfeksiyon için saf klor 

kullanılıyorsa suyun dezenfeksiyon işleminden sonra 0.4-0.6 ppm den az olmamak 

üzere serbest artık klor ihtiva etmesine, eğer kloramin kullanılıyorsa suyun dezen-

fiksiyorwı işleminden sonra bileşik artık (kombine) kloru 0.5-0.7 ppm den aşağı 

düşmemek üzere hesaplanıp ilave edilmesine mutlaka dikkat edilmelidir. Fakat 

yüzme havuzlarının suyuna ölçüsüz olarak fazla klor ilavesinden de kaçınılmalıdır. 

Çünki, klorun fazlası gözleri ve burun mukozasını yakar. 

Havuzun suyu temizlenerek devrettiriliyorsa (ki bu halde de % 10 arasında 

taze su ile karıştırılmalıdır) temizlemek üzere havuzdan alınan suyun içerisindeki 

partikül ve saç döküntülerinin çöktürülmesi için suyun şap ile (AI2(S04)3 işlem 

görmesi ve süzülmesi mutlaka gereklidir. Havuzun köşelerinde, kenarlarında yosun 

ve alglerin üremesini önlemek için havuz suyuna bakır sülfat ilavesi de ihmal edil-

memelidir (16). „ 
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BESLENME J 

Her canlı varlıkta olduğu gibi insan varlığının, hayatının ve sağlığının deva-

mı da beşlenmeyle mümkündür. Bunun için vücudun ihtiyacı olan maddelerin sin-

dirim sistemi yolu ile vücuda alınmasına beslenme,  bu maksatla vücuda alınan mad-

delere besin  maddeleri,  besin maddelerinin sindirilerek organizmayı be'eyen kıs-

mına da besin  unsurları  denir. 

İnsan varlğının fekonde bir yumurta halinden fetüs haline gelebilmesi, doğ-

duktan sonra büyüyüp gelişebilmesi, vücudunun eskiyen ve aşınan kısımlarının ye-

rine konabilmesi, yaralanma ve benzeri hallerde vücudun kendini tamir işini yapa-

bilmesi, yaşamak için vücudun lüzumlu enerjisinin sağlanması, akli ve fiziki aktivi-

tenin yapılabilmesi beslenme ile mümkündür. Fakat bilgisizce yapılan beslenme veya 

az veya yetersiz beslenme de sağlığı hatta hayatı tehlikeye düşürür. 

Bugün, beslenme, dünya milletlerinin bir numaralı problemi haline gelmiştir. 

Çünki, yeryüzündeki insanların pek çoğu çeşitli sebeplerden aç veya yetersiz bes-

lenmekte veya düzensiz beslenmekte olduğu da bir gerçektir. Bunun nedenleri ise: 

1— Dünya nüfusunun süratle artması, buna karşılık besin maddeleri üretiminin 

nüfus artışına paralel olarak takip edememesi, 

2— Nüfusun köylerden şehirlere göç etmesi. Böylece üretken olan köylünün 

tüketken olması, 

3— Ormanların tahribi ve bunun sonucu olarak verimli toprakların erozyon 

ile akıp gitmesi, * 

4— Besin maddelerinin iyi muhafaza edilememesi nedeniyle bozulması, 

5— Ulaştırma ve dağıtım organizasyonundaki bozukluklar, 

6— Ekonomik bozukluklar, nüfusun artmasıyla işsizlik ve kazanç azalması, 

7— Bilgisizlik, Halkın neleri yemesi, ne kadar yemesi, besinlerin nasıl hazır-

lanacağı hakkında bilgisi olmaması, 

8— Besin maddelerinin saklanması, hazırlanması sırasında yapılan işlemler 

esnasında besleyici unsurların tahrip olması. 

Ayrıca besin maddelerine yapılan hile ve tağşiş, besinlere bulaşan çeşitli 

mikroorganizmalar sebebiyle, besinleri^ pestisitler ve bazı kimyasal maddelerle, 

radyoaktif maddeler ve serpintileriyle bulaşması ile de insanlara zararlı olmakta-

dır. 
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Beslenme konusunu daha iyi anlıyabilmek için beslenme hakkında bazı de-

ğimlerin açıklanmasında yarar vardır. • 

I- Normal ve Düzenli Beslenme: 

Miktar ve kalite bakımından vücudun gerçek ihtiyacını karşılayacak şekilde 

tertiplenmiş besinlerle beslenme. 

II- Düzensiz beslenme: 
a)  Fazla  beslenme  (süralimantasyon).Miktar  itibari ile vücudun ihtiyacından 

fazla besinlerle beslenme. 

b) Tek  taraflı  beslenme:  Vücudun normal enerji ihtiyacını karşıladığı halde 

bazı besiırunsurlarının fazlalığı veya eksikliği. 

Hl- Az Yetersiz Beslenme ve Açlık : 

a) Bazal metabolizmayı karşılayacak kadar besinlerle beslenme, 

b) Bazal metabolizmayı dahi karşılamıyacak kadar az besinlerle beslenme. 

IV- Denütrisyon: 

Vücuda, ihtiyacı olduğu bütün besin unsunları yeteri kadar alındığı halde 

organizmadaki bozukluk sebebiyle vücudun bu besin unsurlarından yararlanamama-

sı (sindirim sistemi hastalıklarında, metabolizma bozukluklarında). 

V- Zararlı Maddeleri içeren Besinlerle Beslenme: 
Bu açıklamalardan sonra beslenme ihtiyacımız, bu ihtiyacımızı karşılıyacak 

besin unsurları, bu unsurların bulunduğu besin maddeleri ve özellikleri, besin mad-

delerinin bozuklukları, koruma usulleri özetlenecektir (1,10,11). 

* * 
) * 

Beslenme İhtiyacınız ve Bunu Karşılayan Besin Unsurları 
Beslenme Pratiğinde Gözönüne Alınacak Önemli Hususlar 

Besinlerin, vücudun bütün hayati ihtiyaçlarını karşılayacak surette seçilip 

verilmesi için yapılacak dozaj ve düzenleme üç önemli esasa dayanır. 

1— Yaşamanın zorunlu bir sonucu olarak hücrelerde aşınma, yıpranma ve sal-

gı suretiyle birtakım kayıplarımız olduğu gibi, büyümek için vücudun hücrelerine 

yenilerini ilave etmek ve eskiyenleri de tamir veya yerine koymak lazımdır. Bunun 

için besin, dokuların kaybının yerine konması ve yeni hücreler yapılması için icab-

eden besleyici unsurları taşımalıdır. Buna besinlerin plastik vazifesi denir ve bu 

görevi yapmak için vücuda giren besin maddelerine de plastik besinler ismi verilir. 

2— Çeşitli fizyolojik vazifelerin yapılabilmesi ve normal reaksiyonların gös-

terilebilmesi için vücudun kendisine en uygun gelen bir sıcaklıkta bulunması lazım-
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dır. Diğer taraftan yaşamanın doğal bir neticesi olarak iç ve dış organların isteye-

rek veya isteğe bağlı olmayarak yapmaya mecbur olduğu birtakım hareketler var-

dır. Vücut kendisine ihtiyacı olan sıcaklığı elde etmek ve bu hareketler için gerekli 

olan mekanik kudreti temin etmek üzere daima enerji sarfeder. Fakat kendi kendine 

bu enerjiyi yapmak ve yaratmak kudretine sahip değildir. Bu enerjiyi besin madde-

leri içinde bulunan kimyasal kudretten sağlar. Bunun için besinler, vücutta ısı mey-

dana gelmesi ve kas hareketlerinin ve diğer fizyolojik fonksiyonların yapılabilmesi 

için gerekli olan enerjiyi temin etmelidir. Buna besinlerin enerjetik vazifesi ve bu 

vazifeyi yapmak üzere vücuda giren besinlere de enerjetik  besinler  denir. 

3- Organizmada plastik ve enerjetik hiç bir rolleri olmadığı halde, besinle-

rimiz arasında muhakkak bulunması gereken ve pek az miktarları ile bir çok fizyo-

lojik vazifelerin yapılmasında rol oynayan birtakım besin unsurlarına daha organiz-

manın ihtiyacı vardır. Bu maddelere katalizör  besinler  denir. 

Vücudun beslenme ölçüsünün ilk esası, besin maddelerinin plastik, enerjetik, 

katalizör unsurları içermesidir. 

Kimyasal yapı olarak besin maddelerini oluşturan C, N, H, S, F, Fe ve benzeri 

unsurları basit birer cisim halinde alarak vücut bunlardan sentez yapamaz. Bu ba-

sit cisimler hayvan ve bitkilerin bünyesinde birleşmiş, hazırlanmış olarak insan besi-

nini yaparlar. Vücudumuz bunları sindirim sisteminde işleyip hazırladıktan sonra in-

san organizmasına uygun hale getirir. Plastik ihtiyaçlarını hücrelerde tutar, enerjetik 

olanları bünyesinde yakarak açğıa çıkan kudretten faydalanır. Bütün bunlardan geri 

kalan ve kendisine*faydasız hatta zararlı olabilecek artık maddeleri de belirli yol-

lardan dışarı atar. 

Organizmanın beslenme planı çizilirken tekrar gösterileceği gibi besin madde-

lerinin bu esaslar dahilinde vücudun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda ol-

ması gereklidir, bu, beslenme hijyeninin ilk şartıdır. Fakat besinlerin yalnız miktar 

bakımından belirli bir kitlede olması yeterli değildir. Bütün besin unsurlarının belir-

li bir oran, bir denge, bir armoni ile düzenlenmesi de gereklidir. İnsan organizması, 

yalnız vücutta yakılacak maddelerle işleyen bir makine değildir. Besin maddelerinin 

izodinamisini kabul eden fizik kanunlarını aynen insan organizması üzerinde tatbik 

etmeğe kalkışarak yağı, proteini, karbonhidratı hâlâ pek revaçta olan kalori kuvvet-

lerine göre hesap ederek beslenmede, bunları birbirinin yerine koymak çok büyük 

hatadır. Besin unsurları fizik olarak izodinamik olabilirler. Fakat fizyolojik olarak 

by mümkün değildir. Herbirinin kendisine özgü ayrı bir besleme kıymeti vardır ve 

bu sebeple birinin kaldırılıp yerine diğerinin konulmasına müsaade edilemez. Onun 

için hijyenik bir beslenmenin esası: 

1— Organizmaya, ihtiyacı olan yağ, protein, karbonhidrat, tuzlar ve suyu ye-

terli miktarda ve aralarında bulunması lazım gelen belirli oranlarda vermek ve besin 
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maddeleri içinde, yaşamak için muhakkak gerekli olan vitaminlerin bulunmasına 

dikkat etmektir. 

2- Besin maddelerinin zevki okşaması, lezzet vermesi, kolay hazmolunur bir 
şekilde olması, karnı doyurarak açlığı gidermesi, sindirim sistemini uyarması ve işe 
yaramayan artıkların kolaylıkla dışarı atılması için de gerekli maddelerin bulunması, 
zararlı bozukluklara uğramamış olması, zehirli maddeleri içermemesi, ucuz ve müm-
kün olduğu kadar memleket malı olması da beslenmenin şartlarındandır. 

' \ 

BESİN UNSURLARıNıN PLASTİK KIYMETLERİ VE 

GÜNLÜK MİKTARLARI 

Ortalama olarak vücudun hacmen % 66 sı su, % 5 i maden tuzlan, % 16 sı 

protein, % 13 ü yağdan ibarettir. 

I- Su.  Plastik besinlerimizin birincisidir. Bunu daha önce mütalaa etmiş bulu-

nuyoruz. 

II- Mineral  maddeler:  Vücutta hem plastik hem de katalizör olarak önemli va-

zifeler yaparlar. 

Bütün organların bünyesine girmiş bulunan tuzlar, çeşitli dokularda değişik 

oranlarda bulunurlar. Kasların % 1.5 i, kemiklerin % 37 si, kanın % 0.8-1 i ve bü-

tün vücudun ortalama olarak % 5 i maden tuzlarından teşekkül etmiştir. 

Maden tuzları, dokularda, lenf ve kan arasındaki fiziko-şimik dengede önemli 

birer faktördürler. Ozmoz olayı ve hücreler ile iç ortamlar arasındaki alış veriş bu 

tuzlarla düzenlenir. 

Organizmada iyon dengesi birbirini antagonist çeşitli maden iyonlarının bu-

lunması ile idare edilir, örneğin, Ca iyonu fizyolojik olarak K ve Na iyonlarına karşı 

vaziyettedir. K iyonu hücre zarını yumuşatır, uyarılma kabiliyetini arttırır. Ca iyo-

nu ise aksine olarak hücre yüzeyini yoğunlaştırır. Bu iyonların'nöromüsküler sistem 

üzerine etkileri çok önemlidir ve bir çok organların ritmik çalışmaları K/Ca iyonla-

rı ile tanzim edilir. Bu hususta Na'mun rolü K, Mg'mun rolü Ca gibidir. 

Vücuttaki alkalinite denğesi, tampon cisimler denilen maden tuzlarının yar-

dımı ile korunur. Albuminatlar, hemoglobinatları, bikarbonatlar, alkalen fosfatlar 

vücutta çeşitli biyolojik faaliyetlerden meydana gelen asitleri nötrleştirerek dokula-

rın yaşaması için gerekli olan pH dengesini sağlarlar. 

Maden tuzları, I, Fe, Cu, Zn, F, Mn, Co gibi oligo metaller çeşitli organların 

çalışmalarında katalizör vazife görürler. 
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Mineral maddeler bunlardan başka çeşitli enzimlerin ve vitaminlerin faaliyet-

lerine katılırlar. Koagulasyonda etkili olurlar ve A.T.P. nin bileşimine girerek enerji 

yapımında da rol oynarlâr. 
| 

Sonuç olarak, maden tuzları vücudun bünyesinde, büyümesinde, metaboliz-

mada oksidasyon ve çeşitli salgıların yapılması gibi bir çok fizyolojik işlemlerde 

plastik ve katalizör olarak önemli vazifeler yaparlar. 

Bütün bu vazifelere karşı vücudun ihtiyacı olan tuzlar, miktar itibarıyla çok 

birşey değildir. İdrar, ter, gözyaşı, gaita ile vücuttan çıkan maden tuzlarının mik-

tarı günde 25—30 g kadardır ve bunun hemen yarısını NaCI teşkil eder. Vücuda her 

gün giren NaCI miktarı 10-15 g kadardır. Bunun 5-8'g ı yenilen besinlerin bünye-

sinde vardır. Geri kalanı alışılmış bir zevk için sonradan yemeklere ilave edilir. Gö-

rülüyorki, vücutta çok önemli görevleri olan minerallerin çok az miktarlarına gün-

lük olarak ihtiyaç vardır (Tablo I). 

Çeşitli besin maddeleri yeteri kadar yenildiği taktirde vücutta mineral madde 

noksanlığı söz konusu olamaz. Fakat bilgisizlik, tek taraflı beslenme ve besin mad-

delerinin yokluğunda fizyolojik olarak vücut ihtiyacınln arttığı (çocuklukta, gebe-

likte, laktasyonda) durumlarda ihtiyaç karşılanamadığında vücutta mineral madde 

yetersizliği ve bunun sonucu hastalıklar ortaya çıkar. Bizim memleketimizde kalsi-

yum, demir, iyod yetersizliği ve bundan ileri gelen hastalıklar oldukça çok görül-

mektedir. Bu nedenle kalsiyum yönünden zengin kaynak olan süt ve süt ürünleri, 

esmer ekmek, kuru fasulye, mercimek, su; demirce zengin olan ıspanak, lahana, 

mercimek, esmer ekmek, yumurta, et, böbrç^, karaciğer; iyodca zengin olan deniz 

ürünleri, deniz yosunları, mantarlar, yeşil fasulye, soğan, sarımsak, şalgam, çilek, 

süt, iodize edilmiş tuz günlük olarak yeteri kadar alınmalıdır. 

III-Proteinler:  Hücre dokusunun esas bünyesini yapan proteinler bütün vü-

cudun % 16 sını teşkil eder. İnsan organizması protein ihtiyacını kaynağı bitkisel 

ve hayvansal olan çeşitli besin maddeleri ile günlük olarak karşılamak zorundadır. 

Hayvansal ve bitkisel kaynaklardan alınan proteinlerin ayrı ayrı birer sipesifitesi 

vardır. Proteinler kimyasal yapı olarak bir (R) çekirdeğine bağlanmış amin ve asit 

NH2 

kökünden R—CH oluşmuştur. Vücuda giren besin proteini sindirim kanalında 

COOH 

parçalanarak insan bünyesine uygun yeni bir protein oluşturarak kana ve dokulara 

girerler. Sindirim sisteminde parçalanan proteinlerin bütün amino asitleri yeni insan 

proteinlerini meydana getiremez. İnsan organizmasının yeniden sentez yapamadığı 

bir kısım amino asitleri vardır ki, bunlara esansiyel amino asitleri denir. Bu amino 

asitler doğrudan doğruya vücuda geçer. Onun için esansiyel amino asitlerin mutlaka 

vücuda hazır olarak alınması şarttır. İnsan vücudu için gerekli olan bu amino asit-

lerin sayısı 8 olup bunlar: 
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Tablo I: Çok Lüzumlu Bazı Mineral Maddelerin Belli Fonksiyonları ve günlük İhtiyacımız Olan Miktarları* 

Vücut İçin 
Lüzumlu Maden 
Tuzlan 

F O N K S İ Y O N L A R I 
Günlük 
İhtiyacımız 

Ca Kemik ve dişlerin strüktürüne girer, kanın koagulasyonu, kapiler permeabilite, anzimlerin 
aktivasyonunu sağlar ve nöro-muskuler sistemin iritasyonuna karşı tesir eder. 0.8 - 1.5 g 

Mg Nöro-muskuler sistemin iritabilitesine karşı tesir eder. Kation dengesine tesir eder. 0.4 - 0.5 g 

Na Ekstra selluler sıvının esas katiyonudur. Vücutta ozmatik basıncı ve su dengesini düzenler, 
katiyon dengesini tanzim eder. » 4 - 6 g 

K Kalp faaliyeti için lüzumludur. Nervöz ımpulslerin transmisyonunu sağlar, Müsküler' 
kontraksiyon için elzemdir. Katiyon dengesine girer. 2 - 3 g 

P Yumuşak ve sert dokuların yapı maddesine girer. Protein metabolizması için lüzumludur. 
Kas metabolizmasına, A.T.P. ye i ş t i * eder. Kemik ve diş strüktürü için lüzumludur. 1.5 - 2 g 

S Reproduction ve büyüme faktörleri arasındadır, oksido-rediiksiyon ve protein metabolizmasında 
roHi vardır. Tesbit edilememiştir. 

cı * Ekstra sellüler sıvının başlıca anyonudur. Kan ve dokuların ozmotik basıncının regülasyonunda 
müessirdir. 7 - 10 g 

Fe Hemoglobin ve miyoglobinin oksijen taşıyıcısıdır. 10 - 15 mg 

Cu Hemoglobin teşekkülüne yardım eder ve bir çok oksidan anzimlerin bünyesine girer. 2 - 3 mg 

1 Tiroksin sentezini sağlar. t 80 - 100 mg 

Mn Büyüme, laktasyon ve üreme için lüzumludur. Bir çok anzimatik sistemi aktive eder. 4.6 mg 

Zn Karbonhidrat metabolizmasına yardım eder. Normal büyüme için lüzumludur. Bazı anzimleri 
aktive eder. 10 - 20 mg • 

F Dişlerde mine bünyesine girer dişlerin çürümesini önler. 0.8 - 1 mg 

Co Vitamin (B,,) in terkibine girer, eritropoezl eksite eder. -

* Ural, Z.F. Koruyucu Hekimlik Hijyen ve Sanitanyon, A.U. Tıp. Fak. Sayı 216,1969. 



Leucine 

Izoleucine 

Lysine 

Methionine 

Tryptophan 

Phenyla lanın 

Thyreonin 

Valin 

dir. 

Sindirim sistemine giren proteinler plastik görevlerini yaptıktan sonra bir 

çok değişikliğe uğrayarak tekrar parçalanır, yıkılır, amiri kökü amonyak ve üre ha-

line gelir. Asit kökü ise karbondioksit ve su haline gelerek dışarı atılfr veya vücutta 

tekrar senteze uğrayarak glukoz ve yağ haline gelir. Ama hiç bir zaman proteinler 

vücutta ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depo edilemezler (1, 2,10,11). 

Proteinlerin Özellikleri, Günlık Minimum ve Optimum Protein 
İhtiyacımız ve Vücudun Proteine En Fazla Tahammül Sınırı: 

Proteinler vücudun en esaslı plastik unsurudur. Günlük rasyondan proteinler 

kaldırılırsa, vücut aç bırakılmış gibi hızla ölüme doğru gider ve protein yokluğunun 

derecesi ve süresine göre vücut kendi proteinini sarf eder. Vücut kendi proteininin 

% 35 ni kaybettiğinde ölür. Görülüyor ki, portein ihtiyacı katidir ve besinlerden 

kaldırılan proteinin boş kalan yerini diğer besin unsurları ile doldurmak mümkün 

değildir. 

Ergin, sağlıklı bir insanın günlük minimum protein ihtiyacı vücut ağırlığına 

göre 1 g./Kg olarak kabul edilmektedir. Ancak bu ihtiyaç, çocukluk çağında, gebe-

likte, laktasyon devresinde, hastalıkların nekahat devresinde, kas faaliyeti ile çalı-

şanlarda artar. Kişinin yaş ve fizyolojik durumuna göre günlük minimum protein 

ihtiyacı aşağıda verilmiştir. 

Günlük protein ihtiyacımızın % 40 hayvansal, % 60 bitkisel kaynaklı besin-

lerle karşılamak zorundayız. Çünki, bitkisel kaynaklı besin maddeleri esansiyel ami-

Yaş ve fizyolojik durum Günlük protein ihtiyacı (g./Kg) 

1-3 yaş 

3-5 " 

5-15 " 

15-17 " 

17-21 " 

21 yaştan sonra 

Gebelikte 

Laktasyonda 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 
2 

2 
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no asitlerinden ya fakirdir veya hiç ihtiva etmezler (soya fasulyesi, legümenler, 

susam, pamuk, ayçiçeği proteinleri esansiyel amino asitlerini içerirler). Esansiyel 

amino asitlerini alamayan vücutta, alamadığı esansiyel amino asitlerin özelliğine 

göre arızalar, hastalıklar ortaya çıkar ve nihayet organizmayı ölüme götürür. 

Bu kadar önemli rolü olan ve günlük rasyonumuzda mutlaka şart olan prote-

enlerin fazlalığına karşı da vücudun bir tahammül sınırı vardır. Bu sınır günlük ola-

rak 250 g. dır. 

Hemen şunu hatırlamak geı'ekir ki, 250 g et veya süt, balık, yumurta ve ben-

zeri besinlerin içerdikleri protein miktarı da 250 g değildir, çok daha azdır. Tablo 

II de bazı besin maddelerinin içerdiği pnotein ve amino asitlerin miktarları görül-

mektedir. 

Proteinlerin beslenmedeki rolü insan sağlığı bakımından önemlidir. Bugün 

dünyadaki açlık ve fena beslenme durumunun asıl sebebi protein noksanı, özel-

likle esansiyel amino asit içeren protein noksanıdır ve yetersizliğidir. 

Proteinlerin beslenmede rolü ve önemi şöyle özetlenebilir: 

1—Aşınma, parçalanma ve salgı ile devamlı kaybı olan organların eskiyen 

hücrelerini yenilemek, yenilerini yerine koymak, organizmanın büyümesi, gelişmesi 

için yeni hücreler yapmak üzere proteinler mutlaka gereklidir. 

2— Ergin bir insan için günlük minimum protein ihtiyacı kilo başına 1 g. dır. 

Büyüme çağında olanların, kayıpları fazla olanların, gebelerin ve laktasyonda olan-

ların protein ihtiyacı 1 g/Kg dan fazladır. 

3— Proteinlerin vücuttaki rollerini yapabilmeleri için esansiyel amino asitle-

rini içermesi gereklidir. Bunun için günlük protein ihtiyacımızın % 40 hayvansal, 

% 60 bitkisel kaynaklardan karşılanmalıdır. 

4— Normal beslenmede diğer besin unsurlarını da belirli oranlarda olmak üze-

re proteinlerle birlikte almalıdır. 

5— Vücut, günlük 250 g proteine tahammül edebilir. 

ENERJİTİK BESİN UNSURLARI: 

Karbonhidratlar: 

Vücutta kolaylıkla yanarak organizmanın enerji ihtiyacını karşılarlar. Bunun 

yamsıra vücutta protein tahribini azaltarak protein tasarruf ettirirler. Nükleik asit-

lerin, glikoproteinlerin, glikolipidlerin bileşimine ve protoplazma proteinleri arasına 

girerek plastik rol de oynarlar. 

Karbonhidratlara vücudun tahammül sınırı da çok geniştir. 
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Yağlar: 
1—Vücutta yandıkları zaman karbonhidrat ve proteinden daha fazla enerji 

meydana getirirler. 

2— Dokuların ve organların bünyesine girer ve plastik görev de yaparlar. 

3— Deri altında bir tabaka halinde bulunarak vücuttan fazla ısı kaybını ön-

lerler. 

4— Vücutta normal olarak değişik yerlerde toplanarak vücudun estetik şek-

linde müessirdir ve vücudu travmalardan korurlar. 

5— Yağda eriyen vitaminlerin absorbsiyonunu sağlarlar. 

6— Protein tasarruf ettirirler. 

7— Vücutta depo edilerek yedek enerji kaynağı olurlar. 

8— Yemeklere lezzet kazandırırlar. 

Yukarıda sayılan görevler için erişkin sağlıklı bir kişinin yağa olan günlük 

optimal ihtiyacı kilogram başına 1 gramdır. Vücudun yağa günlük tahammül sınırı 

ise 200 g. dır. 

İhtiyacımız olan yağları hayvansal ve bitkisel kaynaklardan karşılarız. Yağla-

rın yenme ve besleyici kıymetleri organoleptik vasıflarına, hazım ve rezorpsiyon 

kabiliyetlerine, içerdikleri vitaminlere ve esansiyel yağ asitlerine (bünyelerindeki 

doymamış yağ asitleri) ve kolaylıkla elde edilmelerine, satın alınabilmelerine göre 

değişir. Organoleptik vasıfları iyi olan, ağızda donmayan, sindirim sisteminde ko-

laylıkla sindirilip rezorbe olan yeterli miktarda esansiyel yağ asitlerini ve vitamin-

leri içeren yağların hepsi aynı besleyici değerdedir. 

BESİN UNSURLARININ ENERJİTİK KIYMETLERİ VE VÜCUDUN GÜN-

LÜK ENERJİ İHTİYACI 

Vücut yaşamak için enerji sarfeder, hayat enerji değiştirmekle meydana çıkan 

bir olaydır, bu enerjiyi 1- Çeşitli organların hareket yapmak veya kuvvet sarfet-

mek suretile çalışabilmesi için gerekli olan nıgkanik kuvveti elde etmek, fizyolo-

jik fonksiyonlarını devam ettirebilmek, 2— Deriden ve ciğerlerden daima dışarı çı-

kan sıcaklığı telafi ederek, vücudu, yaşamak için ihtiyacı olan optimum sıcaklıkta 

tutabilmek için gerekli olan sıcaklığın oluşuna sarfeder. 

Buna göre: 

Enerji ihtiyacı 

Bazal metabolizma enerjisi Normal aktivite, iş ve 
termoregülasyon enerjisi 
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Termik enerji Fonksiyonel enerji 

— Tansiyon müsküler 

— Sekresyon faaliyeti 

— Kalb, ciğer ve diğer 

iç organların faaliyeti 

Organizma bu ihtiyaçları için sarf edeceği enerjiyi, yediği besin maddelerinin 

bünyesinde saklı ve gizli bulunan kimyasal enerjiden elde eder ve bu maddelerin 

vücutta yanması ile meydana çıkan enerjiyi kendisine gerekli olan ısı veya mekanik 

ve fonksiyonel enerji haline değiştirerek sarfeder. Bu suretle insan vücudu kimyasal 

enerjiyi ısı, hareket ve fonksiyonel enerji haline değiştiren bir motor olarak vazife 

görür. Bu erejinin ölçüsü:. 1 Lt distile suyun sıcaklığını bir derece (14.5°C den 

15.5 C ye) yükseltmek için gerekli olan ısıyı gösteren bir büyük kaloridir. 

Enerji  kaynakları.-Organik  olmayan besinler, maden tuzları ve organik bünyeli 

bulunan fakat termik makinelerle yüksek kalori veren diğer hidrokarbonlar vücutta 

enerji yapamazlar. Organizmanın kullandığı, sarfettiği enerjiyi ancak vücutta yan-

dıkları zaman bu kudreti verebilen karbonhidratlar., yağlar ve proteinler gibi or-

ganik besin unsurları temin ederler. 

Besin  unsurlarının  enerjitik  kıymetleri:  Termoşimi esasları ile tesbit edilmiş-

tir ki: 

1 g saf protein yandığı zaman 5.65 kalori 

1 " " yağ " " 4.45 " 

1 " " Karbonhidrat » " 4.1 " 

meydana getirir. Fakat besin unsurlarının vücudun enerji ihtiyacını karşılamadaki 

kıymetleri doğrudan doğruya onların laboratuvarda yandıkları zaman verdikleri ka-

lori miktarını gösteren rakamlarla ölçülmemelidir. Çeşitli besin unsurlarının enerji 

yapabilmeleri, vücutta kolay ve çabuk yanabilmeleri derecesine göredir. Oysa, kar-

bonhidratlar, yağlar ve proteinlerin organizmada okside olma, yanma kabiliyetleri 

birbirinin aynı değildir. Bunlar arasında en kolay ve en çabuk yanarak fizyolojik 

enerji haline dönüşen karbonhidratlardır. Yağlar ve proteinler daha zor okside olur-

lar ve daha geç yanarlar. Bu sebeple: 

4t 

1 g protein vücutta yandığı zaman 4 kalori, 1 g yağ 9 kalori, 1 g karbonhid-

rat 4 kalori meydana getirir. 

İzodinami:  Aynı kaloriyi meydana getirebilmek üzere besin unsurlarının bir-

birlerinin yerlerine konulmasına "İzodinami" ve ayrı kaloriyi veren besin unsurları 

miktarlarına da bunların "izodinam ağırlıkları" denir, örneğin, 1 g yağın kalorisini 
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veren 2.25 g protein miktarı 1 g yağa izodinamdır. Bunun gibi 1 g protein kalori-

sini veren 0.45 g yağ da 1 g proteine izodinamdır. Fakat bu izodinami kanununa 

göre protein, yağ ve karbonhidratlar beslenmede biri birinin yerine konamaz. 

Çünki, her bir unsuruna vücudun özel ihtiyacı vardır ve aynı zamanda besin unsuru-

nun günlük miktarına vücudun tahammül sınırı farklıdır. Ancak her bir besin unsuru 

grubunda bulunan besin maddeleri kendi aralarında biri birinin yerine konabilir, 

örneğin, et yerine süt, peynir, yumurta veya balık gibi (1,2, 3, 6,10,11). 

Bununla beraber besin maddelerinin enerjitik kıymetlerini ölçmek için bu-

gün elimizde mevcut ölçü yine kaloridir ve pratikte bu maddelerin beslenme planın-

daki miktarlarına yine izodinami hakimdir. Fakat bu izodinami, besin unsurunu kal-

dırıp yerine aynı kaloriyi temin eden diğer besin unsurunu koymak değildir. 

Vücudan  ihtiyacı  olan  enerjinin  miktarı:  Vücudun enerji sarfiyatı önce kişiye 

ve kişinin istirahatte bulunduğuna veya çılıştığına göre değiştiği gibi ikinci dere-

cede birtakım faktörlere göre de azalıp çoğalabilir. 

Organizmanın yaşamasının mecburi ve minimum sarfiyatı yani bazal metabo-

lizma en son yemekten 10-12 saat sonra effektif hararetin konfor mıntıkasında 

(20° - 21 °C) mutlak istirahatte bulunan bir insanın sadece yaşamak için sarfetti-

ği enerji miktarıdır. Bu da kalp, solunum, barsak kaslarının çalışmasına, sekresyon 

faaliyetine, istirahatte devam eden kas tonüsüne ve termo-regülasyona sarf olunur. 

Yapılan deneylere göre 65 kilo ağırlığındaki bir insan için bu sarfiyat kadın-

larda biraz daha az olmak üzere erkeklere kilo başına 25 kalori hesabı ile 24 saatte 

1600 kaloridir. Fakat bu sayı sabit değildir. Çeşitli faktörlere göre değişir. Bu 

faktörler: 1— Organizmanın bünyesi ve fizyolojik şartları kişisel faktörler, 2— Çev-

re faktörleridir: 

1- Kişisel Fakterler: 

a) Vücuttan dışarıya sıcaklık çıkmasını idare eden termoregülasyon sisteminin 

faaliyet tarzı ısı şeklinde çıkan enerji sarfiyatında büyük rol oynar. 

b) Ağırlık, enerji sarfı vücut ağırlaştıkça azalır ve kilo azaldıkça çoğalır. 

c) Vücut yüzeyi, vücut yüzeyinin genişliği bazal metabolizmada çok büyük rol 

oynar. Mutlak istirahatte bulunan bir insanda kalori kaybı vücut yüzeyinin genişliği 

oranında çoktur. Bu genişlik çocuklarda fazladır. 

d) Bünye ve teşekkül tarzı, vücudun kas, kemik ve yağ dokularının teşekkü-

lüne göre bazal metabolizma değişir. Bir atlet vücudunda, istirahatte minimum ener-

ji sarfiyatı aynı kiloda olan ve atlet olmayan bir vücudun sarfiyatına göre % 7—8 

kadar artar. 

e) Cins, bazaî metabolizma kadınlarda erkeklere oranla daha düşüktür. Gebe-

likte bazal metabolizma artar. 
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f) Yaş, bazal metabolizma gençlede fazladır ve kişi ihtiyarladıkça azalır. 

g) İç salgı bezlerinin bazal metabolizma üzerindeki etkisi çok büyüktür. Bu-

rada bilhassa tiroidin tiroksini çok önemli rol oynar; tiroksin fazlalığı ile bazal 

metabolizma %-lS e kadar artabilir. Miksödemde % 30-40 kadar düşer. 

h) Uykuda metabolizma, % 5-10 oranında düşer. 

i) Beslenme tarzı, bazal metabolizmada rol oynar. 

- Aynı besin maddeleri ile devam ettirilen beslenme şekli bazal metaboliz-

mayı,düşürür, aksine olarak daima değişen besin maddelerini alan kişilerde maksi-

mum enerji sarfiyatı yükselir. 

- Yetersiz beslenme veya açlık (subnütrisyon, starvasyon veya inanisyon) 

bazal metabolizmayı düşürBr (% 29-30). 

2- Dış Çevrenin Etkileri: 

Çevre sıcaklığı effektif hararetin konfor mıntıkası altına düşerse bu düşüklük 

oranında vücudun ısı sarfiyatı artarak bazal metabolizma yükselir. 

NORMAL ŞARTLARDA YAŞIYAN VE İŞ GÖREN VÜCUDUN ENERJİ 

SARFİYATI 

Bazal metabolizma, uygun bir sıcaklıkta ve tam bir istirahatte yaşıyan bir 

vücudun sadece yaşamak için sarfettiği enerji miktarıdır. Bu miktar üzerinde hiç 

bir eksiltme yapılamaz. 

« İnsan, bazal metabolizma seviyesinde enerji sarfederek de normal olarak yaşı-

yamaz. Yemek, içmek, giyinip soyunmak, bazı fizyolojik ihtiyaçlarını görmek ve 

çevre münasebetlerini temin etmek için enerji sarfettiği gibi (normal faaliyet ener-

jisi) ayrıca bunlara ilaveten iş görmek suretiyle de önemli miktarda enerji sarfeder. 

şu  halde  bir  insanın  enerji  ihtiyacı:  Bazal metabolizma +normal faaliyet ener-

jisi + iş enerjisi olmak üzere hesaplanmalıdır. 

Enerji sarfını arttıran fizik faaliyetin derecesine göre vücudun enerji ihti-

yacını tesbit etmek, günlük besin rasyonunun saptanmasında daima araştırılacak 

bir esastır. 

Günlük enerji ihtiyacımızı basit ve makul bir ölçü ile saptayabilmek için daha 

önce verdiğimiz: (Enerji ihtiyacımız = bazal metabolizma 4- normal faaliyet ener-

jisi + iş enerjisi) formülüne uymak doğru olacaktır. Bu formüle göre bazal meta-

bolizma değeri 1400-1600 kalori, normal faaliyet enerjisinin değeri 400-600 ka-

loridir. İş enerjisinin değeri ise, yapılan işin özelliğine (hafif, orta, ağır, çok ağır) 

ve süresine göre değişir. 

Hafif  işler:  Daktiloluk, terzilik v.b. sbfshşv 
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Orta  işler:  Ayakkabıcılık, doğramacılık, temizlik v.b. 

Ağır  işler:  Ağır doğramacılık, hafif demircilik, normal askeri faaliyetler v.b. 

Çok  ağır  İşler:  Kömür ve diğen maden işlerinde çalışmak, ağır demircilik, 

odun kesicilik, ağır spor, ağır askeri faaliyetler v.b. 

Bu faaliyetlere göre: 

Hafif işler için çalışma saati başına 50- 75 kalori, 

Orta 75-150 " 

Ağır 150-300 " 

Çok ağır 300-400 " 

ile ihtiyaç tesbit edilir. Tesbit edilen bu ihtiyacı karşılamak için vücudun ihtiya-

cı olan plastik besin unsurlanını optimum miktarlarda temin etmek, vücudun ta-

hammül sınırını da göz önünde bulundurarak çeşitli besin unsurları arasında esas 

oranları bozmadan vermektir. Bu esas dahilinde vücudun günlük kalori ihtiyacının 

% 10-20 si proteinlerle, % 20-30 u yağlarla, geri kalan % 50-70 i karbonhid-

ratlarla karşılanmalıdır. Örneğin, günde 2400 kalorilik enerji ihtiyacı olan bir insan 

bu 2400 kalorinin: 

% 15 hesabı ile 360 protein kalorisini - 90 g protein ile, 

% 20 " " 480 yağ kalorisini = 53 g yağ ile, 

% 65 " " 1560 karbonhidrat kalorisini =390 g karbonhidrat 

ile karşıla malıdır. Burada dikkat edilecek bir husus, 90 g proteinin % 40'ını hay-* 

vansal, % 60'ını bitkisel kaynaklı besin unsurları ile karşılamasıdır. 

KATALIZÖR BESIN UNSURLARı 
Şimdiye kadar mütalaa ettiğimiz besin unsurlarının kimyasal yapıları ve fiz-

yolojik görevleri anlaşıldıktan sonra, bir insana yalnız plastik ve enerjetik olmak 

üzere tek başına protein, yağ, karbonhidrat ve maden tuzlarından oluşturularak 

düzenlenmiş sentetik bir besin verilirse bu rasyondaki besin unsurlarının vücudun 

beslenme ihtiyacını tamamen karşılayamadıkları ve sonunda önemli birtakım arı-

zaların ortaya çıktığı görülür. Bir çok deneyler ve klinik tetkikler, normal beslene-

rek yaşamak için plastik ve enerjetik besin unsurlarının yanında vücudun hemen bü-

tün fizyolojik faaliyetinde .görev almış birtakım faktörlerin de bulunmasına ihtiyaç 

olduğunu göstermiştir. Bu maddelerin besin rasyonunda bulunmayışı organizmanın 

büyümesinde, bir çok fizyolojik vazifelerin yapılmasında, beslenme dengesinde 

ölüme kadar giden vahim bozukluklar meydana getirmektedir. Bu maddeler ne doğ-

rudan doğruya plastiktir ve ne de enerjitiktir, yani ne yeni hücre yapmak ve eski-

yen, aşınan hücreleri tamir etmek için bir materyaldir ve ne de vüvutta yanarak 

enerji meydana getirebilirler. Bunlar bir ferment, bir katalizör gibi çok küçük mik-

tarları ile, yalnız varlıkları ile hemen hayati vazifeleein yapılmasında aracı olarak 
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rol oynarlar. Metabolizmaya kumanda ederler. Vücutta katalizör vazife gören bu 

besin unsurları: Bir kısım maden tuzları, bazı amino asitler ve vitaminlerdir. Bun-

lardan maden tuzlarını, amino asitleri, organizmada gördükleri işleri daha önce mü-

talaa etmiş bulunuyoruz (4, 5, 7, 8,10,11). * 

Vitaminler 

Vitamin ismi Funk tarafından verilmiştir. Vitaminlerin varlıklarının anlaşıl-

masının tarihi yeni olmasına rağmen, yokluk veya azlıklarından ileri gelen arızalar 

veya hastalıklar çok iskiden beri biliniyordu. Vitamin yokluğundan ileri geldiği 

ancak son senelerde isbat edilerek sebepleri öğrenilmiş olan hastalıklar, seyir ve 

yayılmalarındaki benzeyiş sebebi ile yakın zamanlara kadar bir zehirlenme veya bir 

enfeksiyon zannnedilmiştir. 

Vitaminlerin keşifleri, mahrumiyetlerinin yaptığı arızaların- deneysel olarak 

tetkik ve araştırılması ile mümkün olmuştur. Bu arızalar gerek zorlu bir yokluk ve 

gerekse deneysel veya fena idare edilen bir beslenme rejimi nedeniyle yalnızca tabii 

vasıflarından mahrum besinlerle beslenmek mecburiyeti olduğu zaman meydana gel-

mekte ve avitaminoz veya hipovitaminoz ismi altında toplanan muhtelif klinik tab-

lolar halinde görülmektedir. 

Beriberi, skorbüt çok eskiden beri bilinen hastalıklardır. Skorbüt medeniyet 

kadar eskidir, hatta Hypocrat bile skorbütü bazı belirtileri ile tarif etmiştir. Taze 

sebze ve meyvaların yokluğu ile skorbütün meydana çıktığını önce 1757 tarihinde 

İngiliz deniz doktorlarından Lind ve sonra Fransa'da Mache bildirmişlerdi. Aynı 

doktorlar o zaman limon suyunun skokbüt arızalarını iyi etmeğe kafi bir deva ol-

duğunu da söylemişler, fakat hastalığın etiyolojisi hakkında bir şeyden bahsetme-

mişlerdi. Vitaminlerin mevcudiyeti hakkında ilk deneysel araşıtırmayı yapan Hol-

landa'lı Eijkman'dır. öyle denilebilir ki, vitamin tarihi Eijkman'ın çok değerli görüş 

ve deneyleri ile başlar. 

Bundan sonra vitaminler üzerinde çalışmalar her tarafta hızlanmıştır. Bugün 

keşfedilen vitamin sayısı 24'ü bulmuştur. Ayrıca, vitajen ismi altında protein sını-

fından bazı esansiyel amino asitler ve yağ sınıfından esansiyei yağ asitleri de bulun-

maktadır. 

Çalışmaların verdikleri sonuçlara göre vitaminler hakkında bugünkü bilgimizi 

şu şekilde özetliyebiliriz: 

1- Tabii besin maddelerinin bünyesinde, yalnız varlıkları ile ve çok az miktar-

ları ile organizmada çok önemli hayati vazifeler gören vitamin ismini verdiğimiz 

- minimal maddeler vardır. 

2— Bu maddeler biyokimya bakımından birer katalizördürler, diastazlar, fer-

mentler gibi çok az miktarları ile iş görürler. Fakat kendileri bizzat ferment değiller-
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dir. Çünki, hiç bir enzimatik reaksiyon vermezler. Bunlar daha ziyade organizma 

enzimlerinin prostetik (co-enzyme, cofermen) gruplarını teşkil ederler. 

3- Yakın zamanlara kadar mahiyeti iyi tanınmamış olan bu faktörler bugün 

saf olarak elde edilebilmektedir ve çoğu sentez edilebilmektedir. 

4- Organizmadaki  rolleri:  Bir kısmı vücudun morfojenezinde, fetüs teşekkü-

lünde, büyümede, kemikleşmede, diş yapısında, bir kısmı da çeşitli fizyolojik funk-

siyonlarda, metabolizma ve hücre solunumunda etkin olurlar. 

5- Hormonlarla münasebetleri gayet önemli olduğu gibi organizmadaki gö-

revleri bakımından çeşitli vitaminlerin birbirleriyle münasebetleri de mühimdir. Bir 

çok vitaminler organizmada çeşitli hormonlarla sinerjik veya antagonist olarak va-

zife görürler. Vitaminlerin optimal tesiri aynı zamanda organizmada hormonların 

mevcudiyetine bağlıdır. İnsan vücudunda hormonsuz vitamin ve vitaminsiz hormon 

fizyolojik şartlarda etkili olmamaktadır, örneğin, B, vitamini insülin ile, C vitami-

ni kortiko sürrenal ve hipofız hormonu ile, E vitamini testikül, hipofiz hormonu ile 

sinerjiktir. A vitamini ise tiroksine karşı tamamen antagonist etki eder. 

etki eder. 

Vitaminler  arasındaki  ilişkiye  gelince:  Bir çok vitaminler birbirlerinin etki-

sini tamamlayıcıdır. B 1 ( B2 , B6 ve PP vitaminleri optimal etkilerini beraber bulun-

dumları zaman yaparlar. A vitamini D vitamininin fazlalığını yok ettiği gibi, A vi-

tamininin fazlalığı da D vitamini noksanlığını şiddetlendirir. B6 vitamini ile F vi-

tamini (Burr faktörü) arasında bir sinerjizm mevcuttur. A vitamini ile C vitamini 

arasında da antagonizm bulunduğundan bahsedilmektedir. 

Vitaminlerin fizyolojik görevleri, organizmanın ihtiyacına cevap verecek mik-

tarlarda ve aralarında mevcut olan oranların muhafazasına bağlıdır. Tek taraflı 

vitamin yüklemeleri bu münabsebeti bozarak diğer vitaminlere olan ihtiyacı norma-

lin üstüne çıkartır ve bu sağlanmadığı taktirde birtakım arızalar baş gösterir. 

6— Herbirinin yokluğu ile avitaminoz ismi altında tanıdığımız hastalıklar 

meydana gelir. Vücudun ihtiyacına yetmeyecek kadar miktarlarının az olmasıyla 

da hipovitaminoz belirtileri ortaya çıkar. Genellikle bir vitaminin, yükleme tedavisi 

gayesi: ile fazla miktarda verilmesi vücudda diğer vitaminlere olan ihtiyacı normal-

den fazlaya arttırabilir ve neticede normal miktarda verilmesine rağmen bu vitamin-

lerin hipovitaminozuna sebep olabilir. 

7— Vücutta çok az miktarları ile etkin olan bu faktörlerin fazlalıklarını za-

rarlı olup olmadıkları (hipervetamlftoz tehlikesi) halen incelenmekte olan bir ko-

nudur. Bu tehlike vitaminlerin besin maddeleriyle alınmasından değil bilhassa far-

masötik preparatlar halinde ve çok yüksek dozlarda vücuda girmelerinden doğa-

bilir. 
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8-Vitaminlerin ekseriyetinin hakiki kaynağı bitkilerdir. Mayalar, proto-

zoerler ve bazı bakteriler de vitamin yapmaktadırlar. İnsan vücudu kısmi olarak an-

cak bazı vitaminleri yapmaktadır (A, D, H, K vitaminleri gibi). 

9-̂  Şimdiye kadar yalnız bir beslenme faktörü olarak tanıdığımız vitaminler 

son zamanlarda tedavi sahasında da kıymet kazanmışlardır. 

10- Vitaminlerin organizmadaki etkisini azaltan veya yok eden antivitaminler 

de mevcuttur, örneğin, Dicumarol .maddesi K vitaminini, çiğ yumurtada bulunan 

Avidin de H vitamininin etkisini yok eder. Bazı hayvan dokularında bulunan tiami-

nazların B! vitaminini tahrip ettiği söylenmektedir. Sebze ve meyva hücrejerinde 

bulunup bu maddelerin kıyılma ve parçalanması ile meydana çıkan oksidan enzim-

ler de C vitamininin tahribinde rol oynarlar. Bazı kimyasal maddeler, örneğin, sül-

famidler, pritamidler bir kısım vitaminlere veya vitamin yapan barsak florasına karşı 

tahrip edici etkiler yaparlar. 

11- Vitaminlerin bazısı az bazısı çok olmak üzere dış etkenlere (oksidasyon, 

kaleviler, sıcaklık, ultraviola, hatta bazıları adi ışık) karşı hassastırlar. 

12—Vitaminlerin besin maddeleri içindeki miktarları hakkında verilen rak-

kamlar ekseriya birbirine uymamaktadır. Bunun bir sebebi vitamin araştırma ve ta-

yininde uygulanan teknik değişikliklere, diğer bir sebebi de çeşitli besin maddeleri-

nin iklim, toprak, toplanma, nakil, depo etme şartlarındaki değişikliklere aittir. 

13— Eskiden savaş, muhasara ve uzun deniz yolculukları gibi durumlarda, in-

sanların yalnızca bazı sayılı besin maddeleriyle beslenmek zorunda kalmaları sonucu 

büyük felaketler halinde meydana gelen vitaminsizlik hastalıkları bugün sebepleri 

ve önlenme çareleri bilindiğinden eski vehametini kaybetmiştir. 

Bugünkü Şartlarda Vitaminsizlik: 
A) Ekzokaras  Sebepler: 

a) Zorunlu bir yokluk (vitaminli besinleri bulamamak), 

b) Bilgisizlik, fakirlik ve özellikle fena tertip edilmiş bir tedavi rejimi yüzün-

den tek taraflı beslenme, 

c) Besin maddelerinin elde edilmesi ve rafinismanında veya mutfaklarda yapı-

lan (sıcaklık, oksidasyon, radyasyon, additifler) zararlı müdahalelerle vitamin-

lerin parçalanması, 

B) Enterokaras  Sebepler: 

a) Vitamin rezorbsiyonunun bozukluğu ve barsaklarda tahribi dolayısıyla 

vitaminin organizmaya girememesi (devamlı kusmalar, kronik mide ve barsak bo-

zuklukları, barsak parazitleri, barsaklarda vitamin yapan mikroorganizmaları tahrip 

eden kimyasal maddeler; yağda eriyen vitaminler için barsağa safra akmaması veya 

barsaklarda madeni yağların varlığı). 

103 



C) Endokaras  Sebepler: 

a) Organizmada vitamin ihtiyacının çok fazla artmış olması (enfeksiyonlar, 

gebelik, süt verme, hipermetabolizma ve diğer fizyolojik ve patolojik sebepler). 

b) Organizmada vitamin Utilizasyonunu bozan sebepler ile antimetabolitler, 

tek taraflı vitamin yüklenmesi, vitaminin metaboliti olduğu besin unsurunun faz-

la alınmasından ileri gelen yetersizlikler gibi sebeplerden ileri gelmektedir. 

14- Normal şartlarda organizmanın her türlü vitamin ihtiyacım doğal besin 

maddeleri ile karşılamağa çalışmalı ve bu amaçla mecbur kalmadıkça, örneğin, 

zorunjı; olarak uygulanan çok sıkı bir tedavi rejimi, sindirim ve rezorbsiyon bozuk-

lukları* vitaminli normal besin maddelerinin tedariki yoksullukları, yapay mamalar-

la beslenmek mecburiyetleri, enfeksiyonlar ile özellikle vitamin tedavisi gerektiren 

patolojik durumlar dışında sentetik vitamin preparatlarına müracaat etmemelidir. 

15-Vitaminlere olan günlük ihtiyaç çeşitli birimlerle ifade edilir. IU, mg, 

ug gibi (6,10,11). 

VİTAMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI < 
Vitaminleri yağda ve suda erimelerine göre iki gruba ayırarak inceliyeceğiz. 

1 —  Suda  eriyen  vitaminler:  Bunlar içerisinde B kompleksi (B t , B2 , B4 , B6 , 

Bı 2) PP> pantotenik asit, biotin, folik asit, inositol ve C, H, P vitaminlerini, 

2— Yağda  eriyen  vitaminlerden  de'A,  D, E, K vitaminlerini gözden geçirece-

ğiz. Vitaminlerin kimyasal yapıları ve özellikleri üzerinde değil, fiziksel karekter-

leri, fizyolojik etkileri, muhrumiyetlerinde görülen arızaları, günlük ihtiyaçları, bu-

lundukları kaynaklar üzerinde duracağız. 

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 

Bj Vitamini (Thiamin, areurin) 

1912 de Funk'dn pirinç kabuğundan izole-ettiği B! vitaminin 1936 da sen-

tezi yapılmıştır. 

Fiziksel  özellikleri:  Suda, alkolde çözünür, yağlarda çözünmez, renksiz, hafif 

maya kokulu kristallerdir. Asitlere dayanıklı, alkalilere hassastır. 100°C de alkali 

ortamda 1 —2 saatte % 50—70 oranında harap olur. 

Fizyolojik  etkisi:  En önemli özelliği karbonhidratların organizmada oksidas-

yonlarını temin eden metabolizma üzerinde etkili olmasıdır. Bu suretle karbonhid-

rat metabolizmasında oksidasyon, dekarboksilasyon ve glikojenin resentezinde en 

önemli rolü oynar. 

Bj vitamini enzimatik rolünü, profosforik asitle meydana getirdiği esteri, 

karboksilaz enzimlerinin prostetik gruplarını teşkil ederek yapar. Bu vitaminin yok-
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luğu ile karsonhidrat metabolizmasında pirüvik asit dekarboksilasyona ve kondan-

sasyona uğrayamıyarak vücutta birikir ve bu asidin sinir sistemine etkisi ile B! 

avitaminozunda görülen belirtiler meydana gelir. B t vitamini bu özellikleri ile insü-

linle sinerjik tesir eder. 
• 

Vücutta karbonhidrat metabolizması arttıkça bu vitamine ihtiyaç o oranda 

artar (hipertroidi ve fizik ekzersizler). 

B! vitamininin dokularıfı oksijen alma kabiliyetlerini arttırması da önemli bir 

özelliğidir. Bu vitamin sindirim sisteminin faaliyetinde ve iştah üzerinde de etkili-

dir. B! vitamini optimal etkisini aynı "fizyolojik etkiyi gösteren B2 , B6 , PP vitamin-

leri ile beraber bulunduğu zaman yapar. 

Avitaminozunda, karbonhidrat metabolizmamı bozularak bunların degradasyo-

nundan ileri gelen toksik maddelerin vücutta birikmesi ile polinevritler, sağ kşlb 

hepirtrofisi, iştahsızlık, gastrointestinal atoni, kabız, meteorizm ve noroastenik be-

lirtiler görülür. Bütün belirtilerin toplandığı Beriberi adı verilen hastalık Bj avitami-

nozunun son safhasıdır. 

Günlük  ihtiyaç:  Ergin insan için 1,4 mg/günde, gebeler için 1,3 mg/günde 

dir. 

Suda eriyen bir vitamin olması nedeniyle besin maddelerinin pişirilmesi esna-

sında bir kısmı haşlama veya pişirme sularına geçer. Bu suların atılması ile vitaminin 

de atılmış olacağı unutulmamalıdır. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Tahılın germ ve kabuk kısmında bulunan Bj vitamini 

günlük ihtiyacın 1/3 ni karşılayacak miktardadır. Bu nedenle kepek içeren halk tipi 

ekmek ve unlar blutaji düşük unlara tercih edilmelidir. Et, kümes hayvanları eti, 

balık, karaciğer, kuru fasulye, soya fasulyesi, bezelye, yeşil biber zengin Bj vitamini 

kaynaklarıdır. Fakat bira mayası en zengin kaynaktır. 

B2 Vitamini (Riboflavin, Laktoflavin) 

Fiziksel  özellikleri:  Portakal sarısı renkte kristallerdir. Ergime derecesi 282°C 

dir. Suda çözeltisi sarı yeşil floresans verir. Saf halde iken ılıktan korunmak suretiyle 

ısıya dayanıklıdır. ışığa karşı çok hassastır. Alkililerle dekompoze olur. Suda eriyen 

bir vitamin olduğundan pişirme ve haşlama esnasında bir kısmı suya geçer. 

Fizyolojik  etkisi:  Organizmada çeşitli enzim sistemlerinin prostetik gruplarını 

teşkil eder, sellüler oksadasyonda tesirli olan bir faktördür. B2 vitamini organizma-

da başta karbonhidrat metabolizması olmak üzere lipitlerin ve proteinlerin metabo-

lizmasını idare eden çok önemli bir faktördür. Karbonhidrat metabolizmasındaki 

rolü nedeniyle bu metabolizmada görevli bulunan Bt vitamini ve hormonlarla yakın 
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Besinlerde Vitamin B, Miktarı (1) 

mg. olarak 
Besin Maddesi 100. g. da Vit. B, 

Beyaz ekmek 0.18 

Mısır 0.41 - 0.67 
Çavdar 0.41 - 0.50 
Buğday , 0.32 - 0.84 
Buğday Unu % 85 0.40 
Elma (Çiğ) 0.04 
Muz 0.04 
incir (Taze) 0.06 
Grape Fruit 0.05 
Portakal ' 0.10 
Badem (Kabuklu) 0.240 
Kestane 0.20 
Fasulye (Kuru) " 0.60 
Soğan 0.030 
Patates (Çiğ) 0.110 
Soya Fasulyesi 1.140 
Ispanak 0.12 
Hayvansal Besinler: 
Peynir 0.02 
Yumurta Şansı (Çiğ Tavuk) 0.30 
Yumurta Akı (Çiğ) 0. 
Uskumru Balığı 0.090 
Sığır Eti 0.07 
Böbrek 0.30 
Beyin . 0.10 
Karaciğer 0.30 
Kalb (öküz) 0.60 
Dana Eti 0.10 
Piliç Eti 0.10 
Bira 0.004 
Bal Eser 
Bira Mayası 9.69 
Bir Pound (453 gram) Ekmekte B, 

Tam Buğday Ekmeğinde 1.3 
Beyaz Ekmekte 0.3 
Zenginleştirilmiş Ekmekte 1.5 
Tam Pirinçte (100 gramında) 100 — 500 gama 
Temizlenmiş Pirinçte (100 g. da) 40 — 50 " 
Pirinç Kabuğunda (100 g. da) 1800 - 2400 " 

(1) The Composition'of Foods, R.A. Mc Cance and E.M. Widdowson, 
Medical Recearch Council, 1960. 
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ilişkisi vardır (özellikle B6 , PP). B2 vitamininin önemli özelliklerinden biri de göz 

de retinada fosforik asitle birleşik halde bulunaraka görmede etkeli olmasıdır. B2 

vitamini, ışınları retinanın çok hassas olduğu sarı yeşilimtrak ışığa değiştirerek reti-

nanın görme kabiliyetini arttırır. Bu suretle retinanın fotosensıbl karekteri üzerinde 

etki eder. 

B2  avitaminozu:  a) Hayvanlarda; B2 vitamininden yoksun rejimle beslenen 

farelerde büyümenin durduğu ve deride belirgin bir kızartı, iltihap olmaksızın kıl-

ların pellat plakları halinde düştüğü, kirpiklerin seröz bir eksüda ile yapıştığı, 

korneada vaskülarizasyon meydana geldiği görülür, b) İnsanlarda; barsaklarda yağ 

ve karbonhidrat rezorbsiyonunun bozulduğu, belirgin bir steatore meydana geldiği, 

çocuklarda büyüme geriliği, kornea vaskülarizasyonu, papiller glosit (dil mantar 

halini alır), fotofobi, sklera konjestionu, bilhassa burun ve dudaklar hizasında yüzde 

deskuamasyonla beliren ekzamaların meydana gelişi ve gözün görme hassasiyetinin 

azaldığı kaydedilmiştir. 

Günlük  ihtiyaç:  0.4-1.6 mg/günde. • 

Bulunduğu  kaynaklar:  Buğdayın germ kısmı ve kabukları, yeşil sebzeler, süt, 

yumurta, karaciğer, balık. En zengin kaynak ise bira mayasıdır. 

B6 Vitamini (Pridoksin, Adermin) 

Fiziksel  özellikleri:  Renksiz, acı lezzette kristallerdir. Ergime derecesi 160°C 

dir. 

Fizyolojik  etkisi:  Organizmada B 1 ( B2 , PP vitaminleri ile sinerjik olarak etki 

eder. Yalnız başına insanlarda hususi tesiri anlaşılamamıştır. Genellikle biyolojik-

man çok aktif bir maddedir, metabolizma üzerinde tesirlidir. Özellikle doymamış 

yağların ütilazasyonunda ve proteinlerin metabolizmazında etkilidir. B6 vitamini 

doymamış yağlarda bulunan Burr faktörü ile sinerjik olarak etki etmekte ve amino 

asitlerin dekorboksilasyonunda önemli rolü bulunmaktadır. Bundan başka eritro-

poezde, kalb ve sinir hücrelerinin normal fonksiyonlarında etkili olduğu bildirilmek-

tedir. 

B 6 vitamini  yetersizliği:  İnsanlarda aşikar bir yetersizliği görülmemiştir. 

Günlük  ihtiyaç:  Erginler için 1.2—1.5 mg/günde, 

Bebekler için 0.2-0.4 mg/günde, 

Buluğ çağı için 1.6-2 mg/günde, 

Gebelik ve Laktasyonda 2.5 mg/günde. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Et, süt, kümes hayvanları, balık, yeşil sebzeler, patates. 

PP Vitamini (Nikotinik Asit, Nikotinamid, Anti Pellegıa Faktörü 

Fiziksel  özellikleri:  Nikotinik asit iğneler şeklinde kristalize olan renksiz, 

bir vitamindir. Nikotinamid aynı karekterde kristallerden ibarettir. İkisi de sıcak-

lığa, oksadasyona dayanıklıdırlar. 
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Fizyolojik  etkisi:  İnsan ve hayvan hücrelerinde enzim sisteminin bünyesine iş-

tirak ederek ko-enzimlerin yapıcısı bir vitamindir. Ko-enzimler (l-ll) özellikle kar-

bonhidrat metabolizmasını yapan hücrelerde bulunur. Diğer taraftan hidrojen vek-

törü olarak çalışan bu ko-enzimlerin aynı zamanda protein metabolizmasında da 

etkisi olduğu gibi organizmada su ve ağır madenler (Fe) metabolizmasında da rolü 

vardır. Bu vitaminden mahrum insanlarda meydana gelen deri pigmantasyonu bu 

bakımdan çok dikkat çekicidir. 

Yetersizlik  hali:  a) Hayvanlarda; Niasin'den yoksun sentetik bir rejimle besle-

nen köpeklerde, siyah dil, merkezi sinir sisteminde özellikle medulla spinaliste 

kornu posterior ve anteriorda dejeneresanslar ve bunların neticesinde refleks bozuk-

lukları, ataksik belirtiler, paralizler görülür, b) İnsanlarda; PP vitamini yetersizliğine 

bağlanan Pelligra hastalığına sebep olur. Hastalık çok defa ilk baharda görülür, elle-

rin ve açık ise kolların dış yüzlerinde, yüz, ense, boyun gibi vücudun doğrudan 

doğruya güneşe açık, deri kısımlarında önce bir yanma başlar ve buraları kızarır. 

Bu kızartılar vesiküller haline gelir, vesiküller yavaş yavaş kurdyarak kabuklanır 

ve nihayet pigmanter bir doku halinde pellegra lekeleri meydana gelir. Bundan baş-

ka dilde şiddetli kızartı, ağızda kuruluk, midede yanmalar, şiddetli ve devamlı di-

yareler halinde sindirim sistemine ait bozukluklar da görülür. 

Hastalığın üçüncü manzarası; kas atrofileri, kontraktürler, delir ve demans 

hali, dimağ faliyetinde durgunluk, yalnızlıktan hoşlanma, derin bir yeis ve depres-

yon gibi sinirsel ve psişik bozukluklardır. Bazı pellgra vakalarnda şekersiz diyabet, 

iç salgı bezlerinde doku bozuklukları, hipofis ve sürrenalde atrofi de görülmüştür. 

Pellegrada aşikar bir endikanüri mevcuttur. 

Pellegranın sadece PP yokluğundan ileri gelme bir avitaminoz olduğu çok mü-

nakaşa edilmektedir. Bir kısım yazarlar pellegranın yalnız PP vitamini yetersizliğin-

den değil aynı zamanda hayvansal protein karansından ileri geldiğini iddia etmiş-

lerdri. Hakikaten pellegraya tutulan halkın önemli bir beslenme mahrumiyeti için-

de yaşadıkları besinlerinde et, süt, yumurta gibi hayvansal proteinli maddeler bulun-

madığı görülmektedir. Bir kısım yazarlar da bazı vakalarda pellegranın ilk olarak 

değil, akut mide, barsak bozuklukları sebebiyle PP vitamininin rezorbe olunamama-

sından dolayı meydana geldiğini söylemektedirler. 

• 

Netice olarak pellegra etiyolojisinde PP vitamini tesiri muhakkak olmakla be-

raber, bu tesirin yalnız başına olmadığı ve patolojik belirtilerde bu vitamin ile ya-

kın münasebetleri olan diğer vitaminler ve özellikle başta B6 olmak üzere Bj, B2 

vitaminleri ve aynı zamanda organizmada azot dengesini idare eden hayvan prote-

inlerinin yetersizliğinin de rolü olduğu kabul edilmelidir. Bu bakımdan pellegrayı 

bugün multibil avitaminoz olarak ele almak daha doğrudur*. Bu suretle kronik mide 

• barsak hastalıklarından ileri gelen sekonder pellegra ile gebelikte PP vitamini sarfiya-

tının çok fazla artması ile meydana gelen belirtileri de izah etmek mümkün görül-

mektedir. 
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Günlük ihtiyaç: Ergin insan için 18 mg/günde 

0-1 yaş grubu için 5-8 " 

1-10" " " 9-18 " 

Bulunduğu  kaynaklar:  Hayvansal ve bitkisel proteinler; et,kümes hayvanları, 

balık, yer fıstığı, tahıl, yeşil yapraklı sebzeler, patates, baklagiller, süt. 

Pantotenik Asit 

Fiziksel  özellikleri:  Saf pantotenik asit, soluk sarı renkte yağlı bir sıvıdır. 

Asit reaksiyonda bir maddedir. 

Fizyolojik  etkisi:  Vücutta etkisini ko-enzim A bünyesinde yapar. Bu enzim 

yağ asitlerinin oksidasyonundan karbonhidrat metabolizmasına kadar çeşitli biyo-

kimyasal reaksiyonlarda rol oynar. Bütün hücreler için gerekli olduğu, özellikle cilt 

ve mukoza yapısı için gerekli olduğu bildirilmektedir. 

Günlük  ihtiyaç:  Kesin olarak bilinmemekle beraber 5-10 mg/günde olarak 

tavsiye edilmektedir. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Hayvansal besinler, tahıl ve baklagillerde mevcuttur. 

Folik Asit 

Fiziksel  özellikleri,  Portakal sarısı renkte ve asit reaksiyonda kristallerdir. 

Suda çözünür, güneş ışığına, oksidasyon ve alkalilere karşı hassatır. 

Fizyolojik  etkisi:  Makrositer anemide hematopoez üzerine ve agranülositoz-

da lökopoez üzerine etkili bir faktördik. Pernisiyöz anemide, spru da, gebelik ve pel-

legra anemilerinde B , f vitamini ile beraber optimal etkisini yapar. Anemilerde kan 

tablosu üzerinde etkisi olan bir faktördür. 

Günlük  ihtiyaç:  0—1 yaş için 50 mg/günde 

Erişkinler için 400 mg/günde 

Gebeler için 800 mg/günde 

Laktasyonda 600 mg/günde 

t 

Bulunduğu  kaynaklar:  Et, süt, karaciğer, böbrek, tahıl, yeşil yapraklı sebze-
ler. 

Bj 2 Vitamini - Cobion 

Fiziksel  özellikleri,  Prizmatik, koyu kırmızı kristallerdir. 
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Fizyolojik  etkisi:  Kemik iliğindeki primer sellülden normal eritropoezi idare 

ederek eritrosit teşekkülünün normal safhasını temin eder. B 1 2 den yoksun olun-

duğu zaman normal evolüsyon safhası yerine anormal eritrositlerin teşekkülü ile 

meydana çıkan pernisiöz anemi tablosu meydana gelir. B 1 2 vitamini bu patolojik 

tabloyu düzeltir. Eritrositleri çoğaltır ve hemoglobini arttırır. 

B 1 2 vitamini pernisiöz anemide hematolojik tabloyu süratle düzelten bu yük-

sek etkisinden başka bu hastalık esnasında meydana gelen nörolojik manifestasyon-

ları da düzeltir. Lactobacillus casei üzerine fevkalade üretici etkisi olması önemli bir 

özelliktir. 

Günlük  ihtiyaç:  Kesin olarak bilinmemekle beraber ergin insan için 3—5 

mg/günde olduğu bildirilmektedir. Tedavide haftada 5—25 mg/hafta verilmektedir. 

Bulunduğu  kaynaklar:  B 1 2 vitamini doğal besinlerle genellikle hayvan prote-

inleri ile birlikte bulunur. En zengin kaynağı karaciğerdir. Böbrek, kalp, deniz ürün-

leri de B 1 2 vitamini içerirler. Halen bazı bakterilerin kültürlerinden B 1 2 vitamini 

elde etmede yararlanıldığı gibi özellikle streptomiçes kültürlerinden (streptomisin 

üretildikten sonra) elde edilmektedir. 

C Vitamini (Askorbik Asit) 

Skorbüte ait bulgular ve hastalığın uzun seferler, uzun süreli deniz yolculukla-

rı, savaşlar ve açlık devrelerinde taze sebze ve meyvaların yenilmediği zamanlarda 

meydana geldiği hakkındaki fikirler çok eskiden beri biliniyordu. Taze sebze ve 

meyva vermekle de bu belirtilerin kaybolduğu onaltıncı asırdan beri belli idi. Fa-

kat bu hastalığın C vitamini yokluğu ile meydana geldiğinin anlaşılması oldukça 

yenidir. 

Fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri:  Kokusuz, asit reaksi^pnda renksiz kristaller-

dir. Ergime derecesi 190-192°C dir. Suda çok, alkolde az çözünür. Saf kristal halin-

de iken oldukça dayanıklıdır. Fakat çözelti halinde kolaylıkla harap olur. Oksidas-

yon kaleviler, ağır metallerin etkisiyle hızlı bir şekilde harap olur% Bu unsurlarla 

birlikte sıcaklığın tesiri vitaminin harabiyetini arttırır. Ultraviyole bu vitamini ha-

rap eder. Suda çözünen bir vitamin olduğundan haşlama ve pişirme sularına geçerek 

bu sular atıldığında vitamin kaybı olur. Taze sebze ve meyvalar kıyılıp parçalanarak 

pişirilmeden bekletildiği taktirde hücrelerinden serbest kalan oksidazların etkisi 

ile vitamin C leri gittikçe okside olarak azalır. 

Fizyolojik  etkisi:  Kolaylıkla sindirilerek kana geçer, idrar ve süt ile atılır. 

Oraganizmada reversibl olan oksidasyon ve redüksiyon özelliği dolayısıyla intra-

sellüler bir respirasyon faktörüdür. Diş teşekkülünde önemli rolü vardır. Odontob-

lastlardan dentin teşekkülünü sağlar. Konjunktiv dokunun en önemli elamanı olan 
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kollogen oluşumunu temin eder. Osteoblast teşekkülüne yardım ederek kemikleş-

mede önemli rol oynar. C vitamini yetersizliği sırasında önemli bir kalsiyum metabo-

lizması bozukluğu görülür. Toksik ilaçlara ve bakteri toksinlerine karşı anti toksik 

etkisi varıdr, fagositozu arttırır. Antikor oluşumuna yardım eder. C vitamini diğer 

bir çok vitaminlerin de toksik etkisini nötrleştirir. 

C vitamini avitaminozunda özellikle adrenalin ve pitüitrin salgısının azaldığı 

görülmektedir. Bu bakımdan bu hormonlarla C vitamini arasında bir sinerjizm mev-

cuttur. Anti oksidan etkisiyle bazı hormonların (adrenalin) oksidasyonla harabiye-

tini önler. 

Avitaminozu:  İnsanlarda skorbüt denilen hastalığı meydana getirir. Bu has-

talık C vitamini avitaminozunun son safhasıdır. İnsanlığın çok eskiden beri bildiği 

bu avitaminoz eski uzun seferlerde, savaş ve uzun deniz yolculuklarında çok görül-

müştür. İstiklal Savaşı'nda da 124'ü ölümle sonuçlanan 5329 vak'a kaydedilmiştir. 

Halen elde mevcut C vitamini kaynaklarından istifade etmelini bilmeyerek beslenen 

halk arasında özellikle hipovitaminoz haline çok rastlanmaktadır. 

C avitaminozuna ait olmak üzere bir çocuk skorbütü de tarif edilmiştir. 

Möller-Barlow hastalığı ismi verilen bu skorbüte sterilize edilmiş sütlerle veya un-

larla suni olarak beslenen çocuklarda rastlanmıştır. 
ı 

Günlük  ihtiyaç:  Bebekler için 35 mg/günde 

Çocuklar için 40 mg/günde; 

Yetişkinler için; 45 mg/günde. 

Gebelik ve laktasyonda 60 mg/günde. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Bitkisel besinler özellikle taze yeşil sebzeler ve mey-

valar özellikle turunçgiller C vitamini yönünden zengindirler. 

Besin maddelerinde geniş ölçüde bulunmasına rağmen dış etkilere dayanıksız-

lığı yüzünden özellikle besin maddelerinin hazırlama ve pişirilme tekniğindeki bo-

zukluklar etkisi ile kolaylıkla harap olan bu vitaminin bütün bu sebeplerle yıkılma-

sını önlemek bugünkü beslenmenin ıslahında ön plana alınacak konulardan biridir. 

Bu hususta şu noktalar dikkate alınmalıdır; 

— özellikle geniş ve ince yapraklı sebzeler alelade soğukta beklemekle dahi vi-

tamin C lerini kaybetmeye başlarlar. 

— Sebze ve mey^aların kıyılıp parçalandıktan sonra bekletilmeleri esnasında 

vitamin C leri süratle harap olur. 

— Asit özellikte olan sebzeler alelade tencerelerde pişirilmekle vitamin C 

miktarlarının % 50-60, kapalı kapta buharla pişirilmekte % 20-40'ını kaybederler, 

asit özellikte olmayan sebzeler ise alelade pişirilmekle % 70—90, buhar ile pişiril-

mekle % 40-50'sini kaybederler. 
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- Sebzelerin pişirilmesi esnasında soda gibi kalevi bir madde konması vitamin 

C yi tamamen yok eder. \ 

- Pişirilirken haşlanıp suları dökülen sebzelerde vitamin C nin önemli bir 

kısmı kaybolur. 

- Ağır madenlerle (demir, bakır) temas ettirilen veya bunların içinde (kalay-

sız bakır kaplar) pişirilen sebzelerde vitamin C önemli miktarda harap olur. 

- İçine CuS04 (bazı sebze konservelerinde yapıldığı gibi) ilave edilen sebze-

lerde vitamin C harap olur. 

- Pişirildikten sonra tekrar tekrar ısıtılarak yenilen sebzelerde vitamin C 

harap olur. 

- Etlerle beraber pişirilen sebzelerde vitamin C pişirme süresinin uzunluğu 

oranında harap olur. 

- Sebze ve mey\elarda pişirildiği ortamlarda şeker veya tuzun varlığı vitamin 

C tahribini geciktirir. 

- Yağ içinde kızartılan sebzelerde vitamin C tahrip olur. 

- Konservelere gelince; Haşlanıp suları dökülmeyen, pişirilirken içine kalevi 

konmayan ve tamamen havasız şartlarda hazırlanmış olan konservelerin asit özellik-

te olanlarında vitamin C % 10, asit özellikte olmayanlarında % 25-30 kadar harap 

* olur. 

H Vitamini (Biotin) 

Yumurta sarısından izole edilmiş olan H vitamini halen mayalardan, bakteri 

kültürlerinden elde edilmektedir. 

Fiziksel  özellikleri:  Sıcak suda, alkolde çözünür, sıcaklığa, asit ve kalevi-

lere karşı dayanıklı, oksijen ve ultraviyoleye karşı hassas, renksiz iğne şeklinde 

kristallerdir. Genellikle besin maddelerinde protein bünyesine bağlı olarak bulun-

maktadır. 

Fizyolojik  etkisi:  Bilhassa yağ ve protein metabolizması üzerinde etkilidir. 

Embriyon hücrelerinin büyümesinde, karaciğerde yağların ve lipidlerin sentezinde 

rolü olduğu kabul edilmektedir. Bu faktör, yumurta akı proteininin bir fraksiyonu 

olan avidinin vücuttaki zararlı etkisini yok eder. 

A 
Günlük  ihtiyaç:  Kesin olarak bilinmemekle beraber yetişkin insanlar için 

150 ug/günde olduğu sanılmaktadır. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Yumurta sarısı, mayalar, bazı yağlı taneler, lahana, 

nohut, kuru fasulye, karaciğer, süt, taze sebzeler. 
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YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER 

A Vitamini 

Fiziksel  özellikleri:  Saf haldeki A vitamini 63-64°C de ergir. Asetat halindeki 

A vitamini ise, limon sarısı renkte prizmatik kristaller halindedir. A vitamini oksi-

dasyona hassas, sıcaklığa oldukça dayanıklıdır (havasız şartlarda 120°C ye kadar 

dayanır). Hidrojene yağlarda sıcaklığın etkisiyle, acımış yağlarda ve kızarmış yağ-

larda süratle harap olur. Suda çözünmez, organik solvanlarda çözünür. 

A vitamini saf halinde hayvansal besin maddelerinde bulunur. • 

Karoten:  Koyu menekşe kırmızı renkte kristallerdir, 182—184°C de ergir, 

suda çözünmez, organik solvanlarda çözünür, oksidasyona ve ışığa karşı hassastır. 

Isıya oldukça dayanıklıdır. Karoten, doğada özellikle bitkisel besin maddelerinde 

bulunan ve organizmaya girdiği zaman karaciğerde ve ince barsakta karotinaz deni-

len bir enzim etkisiyle bir molekül su alarak vücutta A vitaminine dönüşen bir pro-

vitamindir. * 

A vitamini hayvansal besin maddelerindeki yağların sabunlaşmayan kısımla-

rından elde edilir. 

Fizyolojik  etkisi:  A vitamini, organizmada büyüme faktörü ve epitelyum koru-

yucusu ve yapıcısı bir vitamindir. Deri ve mukozaların enfeksiyonlara dayanıklı-

ğını sağlar, tiroid üzerindeki etkisi dolayısıyla metabolizma üzerinde tesirlidir. Ti-

roksinin antagonisti olması hipertiroidi vakalarında bir tedavi vasıtası olarak tesiri-

ni temin eder. Ayrıca organizmada antikor teşekkülüne yardım etmesi ve antitok-

sik etkisi de önemli özelliklerindendir. A vitamininin çok önemli bir rolü de reti-

nanın purpurunu yaparak gözün karanlığa adaptasyonunu temin eden rodopsin 

teşekkülüne iştirak etmesidir. A vitamini ile D vitamini arasında bir ilişki mevcuttur. 

Genellikle A vitamini D vitamini hipervitaminozunu tadil ettiği gibi. A vitamini 

hipervitaminozu da D vitamininin etkisini tadil eder. 

Yetersizliği:  İnsanlarda en önemli değişiklikler ektodermal afetlerle, gece 

körlüğüdür. Normal epitelizasyonun bozulması sonucu olarak gözün kornea tabaka-

sında kseroftalmi ve daha ileri hallerde keratomalasi, deride kuruluk, folliküler hi-

perkeratosis ve kseroderma görülür. 

Kseroftalmi, göz kapaklarında bir ödem ile başlar. İlk önemli belirti göz yaşı-

nın kurumasıdır. Hastalar ağlamak istedikleri zaman sadece yüzlerini buruştururlar, 

tükrük bezleri de kuruduğundan sesleri az çıkar, konjonktivalar kurur, gitgide fil 

dişi rengini alır, daha sonra korneada ülserasyonlar başlar, sonunda karatomalasi 

meydana gelir. Çocuklarda vücut direnci de kırıldığından ya araya giren bir enfek-

siyon veya kaşeksi ile ölürler. Eğer çocuğa bu belirtiler ilerlemeden A vitaminince 
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zengin bir besin veya A vitaminini konsantre olarak taşıyan preparatlar verilirse 

hastalık derhal iyileşmeye ve belirtiler kaybolmaya başlar. 

Epitelizasyon bozukluğu, deride foliküler hiperkeratoza ve kseroderma, 

böbrek ve idrar yollarında taş teşekkülüne yardım eder. 

Yetersizliğinin meydana getirdiği en önemli hastalıklardan biri de gece körlü-

ğüdür. 

Hipervitaminozu:  Mutat ekilibre besinlerle beslenerek A vitamini alan ve be-

lirli dozları geçmemek şartıyla A vitamini preparatları ile tedavi edilen insanlarda 

şimdiye kadar A vitamini hipervitaminozu görülmemiştir. Fakat son zamanlarda 

kutup bölgesinde yaşayan ve çok fazla A vitamini içeren balık karaciğeri ile besle-

nen insanlarda bulantı, kgsmalar, iştahsızlık, irratabilite, kanamalar, cilt pullanması, 

özellikle ayak metatarslarında bozukluklar şeklinde görülen belirtiler de hipervi-

taminozla izah edilmiştir. 

Günlük  ihtiyaç.  Günde: 1—3 yaş 2000 ünite 

4-9 " 2500-3500 J I 

10-12 " 4500 

bundan sonra ve erginlere 5000 

Gebelere 6000 

Süt verenlere 8000 " dir. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Deniz balıkları, sütün yağ kısmı, yumurta sarısı, böb-

rek, dalak, karaciğer ile karoten halinde havuç, yeşil sebzelerde, ıspanak, lahana, 

kereviz, karnıbahar, domates, biber, portakal, bal kabağı, kayısı, hurma yağı, şef-

tali de bulunmaktadır. 

D Vitamini (Calciferol) 

Fiziksel  özellikleri:  D2 vitamini renksiz kristallerdir, ergime derecesi 116°C 

dir. Suda çözülmez, yağlarda ve alkolde çözünür, ısıya çok dayanıklıdır, D3 vita-

mini 87—89 C de ergiyen renksiz kristallerdir, suda çözünmez, yağlarda ve alkolde 

çözünür, oksijene nispeten, ısıya dayanıklıdır. 

İnsan ve hayvan vücudunda D vitamini teşekkülü ve güneş ışığının bu husus-

taki rolü: 

Güneş ışığının raşitizm oluşmasına engel olduğu, bol güneşli yerlerde yaşa-

yan çocuklarda raşitizm görülmediği ve raşitik çocukların da güneşte yaşamaları 

ile hastalıklarının iyi oldtığu eskiden beri biliniyordu. Güneşin bu etkisinin deniz 

kenarında ve yüksek dağlarda daha çabuk ve daha kuvvetli olduğu da anlaşılmıştır. 

Güneş ışığı ultraviyolesiyle bizzat insan vücudunda ve çeşitli besin maddelerinde 
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bulunan provitamin halindeki sterinleri aktive edip vitamin D haline getirerek etki-

sini yapmaktadır. 

Fizyolojik  etkisi:  D vitamini organizmada fosfo-kalker metabolizmasını düzen-

leyen ve idare eden bir vitamindir. Bu suretle bu metabolizmanın bozukluğundan 

ileri gelen hastalıklara (Raşitizm, osteoporoz, osteomalasi...) karşı koruyucu ve te-

davi edici bir unsurdur. 

D vitamini barsaklarda kalsiyum ve fosfor asidinin rezorbsiyonunu ve kemik-

lerde kireç ve fosforu tesbit ederek osteoblast teşkil etmek suretiyle kemikleşmeyi 

temin eder. 

Dişlerin minesinin kireçlenmesini sağlayarak normal diş teşekkülünde önemli 
rolü vardır. 

D vitamini organizmada paratiroitlerle sinerjik etki eder. 

Vücutta antikor teşekkülüne yardım etmesi ve nöro-müsküler sistemin irritas-

yonu üzerinde de nötrleştirici etkisi önemli özelliğidir. 

Yetersizliği:  Organizmada kireç metabolizmasının bozulmasıyla meydana 

gelen (raşitizm, osteomalasi, spazmofili, diş minesinin iyi teşekkül edememesi 

gibi...) bu vitamin yetersizlik şartlaıında kırıkların çabuk iyi olamaması gibi hastalık 

veya arızalara sebep olur. 

Raşitizm  (rachitisme):  Kanda fosfor mineralinin azlığı ile belirtilen bir mintr 

rai metabolizma bozukluğu ile meydana gelen bu hastalık, özellikle çocuklarda bü-

yüme çağında görülür. Hastalarda huysuzluk, renk solukluğu, terleme, halsizlik, 

iştahsızlık ile beraber özellikle kemikleşme keyfiyetinde önemli bozukluklar mey-

dana gelir. Bu bozukluklar kemiklerin kıkırdak dokusunda anormal ve muntazam 

olmayan bir büyüme ve osteoblast teşekkül edememesi gibi morfogeneze ait bozuk-

luklurdır. Bu esnada özellikle bacak kemiklerinin içeriye veya dışarıya doğru ka-

vislendiği ve kaburga kemiklerinde raşitizm teşbihleri denilen birtakım düğümcük-

lerin teşekkül ettiği görülür. 

Raşitizm sağlık şartları bozuk, ışıksız, nemli yerlerde yaşayan halk arasında 

çok görülür. Vitamin D den zengin balık iç organları ile beslenen kutup insanların-

da, bol güneşli sıcak ülkelerin halkında ise raşitizm hemen hemen hiç yoktur. 

Hipervitaminozu:  Yüksek miktarda vitamin içeren preparatiar alındığı zaman 

bulantı, kusmalar, ağırlığın azalması, kemiklerin gittikçe dekalsifiye olması, böbrek 

gibi iç organlarda birikmesi ve nihayet kaşeksi görülür. Yani hipervitaminoz D, pa-

ratiroitleri eksite ederek organizmanın iskelet kirecini mobilize eder ve bu kirecin 

çeşitli organlara yerleşmesine sebep olur. 
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Günlük  ihtiyaç:  Prematüre bebekler için 

Bebekler için 

Gebelik ve laktasyonda 

800-1000 İÜ 

400 İÜ 

8 0 0 - İÜ 

Bulunduğu  kaynaklar:  En çok deniz balıklarının karaciğer yağlarında bulu-

nur. Yumurta sarısı, karaciğer, balık, tereyağı ve yaz sütleri de vitamin D içerir. 

E Vitamini (Tocopherol) 

Fiziksel  özellikleri:  Oksijensiz 200°C ye kadar dayanıklı fakat oksijene, ışığa, 

ultravioyoleye hassas yağlı bir sıvıdır. Bazı esterleri kristal halde elde edilmiştir. 

Suda çözünmez, yağlarda ve yağları eriten sıvılarda çözünür. 

Fizyolojik  etkisi:  Vitamin E ve esterleri barsaklarda safra ile kolayca rezorbe 

olurlar. Organizmada çok miktarda, plassentada, hipofizin ön lobunda ve bir mik-

tar da k2slarda mevcuttur. Vitamin E hipofis hormonu ile sinerjik etki eder. En 

başta gelen etkisi hücrelerin çekirdek faaliyeti üzerinedir. Fetüs hücrelerinin çekir-

dek faaliyeti ve dolayısıyla matürasyonu ve poliliferasyonu üzerinde etkilidir. Nor-

mal spermatogenezi temin eder. Özellikle fetüsün mezoderm hücrelerinin teşekkü-

lünde en büyük rolü oynar. Nöromüsküler sistem üzerinde özel bir etkisi vardır. E 

vitamini organizmada A vitamininin depo edilmesine yardım eder. 

Yetersizliği:  Erkek ve kadınlarda sterilit? yapar. Fetüsün rezorbsiyonu veya 

avortmanı, nöromüsküler irritasyon en önemli avitaminoz belirtileridir. 

*  Günlük  ihtiyaç:  Kadınlar için 12 İÜ 

Gebelik ve laktasyonda 15 İÜ 

Erkekler için 15 İÜ 

Bebekler için 4--5 İÜ 

Bulunduğu  kaynaklar:  Bu vitaminin en zengin kaynağı bazı bitkisel yağlardır. 

En başta buğday jermi yağı olmak üzere mısır, pirinç, pamuk, hurma yağlarında bu-

lunur. Bu yağlarda E vitamininin ekseriyetle 3 izomeri karışık halde bulunur. 

K Vitamin Grubu 

K, K 2 ve Sentetik K 

(Anti Hemorajik Vitamin, Protrombin Faktörü) 

Fiziksel özellikleri: Halen Kî K2 vitaminleri ile sentetik K vitamini olmak 

"üzere 3 vitamin K mevcuttur. 

Kj vitamini, 20°C de ergiyen, adi derecede sarı yağlı ve viskoz bir sıvıdır. 

Suda çözünmez, yağlarda ve eter, petrol eteri gibi organik solvanlarla çözünür. ısı-
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ya dayınıklıdır, fakat kalevilerin etkisine ve ışığa karşı (güneş ve lamba ışığına 

bile) hassastır. Karanlıkta dayanıklıdır, ultraviyole ile tahrip olur. 

K2 vitamini, sarı renkli kristallerdir. Diğer fiziksel özellikleri Kj vitamini ile 

aynıdır. 

Sentetik K vitamini, kanarya sarısı renkte kristallerdir. Suda çözünür. 

K2 vitamini mikroorganizmalar tarafından yapılan K vitaminidir, özellikle 

koli ve streptokok gibi barsak florası tarafından yapılan ve pratikte koli basili ile 

kokuşturulmuş etlerden elde edilir. 

Fizyolojik  etkisi:  Kanın normal koagülasyonunu temin eden bir faktördür. 

Karaciğerde protrombin meydana gelmesini sağlar. Organizmada ancak karaciğer 

sağlam oldukça yani protrombin yapma kabiliyeti bulundukça K vitamini prot-

rombin oluşumunu temin ederek koagülüsyonda etki eder. Karaciğer hücresi bozu-

lursa K vitamini etki edemez. 

Yetersizliği:  Kanın koagülüsyonunun uzamasına ve kanamaların meydana gel-

mesine neden olur. Bu esnada kanda protrombin miktarı azalmıştır. İnsanlarda özel-

likle doğumu takip eden günlerde K vitamini yetersizliğinden ileri gelen kanamalar 

görülür. Bu henüz barsak florasının vücudun ihtiyacı olan vitamini yapamamasın-

dan ileri gelir. İnsanlarda ileri yaşlarda görülen vitamin noksanlığı barsaklara safra-

nın akmadığı zamanlarda K vitamininin adsorbe edilmemesinden ileri gelir. 

Hipervitaminozu:  Kı,  K 2 doğal vitaminleri tamamiyle atoksiktir. Fakat sen-

tetik K vitamini yüksek dozlarda verilirse kusmalar, porfinüri, albüminüri gibi tok-

sik belirtiler görülür. # 

Günlük  ihtiyaç:  Barsaklarda yapılan bir vitamin olduğu için günlük ihtiyaç 

bilinmememktedir. 

Bulunduğu  kaynaklar:  Yeşil yapraklı bitkisel besinler, soya fasulyesi, doma-

tes, karaciğer, et K vitaminince zengin kaynaklardır. 

BESİN MADDELERİNİN VİTAMİNİZASYONU 

Normal olarak içinde vitaminleri bulunmayan veya mevcut vitaminleri az bu-

lunan besin maddelerine, gerekli vitaminlerin ilavesi suretiyle yapılmakta olan vita-

minizasyon son senelerde geniş ölçüde uygulanmaktadır. 

Vitaminizasonları tavsiye edilen besin maddeleri arasında özellikle süt, beyaz 

un, temizlenmiş pirinç, margarinler bulunmaktadır. 

—  Sütlerin  vitaminizasyonu:  (D) vitamininden zenginleştirmek gayesi ile yapıl-

mış ve önce içinde bulunan sterinlerin ultraviyole ile aktive ederek (D) vitamini 

haline getirmek suretiyle uygulamaya girmiştir. Fakat ultraviyole ileradiyasyonı 
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sırasında sütün organoleptik özellikleri değişmektedir. Son zamanlarda sütün vitami-

nizasyonu, içine saf (D) vitamini ilave etmek suretiyle yapılmakta ve böylece yu-

karıda yazılı bozukluklardan tamamiyle kurtulmak imkanı hasıl olmaktadır. 

Bu şekilde (D) vitamini ile vitaminize edilen sütlerin litresine yaklaşik (400-

450— ünite (D2) veya tercihan (D3) ilave edilmektedir. 

- Beyaz  unların  vitaminizasyonu:  Buğdayın özellikle vitamin zenginliğini 

taşıyan kepek kısmının atılması ile elde edilen beyaz unların, normal buğdaydan 

açık kalan B t ve B2 vitaminleri sonradan ilave edilerek biyolojik noksanlıkları 

telafi edilmektedir. 

- Kabukları  tamamiyle  temizlenmiş  pirinç:  Aynı şekilde vitaminden zengin 

kepek kısımları temizlenerek buralarda bulunan vitaminlerden mahrum edilmek su-

retiyle elde edilen beyaz pirinçlerle beslenmek mecburiyetinde -bulunanların vita-

min ihtiyaçlarını Aşılamak için, bu pirinçlerin içine pirinç taneleri şeklinde ha-

zırlanmış niacin ilave edilmektedir. 

- Margarinler:  Tereyağın organoleptik, fizik ve biyolojik özelliklerine yak-

laştırılarak terayağı yerine yenilmek üzere hazırlanan margarinlere de tereyağında 

bulunan (A) ve (D) vitaminleri ilave edilerek vitaminize edilmektedir. 

Vitaminize edilmek suretiyle hazırlanan bu besin maddelerinin arasına tama-

miyle sun'i bir besin olan ve hiç bir vitamini içermeyen şekerler, şekerle hazırlanan 

çeşitli tatlı maddeler, şekerlemeler, çikolatalar, nişastaların girmesi ve bu madde-

lerdeki özellikle B 1 ( B2 ve niacin yokluklarının tamamlanması çok önemli gözük-

mektedir. 

Not:  İçine çeşitli vitaminler konarak vitaminize edilen besin maddelerinin 

büyük ve küçük ambalajları üzerine bunların hazırlandıkları yerlerin isim ve adres-

leri ile beraber, ilave edilen vitaminlerin isimleri ve besin maddesinin lOOgramın-

daki vitamininin miktarı milletlerarası ünite veya mg olarak açıkça yazılmalı ve 

bu maddelere ilave edilecek vitamin miktarı, besin maddelerinin miktarına ve günde 

alınması gereken dozlarına göre ayarlanmış olmalıdır (10,11). 

• • 

Beslenme Pratiği 

Besin maddelerinin besleyici kıymetleri, önce kimyasal yapılarına, besinlerin 

hazırlanma şekline, sindirilme ve rezorpsiyonuna, vücutta ütilize olma şartlarına 

bağlıdır. 

Vücudun besin unsurlarına günlük ihtiyacını karşılamak üzere bu unsurları içe-

ren besin maddelerini günlük rasyona koymak gereklidir. Bu amaçla besin maddele-
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rinin içerdikleri besin unsurlarını, besinlerin hazırlanırken bıraktıkları artık madde-

lerin miktarlarını da hesaba katmak gerekir. 

Bazı besin maddelerinin % olarak içerdikleri unsurlar hakkında Tablo III 

fikir vermektedir. . 

Çarşıdan alınan besin maddeleri, satın alındığı miktarlarda vücuda girmez. 

Satın alınan besin maddelerinin % 10—20 si hazırlanması esnasında mutfak artığı 

ve sofrada tabak artığı bırakır. Ağızdan giren besinlerin % 4—6 sı barsak artığı ola-

rak faydalanılmaz. Bu hususlar günlük rasyonun hazırlanmasında dikkate alınmalı-

dır. Bunun yanısıra besin maddelerinin bir kitle teşkil etmesi, selülozlu maddeleri 

içermesi gereklidir. Böylece barsaklarda sindirilecek maddelerin yüzeyi genişlediği 

gibi, barsak hareketlerini tembih ederek barsak artıklarının dışarı atılması kolayla-

şır. Beslenmede dikkat edilecek diğer bir husus da besin maddelerinin doyurucu 

olması, iştah verici olmasıdır. Besin maddelerinin sağlığa zarar vermemesi, bunun 

için elde edilmesi, hazırlanması, pişirilmeden önce ve pişirildikten sonraki safha-

larda saklanmasında sağlık şartlarına titizlik gösterilmesi, yemek zamanlarının 

(öğün) iyi ayarlanması da ihmal edilmeyecek hususlardır. 

BESİN MADDELERİNİN SAKLANMASI (KONSERVASYONU) 

Besin maddelerinin hemen hepsi taze hallerinde iken az çok su içeren orga-

nik maddeleridir. Bu nedenle içlerinde bulunan ve mevsim şartlarına göre kolayca 

üreyip çoğalan mikroorganizmaların etkisi ile özellikleri çabuk bozulmaktadır. 

Bunun yanısıra fiziksel ve kimyasal sebepler, böcekler de besinlerin bozulmasında 

etkili olmaktadır. Bu bozulmada proteinler kokuşmağa, yağlar oto oksidasyona, 

karbonhidratlar fermantasyona 'uğrarlar. Besinlerin bu bozukluklara uğramasına 

engel olmak üzere çeşitli saklama-kenservasyon yöntemleri uygulanmaktadır. 

Konservasyon için işlem görmüş besinlere konserve besinler denir. 

Konservasyonda Uygulanan Yöntem İki Çeşittir. 

1—  Disjenetik  yöntemler:  Besin maddelerinin mikroorganizmaların üremesi-

ne engel olacak şartlarda bulundurularak saklanması. Pastırma, sucuk, kurutulmuş 

sebze ve meyveler, kavurma, gömme, isleme, turşu, reçel gibi ve besinlerin soğukta 

saklanması veya dondurulması disjenetik usullerle yapılan konservasyondur. 

Disjenitik yöntemlerden bugün dünyada en çok kullanılan soğuk uygulama-

sıdır. Soğuk uygulamasında 0°C civarında canlı unsurlar ve mikroorganizmalar bu-

lundukları halde stabilize olarak kalırlar, üreyip çoğalamazlar ve besin maddelerini 

bozamazlar. Burada mikroorganizmaların öldürelmesi söz konusu olmadığı için be-

sin maddelerinin taze ve kirlenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Bu şartlarda be-

sinler buzdolaplarında soğutucu kısma yakınlıklarına göre etler 5—10 gün, sebze 

ve meyvalar daha uzun süre bozulmadan saklanabilirler. 
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TABLO 

Besin Maddeleri: 

H
 

P
ro

te
in

 Is 
% t 

? 
% e 

S 
% g 

yı 
si: 
% 8 

1 
%mg 

i 
%mg 

£ 

%mg %mg 

i 
%mg 

t 

k 
%mg 

Etler (Kemiksiz) 
Dana eti (yağsız) 19.2 0.5 0.8 78.8 156 
Dana eti (orta yağlı) 20.5 0.4 6.8 71.2 190 
Dana eti (çok yağlı) 19.5 0.4 10.5 68.7 223 Ortalama 199 11 305 2.5 — — 

Keçi eti 20.7 0.5 4.3 73.4 127 
Koyun eti (yağsız) 19.7 0.5 2.9 76.7 109 
Koyun eti (orta yağlı) 19.9 0.4 6.4 • 72.1 143 " 194 10 301 2.7 — 211 
Koyun eti (çok yağlı) 17.- 0.3 28.4 53.9 335 
Kuzu eti 19.1 — 23.6 57.3 289 157 9 — 2.4 — — 

Sığır eti (yağsız) 21.3 0.5 0.9 65.4 98 
Sığır eti (orta yağlı) 19.9 0.4 7.8 71.- 156 
Sığır eti (çok yağlı) 20.5 - 36.5 47.8 425 180 10 238 3.7 — . 230 
İç Organlar 
Beyin 9.- — 8.6 81.- 117 330 16 3.6 
Böbrek 18.4 0.4 4.5 75.6 119 230 11 8.2 
Dil 15.7 0.1 17.6 65.6 229 187 9 2.8 
Karaciğer 19.9 3.3 3.7 71.6 130 358 7 6.6 
Kalp 17.6 0.7 3.7 72 108 203 9 4 .6 
Kümes Hayvanları 
(Kemiksiz olarak) 
Hindi 20.1 — 20.2 58.3 268 320 23 367 3.8 — 324 
Kaz (yağlı) 15.9 0.2 45.6 37.9 490 180 10 — 2.0 .— — 
ördek (göğüs eti) 22.2 0.5 2.8 73.3 120 
Ördek (but eti) 19.7 0.4 6.4 72.8 142 
Tavuk (yağsız) 20.4 0.6 1.4 76.2 99 
Tavuk (yağlı) 19.3 0.4 9.3 70.1 167 
Balık ve diğer deniz 
Hayvanları: 
İstavrit 11.7 — 12.2 62.32 161.4 
İzmarit 10.8 — 4.7 72.5 88 
Kefal 12.1 — 3.4 73.80 81.2 
Lüfer 13.5 .— 14.6 61.50 191.1 
Palamut (yağb) 13.2 ' — 2.4 73.10 76.4 

Palamut (yağsız) 15.1 6.8 66.71 125.1 180 140 640 
Kutu sardalyası 25.7 1.2 11 57.4 214 586 386 

640 
2.7 

Uskumru 18.7 — . 7.1 72.5 143 239 5 
2.7 

İstakoz 14.5 0.1 1.8 81.8 77 184 61 0.6 
Midye 15.8 2.4 1.3 78.8 87 

0.6 

Sütler: 
87 

tnsan sütü 1.3 6 .8 3.8 87 65 20 85 45 0.21 0.04 İ l 
inek sütü 3.4 4 .8 3.6 87.5 67 93 118 143 0:1 0.04 34 
Keçi sütü S.6 4.7 3.9 87. .1 70 103 128 180 0 2 0.03 37 
Koyun sütü 6.31 4.73 6.83 81.31 106 

0 2 0.03 37 

Manda sütü 5.88 4.52 7.87 81.97 116 
İnsan kolostrumu 

81.97 116 

(1-5 günlük) 2.7 5.3 2.9 87.00 58 14 31 74 0.12 0.06 
Süt Ürünleri: 

74 0.12 0.06 

Kaymak 2.7 3 34 59 340 
Konsantre süt 

59 340 

(Şekersiz) 8 10.9 6.3 70 164 195 243 270 0.2 
Konsantre süt 

243 270 0.2 

(Şekerli) 10.1 53.5 10.4 23:2 358 228 273 340 0.2 . Toz süt (süt tozu) 25.2 37 26.8 5.3 504 728 949 1100 0.6 
Yoğurt 5 4.6 5.5 84 90.5 

1100 0.6 

Peynirler: 
Beyaz (ona yağh) 15.3 — 19.60 56.50 
Tulum (orta yağlı) 26.80 — 26.80 36.60 Ortalama 683 931 89 1.3 
Kaşar (orta yağb) 29.70 — 27.80 33.80 

89 1.3 

Tavuk yumurtası 13.4 — . 10.5 76 148 210 54 2.7 
Tertyağ 1.183 — 86.51 12.20 804 

2.7 

Sadeyağ 0.221 — 96.94 0.81 920 T6 20 _ Zeytinyağı — — 99.40 0.40 926 
20 

Tahıl ve Ürünleri: 
Buğday ekmeği (beyaz) 8.1 51.2 0.3 39.3 246 
Buğday ekmeği 
(kepekli) S . l 51 0 .9 37.» 251 
Buğday unu 11.6 72.3 1.6 12.6 359 372 41 _ 3.3 
Çavdar unu 10 73.8 1.1 13 354 165 22 1.5 
Makama, şehriye (sade) •11.6 75.2 0.6 10.8 361 

22 1.5 

Makama (yumurtalı) 14.2 68.7 2.4 13.5 362 
Mısır 9 .6 71.7 3.1 13 362 
Nişasta 1.1 84.1 0.2 13.9 352 
Pirinç 7.9 77.8 0 .5 12.6 356 136 24 342 O.S , 
Pirinç unu 7.4 79 0.7 12.3 361 
Yulaf unu 14.4 66.5 6 .8 9 .8 395 365 54 340 S.2 0.728 199 
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TABLO devamı 

Besin maddeleri: 

s'
-

09
 

P
ro

te
in

 

l i 
% 8 

1f >< 

% g 

S, 
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m
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Taze Sebzeler: 
Bakla (taze) 5.4 10 0.3 84 64 
Bamya 1 .3 7.4 0.2 90 40.5 — — — — — — 

Bezelye 6-7 17.7 0.4 75 101 122 22 380 1.9 0.24 56 
Domates 1 • 3.5 0.3 93 23 27 11 268 0.61 0.097 14 
Enginar 3.2 11.9 0.2 84.5 40 90 400 430 1.00 0.31 20 
Fasulye (yeşil) 2.5 7.4 0.2 89 41 44 65 300 1.1 0.126 30 
Havuç 1 7 0.3 88 30 34 39 311 0.9 0.08 21 
Hıyar 0 .6 2.7 0.1 96.1 14 21 10 140 0.3 — 12 
Ispanak 1.5 1.5 0.3 93 15 45 87 489 3 0.197 22 
Kabak 1.1 6.5 0.2 90 32 44 21 457 0.8 0.03 13 
Karnabahar 2 4 0.2 90 31 72 22 400 1.1 0.14 
Kereviz 1 7/5 — 80 35 40 50 291 0.5 22 
Kuşkonmaz 2 2.4 — 93.7 19 62 21 240 0.9 0,14 46 
Lahana 1.5 4 — 80 20 31 46 294 0.8 0.05 67 
Lahana (Brüksel) 5 6 0.5 84 54 78 34 400 1.3 0.1 184 
Marul 1.1 3 0.3 95 19 42 43 339 0.7 
Maydonoz 3.7 6.7 0.7 85.1 50 80 190 880 3.2 — — 

Pancar 1.3 8.7 0.1 88 42 43 27 350 1.0 0.187 17 
Patates 1.5 20.5. 0.1 61 90 56 11 429 0.7 0.154 29 
Patlıcan 1.3 4.8 0.2 92.3 27 37 15 0.4 0.1 __ Pırasa 2.8 6.5 0.3 87.6 41 
Sarımsak (diş) 6.7 28 0.1 63 139 

-Semizotu 1.9 1.1 0.3 93 15 
Soğan 1 8 0.2 87 35 44 32 130 0.5 0.13 68 
Şalgam 1 3 6.8 0.1 89 34 45 118 570 3.2 0.09 — 

Turp 1.1 4.2 0.1 93 20 31 37 229 1.0 0.16 — 

Yeşil biber 1.2 5.7 0.2 92.8 29 25 11 — 0.4 0.1 — 

Yeşil salata I 2 — 93.5 15 20 62 — 1.1 0.06 -

Kuru Sebzeler: 
Bakla 24.90 51.13 2.2 14 332 
Bezelye 23.15 52.68 1.89 11.2 328 397 73 880 6 0.825 1% 
fcasulya 25.31 48 33 1.66 11 318 463 148 1201 10.3 1.53 237 
Mercimek - 25.94 52.84 1.93 12.3 341 438 107 1200 8 6 — 227 
Nohut # 18.62 58.62 5.25. 11.2 352 375 92 7.10 
Soya fasulyası 34 9 12.0 18.1 7.5 351 586 227 1900 8.0 — — 

Zeytin (siyah) 1.5 4 13.5 80.5 144 14 122 1526 2.9 — — 

Meyvalar; 
Armut 0.4 13.6 0.27 82.8 59 16 13 129 0.3 0.1 7 
Ayva 0.6 14.2 0.1 81.9 62 19 14 — 0.32 0.14 — 

Çilek 1.3 7.8 1.84 85 4 45 27 28 145 0.8 0.075 12 
Dut , 1.3 11 1 84 58 34 17 181 1 .0 17 
Elma 0.4 13.3 0.65 83.9 59 10 6 116 0.3 0.12 5 
Erik 0.8 16.8 0.95 80.4 76 20 17 170 0.5 0.08 5 
incir 1.4 17.5 0.4 78.9 77 36 53 190 0.79 — 12 
Karpuz 0.3 7 0.1 91 30 12 7 121 0.2 0.07 9 
Kavun 0.8 6.4 0.3 91.9 32 16 17 — 0.4 0.07 — 

Kayısı 0.9 11.1 1.27 81.2 54 23 16 440 0.5 — — 

Kızılcık 0.4 11.3 0.7 87 54.5 — — — 

Grapefruit 0.5 10.1 0.2 89.2 44 18 17 198 0.3 — 8 
Kiraz 0.8 16 0.68 81.7 72 31 19 260 0.4 0.14 8 
Limon 0.7 8.4 5.39 82.6 37 18 36 148 0.6 0.04 8 

Mandalina 0.8 8.5 1.42 87.5 44 
Muz 1.3 22.8 0.39 73.8 ICO 28 8 420 0.6 0.21 12 
Portakal 0.8 12.6 1.35 84.3 61 23 33 170 0.4 0.08 8 
Şeftali 0.8 14.2 0.81 82.7 65 22 8 160 0.6 — 7 
Üzüm t a » 0 .4 ' 16.7 2 84.2 41 21 17 254 0.6 0.098- 9 

Kuru yemifler: 
Hurma 2.1 78.4 0.6 15 347 72 65 790 5.07 0.38 65 
incir S.3 74.2 1.3 20 317 116 162 780 2.9 0.35 69 
Kmyuı 3.4 62.5 0.4 25 278 119 86 1700 4.9 0.37 — 

Urürn 1.6 76.1 1.2 20 345 129 78 708 3.3 — 42 

Katı kabuklu yemifler: 
Amerikan fıfnjı 26.9 23.6 44 .2 5.3 600 393 74 740 1.9 0.96 226 
An tep fiıtıgı 22.3 13.8 54 4 .2 650 _ _ — — 

Badem 21.4 13.2 53.2 6.3 637 475 254 690 4.4 1.21 150 
Ceviz 16.7 13 58.5 7 . 2 ' 666 380 83 450 2.1 1.0 146 
Fındık 17.4 7.2 62.6 7.1 682 354 287 618 4.1 0.135 198 
Hindiztan cevizi 3.6 53.2 39.1 3 579 100 20 363 2.67 0.69 32 
Kestane 2.8 41.5 1.5 52.5 195.5 93 34 410 0.7 0.60 48 
Bal 
TaUn 

0.3 79.5 — 21 319 16 5 10 0.9 0.075 5 Bal 
TaUn 11.10 38.0 30.9 4.60 
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Soğuk uygulamasının diğer bir şekli de dondurma yöntemidir. Dondurmada, 

besin maddeleri (-35°C)-(-40°C) ye kadar birden soğutularak dondurulur ve 

(-20 C) de bulundurularak 6 ay, 1 sene gibi uzun süre bozulmadan saklanabilir. 

Dondurulmuş besin maddelerinin kullanılacakları zaman buzları eritilmeli ve bek-

letilmeden kullanılmalıdır. 

2— Sterilizasyon Yöntemi İle Konservasyon: 

Isı  ile  sterilizasyon  (termo  sterilizayon):  TermosterMizasyon yöntemi ile 

etler, balıklar, sebzeler, meyvalar ve meyva suları, süt konserve edilmelidir. Saklama 

emniyeti ve sağlık güvencesi için bu yöntemle konservasyon da dikkat edilecek 

hususlar şu şekilde sıralanabilir: 

— Sterilize edilecek besinler hiç bir bozukluğa uğramamış, bayatlamamış . 

olmalı, 

— Besinlerin bozukluğa uğramaması, besin değerini kaybetmemesi için pi-

şirmek, 

— Temiz ve konserve tekniğine uygun madeni kaplara doldurmak, 

— İçine konserve edilecek besinlerin doldurulduğu kapların havasını boşalt-

mak ve kutuları ermetikman kapatmak, 

— Kapatılan kutuları 120°C de sterilize etmek, 

— Sterilize edilen kutuların sterilizasyon ve kapatılma emniyetini kontrol 

etmek, * 

— Sterilizasyon ve emniyet kontrolları yapılan kutuları etiketlemek ve serin 

yerde saklamak. 

Konserve besinlerden beklenen faydayı sağlamak için konserve kutularının 

kullanılacağı zaman açılması diğer bir deyişle açılan konservelerin bir-iki saat için-

de kullanılmasıdır. Diğer bir husus da özellikle sebze konservelerinin suyunun dö-

külmemesidir. Aksi taktirde konservenin içerdiği maden tuzları ve vitaminleri dö-

külen su ile birlikte atılmış olur. 

Tekniğine uygun yapılmayan ve sterilizasyonu tam yapılmayan veya açılan 

konservelerin uzun zaman bekletilmesi bu besinleri yiyenlerin hastalanmalarına 

ve besin zehirlenmelerine yol sebep olur. 

BESİN MADDELERİNDEN İLERİ GELEN ARIZALAR VE ZEHİRLENME-

LER 

Yiyip içmekten meydana gelen zehirlenme ve arızalara her yerde oldukça 

sık rastlanmaktadır. Bunların sebebi çeşitlidir: 

1 — Esas itibarı ile temiz ve hiç bozukluğu olmayan besin maddeleri çok 

miktarda veya tek taraflı yenildikleri zaman birtakım sindirim veya metabolizma 

bozuklukları meydana getirebilirler. 
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2— Bir çok insanlar için zararsız olan bazı besin maddeleri, allerji hassasiye-

ti sebebiyle bazı insanlarda arızalar yapabilirler. 

3— Normal besin maddeleri yerine, bunlara benziyen zehirli olanları yeni-

lebilir (zehirli mantarlar, zehirli otlar, zehirli balıklar ve zehirli planktonlarla beslen-

miş zehirli midyeler). 

'4- Bitkisel besin maddeleri arasına tarlada, zararlı ve zehirli olan yabancı 

bitkiler karışabilir (delice, melampir, latyrus gibi). • 

5— Tahıl tarlada iken mantarlarla (çevdar mahmuzu, buğday sürmesi) enfekte 

olarak veya sonradan böcekienerek bunları yiyenlerde çişitli arızalar yapabilir. 

Diğer taraftan yağlı taneleri (fındık ve yer fıstığı gibi) enfekte eden aspergillus 

flavusun bu tanelerde meydana getirdiği aflatoksinin hayvanlar için belirgin olarak 

zehirli olduğu tesbit edilmiştir, insanlar için ise zararlılığı henüz araştırma safha-

sındadır. 

6— Besin maddelerine, dezenfeksiyon veya deratizasyon için kullanılan kim-

yasal maddeler veya diğer zehirli maddeler yanlışlıkla karışmış olabilir (arsenik, 

D.D. T. ve diğer klorlu hidrokarbonlar, organik fosfor bileşikleri ile 1080, talyum, 

vvarfarin, baryum karbonat)? 

7— Besin maddeleri çeşitli kaynaklardan gelen radyoaktif maddelerle bulaş-

mış olabilir. 

8— Besin maddelerinin hazırlanması esnasında bazı özellikleri nedeniyle 

normallerine benzeyen zararlı maddeler, hile ve tağşiş amacıyla karıştırılabilir (şe-

ker yerine sakkarin, bitkisel yağlar yerine madeni yağlar, limon tuzu yerine oksalik 

asit gibi). 

9— Çeşitli maksatla (zenginleştirmek, renk vermek, parlak göstermek v.b.) 

additif ismi altında toplanan katkı maddelerinin zehirli, zararlı olanlarının kullanıl-

ması. 

10— Besin maddelerinin hazırlandıkları veya konuldukları kaplardan, ambalaj 

malzemesinden bazı zehirli maddeler karışabilir (kurşun, fazla kurşunlu kalay -bu 

kaplarda pişirilen kükürtlü besinler, lahana, karnıbahar... esmerleşirler- antimon, 

arsenik, çinko ve bazı şartlarda bakır, kadmiyum, zehirli dolgu maddeleri ve boyalar 

ilave edilmiş plastik kaplar... gibi). 

11— Besin maddeleri savaş veya cinayet amacıyla zehirli kimyasal maddelerle 

karıştırılmış olabilir. 

12— Besin maddeleri orijinlerinde veya sonradan hazırlanmaları esnasında 

patojen bakteriler ve parazitlerle enfekte olarak bunları yiyenlerde hastalık mey-

dana getirebilir (tüberküloz, bruselloz, şarbon, tenyalar ile tifo, dizanteri, kolera, 

polio, streptokok epidemileri, askarit... gibi). 
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13— Besin maddeleri içerisinde ya orijinlerinden gelme veya sonradan karış-

mış bazı bakteriler üreyerek meydana getirdikleri toksinlerle bunları yiyenlerde 

toksi-enfeksiyon şeklinde zehirlenmeler yapabilirler. 

Bfz bunlardan memleketimizdeki gıda zehirlenmelerinde en önemli rolü oy-

nayan daha çok toksi-enfeksiyon tabiatındaki zehirlenmeler üzerinde duracağız. 

Toksi-Enfeksiyon Tabiatındaki Besin Zehirlenmeleri: 

Bu şekilde zehirlenmeler halen bütün dünyada pek çok görülmekte ve bazen 

dramatik sonuçlar vermektedir. Besinlerden ileri gelen toksi-enfeksiyonların sebebi 

bir çok zamanlar alelade zehirlenmeler ile karıştırılmıştır. Gerçekten bu zehirlen-

me olaylarının belirtileri klinikte kimyasal zehirlenmelere çok benzer. Onun için 

yakın zamanlara kadar bu olaylara rast gelenler, gerçek sebeplerini anlamamış bu-

lundukları olayların besin maddelerinin konuldukları kaplardan ileri gelen kim-

yasal zehirlenmelere bağlanmıştır. 

Besinlerden ileri gelen bu zehirlenme olaylarının gerçek sebepleri bakteriolo-

jinin mikroorganizmalar ve toksinleri hakkında verdiği bilgi ile bugün tamamen 

anlaşılmıştır. 

Besin maddelerinin mikroorganizmalar ve toksinleri ile bozulmasından mey-

dana gelen zehirlenmeler gerek etiyolojileri ve gerekse klinik özellikleri bakımından 

üç şekilde oluşmaktadır: • 

I- Mide barsak bozuklukları şeklinde görülen zehirlenmeler, 

II- Histaminik zehirlenmeler, 

III- Sinir sistemi belirtileri gösteren zehirlenmeler. 

Mide ve Barsak Bozuklukları Halinde Görülen Zehiılenmeler, 

Çeşitli besin maddeleri bu şekilde zehirlenmeler yapabilir. Etler, balıklar ve 

bunların her çeşit konserve şekilleri, süt ve sütten yapılan besin maddeleri özellik-

le taze peynir ve kremalar, yumurta gibi. 

Klinik  tablosu:  Besin zehirlenmesi yapan mikroorganizmalar ve toksinleri 

ile enfekte olmuş besin maddelerinin yenilmesinden 1—36 saat sonra hastalık ken-

dini göstererek ya basit bir gastroenterit halinde mide ve barsak bozuklukları ile 

veya kolariform şeklinde kusma, şiddetli karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, halsizlik, 

bazen yüksek ateş ile seyreder. 

Etiyoloji:  Bu şekilde görülen besen zehirlenmesi vak'alarının sebepleri, baş-

ta salmonella grubuna ait olan bakterilerle stafilokok bulunmak üzere proteüs ve 

diğer kokuşma yapan mikroorganizmalar, anterekok, koli^parakoli gibi bakteriler-

dir. 
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Histaminik Zehirlenmeler: , 

Histaminik zehirlenmeler özellikle bayat balık etleri ile olmaktadır. Balık 

etlerindeki histidinin, bu etlerin kolaylıkla bulaştığı Bacillus Aminophylus, koli, 

sarsinler ve kokların (balık barsakları temizlenirken bu mikroorganizmalar serbest 

kalarak etleri bulaştırırlar) çıkarttıkları dekarboksilaz etkisi ile histamin haline ge-

lir. Böyle balık etlerini yiyenlerde başağrısı, hipotansiyon, vazodilatasyon, boyun 

ve yüz kızarması, ödem, ürtikergibi zehirlenme belirtileri görülür. 

Botulizm: 

Kaynağı besin maddeleri olan bir toksi-enfeksiyondur. gerek etiyolojisi ve 

gerekse klinik belirtileri ile mide ve barsak bozuklukları halindeki zehirlenmelerden 

tamamen ayrı olup ansefalite benzer sinirsel belirtiler yapar. 

Belirtileri:  Hastalık, botulinus ile kirlenmiş besin maddelerinin yenilmesin-

den 18-36 saat sonra kusmalar, karın ağrıları, ile başlar, ilk zamanlard^geçici bir 

ishal vardır. Bundan sonra hastalığın karakteristik belirtileri olan sinirsel bozukluk-

lar ortaya çıkar. Boğazda yutkunma zorlukları ve türükük salgısı azlığına ait olmak 

üzere ağız kuruluğu ve bademcikler üzerinde yaralar olur, görme yeteneği azalır ve 

hatta körlük meydana gelir, göz kapaları düşer, gözün küresinin hareketinde ağırlık 

hatta büsbütün hareketsizlik, midriyazis görülür. Çiğneme zorlaşır, dil ve yumuşak 

damakta paralizi, daha sonra ses kısıklığı ve işitme kabiliyeti azalır. 

Etiyolojisi:  Bu bozuklukları meydana getiren etken Bacillus Botulinus deni-

len mikroorganizmanın toksinidir. Bu mikroorganizmanın özellikleri şunlardır: 

1— Tamamen anaerobtur, 2— Mikroorganizmanın kendisinin özel bir etkisi yok-

tur, ancak salgıladığı toksini ile belirtelire yapar. Bu toksin çok şiddetlidir, 

0.000025 g miktarı ile 15 g lık bir fareyi öldürür. Mikroorganizmanın üreyip çoğal-

ması ve toksin meydana getirebilmesi için en uygun sıcaklık derecesi 18—25°C dir. 

30 C nin üstünde toksin oluşumu azalır ve 37°C de toksin yapamaz. Şu halde mik-

roorganizma insan vücudunda toksin meydana getiremez. Arıza yapabilmek için 

vücuda girmeden önce 18-25°C lik yerlerde mikroorganizmanın besin maddeleri 

üzerinde üreyerek toksinin hazırlanmış olması gereklidir, 3— Botulinus sporlu bir 

mikroorganizmadır, sıcaklığa çok dayanır, 4— Aksine olarak çıkardığı toksin ter-

molabildir, 70 °C de 1 saatte, 100 °C de süratle harap olur. 

Besin maddelerinin içinde botulinus basilinin yaşayıp toksin yapabilmesi için 

bazı şartlar vardır: 1— Mikroorganizmanın üremesi için besin maddesinin havasız 

şartları temin etmesi gereklidir. Onun için botulizm ancak bu şartları temin eden 

besin maddeleri (kapalı kutularda, iyi sterelize edilmemiş et ve sebze konserveleri, 

blok halinde saklanan veya üzeri yağla örtülü kavurmalar, pastırmalar, sucuk, jam-

bonlar gibi konserveler) ile olur. 2— Besinlerin yenilmeden önce pişirilmemiş ol-

maları gereklidir. Çünkü toksin çok termolabildir. Botulinus toksini içeren besin 

maddeleri yeteri kadar pişirilerek hemen yenirse tamamen harap olacağından hiç 

bir arıza meydana getiremez. 
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Botulinuslu besin maddeleri ekseriyetle dışarıdan pek az bozukluk gösterir, 

çok defa şüphe bile edilmez, bazen acımış yağ kokusu yaydıkları hissedilir. Bozuk-

luk çok ileri gitmişse konserve yumuyamış, erimiş bir manzaradadır. 

Korunma: . 

1- Toksi-enfeksiyon halindeki besin zehirlenmelerine karşı alınacak profi-

laksi tedbirleri sırasıyla şunlardır: 

1 — Besin maddelerinin kaynaklarından bozulmamış ve tamamen temiz ola-

rak elde edilmesi, 

2- Besinlerin taşınma, hazırlanma, saklanma safhalarında her türlü kirlenme-

nin önüne geçilmesi, mezbahalar, mandıralar, süthaneler, mutfaklar, besin hazır-

layan fabrikalar ve nakil vasıtalarında titiz bir temizlik ve daimi bir kontrol yapıl-

ması, 

3-^Besin maddelerinin kısa veya uzun süre saklanmaları veya hazırlanmaları 

esnasında bunları bozulmasına imkan vermeyecek şartların temini, 

4- Besin maddeleri ile harhangi bir.safhada meşgul olan insanların tamamen 

sağlam bulunmaları ve portör olmamaları için sık sık muayene edilmeleri, 

5- Tamamen emin olunmayan besin maddelerinin her ihtimale karşı yenme-

den önce iyice pişirilmesi. 

II- Additiflerle meydana gelen sakıncaların ve tehlikelerin önlenmesi için şu 

şartların gözönüne alınması gerekir: 

1- Gerçek zorunluluklar olmadıkça additif kullanılmamalıdır, özellikle 

çocuk besinleri için çok dikkat edilmelidir, 

2- Konulan addatifin besinlerdeki miktarı sağlık için asla zararlı olmamalı-

dır, 

3- Hile ve tağşiş için kullanılmasına izin verilmemelidir. 

4- Besinlerin bozukluklarının maskelenmesi ve aldatıcı görünüş verilmesi 

için kullanılmamalıdır, 

5- Besinlerin doğal besleyici özelliklerini bozmamalıdır. 

LİTERATÜR 
1. BURTON B.T.: "The Heinz Hand Book of Nutrition" Mac Grow Hill Book 

Com. London, 1965. 
2. FAO/WHO EXPERT COMITTE REPORT: "Energy-Protein Requrements" 

WHO Concile 27:11-481,1973. 
3. FOOD AND NUTRİTİON BOARD: "Recommendid Dietary AHowances 

Nutritional Academy of Science Nutritionol Research Council Washington, 
1973. 

4. HOLMES ALAN C.: "Virual Aids in Nutrition Education" FAO of The United 
Nutrition Romel 1968. 

5. KOLOĞLU S.: Türkiye'de Endemik Guatr A.Ü.T.F. Mec. 40, 2, 389, 1977. 

126 



6. MAXCY-ROSENAU.: Preventive Medicine and Public Health XI. ed. 1980. 
7. ÖRNEK (YUMUTURUĞ) S.: Diş Çürüklerinde ve Diş Fluorozisinde Memleket 

Sularının ihtiva Ettikleri Fluorun Rolü. A.Ü.T.F. Mec. VII, VIII: 5,129,1955. 
8. ÖRNEK (YUMUTURUĞ) S.: "Halk Sağlığında Guatır Problemi ve Profilaksisi" 

A.Ü.T.F. Mec. XIV, 3, 68,1961. 
9. ROBINSON CORIN H.: "Normal and Terrapeutic Nutrition" XIV. ed. Mac. 

Mili an Pub. Com. Inc. New Yort 1972. 
10. YUMUTURUĞ S.; SUNGUR T.: Hijyen Koruyucu Hekimlik A.Ü.T.F. S: 393 

Ankara, 1980. 
11. URAL Z.F.: Koruyucu Hekimlik Hijyen ve Sanitasyon A.Ü.T.F. 215 Ankara, 

1969. 1 

12. WHO TECNIC/REPORT: "Protein Requirement" FAO/WHO Expert group 
V No: 37,1967. 

127 



* 



YERLEŞME VE BARINMA YERLERİ HİJYENİ 

İnsanlar, sağlıkla yaşayabilmeleri, yaşamlarını güvenle devam ettirebilmeleri, 

doğal tehlikelerden ve doğanın olumsuz koşullarından korunabilmeleri, kendilerini 

çeşitli tehlikelere karşı emniyete alabilmeleri, aile birliğini koruyabilmeleri, istira-

#hatlerini sağlıyabilmeleri, çalışmalarını uygun bir ortam içinde yapabilmeleri için 

ev denilen barınakları yapmak ve bu barınaklarda yaşamak zorunda kalmışlardır. 

Zamanla bir taraftan iklim ve coğrafik koşulların, diğer taraftan sosyal ve 

ekonomik faktörlerin etkisi ile evler ve barınma yerlerinin bir araya toplanması 

zorunluğu doğmuş ve böylece iki tip toplu yaşama yeri, köyler ve kentler kurul-

muştur. Dünya nüfusunun giderek artması, sanayi ve tekniğin gelişmesi ve endüsti-

leşme ile gereksinmeler değişmiş ve artmıştır. İlk zamanlardaki ev yapma ve kent-

leşmenin şekli, kuralları da çok değişmiştir. Bugünün insanı artık dilediği gibi di-

lediği şekilde ev sahibi olma olasılığına sahip değildir, kentin kurallarına ve ka-

nunlarına uymak zorundadır. Çünki köyler, özellikle kentler canlı birer organizma 

gibidir. Nasıl ki, insan vücudunun yaşayabilmesi için çeşitli organların, sistemlerin 

olması ve bunların aralarında ahenkli, düzenli çalışmaları gerekiyorsa toplu yaşanı-

lan köy ve kentlerde de sağlığın sosyo-ekonomik düzenin ve huzurun olması da 

onun anatomik bünyesini yapan organların düzenine ve aralarındaki ilişkilerine bağ-

lıdır. 

Bu nedenle, konutlardan önce köy ve kentlerin kurulmasında, kurulmuş olan-

larının da gelişmesinde esas olan hususlar ele alınacaktır. Bu hususlar: 

o 
1— Üzerinde köy ve kentlerin kurulacağı yerlerin topoğrafik ve jeolojik özel-

likleri uygun bölgeler ve yerler olmalıdır. 

2— Yeryeşme yerleri saptanırken bu kentlerin ne tip bir kent olacağı (idare, 

kültür, sanayi) önceden belirlenmiş olarak ve kurulmak istenilen bölgenin bu amaca 

uğun olup olmadığı, kentin gelecekteki gelişmesine müsait bulunup bulunmadığı 

da araştırılmalıdır. 

3— Kentin kurulmasında, gelecekteki gelişmesinde su ve diğer gereksinme-

lerini karşılamaya yeterli olup olmadığı, civar bölgelerle bağlantı temin edecek do-

ğal ve yapay ulaşıma elverişli bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

4— Kentlerin planının ve bölgeleştirilmesinin yapılması, plansız ve iyi bir 

plan dahilinde yapılmamış, bölgeleştirilmemiş, gelecekteki gelişmesi hesaplanmamış 
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kentler içende yaşayanların ihtiyaçlarını, huzur ve rahatlarını karşılamaktan uzak 

bulunduğu gibi, bugün ülkemiz için de büyük sorun olan gecekondu problemlerinin 

doğmasına neden olur. 

5— Planı yapılan kentlerin, üstü yapılmadan önce alt yapısının yapılması 

şarttır, örneğin, her türlü ihtiyaçlara yetecek miktarda temiz su vermek ve bunun 

tesisatını yapmak, havalandırma, aydınlatma, ısıtma gereksinmelerini karşılamak, 

çöp, lağım suları ve diğer kirliliklerin şehirden uzaklaştırılması ve zararsız hale geti-

rilmesi, binaların havalanması ve aydınlığı, güneş ışınlarından faydalanabilmesi 

için meydanların, sokakların, yollarının genişliği, istikameti, bu sokakların ve cad-

delerin üzerine kurulacak binaların yüksekliklerinin plana göre saptanması. 

Yukarıda belirtilen hususlar yapıldıktan sonra kentin üst yapısının yapılabil-

mesi için aşağıda bildirildiği üzere "bölgeleştirme esaslarının tesbit edilmesi gerek- . 

lidir. 

a) Konutlar  bölgesi:  Bu bölgede konutların ve konutlarla yakın ilgisi olan 

tesislerin, okulların, çocuk bahçelerinin, spor tesislerinin, parkların, küçük ticaret 

yerlerinin, bölge hallerinin ve pazar yerlerinin saptanması, 

b) İdare  ve  kültür  bölgesi:  Bu bölgeye konutlar bölgesinde ihtiyacını karşı-

layacak hastanelerin, bakım ve tedavi yerlerinin yerleştirilmesi, 

c) Demir yollan garı, kara yolu garajları, deniz limanları ve bunların civarın-

da ticaret bölgeleri. Gürültülü, artık ve atıkların nedeniyle bu bölgenin konutlar 

bölgelerinden ayrılması, 

d) Endüstri  bölgesi:  Koku, toz, duman, gaz ile çevreyi kirletmesi, gürültü ile 

çevreyi rahatsız etmesi, enfeksiyon bulaştırması tehlikesi ihtimali olması, patlama 

ve yangın gibi tehlikelerinin bulunması nedeni ile çevresi için zararlı olan bu mües-

seselerin kurulacakları yerlerin barınma yerlerinden mutlaka uzaklaştırılması şart-

tır. 

> 

Sakıncaları belirtilen bu müesseseler, bizim ülkemizde UMumi Hıfzıssıhha 

Kanunu'na göre gayri sıhhi müesseseler (sağlığa zararlı kuruluşlar) olarak belirlen-

miş olup aynı kanunun 269 cu maddesi gereğince üç sınıfa ayrılmıştır. Adı geçen 

kanuna göre bunlar: 

1— Birinci  sınıf  gayri  sıhhi  müesseseler:  Hususi meskenlerden behemahal 

uzak bulundurulması icap edenler, 

2— İkinci  sınıf  gayri  sıhhi  müesseseler:  Hususi meskenlerden behemahal 

uzaklaştırılması icap etmemekle beraber müsaade verilmezden önce çevresinde ika-

met edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri 
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3— Binaların gürültüye karşı izole edilmesi, 

\ 

Bugünün yorgun insanı istirahat ve huzuru evinde bulmaktadır-. Oysa günümüz-

de tekniğin ilerlemesi ile daha çok makineleşme, kentlerin kalabalıklaşması, taşıt 

araçlarının artması, trafiğin yoğunlaşması, toplu olarak bir arada yaşama zorunluğu 

sonucu çeşitli kaynaklardan meydana gelen gürültü insanların huzurunu, istiraha-

tını bozmakta, sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara varmaktadır. Evlerde ve 

bürolarda gürültünün 30—35 desible kadar olmasına müsaade edilmektedir* ve hiç 

bir zaman 50 desibelin üstüne çıkmaması öngörülmektedir. 

4— Pencereler, binaların havalanmasını sağlayan kısımları ve ışık alan gözle-

ridir. Bir binanın gün ışığından faydalanma ve aydınlanma kabiliyeti, pencerelerin 

gökyüzünü görmesi ve genişliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle pencerelerin üst 

kenarları mümkün olduğu kadar tavana yakın olmalıdır. Fakat pencerenin önünde 

gökyüzünü görmesini önleyecek engellerin bulunmaması gerekir. Diğer taraftan 

pencerelere genişliklerinin verilmesinde kentin bulunduğu coğrafik özelliğin de dik-

kate alınması gereklidir. 

5— Her evde gereksinmeleri karşılayacak genişlikte ve sayıda odası, mutfağı, 

tuvaleti, banyosu, temiz akar suyu ve kirli su giderinin bulunması, bunların sağlık 

koşullarına uygun olması şarttır. 

BARINMA YERLERİNİN SANİTASYONU 

Bannma Yerlerinin Aydınlatılması: 

Barınma yerlerinde aranılan sağlık şartlarından en önemlilerinden biri de yete-

ri derecede güneş alması ve aydınlatılmasıdır. 

Binalar, gün ışığından mutlaka faydalanmalıdır. Yeryüzünün en büyük ışık 

kaynağı güneştir. Bundan başka güneşin ısı, iltraviyole, radyoaktif, manyetik, ioni-

zan ve kozmik ışınları ve radyasyonları da vardır. Bütün canlılar gibi insanlar da gü-

neşin bu ışınlarına, radyasyonlarına mutlak olarak muhtaçtırlar. Çünki: / 

a) Güneşin direkt ışınlarının bakterisit etkisi vardır. Mikroorganizmalar gü-

neş ışınlarına maruz kalmakla dayanıklık derecelerine göre kısa veya uzun sürede 

harap olurlar, s 

b) Güneş ışınları çok yüksek kalorifik etkiye sahiptirler, « 

c) Güneş ışınlarının Bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki biyolojik etki-

si de çok büyüktür, 

d) Güneş en kudretli ışık kaynağıdır. ^ 

* Sesi meydana getiren titreşimlerin bir saniyedeki frekansına sykl (cycle) 
denir. Kulak ancak saniyede 20—16000 frekanslı olan sesleri duyabilir. Saniyede 
20000 den fazla frekanslı (ultrasonik saha) sesleri duymaz. 
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itibariyle bir mazarrat yapmayacağına kanaat husulü için tetkikat yapılması iktiza 

eden müesseseler, 

3— üçüncü  sınıf  gayri  sıhhi  müesseseler:  Meskenlerin yanında kalabilmekle 

beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması icap eden müesseselerdir. 

Bu her üç müesseselerin hangileri olduğu U.H.K. nun 270 nci maddesi gere-

ğince Sanayi Bakanlığı'nın da görüşü alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'-

nca düzenlenen bir listede gösterilmiştir. Bu üç sınıf olarak sınıflandırılmış mües-

seselerin açılıp kapatılması U.H.K. nun 271-272-27?-074 ve 275 nci maddele-

rine bağlıdır. 

Birinci sınıf sağlığa zararlı müesseseleri, hem bu müesseseleri, hem de mü-

esseselerin kentin gelecekteki gelişmesi dikkate alınarak kentin hakim rüzgarlarının 

gittiği yönde ve kentin dışına kurmak, kent ile müessesenin bulunduğu yerler ara-

sındaki uzaklık mesafeleri, müessesenin tehlike ve zararlarına göre (500 m'den az 

olmamak üzere) saptanır. Kent ile endüstri müessesesi arasındaki uzaklık alanına 

müesseseden zarar görecek barınma yerleri, okul ve benzeri diğer tesislerin yapılma-

sına kesinlikle izin verilmemesi gerekir. 

İkinci sınıf sağlığa zararlı müesseseleri, meskenlerin bulundukları bölgelerden 

uzaklaştırmamak şartıyla kentin ticaret bölgesinin bulunduğu alanlarda veya uy-

gun görülen kısımlarda, kendileri için ayrılan bölgelerde yapılması zorunludur. Bu 

müesseselerin de barınma yerleri arasına girmesi zararlıdır. 

Üçüncü bölge sağlığa zararlı, müesseseler ise, halkın günlük ve acil ihtiyaçla-

rına cevap vermesi gerekli olanları (zararlı olmamak kaydıyla) konut bölgelerinin 

çarşı kısımlarında yapılabilirler. 

Mezarlıklar, çöp imha tesisleri (yerleri), lağım kirliliklerini temizleme (zarar-

sız hale getirme) tesisleri v.b. gibi diğer tesisler de yine kentin dışında ve 

kent ile belirli bir mesafede ve hakim rüzgarların gidiş yönünde yapılmalıdır. 

İnşa edilecek konutların güneş alması, gün ışığından faydalanması, havalan-

ması daha önceden açılmış olan caddelerin, sokakların yönüne, genişliğine ve bina-

ların yüksekliğine bağlıdır. Bu nedenle şehir planında saptanmış olan binaların 

önlerinde ve arkalarında bırakılması gerekli mesafelere mutlak uyulması gereklidir. 

Konutların Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar: 

Konut binaların yapımında aranan koşullar da şöylece sıralanabilir: 

1— binaların sağlam ve nem çekmeyen temeller üzerine inşa edilmesi, 

2— Binanın duvarları, binayı dış etkenlerden koruyacak, nem çek-

meyecek, içerinin sıcaklığını ve serinliğini koruyacak özellikte örülmesi, 
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Görme organı olan gözün bu fonksiyonunu yapabilmesi ancak ışık ile müm-

kündür. Fakat fena aydınlatma da göz üzerinde zararlı etki yaparak çeşitli uyüm 

bozukluklarına ve yorgunluklarına neden olur. Bu bakımdan göz hijyeni aydınlatma 

ile sıkı sıkıya bağlıdır. 

Fena ve yetersiz aydınlatma, yapılan işi zorlaştırdığı gibi işin inceliğini ve 

işteki isabeti azaltır ve ekonomik kayıplara neden olur. Aynı zamanda işteki emni-

yeti bozarak işi yapanın hayatını tehlikeye koyabilecek olaylara, kazalara sebep 

olur. Işık trafikte taşıt araçlarının ve yayaların emniyeti için de önemlidir. Işığın 

estetik etkisi de vardır. Oturulan, çalışılan yerleri daha ferah yapar, ışığın moral 

ve ahlak üzerine olan etkisi de küçümsenemez. 

En büyük ıŞık kaynağı olan güneşin ışınlanıl, 6): 

a) Direkt ışıklar, 

b) Diffuz ışınlar, 

c) Yansıyan ışınlar, 

olmak üzere yeryüzüne üç şekilde yayılır. En kuvvetli ışınlar direkt gelen ışınlar-

dır. Fakat direkt ışınlar gözü kamaştırırlar. Atmosferdeki su buharı ve tozlar bu 

ışınların bir kısmını yansıtır ve diffuze eder, böylece hafifleterek yeryüzüne daha 

az şiddette gelmesini sağlar. Diffuz olan ve yansıyan ışınlar muntazam yayılarak 

keskin gölgeler vermeden her tarafı yumuşak olarak aydınlatırlar ve çalışmak için 

en uygun aydınlatma sağlarlar. 

Binaların güneşten iyi ışık almasında binalara verilecek yönün, binanın ön ve 

arkasında bırakılması gerekli minimum mesafelerin, pencerelerin genişliğinin ve 

tavana yakınlığının, pencere camlarının temizliğinin büyük etkisi vardır. Bu arada 

binaların iç duvarlarının, tavan ve döşemesinin, içerideki eşyaların renklerinin ay-

dınlanmaya etkisinin bulunduğu unutulmamalıdır. 

Işık bir yüzeye çarptığında bu yüzey tarafından ya |bsorba edilir veya yansıtı-

lır. Eğer yüzey dalgalı ve siyah ise pratik olarak bütün ışık bu yüzey tarafından 

absorbe edilir. Eğer yüzey açık renkte ise gelen ışınların büyük bir kısmını yansıtır. 

Düz bir yüzeye gelen ışının yüzey ile yaptığı açı, yansıyan ışının yüzey ile yaptığı 

açıya eşittir. Eğer yansıtan yüzey çok düzgün ve parlak ise ışık demetleri hemen he-

men biri birine paralel olarak yansırlar (Şekil 16 a). Bu tür yansımaya düzenli yan-

sıma denir. Bu şekilde yansıtan yüzeylerden adeta ışık doğrudan doğruya göze ge-

liyor gibidir ve gözde kamaşmalar yapar. Eğer yansıtan yüz pürüzlü-dalgalı ise yan-

sıma değişik açılarda yerleştirilmiş bir çok küçük yüzeylerden meydana gelmiş yü-

zey etkisi yapar ve ışınlar düzensiz halde yansırlar. Bu tür yansımaya diffuz yansıma 

denir (Şekil 16 b). Bu durumda ışık kaynağının yüzey üzerindeki görüntüsü görül-

mez ve gözlerde kamaşma yapmaz (2). 
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- Şekil 16: Işınların Yansımaları 

a) Düzenli yansıması, b) Karışık yansıması. 

Bir odanın duvarlardan, tavandan ve döşemeden yansıyan ışınlarla aydınlan-

ması önemlidir ve bu tarzda aydınlatma istenir. Bunun yanısıra duvarların tavanın ve 

oda içindeki eşyanın renginin de aydınlanmada payı vardır. Çünki açık renkler 

koyu renklere göre daha fazla ışık yansıtıcıdırlar. 

Günümüz koşullarının geceleri de çalışmayı gerektirdiği gibi bir çok işyerle-

rinde, atölyelerde ve endüstride her zaman gün ışığından yeteri kadar yararlanıla-

mamaktadır. Bu nedenle yapay ışık ile aydınlanma zorluğu doğmuş bulunmakta-

dır. Ancak yapay aydınlatma uygulanacağında aranılan sağlık koşulları da unutul-

mamalıdır. Bu koşullar: a) aydınlatma, yapılan işin bütün ayrıntılarını ve incelikle-

rini yorgunluk duyulmad&n, görülmesini sağlayacak şiddette olmalıdır, b) Gözü 

kamaştırmamalı, keskin gölgeler yapmamalıdır, c) Ortamın havasını bozmamalı, 

ortamın ısısını arttırmamalı, yangın ve patlatma tehlikesi olmamalıdır. 

Bu belirtilen faktörler göz önünde bulundurularak bir yerin aydınlatılmasın-

da önce ne kadar aydınlığa ihtiyaç bulunduğu hesaplanmalıdır. Aydınlanma mik-

tarı, yapılan işe ve işin özelliğine göre değişir Tablo IV. 

Her hangi bir yer ve iş alanı aydınlatılacağında ışık kaynağından çıkan 

ışık demetinin yön ve yayılma şekli (ekleraj sistemi) de göz önünde tutulacak çok 

önemli bir noktadır. Maksada ve yapılacak işe göre iyi aydınlık sağlayacak bir ay-

dınlatma sistemini seçmek lâzımdır. Belli başlı dört aydınlatma sistemi vardır. 
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Tablo: IV Çeşitli işlerde iyi bir görüş için lüzumlu aydınlatma şiddetinin 

minimuıç değerleri 

Gerekli aydınlatma 

Yapılan işin niteliği ve işyeri şiddetli (lüx) 

Resim atölyeleri, laboratuvarlar, 

nakış-dikiş atölyeleri 120 

Dersane ve bürolar 80 . 

Dersanede yazı tahtası 60 

Hastane koğuşlarında 40 - 60 

Ameliyathanelerde 100 - 150 

Ameliyat masasına 1500 - 2000 

Oturma odalarında 80 

Mutfaklarda 60 

Yemekhanelerde 50 

Merdiven ve koridorlarda 30 

Endüstride yapılan işin inceliğine ve 

hassasiyetine göre 100 - 3000 

1— Direkt  aydınlatma  sisteminde:  Işık kaynağından çıkan ışınların % 90 ı 

doğrudan doğruya iş sahasına ve ancak % 10 u yansıyacak yatay yüzeylere ve iş-

Yerlerine gelir Şekil 17 A. Bu sistemle aydınlatma çok ekonomiktir. Çünkü ışınlar iş 

alanına gelmeden önce hiç bir yerde ad'sorbe olmazlar. Fakat ışık kaynağından göze 

böyle direkt gelen parlak ışınlar göz kamaşmasına neden olarak görmeyi zorlaştı-

rırlar ve zamanla gözün bozulmasına sebep olurlar. Parlak ışınlar dolayısı ile gözü 

kamaşan bir kimse etrafını iyi göremez, bu yüzden yanlış hareketler yaparak (özel-

likle işyerinde) iş kazalarına sebebiyet verirler. Öte yandan direkt aydınlatma kuv-

vetli gölgeler yaparak gözde çabuk yorgunluk meydana getirir (2). 

Bu Sistemle Aydınlatmanın Sakıncalarını Önlemek İçin: 

a) Lambaların göze parlak ve direkt ışık veren kısımları fanus, abajur, reflek-

tör, ışık kafesi ile örtülerek, göz, ışığın zararlı etkilerinden korunmalıdır (2). 

b) Işık kaynağının yerleştirilmesi gereken yeri iyi seçmelidir, örneğin, ta-

vana asılı lambanın reflektörünün iç yüzeyi görülmeyecek yükseklikte aşılmalıdır. 

İşyerlerinin (masa tezgah) lokal-aydınlatmada kullanılan lambaların (masa lambala-

rının) reflektörlerinin alt iç kenarları çepeçevre mat siyah boya ile boyanmalıdır 

ki, bu yüzeyden yansıyan ışınlar gözde kamaşma yapmasınlar. 

* • 

2— Yarı direkt aydınlatma sisteminde ışık kaynağından çıkan ışınların % 

60 ı doğrudan doğruya yatay yüzeylere gelir, % 40 ı tavana ve etrafa gider ve ora-
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dan yansıyarak yatay yüzeyleri aydınlatır Şekil 17B. Bu maksatla lambalara takılan 

kısmen reflektör ve kısmen diffüzor gibi vazife gören cam kürelerden faydalanılır. 

Bu tarzda ışığı da direkt aydınlatmaya nazaran daha iyi dağıttığından gözü kamaş-

tırması ve gölge yapması gibi sakıncası daha azdır. 

3— Yarı indirekt aydınlatma sisteminde ise ışık kaynağından çıkan ışınların 

% 401 doğrudan yere yatay yüzeylere gelir;. % 601 tavandan ve duvarlardan yansıya-

rak, diffüze olarak yatay yüzeyleri aydınlatır. Şekil 17C. Aydınlatma yumuşak ve 

gölgesizdir. 

* 4— İndirekt aydınlatma sisteminde, ışık kaynağından çıkan ışınların % 90 ı 

tavanda ve duvarlarda yansıyarak yatay yüzeyleri aydınlatır. Ancak % 10 kadarı 

direkt olarak yatay yüzeylere gelir Şekil 17D. ,Bu tarz aydınlatma ile gün ışığı gibi 

homojen aydınlatma sağlanmış olur. Fakat çok pahalıdır, ekonomik değildir. 

Bir yerin aydınlatılmasında maksada ve yapılan işe göre hangi sistem ile ay-

dınlatılacağı belirlendikten sonra bu yerin ne kadar aydınlanmaya (lüx'e) ihtiyacı 

olduğu hesaplanmalıdır ve bu aydınlanmanın ne kadar kuvvette kaç lamba ile sağ-

lanacağı ve bu lambaların nasıl (özellikle işyerlerinde) yerleştirileceği saptanmalı-

dır (1,2, 3, 4,5). 

c o 

I * 
Şekil 17: Aydınlatma sistemi. A — Direkt aydınlatma, B — Yan direkt aydınlatma, 

C — Yan indirekt aydınlatma, D — İndirekt aydınlatma, 
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FLUORESAN LAMBALAR 

Fluoresen lambalar, son zamanlarda yapay aydınlatmada geniş ölçüde yer 

almış bulunmaktadır. Bu» lambaların iç yüzeyleri fluoresan maddelerle (berilyum 

veya glusinyum gibi) örtülmüş olup güneş ışığı özelliğinde beyaza yakın renkte 

ışık verirler. Uzun ömürlü ve yüksek verimli olmaları nedeniyle genel aydınlatma 

için kullanılmaya elverişlidirler. Ancak bu lambalarla aydınlatma yapılacağında 

lambaların mümkün olduğu kadar tavana yakın konması, titremelerin olmaması ve 

aydınlatma sahasında zıt renklerin bulunmaması gereklidir. 

Fluoresan Lambaların Genellikle En Uygun Kullanma Yerleri: 

1— Devamlı yapay aydınlatmaya ihtiyaç olduğu yerlerde, 

2— Uzunlamasına ışık demetine lüzum olan yerlerde, 

3— Fazla aydınlatmaya ihtiyaç olan ve kablo kesintilerinin fazla akım çekme-

ye elverişli olmayan yerlerde, 

Yine son zamanlarda civa buharlı lambalar da kullanılmaya girmiştir. Bu lam-

baların takat bakımından fazla ışık vermesi, az yer işgal etmesi, büyük yerlerin ay-

dınlatılmasında ekonomik olması gibi üstünlükleri vardır. 

Geniş aralıklı ve yüksek takatli lambaların kullanılması gereken büyük fab-

rikalarda, cadde sokak ve meydanların aydınlatılmasında geniş ölçüde faydalanıl-

maktadır. 
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BARINMA YERLERİNİN ISITILMASI VE SERİNLEŞTİRİLMESİ 

Konutlar, her ne kadar dış etkenlerden korunmak amacıyla yapılmışlara da 

kışın soğuğundan koruması yeterli değildir. Bu nedenle insanlar, içinde yaşadıkları 

binalarını kışın ısıtmak, yazın serinleştirmek zorundadırlar (7). 

Barınma Yerlerinin Igtılması: ' , ' v ' 

Barınma yerlerinin ısıtılması, iklime bağlı olarak havanın ısısı + 10°C nin al-

tına düştüğünde (Yurdumuz koşullarına göre genellikle 15 Ekim — 15 Nisan arasın-

da) yapılır. Binaların ısıtılmasında: Kullanılacak ısıtma araçları, bu araçlarla ısıtma-

yı sağlıyacak yakıt maddesinin ve ısıtılacak yerin özellikleri, içinde bulunan insanla-

rın sayısı, yaptıkları işlerin özellikleri göz önünde bulundurularak sağlık kuralla-

rına uygun bir ısıtma sağlanmalıdır. Bu kurallar: 

1— Isıtma araçları, ortamın içinde bulunanlara en uygun gelecek sıcaklığı 

vermeli, sıcaklığı ortamın her tarafına dağıtmalı, homojen bir ısı temin etmeli, bu-

nun için de havadan çok duvar, tavan ve döşemeyi ısıtmalıdır. Isıtma araçları, 

içinde yanan yatık ürünü gazları, dumanı ve tozları ortama sızdırmamaiı, patlama 

ve yangına sebep olmamalı, yakıt maddelerinin tam olarak yanmalarını sağlamalı ve 

randımanları yüksek olmalıdır. 

2— Isıtma  araçlarında  ^yakılacak  yakıtlar:  Kolay yanar, randımaı yüksek, az 

artık bırakan cinsten olmalı ve bacadan çıkan yanma ürünü atmosferi kirleterek 

halkın sağlığını bozacak derecede zararlı ve zehirli maddeleri içermemelidir. 

Yakıtların yandıklarında verdikleri ısı tablosu (V) de görüldüğü gibi yakıtın 

cinsine göre değişiktir. Yakıtların kalorifik kudretleri terkiplerindeki karbon, hid-

rojen zenginliklerine ve su miktarının düşüklük derecesine bağlıdır. 

Binaların ihtiyaca göre ısıtılabilmesi ve ısıtılmanın ekonomik olması için bi-

nanın döşeme, tavan ve duvarlarının ısıyı iyi tutucu malzeme ile yapılmasına, izole 

edilmesine, pencerelerinin tek veya çift camlı yapılmasına, binalara verilen yöne (gü-

neşten faydalanmak üzere), havalandırma koşullarına bağlıdır. 

Binaların Isıtılmasında İki Sistem Vardır: 

a) Lokal  ısıtma  sistemi:  Yakıtların ısıtılacak ortam içinde yakılmasıyla sağ-

lanan ısıtma; 
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Tablo: V Yakıt maddelerinin 1 Kg yandıklarında verdikleri kalori değeri 

Yakıtın cinsi Kalori değeri 

Tezek 2200-2300 
Odun 2300-3000 
Odunkömürü 7000 
Torf (tamamen karbonize olmamış organik mad.) 2500-3000 

Linyit 4000-4200 
Taş Kömürü 6300-7000 
Kok 6300-7000 
Yağlı maden kömürü 7500 
Yağsız maden kömürü 8000 
Antrasit 800 
Mazot 11000 
Ham petrol 10500 
Petrol (gazyağı) ' 10900 
Fuelo oil 10000 
Havagazı (EM2) 4300-5000 

b) Merkezi  ısıtma  sistemi:  Yakıtların ısıtılacak ortam dışında, ayrı bir yerde 

yakılarak elde edilen sıcaklığı su, su buharı, hava ile ısıtılacak yere iletmek suretiy-

le yapılan ısıtmadır. 

Lokal Isıtmada Kullanılan Araçlar: 

1- Mangallar:  Mangallarla daha çok ortamın havası ısıtılır ve homojen bir 

sıcaklık sağlanamaz. Diğer taraftan ortamın havasını kurutur, yangın tehlikesi çok-

tûr, küllerin etrafı kirletmesi sakıncası vardır ve kömür iyi yakılmadan içeri alın-

dığında karbonmonoksit ile zehirlenmelere neden olur. Fakat mangallarla ısınmak 

zorunluğu olduğunda sakıncaları mümkün olduğu kadar ortadan kaldıracak önlem-

lerin alınması lazımdır (1,2,3,4, 5). 

2- Şömineler:  Bazı memleketlerde özellikle odun temini ucuz ve bol olan 

yerlerde ısınmada şöminelerden faydalanılır. Şömineler, içinde odunun yakıldığı 

ocak ile yanma ürünü olan gaz ve dumanı çekip dışarıya atan bacadan oluşmuştur. 

Şömineler ısınan havayı dışarı attıklarından çevrelerine daha çok radyasyon-

la ısı yayarlar. Bu nedenle meydana gelen ısının ancak % 15—25 kadarını içinde bu-

lunduğu ortama verirler. Bu nedenle ekonomik değildirler. 

3- Sobalar:  İçlerinde yakılacak yakıta göre (odun, Kömür, petrol, havagazı) 

çeşitli sobalar yapılmıştır. Sobalar bulundukları ortamı hem radyasyon ve hem de 

konversiyon ile ısıtırlar. Bu nedenle randımanları yüksektir. Fakat iyi yapılmadık-

* 
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ları, hatalı kuruldukları ve kullanıldıklarında da sağlık için zararlı olurlar. Bu 

zararları önlemek üzere: 

a) Sobalarda yakılacak yakıt için yeterli havayı vermeli, sobanın çekişini 

iyi ayarlamalıdır. Bu maksatla sobanın alt kapağını kullanmalı, borular üzerine ko-

nan anahtarları kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

b) Soba borularının bağlandığı bacaların temiz ve çekişlerinin iyi olmasına 

özellikle dikkat edilmelidir. 

c) Yangın tehlikesine ve küllerin etrafa yayılmasına engel olmak üzere sobalar 

geniş ve kenarlı soba tablası üzerine oturtulmalıdır. 

d) Havayı kurutmalarını önlemek için sobaların üzerlerine su dolu kapların 

konulması da ihmal edilmemelidir. 

* 
Merkezi Isıtma Sistemi: 

1— Merkezi ısıtma sisteminin lokal ıSıtma sistemine kıyasla pek çok üstünlük-

leri vardır. Barınma yerlerini hem radyasyon ve hem de konveksiyon ile ısıtmaları 

ile homojen bir sıcaklık sağlarlar. Isıtmayı sağlayan ocak ve yakıtın ısıtılan yerin 

dışında olması ile yangın tehlikesi yoktur ve yanma ürünü maddeler binanın içine 

yayılmaz kirlilik yapmaz. Bu sistemle ısıtılmada yalnız bir evi değil bir bina hatta 

bir semti, bölgeyi ısıtmak mümkündür. Böylece atmosferin kirlenmesi de önlenmiş 

veya kirlenmesi en az dereceye indirilmiş olur (5, 6). 

Merkezi ısıtma sisteminde merkezde ısıtılmış sıcak su, su buharı veya ısıtıl-

mış sıcak hava, borularla ısıtılacak yere sevk edilerek radyatörler içinden geçirilir. 

Radyatörler ısıtılan ortamın içinde açıkta bulunabilir veya tavan ve döşeme içine 

yerleştirilebilir. 

Merkezi sistemle ısıtılmada da ortamın havasının kuruması söz konusudur. 

Bunu önlemek için radyatörler arasına veya üstüne buharlaşarak ortamda nem yap-

mak üzere içinde su bulunan kaplar yerleştirilmelidir (5, 6). 

2— Merkezi sistemle ısıtmanın diğer bir şekli de kondisyone hava (air condi-

tion) dır. Bu hususta bilgi binaların havalandırılması kısmında verilmiştir. 

Merkezi sistemle soğuk havalarda ısıtılma sağlandığı gibi sıcak havalarda da 

radyatörlerin içinden soğuk su geçirilerek binaların serinleştirilmesi mümkün ol-

maktadır. 
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BARINMA YERLERİNİN HAVALANDIRILMASI 

Barınma yerlerinde sağlıklı bir yaşantının olabilmesi ve devam edebilmesi 

için bu yerlerde oturanların da sağlık sorunlarını ve kurallarını bilmeleri ve kural-

lara uymaları gereklidir. 

Dış etkenlerden korunmak amacı ile barınma yerlerinin yapılması ile kapalı 

yerlerde (konutlarda) yaşamak zorunda kalan insanlar, dış etkenlerin tehlikele-

rinden kaçarken kapalı yerlerde - barınaklarda da çeşitli sorunlarla karşılaşmakta-

dır. Bunların başında kapalı yerlerin sınırlanmış havası gelmektedir. Gerçi kapalı 

yerlerin (barınakların) havası dış çevrenin yağışlarından soğuk ve sıcağından, 

toz ve diğer kililiklerinden korumaktadır. Fakat doğanın temizleyici etkisinden de 

yoksun kalmakta, ölü hava olmaktadır. Barınaklardaki çeşitli sebeplerin varlığına, 

içinde yaşayan insanların sayısına ve havayı kullanma derecesine göre kısa veya 

uzun bir süre sonra barınma yerlerinin havası fiziksel, kimyasal, bazı hallerde biyolo-

jik özellikleri önemli derecede değişmekte, bozulmakta ve kirlenmektedir. Nasıl 

ki havasız yaşanamıyacağı kesin ise kirlenmiş, bozulmuş havada sağlığın olamıya-

cağı da kuşkusuzdur. 

-f 

Barınma yerlerinin (konutların) havasını bozan, kirleten sebepler mikrobik, 

kimyasal ve fiziksel sebepler olarak incelenmektedir. 

Mikrobik  sebepler:  Açık, serbest havaya çıkan patojen mikroorganizmalar 

otoepurasyonla (dağılarak, dilue olarak, güneşin ultraviyole ışınlarına ve diğer rad-

yasyonlarına maruz kalarak, ortamın kuruluğu, yağışları, oksidasyon ve benzeri 

sebepleri ile) canlılıklarını uzun süre devam ettiremezler. 

Yapılan araştırmalar sonunda açık havanın infeksiyonların bulaşmasında bir 

rolü olmadığı gerçeği açıklanmış bulunmaktadır. Fakat insanın salgı maddeleri ile 

aksırık, öksürük ile ve konuşurken ağzından çıkan damlacıklarla çeşitli araçlarla 

(elbise ayakkabı v.b) kapalı yerlerin havasına karışan, yayılan mikroplar, ortamın 

ısısının ve nem miktarının da elverişli olduğu hallerde uzun zaman canlılıklarını de-

vam ettirir ve özellikle solunum sitemi infeksiyonlarının husulüne sebep olur. 

2— Kimyasal  sebepler:  a) İnsanlar yaşamak için solunum yapmak zorunda-

dır. Solunum ile havadan oksijgn alır, bu aldığı oksijenin yerine ortama karbondi-

oksit çıkarır. Kişi faaliyette bulunursa yaptığı işin niteliğine ve ağırlığına göre sar-

143 



Barınma yerlerinin kapalı havasının temiz tutulması için her şeyden evvel 

bu havanın temizliğini bozan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Havayı bozduğu için 

ortadan kaldırılması gereken sebeplerin bir kısmı konutların dışındadır, bir kısmı da 

konutların içindedir. Bunlardan oda içinde bulunabilecek olanlarını örneğin besin 

artıklarını, kirli çamaşırları ortadan kaldırmak, ısıtma, aydınlatma araçlarının 

kusurlarını düzeltmek, mutfaklardan, süprüntülerden, tuvaletlerden, lağımlardan 

gelen kokuları, zararlı gajları önlemek üzere bu kirlilikleri ve kirlilik kaynakları-

nı zararsız hale getirmek gereklidir. Fakat barınma yerlerinin kapalı havasının 

bozulmasında en önemli neden buralarda bulunan insanlara aittir. Çünkü insan, 

normal koşullarda, bulunduğu ortama saatte 100 Cal'ye yakın ısı ve 80 gr. kadar da 

su buharı çıkarır. Diğer taraftan çeşitli gazları, mikroorganizmaları ve kokuları da 

vücudundan çıkararak ortamın havasına yayar. İnsanların içtiği tütünden meydana 

gelen dumanın havayı kirletmedeki rolü de ihmal edilemez. Bütün bu nedenlerden 

ileri gelen kirlilikleri betaraf etmek için de bozulan içerinin havasının dışarının 

temiz havası ile değiştirilmelidir. 

İçerinin bozulmuş havası dışarının havası ile değiştirileceğinde aranacak hu-

suslar da şöyle özetlenebilir: 

l» 
1— Odanın havasını değiştirmek üzere dışarıdan alınan havanın temiz olması, 

fiziksel, kimyasal vasıfları iyi, kokusuz, tozsuz, dumansız, mikropsuz olması, zarar-

lı ve zehirli gazları içermemesi; 

2— Odaya temiz hava alınırken vasfı bozulmuş kirlenmiş havanın da ortam-

da kalmaması dışarı atılması. 

3— Havalandırma işinin mümkün olduğunca içeride oturanların arzusuna ve 

gereksinmesine, isteğine bağlı olmamaksızın otomatik olması. 

4— Ortamın ısısını ani olarak soğutmaması, içeride oturanları rahatsız edecek 

cereyan yapmaması tozları havaya kaldırmaması ve hızı saniyede 0.5 m. den fazla 

olmaması. 

Havalandırmaya esas olmak üzere insanın ne kadar hava hacmine ihtiyacı ol-

duğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun cevabını verebilmek için havanın kir-

lendiğini göstermek üzere indikatör olarak karbondioksit kabul edilmiştir. Normal-

de havada % 0.03 oranında bulunan karbondioksit % 0.06 oranını geçtiğinde bu 

hava kirlenmiş olarak kabul edilir. Barınma yerlerinin havalandırılmasında yapıla-

cak hesapların esası bu iki rakama dayanır. Buna göre bir insanın ihtiyacı olan hava 

miktarının hesaplanmasında havadaki karbondioksit oranının % 0.6 yı geçmemesine 

dikkat edilir, örneğin:  Oldukça kuvvetli işlerde çalışan ve bulunduğu ortama saat-

ta 30 İt. karbondioksit çıkaran bir insan 1 m3 lük hava hacmi içinde bir saat çalış-

tığında bu 1 m3 (bin litre) hava içinde karbondioksit miktarı 30 İt. olacaktır. Bu 

Bu oran (30/1000) kirlilik sınırı kabul edilen 6/10.000 nin 50 katı olduğuna göre 
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bu insanın çalıştığı yerin havasını saatte 50 defa değiştirmek veya saat başına,50 

m3 lük hava hacmi vermek ve bu hacımdaki havayı da saatte bir defa değiştirmek 

gerekir. 

Bir yerin havasının kirlenmesinde, o ortamda oturan insanların sayısının, yap-

tıkları işin niteliğinin, ortam içinde kalma süresinin de büyük etkisi vardır. Hava-

landırmada bu hususların dikkate alınması unutulmamalıdır. 

Bir yerin havalandırılmasında ortamın havasının içinde oturanları ceryanlarla 

rahatsız edecek kadar sık değiştirilmesinin sakıncaları da göz önüne alınmalıdır. 

Genellikle içinde oturulan yerlerin havasının yazın saatte 4—6, kışın 2—3 defadan 

fazla olmamak üzere değiştirilmesi, değiştirme sayısının havayı temiz tutabilecek 

yeterlikte olabilmesi lazımdır (2). 

Barınma Yerlerinin Havalandırılması Usulleri: 

Barınma yerlerinin - konutların havalandırılmasında iki usul vardır. 1- Tabii 

sistemle havalandırma, 2- Artifisyel sistemle havalandırma. 

1— Tabii  sistemle  havalandırma:  Genellikle pencereleV veya bacalar aracılığı 

ile yapılır. Pencerelerle olan havalandırmada pencereler ya tamamen açılmak veya 

yarı açılmak suretiyle veya içeriden idare edilen kolları vasıtasıyla pencere camların-

da meydana getirilen aralıklar vasıtasıyla havalandırma yapıldığı gibi, binanın iki 

cephesindeki yaz ve kış daima mevcut olan ısı farkından yararlanılarak binanın iki 

cephesinde bırakılan kanallardan havalandırma sağlanır. 

Binaların iç ve dış havası arasında fazla ısı farkı bulunmadığı zamanlarda (yaz 

mevsimlerinde) pencerelere veya binada bırakılmış menfezlere yerleştirilecek aspi-

ratörlerle dışarının temiz havası binaların-odaların içerisine çekilmek suretiyle de 

havalandırma temin edilir, özellikle işyerlerinde ve endüstride aspiratörler aracılığı 

ile havalandırmalardan çok faydalanılır. 

2- Artifisyel  usullerle  havalandırma:  Son zamanlarda tabii usullerle havalan-

dırma sistemi yerine her yerde kullanılmak üzere air condition (kondisyone hava ile 

havalandırma) sistemi uygulamaya girmiş bulunmaktadır. 

American Sociate of Heating and Ventilating İngineers'in yayınladığı el ki-

tabında air conditioning'in tanımlanması şöyle yapılmıştır; Her hangi bir yapıda, 

havanın kimyasal ve fiziksel yapısını etkileyen sıcaklık, nem ye hareket dağılımını, 

tozları, bakterileri, kokuları ve toksik gazları kontrol etme sistemidir. 

Bu igpımlamadan anlaşıldığı üzere air conditioning insanın rahat ve huzurunu 

sağlamak üzere barınma yerlerinde havanın bozuk vasıflarını düzeltme, kışın ısıtma 

ve yazın serinleştirme işlemine tabi tutulmuş hava ile havalandırma sistemidir. 
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Tablo VI: Açık Havanın Bünyesi 

Gaz Hacmen (Milyonda) 
r 

Veznen (Milyonda) 

N2 780.900 755.100 
0 2 209.500 231.500 
A 9.300 12.800 
C 0 2 800 460 
Ne 18 12.5 
He 5.2 0.72 
CH4 2.2 1.2 
Kr 1 2.9 
N 2 0 1 1.5 

H 2 0.5 0.03 
Xe 0.08 0.36 
Su buharı Değişik miktarlarda Değişik miktarlarda 

olmak üzere aşağı yukarı sabittir. 

Duman:  Katı ve akaryakıtlar gibi karbonlu maddelerin tam yanmaması ile 

meydana gelen katı ve sıvı partiküllerle gaz karışımtdır. Dumanda bulunan parti-

küllerin büyüklükleri 0.001 -0.3 mikrondur. 

Smog:  Serbest havada sis ve dumanın birlikte bulunması ile husule gelir. 

Bu terim, ince toz partikülleri ve sıvı damlacıklarının karışımı olarak da kullanılır. 

Smog'un hususiyeti atmosferi karanlık hale getirmesidir. 

Atmosfer Kiıİiliğini Yapan Maddelerin Kaynakları: 

Atmosfer kirliliğini meydana getiren maddeler 1— doğal kaynaklardan; 

2— insanların faaliyetleri sonucu artisifiyel kaynaklardan gelmek üzere iki sınıfa 

ayrılarak mütalaaa edilirler. 

I- Doğal Kaynaklardan Meydana Gelen Kirlilikler: 

Doğal kaynaklardan atmosfere karışan maddelere atmosferin doğal kirlilik-

leri denir. (Tablo (VII) 

Tozlar:  Atmosfer, insanların faaliyeti olmadan da toz ihtiya eder. Yıldızlar-

dan gelen meteorik tozlar, yeryüzüne kadar erişir. Bu miktar takriben 1000 ton/ 

sene kadardır. Bundan başka volkanik indifalar, toz fırtınaları ve rüzgarların yerden 

kaldırdığı tozlar atmosferin geniş ölçüde toz ihtiva etmesine yardım eder. Kuvvet-

li volkanik indifalar meydana getirdikleri kül miktarı milyonlarca m3 olarak Ijesap-

lanmıştır. 1902—1903 te Katmai volkanı indifasından meydana gelen ve atmosfere 
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Tablo VII: Dpğal kaynaklardan meydana gelen kirlilikler: 

Tozlar (meteorlardan ve diğer kaynaklardan) 

Sodyum Klorür (Denizlerin çalkalanmasından) 

Duman (Orman yangınlarından) 

Nitrojen Dioksit (Foto-şimik olaylarla) 

Sülfür Dioksit 

Hidrojen Klorür 

Hidrojen Fluorür 

Hidrojen Sülfit (volkanik indifalar ve bakteriyel faaliyetlerle) 

Ozon (Foto-şimik olaylarla) 

Polenler 

Bakteriler 

Sporlar 

yayılan maddeler dünyanın kuzey yarımküresini kaplamıştı. 1901 de Afrika Çölün-

de meydana gelen fırtınadan Avrupa Kıtası üzerine iki milyon ton toz yağmış; 

yine 1903 te Şubat ayında vukuu bulan fırtınada Kuzey Batı Afrika'dan İngiltere 

üzerine 10 milyon ton kırmızı toz yağmıştır. 1930 de Texas, Oklahama ve Kan-

sas'ta vukuu bulan toz fırtınası da büyük tahribat yapan toz yağmuruna sebep ol-

muştur. 

Nitekim Mısırlıların hamsin, bizim firakko dediğimiz Afrika'dan gelen toz 

ve kum parçacıklarını taşıyan rüzgarlar, 14/3/1956 ve 6/4/1956 tarihlerinde ge-

tirdikleri tozlarla Ankara havasını saat 9.20-18.20 arasında tamamen kirletmiş ve 

gökyüzünü görünmez hale getirmiştir. Yine 30/10/1957 de aynı bölgeden gelen toz 

ve kum fırtınaları saat 9.10—23.30 arasında Ankara havasını tamamiyle karartmış 

ve görüşe engel olmuştur. 

1951 de Mac Kenzie orman yangınından dumanın husule getirdiği atmosfer 

kirliliği, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş ışınlarını günlerce ve tama-

men kapatmıştı. 

II- Artifisyel Kaynaklardan Husule Gelen Kirlilikler: 
Bugün insanları en çok meşgul eden meskun yerlerin ve özellikle endüstri 

şehirlerinin atmosfer kirlilikleridir. Bu kirlilikler, İnsanların faaliyetlerinden mey-

dana gelmekte olup: I 

A) Belirli ve bilinen kaynaklardan çıkan esas kirlilikler: 

B) Esas kirlilik maddelerinden ara reaksiyonlarla meydana gelen yan kir-

lilikler olmak üzere iki grupta mütalaa edilirler. 



A) Belirti ve Bilinen Kaynaklardan Çıkan Esas KMlikler: 

Bu gruptaki kirlilikler Tablo (VIII) de gösterilmiştir. 

Bu tabloya çeşitli kaynaklardan meydana gelip havaya karışan radyoaktif ser-

pintiler de katılmaktadır. 

Tablo VIII: Atmosferin esas kirliliğini yapan kaynaklar ve kirlilik maddeleri 

Gazlar ve Vaporlar 

N0 2 , S02 ve vaporlar 

Sınıf 

Yanma (Ocak) ürün 

leri 

Motorlu araçlardan 

(egzos gazlarından) 

Petrol endüstrisinden 

Kimya Endüstrisinden 

Piro ve elektro-meta-

luriji sanayiinden 

Mineral işlerden 

Aerosoller 

Toz, uçucu küller, 

duman, füme 

Füme, duman 

Toz, füme 

Toz, füme, çeşitli 

serpintiler 

Yapılan işin özelliğine 

göre: Toz, füme 

İşin özelliğine göre 

toz, füme 

Toprak işlerinden, 

Taş, Çimento, Suni 

gübre, kayaların öğütül-

me ve kırılma işlerinden 

Besin ve yem sanayinden 

N0 2 ,C0 Asitler ve 

organik maddeler 

S0 2 , H 2S, NH3 ,CO, 
Hidrokarbonlar, 

Merkaptanlar v.s. 

Yapılan işin özelliğine 

bağlı olarak S02 , CO, NH3, 

Halojenli bileşikler, Asitler 

Yapılan işin özelliğine 

göre S02 , CO, Fluoridler, 

organik maddeler. 

İşin özelliğine bağlı 

olarak S02 , CO, Flüoridler, 

organik maddeler 

İşin özelliğine göre 

muhtelif kokulu gazlar 

işin özelliğine göre 

bazı gazlar 

işin özelliğine göre 

tozlar 

Genel olarak esas kirlilik maddeleri şu şekilde sayılabilir: 

İnce (küçük) katı maddeler 

(Diyameterleri 100 mikrondan küçük) 

Karbon, uçucu küller, 

Adi partiküller 

(Diyameterleri 100 mikrondan büyük) 

Ca, SıO3, ZnO, PbO, PbCI v.s. 
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Kükürtlü bileşikler 

(S02 , S 0 3 ) H2S, merkaptanlar) 
» 

Organik bileşikler 

(Aldehitler, ketonlar, polisiklik hidrokarbonlar) 

Nitrojen bileşikleri 

(NO, N0 2 ,NH 3 V.S.) 

Oksijen bileşikleri 

( o 3 , c o 2 , c o ) 

Halojenli bileşikler 

(HF, HCI, v.s.) 

Radyoaktif Maddeler 

Belirli ve bilinen kaynaklardan meydana gelip atmosfere karışan bu esas 

kirlilikleri de organik ve inorganik olmak üzere iki sınıfta toplamak mümkündür. 

Duman:  Kkatı ve likid yakıt maddelerinin tam yanmamasından meydana gel-

mektedir. Duman, tam yanmamış ince karbon partikülleri, çeşitli miktarda katran 

bileşikleri, kükürtlü bileşikler, karbondioksit, karbomonoksit, kül, silika, demir, 

v.b gibi inorganik ve organik maddelerden oluşmuştur. Yakıt meddalerinin cins 

ve kalitesinin duman husulünde büyük rolü vardır. 

Dumanın oluşunda, endüstri ve ev ocakları, kömürle işleyen lokomotifler, 

dizel motorları ve akaryakıtla işleyen diğer motorlu araçların hepsi hissedardır. 

Yakıt maddelerinin tam olmayan yanması esnasında duman ile beraber tam 

yanmamış karbon partikülleri de duman ile beraber bacadan çıkar ki bu partikül-

lere is ismi verilir. Dumanın fazla katran ihtiva etmesi sebebi ile partiküller, koa-

gülüm halindedir. Halk tarafından bunlar kurum olarak adlandırılır. Yapışkan 

özelliği olan kurum, baca çeperlerine, binaların duvarlarına, camlara, eşyalara, 

bitki ve ağaçların yapraklarına ve temas ettikleı» her yüzeye yapışarak gittikçe 

koyulaşan kirli yüzeyleri meydana getirirler. 

Duman, yakıt maddelerinin bünyesinde bulunan kükürt miktarına göre değiş-

mek üzere sülfürdioksiti de ihtiva eder. Bu da havada okside olarak sülfürtrioksit 

haline dönüşmek suretiyle dumanın aşındırıcı, kemirici (korrozyon) tesirini mey-

dana getirir. 

Dumanın bünyesinde bulunan karbondioksit ve karbomonoksit, ocaklarda 

ve motorlu araçlarda yakılan yakıt maddelerinden meydana gelir. 
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Yakıt maddalerinin yanması ile bölgenin havasına fazla miktarda doymuş 

ve doymamış alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, bunların oksitleri, halojenli bi-

leşikleri de yayılır. Sözü geçen maddelerin bazıları kokuklu olup havanın kokma-

sına sebep olurlar. Polünükleer yapıda olan bileşiklerin ise kanserojen tesirli olduk-

ları iddia edilmektedir. 
. \ 

B) Esas kirlilik maddelerinden ara reaksiyonlarla meydana gelen ikinci 

kirlilik maddeleri: 

Atmosfere karışan kirliliklerden bir kısmı atmosferde foto-şimik reaksiyon-

larla ve oksidasyonla değişikliğe uğrayarak bir takım serbest kökler ara maddeleri 

ve yeni maddeler husule gelmektedir, örneğin organik peroksitler, perasitler, hid-

roksiperasitler, nitrojen oksitler gibi nitrojen ihtiva eden bileşikler, ozon bu meyan-

da sayılabilir. Böylece her hangi belirli bir kaynaktan gelmeyen fakat atmosferde 

okksidasyon ve foto-şimik olaylarla husule gelen yeni maddeler, ara maddeleri ve 

yan maddeler diğer kirliliklere ilave olurlar ve çeşitli yönlerden zararlı etkiler ya-

parlar. Bu ürünlerin meydana gelmesine imkân veren şartlarda her metreküp havada 

ancak bir kaç mikrogram kadar bulunurlar. Fakat bazen de Los Angeles'te olduğu 

gibi çok yüksek konsantrasyonlara ulaşırlar. 

Çeşitli kaynaklardan meydana gelen hava kirliliğinin derecesi üzerinde çeşitli 

faktörlerin de rolü vardır. Bu faktörler: a) Foto-şimik olaylar, b) Meteorolojik 

koşullar, c) Bacaların ve binaların durumu, d) Bölgenin topografık ve coğrafik du-

rumudur. » 

Atmosfere Karışan Kirlilikler Üzerinde Doğanın Rolü 

Çeşitli kaynaklardan meydana gelip atmosfere karışan organik ve inorganik 

kirlilik maddeleri, havada diffüzyon ve dilüsyon suretiyle atmosfere karıştıkları 

yerden uzaklaşırlar ve yine havada foto-kimyasal reaksiyona uğrarlar. Foto-kimyasal 

reaksiyona uğrayan kirlilik maddeleri bu reaksiyon sonucu zararsız hale geldiği 

gibi yeni köklerin meydana gelmesi ile zararlı etkiler de kazanır. Kirlilik maddeleri-

nin foto-kimyasal reaksiyonlarla değişikliğe uğramaları genellikle sür'atle cereyan et-

mektedir. Bu nedenle bu maddelerin varlıklarının konsantrasyonlarının tesbiti güç-

tür. Ancak bu kirlilikler içinde daha yavaş değişikliğe uğrayan ve varlığının araştı-

rılması, konsantrasyonunun tesbiti kolay olan madde kükürtdioksittir. Kükürtdi-

oksitin atmosferdeki konsantrasyonu 150 m g/m3 olduğunda böyle hava kirli olarak 

kabul edilmektedir. 

Meteorolojik Koşulların Atmosfer Kirlilikleri Üzerindeki Etkiâ: 

Atmosferdeki kirlilik maddelerinin bertaraf edilmesinde meteorolojik olay-

la«n çok büyük rolü vardır. Bu metereolrolojik hadiseler: 1- Kendi kendine çöke-

memiş olan partiküllerin yağmur ve karlarla presipitasyonu, 2- Hava heraketleri 

ve rüzgarlar vasıtası ile kirliliklerin dağılarak konsantrasyonlarının azalmasıdır. 
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1- Yağmurlar ve karlar, kirliliklerin prensipitasyonu için en kudretli etken 

olup is ve diğer partikülleri ve hatta ince taneli tozları havadan uzaklaştırır. Yağış-

lar, adeta havayı yıkarlar, fakat yağışların olmadığı zamanlarda partiküller uzun za-

man havada asılı kalırlar. 

2- Meteorolojik hava hareketlerinin kirlilikler üzerinde yaptığı etkiye dif-

füzyon denir. Diffüzyon, bir hava parselinin hava içinde yer değiştirmesi demektir. 

Diffüzyon, hava kısımlarının farklı olan hususiyetlerini aynı yapmaya çalışan bir 

olaydır. 

Atmosferde diffüzyon ile yayılma, hava kısımlarının hareketine, hava hare-

ketlerinin hızına ve havada bulunan su buharına bağlıdır. Yer değiştiren hava par-

selleri, Havada girdapları -turbulensi- meydana getirir ve havanın iyice karışmasını 

sağlar. , 

Atmosferdeki diffüzyon, kirlilikleri bertaraf etmez, yalnız dilue eder. Başka 

bir deyimle: Havadaki kirlilikler, hava hareketleri ile dilue olarak konsantrasyonları 

azalır. Kirlilikleri yayan, dilue eden hava hareketleri dikine ve enine olmak üzere 

iki istikamette cereyan etmektedir. 

c) Arazinin Topofrafik ve Coğraflk Durumu: 
Herhangi bir bölgenin topoğrafik ve coğrafik durumu, hava hareketlerine 

ve dolayısı ile bacalardan çıkan kirliliklerin dağılışına tesir eder. Radyasyonla ha-

raret kazanma ve kaybetmelerde yeryüzünün önemli rolü vardır. Yeryüzünün özel-

likleri atmosfer temparatürüne ve bunun sonucu olarak yatay ve dikey hava hareket-

lerine; etkilidir. 

Çıplak arazi, ısıyı çabuk absorbe eder ve çabuk kaybeder. Bitkiler, ısı oyna-

malarını ayarlarlar. Bulutlar ve sis güneş ışıklarını yansıtırlar; geceleyin bu yüzey-

ler bir reflektör olarak iş görürler ve temperatür üzerine tesir edefler. 

Bölgenin coğrafik durumu, rüzgarın yönüne ve hızına etkilidir. Vadilerde, 

etrafını çeviren tepelerden daha fazla günlük ısı değişmesi vardır ve soğuk hava 

tepelerden vadilere doğru akar; vadilerde yerleşip kalır. Düz ve basık arazide özel-

likle göller bölgesinde kuvvetli rüzgarlar sık sık husule geldiği için kirlilikler çok 

çabuk dağılır. Denizlerle karalar arasında mevcut olan devamlı hava akımları da 

kirlilikleri kolayca dağıtır 

Kirli Atmosferin Zararlı Etkisi: 
« 

Kapalı yerlerin kirli havasının insan sağlığına zararlı etkisi olduğu gibi kirli 

atmosfer de sağlık için zararlıdır. Öyle ki, kapalı yerlerin kirli havası dışarınıı»temiz 

havası ile değiştirilerek temizlenebilir veya kondisyone hava ile kirli hava temizle-

nebilir. Fakat kirli atmosferi temiz atmosfer ile değiştirmek veya kondisyone hava 

haline getirmek olanaksızdır. 
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Bu günkü koşullarda dünyanın bir çok ülkelerinin hatta aynı ülkelerin bazı böl-

gelerinin ve şehirlerinin atmosferi kirlenmekte ve bu bölgelerin halkının haklı ola-

rak şikayetlerine yakınmalarına neden olmaktadır. Çünkü kirli atmosferin bir çok 

yönlerden zararlı etkisi vardır. Bu zararlı etkiler: 1— insanlar üzerinde, 2— Bitkiler 

ve hayvanlar üzerinde, 3— Ekonomik zararları olmak üzere üç yönden mütalaa 

edilir (1,2, 3,4,6,7) 

Hava Kirliliklerinin insanlar Üzerine Etkisi: 

Hava kirliliklerinin insanlar üzerine olan etkisi de 1- İnsan sağlığı üzerine 

doğrudan doğruya etkisi, 2— Doğrudan doğruya sağlığa tesiri olmadan fakat 

insanların soludukları havaya nahoş koku vermesi ve görüş sahasını (visibiliteyi) 

daraltması gibi hallerle rahat ve huzuru bozarak yaptığı etkiler olmak üzere iki 

yönden ele almak lâzımdır. 

1— Hava Kirliliklerinin İnsan Sağlığına Etkisi. 

İnsanların sağlıkla ve arızasız olarak yaşıyabilmeleri için mutlak ihtiyaçları 

olan içinde bulundukları ve soludukları havanın iyi vasıfta olması şarttır. 

Havanın doğal niteliğim bozan ve kirleten maddelerin daha doğrusu kirli 

havanın insan sağlığı üzerindeki etkisini söyleyebilmek için bu havanın bütün 

halk üzerindeki etkilereni bilmek lâzımdır. Zira bu havaya bebekler, çocuklar, 

erginler, yaşlılar, zayıf kimseler ve hassas kişilerin hepsi maruz kalmaktadır. 

Hava kirliliklerinin bu gruplar üzerindeki tesirleri incelenirken sağlam grup-

larla kıyaslamak ta şarttır. 

Hava kirliliklerinin insanlar üzerindeki zararlı etkisi şu yönlerden ele alınır: 

1 — Kirli atmosferin sağlık üzerinde akut etkisi, 

2— Kirli atmosferin sağlık üzerinde kronik etkisi 

Çeşitli hava kirliliklerine bir çok kişiler iş ve meslekleri icabı maruz kalırlar. 

Örneğin: Sülfür dioksit, karbon dioksit, kurşun buharları, duman, çeşitli tozlar 

bu arada sayılabilir. Fakat işin bitmesi ile bu kişilerin bu maddelere maruz kalmaları 

da sona erer. Şu halde mesleğin ve işin özelliklerine göre bazı kimseler meslekleri 

ve işleri dolayısıyle diğerlerinden daha çok ve değişik konsantrasyonlardaki kirli-

liklere ve tehlikelere maruz kalmatatdırlar. 
* 

Meslek tababeti ve endüstriyel hijyen, belirli maddelerin belirli konsantras-

yonlarına maruz kalabilme' sınırları hakkında bilgi vermektedir. Sağlığa zaralı 

olmadan maruz kalınabilecek konsantrasyonlara, maruz kalma eşiği veya mak-

simum müsaade edilen konsantrasyon (MAC) ismi verilir. Endüstride MAC değerleri 

Tablo (IX) da gösterilmiştir. Bu sınırlar çok önemlidir. İşçiler bu sınırlardaki mad-

delere maruz kalırlarsa hiç bir arıza husule gelmeden yaşıyabilirler. Çünkü bir işçi 
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Tablo IX: Endüstride maruz kalınan kirliliklerden bazılarının (MAC) müsaade 

edilebilen değerleri 

Maksimum müsaade edilen 

MADDE konsantrasyon (milyonda) 

200 

5000 

100 
1 

5 

500 

5 

3 

5 « 

0.1 
200 

5 

zararlı ve sağlığı bozucu maddelere 168 saat olan bir hafta zarfında 40 saat (günde 

8 saat olmak üzere) işi dolayısı ile maruz kalmaktadır. 

Fakat şehir ve kasabaların havasını kontrol etmek güçtür. Bu bölgelerde ya-

şayanlar kirli havaya daima maruz kalmaktadırlar ki, işçilerin kirliliklere maruz 

kalmaları gibi belirli bir zaman sınırlandırılmış değildir. Aynı zamanda bu kirlilik-

lere yalnız bir grup insan değil, çocuklar, erginler, ihtiyarlar, hastalar herkes maruz 

kalmaktadır. Bundan başka serbest havanın kirliliği bir çok faktörlerin tesiriyle 

saat ve saat değişir. Bu bakımdan endüstri işçileri ile halkın kirliliklere maruz kal-

maları aynı ölçüler dahilinde mütalâa edilemez. 
* 

A) Hava Kirliliğinin İnsanlar Üzerindeki Akut Etkileri: 

Hava kirliliklerinin sağlık üzerindeki etkileri, insanları, eskiden beri ilgilen-

dirmektedirler. Daha evvel söylenildiği gibi hava kirliliğinin sağlık üzerindeki za-

rarlı etkilerini önlemek için ilk kanun 1273'te İngiltere'de çıkartılmıştır! Bundan 

sonra sağlık yönünden büyük felaketler vukubulmuş ve olaylar hava kirliliklerinin 

insan sağlığını tehdit ettiğini aşikâr olarak ortaya koymuştur. Büyük hava kirli-

liği felâketlerinden ilki 1930 da Meuse vadisinde (Belçika) olmuş daha sonraları 

bu hadiseyi 1948 de Donora (Pensilvanya), 1650 de Roza Rica (Mexico), 1952 de 

Londra (İngiltere) felâketleri izlemiştir. g 

Yukarıda söylenen bütün olaylar* mutad olmayan meteorolojik şartlarda 

havaya çıkan kirliliklerin yeteri derecede hava ile karışıp dilue olamayarak bölge 

üzerinde çöküp kalması sonunda meydana gelmiştir. 

Asetaldehide 

Karbondioksit 

Karbonmonoksid 

Klorürler 

Formaldehit 

Heksan 

Hidrojeneklorid 

Hidrojenefluoride 

Nitrojenedioksid 

Ozon 

Perkloretilen 

Sülfürdioksid 
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Meuse Vadisi,(Belçika) Snıog Olayı 1930: 

1930 senesi Aralık ayında Meuse nehrinin dar vadisinde, mutad olmayan 

hava şartları hakim olmuş ve bir hafta devam etmiştir. 

Olay zamanında, meteorolojik koşulların elverişsiz ve havanın esintisiz ol-

duğu 1/Aralık - 5/Aralık'a kadar atmosfere çıkan kirliliklerin vadide hapsolup 

kaldığı bildirilmiştir. 

Dört gün devam eden bu hava koşullarında pek çok sayıda sığırın da telef 

olduğu bildirilmiştir. 
• 

Olay esnasındaki ölümler, daha evvelce kalp ve akciğer hastalığı bilinen yaşlı 

kimseler arasında olmuştur. Hastalananlarda solunum yolları irritasyonu, göğüs 

ağrısı, öksürük, derin nefes alamama, göz ve burun yanmaları en çok görülen belir-

tilerdi. 

Bu felâkette, hastalığa atmosferdeki kimyasal maddelerden hangisinin sebep 

olduğu üzerinde kesin bir şey söylenememiş ancak bu maddelerin havada hepsinin 

bir arada bulunmasının sinerjik etkisi ile hastalık ve ölümleri husule getirdiği kuv-

vetli bir ihtimal olarak ifade edilmiştir. 

Donora,(Pensyl^ania) Smog Felakateti 9148: 

Çok iyi bilinen ikinci hava kirliliği felaketi 1948 senesi 21-31 Ekim'de Do-

nora da vukuu bulmuş ve 4,5 gün devam etmiştir. Hadise esnasında 14.000 nüfusu 

olan şehirde 4,5 gün içinde 6.000 kişi hastalanmış ve 20 kişi ölmüştür. 

Donora, dar bir vadide kurulmuş bir şehirdir bu şehirde çok ve çeşitli en-

düstri tesisleri mevcut bulunmaktadır. 
; ' t 

Felaket esnasında ölen şahıslar, daha çok 52-84 yaşlarında olup bunların, 

olaydan evvel dolaşım ve solunum sistemlerinden hasta olan şahıslar olduğu bildi-

rilmiştir. 

Bu olay esnasında atmosferde kirlilik maddeleri ve konsantrasyonu araştı-

rılmamıştır. 

Rosa Rica (MEXÎCO) Felaketi: 

Diğer bir tip hava kirliliği felaketi de 1950 senesinde 23 Kasım'ı 24 Kasım'a 

bağlayan ge& meydana gelmiş 22 kişinin ani ölümüne ve 320 kişinin de hastalan-

masına sebep olmuştur. Hadise, 23 Kasım'ı 24 Kasım'a bağlayan gece saat 4,45 

te kükürtlü hidrojen fabrikası borusunun patlamasıyla şehir atmosferine yayılan 

kükürtlü hidrojen ile yataklarında uyumakta olan ve her yaş grubundan kimselerin 

saat 5'e kadar zehirlenerek hastalanması ve ölümü ile sonuçlanmıştır. Bu esnada 
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meteorolojik şartların, havanın hareketsiz ve'yüksek konsantrasyonda puslu olduğ, 

bu şartlarda havaya karışan kükürtlü hidrojenin dilüsyona uğrayamadığı; sonuç 

olarak halkçı kükürtlü hidrojen ile zehirlendiği açıklanmıştır. 
• 

Londra (İngiltere) Smog Felaketi: 

1952 senesi 5—9 Aralık ayında görülen smog, İngiltere adalarında meydana 

gelen en büyük hava kirliliği olayıdır. Olaydan en çok müteessir olan yer de Londra'-

nın Thames vadisi üzerindeki kışımı idi. Bu esnada meteorolojik şartların elverişsiz 

ve havanın durgun ve çok yoğun sisli olduğu bildirilmiştir. 

Londra hadisesi 4.000 kişinin ölümüne ve pek çok sayıda insanın hastalanma-

sına sebep olmuştur. Hastalık, birden bire başlamış ve belirtileri: Dispine ve öksü-

rük ile kendini gösteren solunum yolları iritasyonu, halkın belli başlı şikayeti ol-

muştur. Ciddi şekilde belirtiler ekseriya yaşlı gruplarda görülmüştür. Ölüm her yaş 

grubunda görülmekle beraber daha £ok 45 ve daha yukarı yaş grupları arasındaki-

lerde vukuu bulmuş, ölenlerin % 80 den fazlası evvelce kalp ve solunum sistemi has-

talıkları bilinen kişiler arasında olmuştur. Otopsi araştırmalarında solunum yolları 

iritasyonundan başka bulgu kaydedilmemiştir. 

Felaket  süresinde  atmosferde  yapılan  araştırmalarda:  Daha evvel atmosfer-

deki partiküllerin konsantrasyonu ortalama olarak 0.84 mg./m3 iken felakette ölüm-

lerin en fazla olduğu günlerde bu partiküller 4,46 mg./m3 ya yükselmiş yani evvelki 

günlerin 9 katına çıkmıştır. Yine olaydan evvel atmosferdeki kükürt dioksit oranı 

milyonda 0.09 - 0.33, ortalama olarak 0.15 iken olayda milyonda 1.33 olmuş ve 

kükürt dioksit de normal zamanlardaki miktarın 9 katı artmıştır. 

Fakat bütün bu buluşlara rağmen ^astalık ve ölümler tek bir sebeple izah 

edilememiş, bu hususta hava kirliliğini meydana getiren çeşitli maddelerin müş-

terek ve sinerjik tesirine bağlanmıştır. 

Bu olaylardan başka 1946 da Japonya'da Yokohama'da; 1953 te New York 

City'de 1958 New Orleans'da; 1962 Loussiana'da da solunum sistemini rahatsız 

eden, astma nöbetlerini arttıran, göz irritasyonu yapan hava kirliliğinin de elveriş-

siz meteorolojik şartlardan ileri geldiği bildirilmektedir (6, 7). 

Hava Kirliliklerinin İnsanlar Üzerindeki Kronik Tesirleri: 

Hava kirliliklerinin insan sağlığı üzerindeki akut tesirleri anlatılırken görülen 

zararlı belirtilerin atmosferde oldukça yüksek konsantrasyonlarda zararlı maddelere 

veya düşük konsantrasyonda fakat bilhassa zararlı maddelerin sinerjik tesirlerine 

maruz kalınmasına bağlandığını açıkladık. Atmosfer kirliliklerinin sağlık üzerindeki 

tesirleri bakımından diğer bir problem de insanı, çok uğraştırıcı olan kronik tesir-

leridir. Kronik etkilerin neler olduğunu bilmek için evvelâ bazı hususlara cevap bul-

mak lâzımdır. Bu hususlar: 
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1— Daha evvelden solunum sistemi ve kalp hastalıklarına musap olanların 

atmosfer kirlilikleri ile münasebetleri; 

2— Çocuklar üzerinde hava kirliliklerinin tesirleri; • 

3— Kişilerin mukavemetini kırmağa, özellikle solunum sistemi infeksiyonla-

rına karşı predispoze etmeğe, hava kirliliklerinin etkin olup olmadığı; 

4— Mantal sağlık üzerinde atmosfer kirliIiliklerirıin etkisinin bulunup bulun-

madığı; 

Bütün bu hususları cevaplandırabilmek için de şu noktaların açıklanması 

gerekir: 

a) Kronik tesirleri yapabilmek için kirliliklerin neler olması ve konsantras-

yonlarının hangi hudutlarda bulunmasının gerektiği ; 

b) Atmosfer kirliliklerinin tesirlerinin kişisel faktörlerle ilgisinin bulunup 

bulunmadığı. 

Atmosfer kirliliklerinin sağlık üzerindeki akut ve kronik tesirlerini açıklamak 

için deney hayvanları kullanılmış bu hayvanlar deneysel olarak çeşitli kirliliklere 

maruz bırakılmış ve bazı kıymetli bulgular tesbit edilmiştir. Fakat her hangi bir kir-

liliğe hayvanlar maruz bırakıldığında, kirliliğin konsantrasyonu ve maruz kalma 

müddetinin her hayvan türünde aynı tesiri yapmadığını, insanlar üzerinde de aynı te-

siri yapamıyacağını, bundan başka atmosferdeki kirliliklerin konsantrasyonlarının 

hava şartlarının değişmesi ile daima değişikliğe uğrayacağının da hatırdan çıkar-

tılmaması gerekmektedir. Esasen atmosferdeki kirlilikler araştırılma esnasında bir 

çok maddelerin oksitlenmesi ve foto-şimik değişikliklere uğraması sebebi ile at-

mosferdeki mevcudiyetlerin her zaman tesbit edilemediği gibi bir kısmı da tesbit 

edildiği andan çok kısa bir zaman sonrjfbaşka maddelere dönüşmüş olurlar. Yine 

bir çok maddelerin konsantrasyonları, çeşitli faktörlerin tesiri ile yer yer an ve an 

değişikliğe uğramaktadır. 

Atmosfer Kirliliklerinin Kronik Tesirlerinin Mekanizması: 

Atmosfer kirliliklerini, vücudun mukoza membranlarıyla temas etmesi ile 

sağlık üzerinde devamlı bir münasebet mevcuttur. Çünkü bu yüzeyler özellikle 

zararlı maddelere karşı çok hassas olup aynı zamanda yüksek absorban hassaya 

sahiptirler. Özellikle burada ilgi daha çok hava kirliliklerinin solunum sistemi 

üzerindeki tesirleri ve solunum sistemi infeksiyotilarını yapan etkenlerin solunum 

sistemine girebilmeleri ve tesirleri üzerine yoğunlaştırılmıştır. Çünkü solunum 

yollarının dış havadan daha sıcak ve solunum yollarında havanın su buharı ile doy-

muş bulunması havadaki gazların ve partiküllerin solunum sistemi üzerindeki 

tesirlerinin diğer sistemlerden daha fazla olmasına sebep olmaktadır. 

Havada bulunan partiküllerden büyük olanları kendi ağırlıkları sebebi ile çö-

kerler ve solunum sistemine giremezler. Fakat solunum ile alınan hava içerisin-
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de bulunan daha ufak partiküllerin iki farklı akibeti vardır. Birincisi: Solunum 

havası ile alınan partiküllerden büyüklüğü 5 mikrona kadar olanları burun tara-

fında tutulur. Böylece bu büyüklükteki partiküllere bağlanmış olan mikroorganiz-

malar da tutulmuş ve burundan aşağıya geçememiş olurlar. 5 mikrondan daha ufak 

olan partiküller, trakea ve bronşlardaki sillia'lar tarafından tutulur. Sillia'ların ha-

reketleri ile ve müküsle yukarıya, farenks'e atılırlar. Fakat çok irritan tesirli gazlar, 

trakea ve bronşların epitel örtüsü ile temas ettiğinde silliaları paralize ederek veya 

epitel örtüsünde bozukluklar meydana getirerek bu örtünün partikülleri ve beraber-

lerindeki mikroorganizmaları tutma ve yukarıya atma kabiliyetini ortadan kaldırır-

lar. v 

3 mikrondan daha ufak partiküller, solunum yollarında daha aşağıya gider 

ve akciğere kadar girerler. Burada müküs mevcut değildir böylece çok küçük parti-

küller alveoller kanallarda ve alveollerde direkt olarak tesirlerini yaparlar. Akciğere 

giren partiküller fagositler tarafından fagosite edilerek lenf bezlerinde toplanırlar. 

İs - Kurumun Tesiri: 

İngiltere'de yapılan gözlemlerle dumanın veya isin kurumunun şahıslarda kro-

nik bronşit semptomlarını husule getirebileceği bildirilmiştir. Havaya çıkıp dağılan 

is ve duman partiküllerden çok ufak olanları daha aşağı, derindeki solunum yolla-

rına geçerler. Solunum sisteminin derinliklerinde depo olan partiküllerin insan sağ-

lığı üzerinde zararlı etki yaptıkları iddia edilmektedir. Çünkü is-kurum fevkalade 

gözenekli bir yapıya sahip olup diğer maddeleri absorbe etme özelliği çok fazla-

dır. Özellikle yanma mahsûllerinde olan kompleks polisiklik hidrokarbonları ve gaz-

ları absorbe ederler. Polisiklik hidrokarbonlardan 3—4 Benzpyren'lerin akciğer 

kanseri yaptığı iddia edilmektedir, 

t 

Öte yandan kömür ve yakıtların yanması ile husule gelen duman ve isin, 

bronşit ve astım yaptığı da ileri sürülmektedir. 

Hava Kirliliklerinin Kronik Akciğer Hastalıkları Üzerindeki Rolü: 

Son zamanlarda kirli atmosfere uzun zaman maruz kalmakla nezle, grip 

pnömoni ve tüberküloz gibi infeksiyöz hastalıklara karşı dispozisyon husule gel-

diği; bronşit, astım, bronş ve akciğer kanserine sebep olduğu iddia edilmektedir. 

Bu hususta bir sonuç çıkarabilmek ve bir karara varabilmek için deneysel 

ve epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. , 

B) Hava Kirliliklerinin. İnsanların Rahat ve Huzurunu Bozan ve 
Nefes Alma İsteksizliği Doğuran Zararlı Tesirleri: 

a) Koku: 

Hava kirliliğinde insan, ilk reaksiyonu duyduğu koku ile verir. Havanın 

kokusu da büyük bir problem olarak önümüze çıkmaktadır. Havanın kokusu umu-
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miyetle organik maddelerin parçalanma ve ayrışmasından husule gelen gazların 

havaya karışması ile olur. Bundan başka endüstride yapılan işlerden doğan gazlar 

ve bilhassa kömür, petrol v.s. gibi yakıtların yanması esnasında tam olmayan yanma 

mahsulü gazların havaya karışması, yayılması, sanitasyon şartları bozuk olan yerler-

de lâğım ve çöplerden, lâğım sularının şehirler içinden geçen derelere ve deniz-

lere verilmesi ile yayılan gazlar havayı kokutmaktadır. Havanın kokmasına sebe-

biyet veren maddeler; organik ve inorganik kükürtlü bileşikler, kükürtdioksit, kü-

kürtlühidrojen, Merkaptanlar, organik peroksitler, ozon, nitrojen oksitler, aldehit-

ler, ketonlar v.s. dir. 

Kokunun, havanın kirliliği ve kirlilik derecesi ile bir münasebeti yoktur. Zira 

çok toksik olan gazlar ve aerosollerin bir çoğu kokusuzdur ve kokulu olan bazıla-

rının da hissedilebilmesi için havadaki konsantrasyonlarının çok fazla olması lâ-

zımdır. Buna karşın havadaki her kokulu gaz da zararlı veya zehirli değildir. Fakat 

kokunun mevcudiyeti insanda: 

1— Bulantıya, kusmaya, 

2— İştahsızlık ve sıkıntı gibi hallere, 

3— Anoreksi respratuvara, 

4— Solunum hareketlerinin amplitüdünün kısalmasına, 

5— Vasküler tonüsün değişmesine, 

6— Beynin kanlanması üzerine etkilidir. 

c) Hava Kirliliklerinin Görüş Mesafesine (vizibilite) Tesiri: 

Atmosferin tabii bünyesi ve kirlilik maddeleri güneş ışınlarının yolunda ve 

doğrultusunda ilerlemesi üzerine tesir eder. Özellikle aerosoller, güneşten gelen ışın-

ları kırarak, yansıtarak, absorbe ederek bu ışınların yeryüzüne gelmesine engel olur-

lar. Böylece yeryüzünde vizibiliteyi azaltırlar (vizibilite: Verilen bir istakamette 

çıplak göz ile en iyi görülebilen ve fark edilebilen sahadır). Atmosfer kirlilikleri se-

bebi ile bazen şehirlerin gün ışığının % 50 hatta % 70'i kaybolmaktadır. 

Şayet hava fazla miktarda su buharı ihtiva ederse veya su buharı ile doy-

muş hale gelirse havadaki kirlilik maddeleri kondanzasyon çekirdeğinin oluşma-

sına ve sonunda sisin kolaylıkla husulüne sebep olur. Gün ışınlarının azalması, ult-

raviole ışınlarının kirlilik maddeleri tarafından tutulmasından ve vizibileteniıi azal-

masından ve sağlık üzerine zararlı tesirlerinden, ekonomik zararlarından başka in-

sanlarda sıkıntı, moral bozukluğu, ruhi depresyonlar gibi olumsuz etkileri de var-

dır. 

Atmosfer kirliliklerinin yalnız insanlar üzerinde değil aynı zamanda hayvanlar 

ve bitkiler üzerinde de zararlı etkileri vardır. Fakat burada atmosfer kirliliklerinin 

hayvanlar ve bitkiler üzerindeki zararlı etkileri üzerinde durmayacağız. 
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Atmosfer Kirliliklerinin Ekonomik Zararlı Tesirieri: 
Atmosfer kirliliklerinin sağlık üzerindeki zararlı tesirlerini kesin olarak ispat 

etmek oldukça zor olmasına rağmen ekonomik zararlı tesirleri çok iyi bilinmekte-

dir. A.B.D.Merinde hava kirliliklerinin zararlı tesirleri sebebiyle ekonomik kayıpla-

rın her sene 1,5 milyon dolara vardığı bildirilmektedir. 

Genellikle şehirlerin atmosfer kirlilikleri çeşitli ocaklarda yakılan yakıt mad-

delerinin tam olmayan veya fena şartlarda yanmasından çıkan duman ve gazlardan 

ileri gelmektedir. Kömürün iyi yanmamasından meydana gelen ekonomik zararlar 

İngiltere'de senede yüzbinlerce şilin kaybına selep olduğu hesaplanmıştır. 

Kömür dumanında yanmamış karbon partikülleri, karbonmonoksit, karbon-

dioksit, kükürtdioksit, kükürttrioksit ve diğer kükürtlü bilezikler su ile kombine 

veya anhidr halde sülfürik asit, katranlı partiküller ve katran bulunur. Bu maddelerin 

yağmur ve sisle karışarak asit tesirleri artmaktadır. Böylece temas ettikleri taş 

ve madeni yüzeylerde korrozyon husule getirirler. Hidrojensülfit yağlı boyaların 

rengini bozar; Fluor bileşikleri pencere camlarını ve cam eşyayı aşındırıp hasara 

uğratır. Ozon, oksidasyon faktörü kauçuk eşyanın çatlayıp çürümesine sebep olur. 

Yine dumanın bünyesinde bulunan is ve kurum, yüzeylere yapışması ile bu yü-

zeyleri kirletir, bacaları çabuk ve kolayca tıkar. İs, açık havaya asılan çamaşır-

ları ve bu kirli havaya maruz kalan insanları ve giyim eşyalarını, aralıklardan, de-

liklerden evlerin içine kadar sızmasıyla da ev içindeki eşyaları kirletir (1937 de New 

York City de her ay M2 ye 150-200 ton is toplandığı tesbit edilmiştir). Bu yüzey-

lerin kirliliklerini temizleyip tamir etmek çok pahalıya mal olmaktadır. Evlerde 

ise temizlik ve sabun masrafını çok arttırmakta, insan gücünün temizlik işlerine sar-

fına sebep olmaktadır. Duman, kışın kapalı havalarda havanın temperatürünü ve 

yoğunlaşma noktasını düşürerek sisin oluşmasına yardım etmesi ile, trafiği zorlaş-

tırmakta ve artifisyel aydınlatma masraflarını da artırmaktadır (3, 7, 8, 9). 

ATMOSFER KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME ÇARELERİ 

Atmosfer kirliliğinin kontrolü günümüz şartlarında çok önemli sağlık prob-

lemlerinden biridir. Bu problemin çözümlenmesinde alınacak ilk ve etkin önlem; 

1— Atmosferin tabii vasfını bozaöak kirlilik husulüne engel olmaktır. Bunda 

başarı elde edilemediği takdirde: 

2— Kirlilikleri husule geldikleri yerlerde atmosfere karışmadan bertaraf 

etmek ve zararsız hale getirmektir. 

Hemen şu noktayı belirtmek gerekir ki atmosfer kirliliği probleminin çözüm-

lenmesi yalnız devletin yükümlü olduğu tek taraflı bir iş değildir. Bu problem, 

devlet otoritesinin & halkın işbirliği ile çözümlenebilir. 

Şu halde kişi ve toplum olarak bu meselenin halli için iyi bir anlayış ve eği-

time sahip olunması, devlet otoritesine yardımcı olunması, devletin de gerekli ön-

lemleri alması icap eder. 
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Atmosfer Kirliliğinin Husulüıe Engel Olunması: 

1— Kentleri özellikle endüstrinin zararlı yayınlarından korumak için alına-

cak ilk ve en önemli tedbir, kentlerin iyi bir bölgeleştirme (Zonage) ile endüstri 

bölgesinin meskûn mahallerden uzaklaştırmak, zararlı yayınlarının kentin hakim rüz-

garlarının kolaylıkla dilüsyona uğratabileceği müsait yerlere kurmak. Toksik emis-

yonları zararsız hale getirecek tedbirleri almaktır. 

2— Kent dahilinde alınacak önlemler ise: 

a) Kentlerde atmosferin kirlenmesine en büyük sebep olan dumanın husu-

lüne engel olmak için imkân ve şartlara bağlı olmak üzere: 

1— Dumansız, uçucu maddeleri az, iyi kalitede yakıt kullanmak, 

2— Yakıtı tutuşturmak için yeterli havayı vermek, 

3— Yakıt maddelerini ve yanabilen gazları yakacak lüzumlu ısıyı sağlamak, 

4— Yakılacak maddenin miktarına göre ocak hacmini iyi ayarlamak, 

5— Yakıtın özelliğine göre ocağı iyi seçmek, 

6— Motorlu taşıt vasıtaları, egzos gazlarının iyi yanmasını temin edecek 

tertipleri kullanmaları, 

7— Lokal ısıtma sistemi yerine santral, mahalle ısıtma tesisleri kurmak, 

8— Yakıt olarak kokusuz ve dumansız olan petrol rafinerlerinden elde edi-

len veya doğal gaz kullanmalı, 

9— Halen bazı yerlerde uygulamaya girmiş olan, gelecek için büyük ümitler 

vadeden nükleer enerji ile binaları ısıtmak. 

10- Duman, gaz ve aerosollerin havada kolaylıkla dilue olması için kentlerde 

geniş serbest mesafelere ve yeşil sahalara önem verilmesi, 

11— Gazların havada dilüsyonunu kolaylaştırmak üzere bacaların iyi tiraj 

yapacak şekilde münasip yükseklikte yapılmasının sağlanması, 

12— Duman ve aerosollerin bacalardan atmosfere yayılmasını önleyici kap-

taj sistemlerinin uygulanması (4, 6, 7). 
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ARTIK VE ATIK MADDELER VE BUNLARIN 
ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ 

Katı Atıklar - Çöpler 

İnsanın kişisel günlük yaşantısından, yaptığı işlerden, ticaret ve endüstriden 

çöp ismi altında toplanan çeşitli atıklar ve artıklar meydana gelir ki, yeryüzündeki 

bütün ülkelerde ve memleketimizde toplum sağlığı üzerinde olumsuz etki yapmaları 

bakımından bu kirliliklerin sağlık kurallarına uygun olarak ve teknik koşullar al-

tında toplanması, taşınıp yok edilmesi zorunludur. Çünkü çöplerin insan ve çevre 

sağlığına olan etkisi küçümsenmeyedek çapta geniş ve süreklidir. Kentlerde ve her 

türlü topluluklarda ççöplerin gelişi güzel açıkta çöplüklerde ve kaplarda bulunması, 

üzerlerine zaman zaman bazı hayvanların üşümesine, eşinip dağıtmasına, sinek-

lerin, farelerin, diğer böceklerin, mikroorganizmaların üremelerine, kokuşmala-

rına, rüzgarlarla etrafa yayılıp çevreyi kirletmelerine neden olmaktadır. Yurdu-

muzda halkımızın sık sık ve sürekli şikayetçi olduğu bu konu, nüfusun artması, 

kentlerin ve kasabaların giderek gelişmesi ve büyümesi ve endüstrileşme ile çöplerin 

daha fazla oluşmasına sebep olmaktadır. Oysa çöplerin insan sağlığına ve çevreye 

zarar vermeden toplanması, taşınması zararsız hale getirilmesi yahı/t ortadan kaldı-

rılıp yok edilmesi çok önemli bir iştir. 

Belediyeler, bu iş için büyük gayret ve fedakârlıklarda bulunmak ve para 

harcamak zorundadırlar (7). 

Çöp kirliliğinin zararsız hale getirilmesi için kentlerde hali hazırda meydana 

gelen günlük - senelik çöp miktarı ve gelecek senelerde oluşması beklenen çöp mik-

tarları hesaplanmalıdır. Meydana gelen çöplerin toplanması, taşınması ve zararsız 

hale getirilmesi veya yok edilmesi için gerekli personel, araç, gereç ve bunları fi-

nanse edecek kaynaklar da saptanmalıdır. Bugün pek çok memleketlerde bu husus-

lar hesaplanmakta ve çöp kirliliğini ortadan kaldırmak üzere gelir kaynakları saptan-

makta, çöp kirliliğini kendi memleket koşullarına en uygun gelecek şekilde zarar-

sız hale getirme hatta çöpleri değerlendirme, bu işlemleri en ucuza mal etme yol-

larını aramaktadırlar. 

Görülüyor ki çöp sorunu, ihmal edilecek bir konu değildir. Çünkü miktarı 

seneden seneye artmakta, çığ gibi büyümüktedir. Bu nedenle çöp kirliliğini za-

rarsız hale getirmek hatta yapılan masrafları karşılamak için bu kirlilikten fay-

dalanma yollarını aramak ve plan ve programlı çalışmak kaçınılmaz zorunluktur. 
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Kalkınmış ülkelerde, önemini belirtmeye çalıştığımız çöp ismi altında topla-
nan kirlilikler, değerlendirme, zararsızlaştırma ve yok etme gibi uygulanacak iş-
lemlere göre çeşitli katagorilere ayrılmaktadır. 

• t 

Genellikle bu kirlilikler: Besin maddelerine ait mutfak ve sofra artıkları, 

kumaş parçaları, bez, kağıt, mukavva, cam, çivi parçaları, konserve kutuları, çi-

çek, yaprak gibi bitki kısımlarj, hayvan cesetleri v.b. gibi artık ve atıklardan oluş-

maktadır. Çöp ismi altında toplanan maddeler mevsimlere ve bölge halkının alış-

kanlıklarına göre değişiklikler göstermek üzere 1/3'ü organik maddeden oluşurlar 

ve % 20-30 oranında su ihtiva ederler. Bu nedenle kolayca çürür ve kokuşur-

lar (8). 

Çöp kirliliğinin giderilmesi ve yok edilmesi genellikle üç safhada yapılmakta-

dır. a) Çöplerin meydana geldikleri yerlerde toplanması, b) Zararsız hale getirilme 

işlemi yapılacak istasyonlara nakli, c) Zararsız hale getirilmesi veya yok edilmesi 

işleminin yapılması. 

a) Çöplerin Biriktirilip Toplanması: 

En pratik usul, çöpleri meydana geldikleri yerlerde çöp kovalarında topla-

maktır. Ancak çöp kovalarının içine dışarıdan sinek, fare, kedi girmeyecek, koku 

ve sızıntıları etrafa yaymayacak şekilde sağlam ve ağızları mazbut kapaklı dayanık-

lı kaplar olması şarttır. 

İçinde çöp biriktirilen kovaların ağızları, çöp araba veya kamyonlarının bo-

şaltma deliğinç kolayca ve iyice uyacak ve çöplerin çöp kamyonlarına boşaltıl-

ması sırasında etrafı kirletmeyecek şekilde tamamen uyumlu ve standardize edilmiş 

şekilde olmalıdır. 

Son zamanlarda bazı ülkelerde çöpler ve çöp kovaları yerine standart plastik 

torbalarda toplanmakta, çöp kamyonlarına ağızları sıkıca bağlanmış olarak veril-

mektedir. Böylece çöp kovalarının boşaltılmasından sonra yıkanması, gerektiğinde 

dezenfekte edilmesi de ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Çok katlı ve çok daireli binaların yapılması ile beraber Ülkemizde de çöple-

rin çöp bacaları aracılığı ile toplanması uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Çöp 

bacaları, meydana gelen çöpleri, her kata ayrı bir ağızla açılan dikine bir kanal ile 

en alt katta yapılmış bir depoda biriktiren kanallardır (Şekil 18). Çöp bacaları ile 

çâpleri toplamada her katta ayrıca çöp biriktirme ve biriktirilmiş çöpleri aşağıya 

kadar taşıma zahmet ve külfetleri ortadan kalkmıştır. Ancak binanın en alt katın-

daki depoda biriken çöplerin günü gününe depodan boşaltılmasını sağlamak diğer 

taraftan çöp bacasına her kattan açılan kanallara çöplerin takılıp kalmasına, kokuş-

masına ve buralardan oluşan kokuların bina içine yayılmasına, bacaların, gelişi güzel 

atılan çöplerle tıkanmasına da engel olunmasına özen gösterilmesi şarttır (1, 2, 

5,6,7). 
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Şekil 18: Çöp bacaları 

Bu önemli sakıncalara engel olmak için çöp bacalarının nihayetinin binanın 

damında havaya açılması, bacanın bağlandığı kat ağızlarından mazbut madeni ka-

pakların bulunması, kanal ve deponun kolaylıkla temizlenebilecek, yıkanabilecek 

tertipleri bulunması ve bacayı kullanan binadaki sakinlerin bacanın kullanılmasın-

da temizlik kurallarına büyük dikkat göstermeleri de kaçınılmaz zorunluktur. 

b) Çöplerin Nakli 

Çöplerin meydana geldikleri yerlerden imha yerlerine taşınmasında da çeşitli 

araçlar kullanılmaktadır. Bu kullanılan araçların çeşidi, ülkenin ekonomik ve coğ-

rafik durumu ve olanakları ile ilgili bulunmaktadır. Çöplerin taşınmasında genellik-

le hususi arabalar, kamyonlar gibi araçlar kullanılmaktadır (Şekil 18a,b). Bu araçla-

rın çöp taşıyan kısımları her tarafı muntazam bir şekilde örtülü madeni depolar 

olup, yanlarında veya arkalarında çöplerin içeri dökülmesi için çöp kovalarının 

ağızlarına tamamen uyacak şekilde yapılmış kapaklı delikleri vardır. Çöplerin, kam-

yonlara döküldüğü yerde yığılıp kalmasını önlemek üzere çöpleri ileri doğru itip 

sıkıştıran tertipler bulunmaktadır. 
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Çöp kamyonları ve arabaları, çöpler boşaltıldıktan sonra içlerinde çöp ar-

tıklarının kalmaması ve kokuşmaması için yıkanıp temizlenmeli ve zaman zaman 

dezenfekte edil meridir. 

c) Çöplerin Zararsız Hale Getirilmesi ve Yok Edilmesi: 

Meydana geldikleri yerlerden toplanıp çöp imha (yok edilme) yerlerine ta-

şınan çöp A- Doğal veya B- Yapay usullerle imha edilirler. Hangi usul kullanlırsai 

kullanılsın imha merkezinde toplanan çöplerin önce bir ayıklamaya tabi tutulması 

gereklidir. Şöyle ki: 

Çöp içinde bulunan madeni atıklar, cam, porselen gibi maddeler, hatta ka-

ğıt, paçavra, kemik kısımları ayıklanmalıdır. Bu kısımlar bir çok ülkelerde çeşitli 

işlemlerden geçirildikten sonra sanayide ham madde olarak kullanılarak değerlen-

dirilmektedir. 

A) Doğal Usullerle Çöplerin İmhası: 

a) Çöpleri  denizlere  dökmek:  Deniz kenarında bulunan ve çöplerini başka 

usullerle yok etme olanakları bulunmayan kentler ve kasabaların uygulayabileceği 

bir usuldür. Ancak çöpler denizlere dökülmeden önce cam, porselen, madeni, plas-

tik ve naylon gibi çürümeyen ve denizin dibinde birikinti yapacak kısımların ayıkla-

narak ayrılması gerektiği hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

Denize dökmek suretiyle çöplerin ani olarak yok edilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle dökülen çöplerin bir kısmı deniz üzerinde yüzerek ve dalgalarla sahille-

re kadar gelirler ve sahilleri kirletirler. Bunun için çöpler, sahillerden 20—25 mil 

açıklara mümkün olduğu kadar akıntılı yerlere ve akıntıların gidiş yönlerinde dö-

külmelidir. Son zamanlarda çevrenin korunması ve denizlerin kirlenmesinin önlen-

mesi amacıyla çöplerin denizlere dökülmesi yasaklanmış bulunmaktadır. 

b) Çöpleri  boş  topraklara  dökmek:  Bugün genellikle geri kalmış ülkelerde 

uygulanmakta olan bir usuldür. Topraklar üzerine dökülen ve açıkta bırakılan çöp-

lerin çürüyüp zararsız hale gelmeleri çok uzun sürede olduğundan bu süre içinde 

buralarda sinek ve fare üremesi, rüzgarlarla kirliliklerin çevresine sürüklenmesi ve 

kentlerin etrafında geniş alanları çöp için ayırma zorunluğu gibi sakıncaları var-

dır (3, 4). 

c) Çöpleri  toprak  içine  gömmek  (Sanitary  Land  Fild):  Bu usul hem kent-

lerin hem köylerin çöplerinin zararsız hale getirilmesinde pek çok ülkelerde uygu-

lanmaktadır. Usulün esası: Şehirlerin dışındaki çukurluklara, yoksa kazılarak açı-

lan hendeklere çürümeyen kısımlardan ayıklanmış çöpler dökülür ve iyice sıkış-

tırıldıktan sonra üzeri 25-30 cm kalınlığında bir tabaka yapmak üzere toprakla 

örtürülür ve yine sıkıştırılır. Bu şekilde gömülen çöpler 2 ay kadar bir zaman süre-

sinde tamamen mineralize olarak zararsız hale gelir. Gerektiğinde mineralize olan 

bu çöp artığından gübre olarak da faydalanılır (Şekil 19). 
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Şekil 19: Sanitary Land Fiil 
Ancak çöplerin açılan çukurlara ve çukurluklara döküleceğinde yer altı suyunu 

kirletmemesi hususunu da göz önünde bulundurmalıdır. 

B) Yapay Us tilerle Çöplerin Zararsız Hale Getirilmesi: 

a) Çürümüyen ve fermente olamayan kısımlarından ayrılmış çöpler özel 

hücrelerde özel usullerle fermantasyona tabi tutularak komposto haline getiril-

mek suretiyle tarım için iyi bir gübre elde edilir veya, 

b) Yanmayan kısımlarından ayrılan çöpler, özel fırınlarda yakılarak zarar-

sız hale getirilirler. Çöplerin yakılması sırasında açığa çıkan ısı enerjisinden fayda-

lanılabildiği gibi yandıktan sonra geri kalan artık ürünlerden de çeşitli maksatlar 

için yararlanılabilir (3, 4). 
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İDRAR, GAlTA, KİRLİ SULARIN TOPLANMASI VE 
ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ 

İnsan doğduğu günden başlamak üzere hayatı sona erinceye kadar yaşantı-

sının gereği olarak çevresine gaita ve idrar kirliliği çıkarır. Sağlık bakımından en 

tehlikeli mikroorganizmaları ve makroorganizmaları da içerebilen gaita, organik 

maddeler ve sudan oluşmuştur. Bunun yanı sıra insanın kendisine, barındığı, ça-

lıştığı yerlere ait temizlik işlerinden ve diğer kullanmalardan, endüstriden ve diğer 

temizlik işlerinden meydana gelen kirli sular da göz önüne alınacak olursa lağım 

kirliliği ismi verilen bu kirliliğin nedenli büyük boyutlara vardığı ortaya çıkar. 

Diğer taraftan bir çok hastalıkların bulaşmasına, yayılmasına, pek çok canlı taşı-

yıcıların da (karasinek, sivrisinek, hamamböcekleri hatta farelerin) hastalıkları bu-

laştırmasına neden olan bu kirliliğin zararsız hale getirilerek tehlikelerinin ortadan 

kaldırılması kaçınılmaz, ihmal edilemez'bir zorunluktur. İnsan uygarlığının ilk şartı, 

bu kirliliklerin çevreyi kirletmesini önlemesidîr denilirse her halde hata yapılmamış 

olur (1,2, 3, 4). 

Lağım kirliliğinin ortadan kaldırılmasında uygulanacak metodlarda aranılan 

koşullar: 

1— Yer altı su kaynaklarını kirletmemeli, 

2— Yer üstü sularını kirletmemeli, 

3— Toprak yüzeyini bulaştırmamalı, 

4— Lağım kirliliklerinin böceklere ve hayvanlara açık olmamalı ve böceklerin 

üreme ortamı olmamalı, 

5— Lağım kirliliği görünmemeli, koku yapmamalı, 

6— Lağım kirliliklerinin zararsız hale getirilmesinde uygulanan metodların 

yereysel koşullara en uygunu olmalıdır. 

Lağım kirliliklerinin zararsız hale getirilmesinde ve yok edilmesinde kırsal 

bölgelerde ve kentlerde uygulanacak usullerin ve sistemlerin farklı olması doğal-

dır. Ancak kırsal bölgeler ve kentler için değişmeyen kural, bu kirliliklerin açıkta 

değil kapalı yerlerde meydana getirilmesidir. 

Lağım kirliliğinin zararsız hale getirilmesinde başlıca iki sistem uygulan-

maktadır. 
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1- Lağım kirliliklerinin meydana geldikleri yerlerde toplanıp zararsız hale 
getirilmesi, 

2— Lağım kirlililklerinin meydana geldikleri yerlerden su aracılığı ile zara-

sız hale getirilecek yere taşınması, 

1— Lağım Kirliliklerinin Meydana Geldikleri Yerlerde Toplanıp 
Zararsız Hale Getirilmesi: 

Bu sistemde, kirliliklerin meydana geldikleri yerlerde toplamak için çeşitli 

usuller kullanılmaktadır. 
0 

a) Çukurlarda  toplama:  Daha çok köylerde ve kanalizasyonu bulunmayan 

kentlerde kullanılan bir usuldür. Bu çukurlar, toprağın özelliğine göre iki metre 

derinliğinde toprak içinde açılan çukurlardır. Çukurun hacmi kullanacak şahısla-

rın adedi göz önünde bulundurularak 1,5 m3 ten aşağı olmamalıdır. Eğer çukurun 

açıldığı yerde yer altı suyundan faydalanmıyorsa bu hususun dikkate alınması 

unutulmamalı su kaynağından en azından 30—50 m uzağa açılmalıdır. İçinde 

toplanan kirliliğin sızarak etrafı kirletmesine engel olmak üzere çukurların etrafı 

mazbut olarak örülmeli ve iç yüzeyi su sızdırmayan bir sıva ile sıvanmalıdır. Çuku-

run bir havalandırma bacası ve dolduğunda vidanjörlerle boşaltılabilmesi için bir 

boşaltma kapağı bulunmalıdır. Binalardan kirli Alları çukura taşıyan başlangıç 

kısmına ve tuvaletlerde kirliliğin çukura bağlanan ağzına sifon görevini yapan ters 

(S) borusunun bulunması ihmal edilmemelidir (5,6, 7,8). 

Dolan çukurların vidanjörlerle boşaltılması ancak kentler ve kasabalar için 

olanaklıdır, köy koşulları için zordur. Bu bakımdan köylerde bu çukurlar evlerin, 

binaların dışında ve sızdırır çukurlar şeklinde yapılmaktadır. 

b) Septik  çukurlar:  Bunlar, içinde lağım sularının anaerobik bir parça-

lanmaya uğrayarak likefıye olduktan sonra otomatik olarak boşalan çukurlardır, 

bu çukurların hem hijyen ve hem de pratik bakımdan sabit çukurlara kıyasla 

üstünlükleri vardır. Septik çukurlar bize üç gayeyi temin ederler. 

1— Lağım sularının akıntısını ağırlaştırarak içinde süspansiyon halde bulu-

nan organik ve madeni maddeleri çöktürür. 

2— Anaerobik bir parçalanma ile lağım suları içinde süspansiyon halde bu-

lunan ve dibe çökmüş organik maddeleri eriterek lağım sularını homojen bir hale 

getirir ve bu suretle son temizleme safhası için müsait bir hale koyar. 

3— Kendi kendine boşalarak aralıksız olarak çalışmasına devam eder. Sık 

sık dolma ve boşaltılma sakıncası olmadığı için tuvaletlerde basınçlı su kullanılma-

lının kısıtlanması gibi durumu ortadan kaldırır. Bu sebeplerle septik çukurlar bu-

gün muntazam kanalizasyon tesislerine sahip olmayan yerlerde lağım sularını top-

lamak için çok elverişli bir usuldür. 
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4- İçerisine sık sık antîseptik ilave edilerek patojen mikropların öldürülme 

imkanını verir. 

Septik çukurdan çıkan sular ya toprak içine sızdırılır (yer altı suyu dikkate 

alınarak) veya ilk temizlik işlemleri yapıldıktan sonra akar sulara veya denizlere ve-

rilir. 

Bütür Kirliliklerin Kanalizasyon Şebekesine Verilmesi 

Bütün kirliliklerin kanalizasyona verilmesinden gaye kirliliklerin meydana 

geldikleri yerlerdeki ağızlardan başlayarak lağım suları ismi altında toplanan kirli-

likleri kanalizasyon tesisleri içinde zararsız hale getirilecekleri merkeze kadar ka-

palı sistem içinde nakletmektir. Böylece kanalizasyon şebekesinin taşıdığı kirli 

maddeler, tuvalet kirlilikleri, mutfak ve banyo suları, ev ve sokakların yıkanma su-

ları, yağmur ve kar suları endüstri mahsûlleri atıkları ve artıkları* ve dreraj suların-

dan ibarettir. Bütün bu kirliliklerin zararsız hale getirilmesi için yapılan uygulama-

nın üç safhası vardır. 1- Kirli maddeleri oluştukları yerlerde toplamak, 2- Nak-

letmek, 3— Her türlü zararlarını ortadan kaldıracak şekilde temizlemektir. 

II- Kirli Suların Toplanması: 

Kanalizasyon şebekesinin başlangıcı, kirli suları meydana geldikleri yerler-

den alıp toplayan ağızlarıdır. Abdesthaneler, idrar yerleri ve diğer kirli suların dö-

küldükleri deliklerdir. Buralarda şu önlemlerin alınması ihmal edilmemelidir: 

1— Kanalizasyon şebekesinin başlangıç kısmı ile kirli suyun meydana geldi-

ği yerin (abdesthaneler, yalaklar, kirli su delikleri) arasında lağım ile doğrudan 

doğruya iştiraki kesmek ve oluşabilecek kokulu ve zehirli gazların evlere girmesine 

engel olmak üzere bir su tıkacı yapılması lazımdır. Bu su tıkacı tuvaletlerde ve 

kirli suların lağıma aktığı yerlerde yapılan yatık (S) şeklinde bir sifon ile temin edi-

lir. (S) borusunun çukurluğunda daima mevcut bulunan su tabakası, abdesthane 

veya diğer kirliliklerin meydana geldikleri yerleri ile kirliliklerin toplandıkları çu-

kurlar ve nakledildikleri şebekeler havası arasındaki iştirake engel olur. 

2— İdrar ve gaita halinde en tehlikeli kirlilikleri toplayan tuvaletler içindeki 

bütün kirli maddelerin, hiç bir yerde birikmeden kolaylıkla kanalizasyona akacak 

şekilde yapılmalıdır. 

Okullar, kışlalar gibi topluluklar için alaturka tuvaletler daha uygundur. 

Temiz, kirli sağlam ve hasta insanların aynı derecede kullanabileceği halka açık 

tuvaletlerin de alafranga olması her tarafta sakıncalı görülmeye başlanmıştır. Çünkü 

böyle yerlerde tuvaletler pek çok defa oturularak değil üzerlerine çıkılarak kul-

lanılmakta ve bu nedenle temizlenmeyecek şekilde pislenmekte ve harap olmak-

tadır. 

* Lağım suları sonradan biyolojik usullerle temizlenecek ise veya nehirlere veya 
göllere dökülücek ise toksik endüstri suları kanalizasyona sevk edilemez. 
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3- Tuvaletleri yıkayıp temizleyerek bütün kirlilikleri alıp kanalizasyona 

sevkedecek otomatik ve basınçlı su tertibatı olmalıdır. Bu yıkama suyu aynı zaman-

da gaita ve diğer pislikleri daha fazla bir su kitlesi ile sulandırarak kanalizasyona 

sevkeder. 

II- Kirli Suların Nakli: 

Kanalizasyon şebekesi, üç sistemde yapılır: 

1— Seperatif  sistem  (ayrı  sistem):  Bu sistemde evlerde meydana gelen bütün 

kirli suların sevk edildiği kanal ile sokakların yıkanma suları, yağmur ve kar sula-

rının sevk edildiği kanal ayrı olarak yapılır. Bu usulün tesis' masrafı fazladır ve şe-

bekede fazla su kitlesi bulunmadığından kirli maddelerin akması için yardımcı 

(Basınçlı hava, gibi) tesislere ihtiyaç vardır. Fakat kanalizasyonda nisbetle az ve 

miktarı da aşağı yukarı sabit kirli sıvı mevcut olacağından temizleme istasyonuna 

gelecek kirli madde miktarı belirlidir. Bunun için kirliliklerin temizlenmesi işlemi 

daha kolaydır. 

2— üniter  sistem  (bileşik  sistem):  Bu sistemde evlerden, endüstri müesse-

selerinden ve sokaklardan meydana gelen bütün kirli suların hepsi aynı şebekeye 

sevk edilir. Bu usulün tesis masrafı azdır. Şebekede hemen daima fazla kitlede 

kirli sıvı bulunduğundan kanalları yıkamak ve içindeki pislikleri sevk etmek için 

ayrıca yardımcı tesislere ihtiyaç yoktur. Fakat temizleme istasyonuna daima mik-

tarı değişen kirli su kitlesi geldiğinden buradaki temizleme işlemi güçleşir. 

3— Karışık  sistem:  Bu sistem üniter sisteme benzer. Kanalizasyonda ka-

nallara akan lağım sularının miktarı, yağmurlarla, karlarla üç katına kadar çoğa-

larak kabarırlarsa fazla sular kanalların yanında bulunan kanallara taşarak buradan 

temizleme yerlerine ayrı olarak sevk olunur. Bu suretle tesisat bakımından sistem 

üniter ve yaptığı iş bakımından teorik olarak seperatif sisteme yaklaşan bir sistem 

uygulanmış olur. 

Kanalizasyon tesisatı birçok faktörler göz önünde bulundurularak yüksek 

bir teknik saniter işidir. Burada kentin topografisi, nüfus yoğunluğu, endüstri 

tesisleri, günlük temiz su sarf miktarları, yağmurlar ilk planda hesaba katılmalı, 

kentin gelecekteki gelişmfesi de. göz önünde bulundurulmalıdır. Kanalizasyon tesis-

leri maksimum gereksinmeye cevap verecek derecede ve kuvvetli yağmurlar ve kar-

ların erimesi ile taşmayacak ve hiç bir yerinde birikinti yapmayacak surette yapıl-

malı ve gerek sulu ve gerekse gaz halinde yayılmalarla çevresini kirletmemelidir. 

III- Lağım Sularımn Temizlenmesi: 

Lağım sularının zararlarının giderilmesi için tatbik edilecek temizleme esas-

larını bu suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerine göre mütalaa etmek la-

zımdır. 
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İLK TEMİZLEME USULLERj 

Lağım sularının ilk temizlikleri için tatbik edilecek işlem şu sırayı takip eder: 

1— Bu sular, ızgaralardan geçirilerek içinde bulunan kağıtlar v.s. gibi yüzen 

maddeler tutulur. Izgaralar üzerinde biriken pislikler otomatik işleyen taraklarla 

kazınıp alınarak fırınlarda yakılır. 

2— Lağım suları içinde süspansiyon halinde bulunan kum v.s. maddelerin 

alınması için, dinlenme havuzlarına sevk edilir ve buralarda akış hızı ağırlaştırılan 

lağım suyu içindeki ağır maddeler dibe çökerler. Havuzların dibine toplanan kum 

elevatörlerle alınarak vagonetlerle boş araziye dökülür. 

3— Lağım suyu içinde geri kalan süspansiyon halindeki organik maddelerin 

giderilmesi için çeşitli usuller uygul^pır. örneğin, eleklerden geçirerek süzmek veya 

havuzlarda bekleterek süspanse maddeleri çöktürmek ve klorlamak 

LAĞIM SULARININ SON TEMİZLEME USULLERİ 

Lağım sularının son temizliği yani içinde erimiş ve kolloidal halde bulunan 

bütün organik kısımlarının yok edilmesi ve hayati unsurlarının (mikropların) imha 

edilmesi veya azaltılması; kirli suların zarararının tamamen ortadan kaldırılması 

gayesi ile yapılan çok mühim bir iştir. Bunun için çeşitli usuller vardır; Fakat bu 

usullerin hangisi uygulanırsa uygulansın aşağıdaki koşullara uyması gereklidir: 

1— Uygulanan son temizleme usulü lağım sularını berrak, kokusuz, bir hale 

getirmelidir. 

2— Lağım sularının içindeki organik maddeleri, maksimum derecede minera-

lize etmeli ve bakteri sayısını en aşağı bir düzeye düşürmelidir. 

3— Temizleme işi, senenin çeşitli mevsimlerine ve ortam ısısının azalıp ço-

ğalmasına göre değişmemelidir. 

4— Temizleme esnasında kokunun yayılmasına sinek ve diğer böceklerin 

üremesine neden olmamalıdır. 

5— Temizleme maksadıyla lağım suları içine zehirli maddeler katılmış bu-

lunmamalıdır. 

Bu koşulları yerine getirmek üzere uygulanan son temizleme usulleri A) Do-

ğal usuller, B) Yapay usuller olmak üzere ikiye ayrılır. 

A) Doğal Biyolojik Usuller: 

Bu usullerin bir kısmı aynı zamanda dibe çökme, dilusyon giibi fizik olaylar-

la beraber cereyan eder. Doğal usullerle lağım sularının otopürasyonu çeşitli şekil-

lerde uygulanır. 

1- Lağım  sularını  denize  dökmek:  Bu, ancak sahillerde bulunan veya bu-

ralara yakın bulunan kentlerin ve köylerin ilk temizlikleri yapılmış olan kirli suiarı-
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nın zararsız hale getirilmesi için kullanılır. İlk temizlikleri yapılmış olan kirli suları 

denize dökmek suretiyle zararlarını ortadan kaldırmak, ilk görünüşte çok emniyet-

li bir usul gibi düşünülebilir. Fakat bir çok plaj enfeksiyonları ve lağımların denize 

döküldüğü yerler ve civarında toplanan midye ve istiridyelerle meydana gelen en-

feksiyonlar bu temizleme olayının düşünüldüğü kadar çabuk ve kesin olmadığını 

kanıtlamıştır. Lağım sularının, denize dökülürek temizlenmeleri evvela bütün 

kirliliklerinin büyük bir kitle su içinde dilüe olarak dağıtılması ile başlar, fakat lağım 

suları denize girer girmez yoğunlukları ve içerdikleri maddeler farklı olan bu iki sıvı, 

hemen birbirine karışarak sür'atle dilüe olmaz. Özellikle deniz, akıntıları az veya 

suları durgun bir koy ise bu olay daha da yavaş ve güç cereyan eder. 

Diğer taraftan denizin yükselip alçalması iyi hesaplanmalı ve lağım borusu-

nun ağzı sahilden 100 m. kadar uzakta denize açılmalı ve lağım suyu borusu deniz 

suyunun dibinden gitmeli, plaj ve deniz hamamı gibi kullanılacak yerlerden tama-

men uzaklara gönderilmeli ve daima akıntılı bulunan bir alan seçilerek lağım suları 

denize dökülmelidir. 

2— İlk  temizliği  yapılmış  olan  lağım  sularını  akar  sulara  (nehirlere)  dökmek: 

Bu, akar suların kenarlarında veya yakınlarında bulunan kent ve köylerin uygula-

dıkları bir usuldür. Nehirlerde oluşan otoepürasyon olayı: Dilüsyon, adsorbsiyon, 

çökme, oksidasyon ve nitrifıkasyon ile olur. Lağım suları nehirlere dökülünce önce 

nehir suyu içinde dağılarak yoğunluğu azalır-ve dilüe olur. İçindeki süspansiyon 

halindeki maddeler, yavaş yavaş dibe çökmeğe ve bu sırada daha küçük kolloidal 

maddeleri de beraberlerinde çekerek sürüklemeğe başlarlar. Nehir suyunun oksije-

ni karşısında lağım suyu içinde bulunan organik maddeler oksidasyona uğrar ve 

mineralize olarak temizlenir. Nehir suyunda oksijen yeterli miktarda değilse te-

mizlenme olamaz. Bu suretle nehirlere dökülen lağım suları kirlilik, derecesine, ne-

hir suyu içinde dilüe olma derecesine, nehir suyunda daima erimiş halde oksijenin 

bulunma koşullarına göre değişmek üzere az çok bir mesafe gittikten sonra temiz-

lenmiş olurlar. Nehir suyundaki bakteriyofajlar, bir çok protoezler, balıklar, orga-

nik maddeleri yiyerek temizlemede önemli rol oynarlar. Güneşin Ultraviolesi de bu 

temizlikte yardımcı etki yapar. Fakat nehirlerdeki bu otoepürasyon her zaman için 

tam değildir. Suyu az olan bir nehir içine dökülen fazla kitlede lağım suyunun oto-

epürasyon faktörleri ite temizleneceğine hiç bir zaman güvenilemez. bu gibi durum-

larda nehirin dibine toplanan organik çamur kitlesi tıpkı septik çukurda olduğu gibi 

anaerobik bir parçalanmaya uğrayarak nehir suyunun içinden gazlar fışkırdığı ve 

alabildiğine çoğalan mikroplarla nehir suyu iğrenç manzaralı ve bulantı yapıcı 

kokulu kirli bir likit haline^geldiği görülür. Bu tarzda kirlenmiş ve temizlenmemiş 

bir nehir suyunun her hangi bir maksat için kullanılması çok tehlikelidir. Bunun 

için akar suyun debisinin, lağım suyunu tamamıyla dilue edebilmesi iyi hesaplan-

ma ladır. 

3— Lağım sularını toprak üzerine akıtmak, her bakımdan sakıncalıdır. 
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4— Lağım  sularını  toprak  içine  drene  etmek:  İlk temizlikleri yapılmış 

olan lağım suları toprak içine, drenaj kollarına sevk edilip dağıtılarak toprak içine 

sızdırılır. Bu usul hava ve suyu geçirme kudreti çok yüksek olan topraklarda yapıla-

bilir. Yarıklı ve çatlaklı arazide kirli, torflu topraklarda tatbik edilemez (6, 9,10). 

B) Yapay Biyolojik Usuller: 

Lağım sularının son temizliklerinin yapılması için uygulanan yapay biyolo-

jik usuller, doğal biyolojik usullerin yaptıkları temizleme esaslarına dayanır. Burada 

da çekilip tutulma, oksidasyon ve mineralizasyon gibi faktörler rol oynarlar. Fakat 

yapay biyolojik usullerle taklit edilen ve uygulanan doğal temizleme koşulları bu-

rada daha fazla kuvvetlendirilmiş ve şiddetlendirilmiştir. Böylece daha az bir alan-

da fazla kitlede lağım suyu temizlenmek suretiyle pratik önemli kazançlar temin 

edilmiştir. Yapay biyolojik usullerin çeşitli uygulama şekilleri vardır. Doğal veya 

yapay usullerle ilk temizliği yapılamış olan lağım suları denizlere, akar sulara veril-

meden veya toprak içine sızdırılmadan evvel klorlanarak son temizlikleri yapılır 

(6,9,10). 
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HASTALIKLARDAN KİŞİSEL KORUNMA 

Şahısların hastalık kaynaklarından ve bulaştırma vasıtalarından ve hazırla-

yıcı sebeplerden korunması tedbirleri: 

M  ( 

Hastalık kaynaklarından ve hastalıkları bulaştırma vasıtalarından şahsen 

korunmak için alınacak tedbirlerin en başında gelen unsur temizliktir. Temizlik, 

şahsın kendisini hastalıklardan koruması için dikkat etmesi gerekli olduğu kadar, 

diğer insanların sağlıklarının tehlikeye düşmemesi için lüzumlu bir tedbirdir. Te-

mizlik deyince, vücut, çamaşır, elbise temizliği, içinde bulunduğumuz, yaşadığı-

mız, çalıştığımız, eğlendiğimiz barınma yerlerinin; taşıtların; sokak ve caddele-

rin; yiyecek ve içeceklerin, kullanma malzemelerinin hepsinin temizliğini, tümünü 

birden kapsayan anlayış sahibi olmaktır. 

Bunun için: 

a) Bilhassa el ve parmakların temizliği ile birçok infeksiyon ajanlarının gi-

riş yeri olan ağız, burun boşluğu temizliği üzerinde önemli titizlik gösterilmelidir. 

Her kirli temastan sonra, her yemekten ve besin maddeleri ile meşgul olmadan 

evvel elleri, tırnak aralarını sabunlu su ile iyice yıkamayı alışkanlık haline getirmek, 

fekal-oral kontakt ile bulaşan hastalıklar için en müessir korunma tedbiridir. 

b) Besin maddelerinin, bunlarla iştigal edenlerin, besin maddelerinin konul-

duğu kap kaçağın, besinlerin sarıldığı kağıtların, masaların, çatal kaşıkların ve bun-

ların yıkanıp temizlenmesinde kullanılan suların temizliğinin temini, gerek sindirim 

yolları infeksiyonları ve gerek besin zehirlenmelerinin önlenmesi bakımından 

önemle üzerinde durulması gerekli bir husustur. Temizlikleri şöpheli olan aliman-

tasyon sularının kullanılmağa verilmeden evvel dezenfekte edilmesi de hiç ihmal 

edilmemelidir. . 

c) Hakiki kontakt infeksiyonları ve yakın münasebetlerle geçen hastalık-

lar bakımından bu gibi hastalarla temas ettikten sonra ellerin çok iyi temizlenmesi 

lazım olduğu gibi, bu hastaların kirletmiş oldukları eşya ve malzemeyi temizle-

mek, boşaltım ve salgı maddelerinin etrafı kirletmesine meydan vermemek; 

d) Hastalıkların bulaşmasında büyük rolü olan canlı vasıtaların (ara hayvan-

ları) etrafı kirletmesini, bulaştırmasını önlemek maksadıyla genel sanitasyon tedbir-

lerinin tatbiki de hiç ihmal edilmemesi gerekli temizlik şartlarıdır. 
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Diğer taraftan bir kısmı organizmanın müdafaa sistemini bozarak hastalığa 

yakalanma imkanını arttıran, bir kısmı ise infeksiyon ajanlarının daha kolay ve daha 

geniş ölçüde sağlkmlara bulaşma fırsatını hazırlayan veya her ikisini birlikte yapan 

faktörlerden kaçınmak ta bulaşıcı hastalıklardan korunmak üzere alınacak kişisel 

tedbirlerdendir. • 

Genetik faktörleri, yaş, meslek, beslenme bozuklukları, hastalık ve zaaf 

halleri, moral bozuklukları, yorgunluk gibi kişiye ait olan faktörlerle, çevreye ait 

olan kalabalık ve sıkı topluluk halinde yaşama, göç, seyahat ve savaş gibi populas-

yon hareketleri, kozmo-meteorolojik ve iklim şartları ve travmalar da v.b. bu mey-

danda sayılabilir. 

Bütün bu hazırlayıcı sebepler infeksiyon hastalıklarına ve epidemilere karşı 

proflaksi tedbirleri arasında önemle ele alıtıarak mümkün olanlarının tamamen 

izalesi, olmayanlar için de koruyucu tedbirler alınarak tesirlerinin önlenmesi veya 

azaltılması lâzımdır. 

SAĞLAM İNSANLARI BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUMAK 

İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

Bu önlemlerden bir kısmı, vücuda girmiş olan infeksiyon etkenlerinin vücut-

ta üreyip çoğalarak hastalık yapmasına engel olmak, bir kısmı da hastalık kaynak-

larından çevreye çıkmış olan hastalık etkenlerinin çevrede üfeyip çoğalmasına ve 

etrafa yayılmasına, sağlam insanları enfekte etmesine fırsat vermeden imha etmek 

esasıdır. 

Biyolojik Vasıtalarla Korunmak: 

Biyolojik vasıtalardan maksat, vücuda biyolojik maddeler vererek bunlar ara-

cılığı ile ve bu maddelerin vücutta meydana getirdikleri biyolojik faaliyetin artması, 

kamçılanması sonucu vücudun bağışıklık (immünite) kazanmasını, hastalık etken-

lerinin vücutta üreyip çoğalmasını önlemek ve etkisiz hale gelmesini sağlamaktır. 

Bir şahsın bağışıklığı (immünitesi) denildiği zaman, aynı cins ve neviden 

olan diğer şahısta belirli ve hakiki bir hastalık yapan patojen mikroorganizmaya 

veya mikroorganizmanın toksinine karşı rezistan bulunması anlaşılır. Bu halin ak-

sine de hassasiyet denir. Ancak bağışıklık ve hassasiyet hali relatiftir. Bazı istisna-

lar hariç, tam kesin ve değişmez bağışıklık ve hassasiyet mevcut değildir. Bağışık 

bir kimse, bazt koşullarda bağışıklığını kaybederek hassasiyet kazanabalir. Hassas 

kimse de bağışıklık kazanabilir. 

Hastalıklara karşı passif ve aktif olmak üzere iki şekilde bağışıklık kazanıla-

bilir. Bu her iki şekildeki bağışıklık organizmada antijenlerin etkisiyle antikorların 

meydana gelmesi ile mümkün olmaktadır. 
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Antijen:  Vücudun müdafaa maddeleri olan antikorların oluşmasını uyaran 

harekete geçiren maddelerdir. 

Antikor:  Antijen vasıtasıyla vücudun uyarılarak organizmada oluşan koru-

yucu maddelerdir. 

Passif Bağışıklık: 

Yakın ve acil bir infeksiyon tehlikesi karşısında bulunan sağlam insanları 

korumak için, bu şahısların vücudunda o hâstalığaj<arşı spesifik müdafaa madde-

lerinin" mevcudiyetini süratle temin etmek maksadıyla dışardan hazır antikorların 

verilmesi ile kazanılan bağışıklıktır. 

Passif bağışıklık temini için kullanılan maddeler, daha evvelden hastalığa 

yakalanarak şifa bulmuş ve bağışıklık kazanmış veya vücutlarına antijen verile-

rek bağışıklık kazanmış insanların kanları, kan serumları, gamma globulinleri ile 

vücutlarına antijen verilmek suretiyle hiperimmunize edilmiş hayvanların kan 

serumlarıdır. Bunlar, tehlike altında bulunan insanlara getirdikleri hazır bağışıklık 

maddeleri ile sür'atle korunma imkânı sağlarlar. Ancak hastalıklara karşı koruduk-

ları insanların vücutları dışında husule gelmiş olan bu bağışıklık maddeleri, veril-

dikleri şahısların organizmalarından oldukça kısa zaman içinde elimine olmaları 

sebebiyle koruma müddetleri 10-20 gün kadar kısa sürelidir. 

Halen profilaktik olarak infeksiyon hasfolıklârından difteri, tetanoz ve kuduza 

karşı hiperimmun serum elde edilip tatbik edilmektedir. Fakat difteri ve tetanoz 

serumları bu hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Şu var ki hastalıktan 

korumak için tatbik edilen serumun dozu ile tedavide tatbik edilen sorumun doz-

ları aynı değildir. 

Koruyucu olarak istifade edilen serumlardan başka, yalnız tedavi maksa-

dıyla elde edilip tatbik edilen spesifik serumlar da mevcuttur. (Akrep serumu, di-

zanteri, gangren, kızıl, şarbon serumları gibi). Bu bakımdan koruyucu olarak 

kullanılan serumların dozları ile tedavi dozlarını ve yalnız tedavide kullanılan se-

rumları karıştırmamak lâzımdır. 

t 

Hayvanlardan (Sığır, beygir, merkep) elde edilen serumlarda bağışıklık mad-

deleri, psödo-globulinlere bağlı bulunmaktadır. Serumlarda antikorların bağlı 

bulunduğu psödo-globulinlerden başka 7—8 % kadar hayvanın türüne has diğer 

albuminler de mevcut bulunmaktadır.' İnsanlar için yabancı olan bu albuminler, 

injekte edilen kimselerde anaflaksi, serum hastalığı gibi hallerin husulüne sebep ola-

bilmektedir. Son zamanlarda serumlar, insanlar için zararlı olan ve bağışıklık kazan-

dırmada bir rolü olmayan bu albuminlerden ayrılarak, arıtılarak (pürüfiye edile-

rek) hazırlanmaya çalışılmaktadır. 
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Gamma Globulin: 

Bazı hastalıklara, immun insan kan serumundan ve bir kan deposu olan im-

mun insan plasenta'dan elde edilen gamma globulin, profilakside muvaffakiyetle 

kullanılmaktadır, çünkü antikorlar, kanda serum proteinlerinden gamma globulin 

fraksiyonunda bulunmaktadır. 

Gamma globulin ilk defa Cohn ve arkadaşları tarafından 1944 yılında ergin 

insan kan serumundan fraksiyona edilerek kızamığa karşı koruyucu olarak ve has-

talığı attenue etmek maksadıyla kullanıldı. Bu fraksiyone edilen gamma globulinin 

ihtiva ettiği koruyucu antikofların konsantarasyonu, elde edildiği kan serumundan 

25 defa fazla idi. 

Daha sonraları, diğer bazı hastalıklara karşı, hastalık mikrobu ile infekte ol-

muş kimseleri korumak üzere, acil olarak passif bağışıklık kazandırmak maksadı 

ile gamma globulinler elde edildi. Böylece gamma glojpulin için en iyi terim: İm-

mun gamma globulin human spefictir. Zira, elde edilen gamma globulin ancak 

karşı kullanıldığı hastalığa karşı koruma özelliği vardır. Bu maksatla gamma glo-

bulin a) zengin spefisifik antikorları taşıyan nakahat halindeki şahıslardan, b) mu-

vaffakiyetli bir şekilde hastalığa aşılanmış ve bağışıklık kazanmış kimselerden, 

c) evvelce hastalığı geçirmek suretiyle bağışıklık kazanmış kimselerin kan veya 

plasentalarından elde edilir. Gamma globulin ile passif bağışıklık vermenin avan-

tajları ise: 

1— Serumun ihtiva ettiği antikorlardan daha konsantre bağışıklık madde-

lerini vücuda vermek; 

2— Heterolog serum hastalığına engel olmak; 

3— Vücuda, seruma kıyasla daha az miktarlarda likit enjekte etmektir. 

Halen uygulamada, gamma globulinin koruyucu maksatla kullanıldığı hasta-

lıklar: Kızamık, çiçek, polio ve infeksiyon hepatitdir. 

Bazı memleketlerde kızamıkçık, su çiçeği ve kabakulağa karşı da profilak-

tik olarak gamma globulin tatbik edilmektedir. Son zamanlarda tetanoz, difteri ve 

boğmacadan korunmak üzere spesifik immun globulinin elde edilmesi ve tatbiki 

"üzerinde çalışmalar devam etmektedir (1, 2, 3,4, 5, 6). 

Aktif Bağışklık: 

Aktif bağışıklık, vücudun, hastalıklara karşı bizzat kendi gayreti ile bağışık-

lık kazanmasıdır. Burada vücut hücreleri tabii veya artifisyel olarak antikorları hu-

sule getirmek üzere stimulize edilmektedir. Hernangi spesifik bulaşıcı bir hastalığı 

geçirmemiş kimse, virulansı düşük veya çok az miktarlarda o hastalığın etkeni ile 

karşılaştığında, şahısta hastalık husule gelmez, fakat vücut bu etkenler tarafından 
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antikor imal etmek üzere uyarılır ve böylece şahıs aktif olarak o hastalığa karşı spe-

sifik rezistans kazanır. 

Hastalıklara karşı bağışıklığı temin eden antikorlardır. Bunlar da antijenin 

vücuda girmesi ve dokularda antikor imal etmek üzere reaksiyon uyandırması ile 

husule gelir. 

m 

İnfeksiyonlara karşı korunmak için mikroorganizmaların veya mikroorganiz-

maların mahsulleri olan toksinlerinin özel usullerle insan için zararsız bir hale ge-

tirildikten sonra (hastalık yapma kudreti giderilerek fakat antijenik kudreti muhafa-

za edilmek suretiyle) insan vücuduna sokularak organizmasının antikorları arttırılır 

ve bağışıklık kazanılması istenilen hastalığa karşı yeni antikorlar husule getirme 

kabiliyeti stimulize edilir. 

Bu şekilde kazanılan bağışıklığa aktif bağışıklık denir. Vücuda aktif bağışık-

lık kazandırmak maksadıyla hazırlanan antijenlere âşı; antijenlerin organizmaya tat-

bikine de aşılama denir (5, 6). 

Halen Uygulanmakta Olan Aşılar: 

Bugün dünyada kullanılmakta olan aşılar, öldürülmüş (inaktive edilmiş) veya 

virulansı giderilmiş, hastalık yapamıyacak yani sabit hale getirilmiş canlı (attenüe) 

mikroorganizmalarla ve toksqid hale getirilen toksinlerle hazırlanmaktadır. Kolaylık 

bakımından biz tasnifimizi şu şekilde yapacağız: 

!— Bakteri aşıları, 

2— Riketsiya ve virüs aşıları, 

3— Toksoid aşıları, 

4— Karma (kombine) aşılar. 

Tifo, kolera, veba, boğmaca aşıları öldürülmüş bakterilerle hazırlanmış aşı-

lardır. Tüberküloz aşısı ise hastalık yapma kudrati giderilmiş fakat antijenik kudreti 

bulunan diri bakterilerle hazırlanmış aşıdır. 

Bizim memleketimizde de tüberküloz epidemiyolojisi üzerinde çalışmalar 

ve BCG aşı tatbikatı 1948 senesinde başlamıştır. 1948 senesinden 1973 senesine 

kadar Türkiye'de Tüberküloz aşı kampanyası ile aşı uygulanan şahısların sayısı 

28 606 080 kişiyi bulmuştur. Son istatistik bilgilerine göre toplam halkın 60 % ı 

ve 26 yaşın altındakilerin 80 % i Tüberküloz aşısı ile aşılanmış bulunmaktadır. 

Aşı, ağız veya deri yolları ile tatbik edilir. 

Öldürülmüş bakteri aşıları deri altına uygulanır. 

Tüberküloz Aşısı İse: 

Yeni doğan çocuklara doğumdan itibaren ilk 15 gün içerisinde doğrudan 

doğruya uygulanır. Daha sonra tüberküline hassas olmayan süt çocukları da dahil 
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her yaştaki şahıslara tatbik edilebilir. Bu şahıslar aşılamadan evvel tüberkülin tes-

tine tabi tutulur. Allerji kontrolü yapılmadan ve tüberkülin testi pozitif olanlara 

BCG aşısı uygulanma^. 

VİRÜS - RİKETSİYA AŞILARI 

Halen viruslarla, çiçek, poliomyelitis, kızamık, kuduz, influenza, kabakulak 

ve son zamanlarda rubella (kızamıkçık) aşıları ve riketsiyalarla da tifüse karşı aşı 

hazırlanmakta ve tatbik edilmektedir. 

Çiçek (canlı), Polio saik (cansız), sabin (canlı), kızamık (canlı ve cansız), 

Kızamıkçık (canlı), kabakulak, kuduz, influenza aşıları cansız virüs aşılarıdır. Bu 

aşılardan canlı Poluo aşısı ağız yolu ile diğerleri deri veya kas yoluyla vücuda uy.-

gulanır. 

Tifüs  aşısı:  Harp, felaket ve sefalet zamanlarında çetin mahrumiyet şartları 

ile arkadaşlık eden bitlenme hastalığının sonucu olan tifüse karşı korunmayı sağla-

yacak öldürülmüş riketsiya aşısıdır. 

ANATOKSİN AŞILARI 

Anatoksin aşıları, antijenik kuvvetleri muhafaza edilmek şartıyla zararları 

giderilmiş toksin ile yapılmış aşılardır. Bu şekilde aşı halen difteri ve tetanoz gibi 

toksemi yapan hastalıklara karşı kullanılmaktadır. 

KARMA - KOMBİNE ~ AŞILAR 

Yakın zamana kadar aşılar, karşı oldukları hastalıklardan korunmak üzere 

teker teker yapılmakta idi. Yani antijenler arasında bir zıtlık bulunabileceği endi-

şesi mevcut idi. Halbuki yapılan araştırmalar, bazı aşıların karma olarak hazırla-

nıp yapılmasında aralarında bir zıtlığın olmadığını bilakis bazı avantajların bulun-

duğunu göstermiştir. Bu avantajlar: 

a) Her aşı için ayrı ayrı yapılan aşılamalardaki injeksiyon adedinin azaltıl-

ması ve zamandan büyük kazanç sağlanarak kısa zamanda bir kaç hastalığa karşı 

birden aktif bağışıklık temininin mümkün olması; 

b) Karma aşılar, aşı antijeninin beherinin ayrı ayrı şırınga edilmesi ile elde 

edilen bağışıklığa nazaran her birine karşı daha kuvvetli bağışıklık kazandırırlar. 

Memleketimizde de halen hazırlanan karma aşıların listesi aşağıda veril-

miştir. 

1— Boğmaca-Difteri karma aşısı, 

2— Difteri-Tetanoz karma aşısı, 

3— Difteri-Tetanoz-Boğmaca karma ıştsı, 

4— Difteri-Tifo-Tetanoz karma aşısı, 
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5— Difteri-Tifo karma aşısı, 

6— Influenza virus-Nezle karma aşısı, 

7— Tifüs-Kolera-Veba karma aşısı, 

8— Tifo-Tetanoz karma aşısı, 

9— Tifo-Tifüs karma aşısı', 

10— Tifo-Tifüs-Kolera karma aşısı, 

11— Tifo-Kolera-Veba karma aşısı, 

12— Tifo-Paratifo A-Paratifo B. 

Bu karma aşıların tatbik yerleri, dozları arasındaki fasılalar, verdikleri bağı-

şıklık süreleri her aşının tek olarak yapıldığı zamanki süre kadardır. 

Genellikle rutin aşılama aşağıda verilen şemaya göre uygulanmaktadır. Böl-

genin sağlık şartlarına ve ihtiyaçlarına göre diğer aşılar da ilaveten tatbik edilir. 

Aşılama Şeması* 

ÇOCUĞUN YAŞI 

AŞI 

TÜRLERt 

A Y L A R Y I L L A R AŞI 

TÜRLERt 

0-1 2 4 6 12-15 3-24 

6 Yaş 

2-5 1. sınıf 

10 Yaş 

5. sınıf 

14 Yaş 

Lise 1 

B.C.G 1 Kez - • Tüb(-) 

lere 

Bog. Dif. Tet. 1 2 3 . R 

üçlü Polic 1 2 3 R R 

Kızamık 1 kez 

Dif. Tet. R 

Te tonoz R R 

* BCG: Verem, BDT: Bogmaca-Difteri-Tetonoz, D-Tet: Difteri-Tetonoz, 
R: Rapel, destek 

Kızamık salgını sırasında hastanın çevresindeki hassas çocuklar aşılanırken, 

o bölgedeki 6 aylıktan büyük tüm duyarlı çocuklar aşılanır; sonra bunlardan bir 

yaşını doldurmayanlara, 15 aylık olduklarında aşı yenilenir. 

a) Evvelce tetanoz aşısı yapılmış gebelere doğumdan bir ay önce bir kez 

tetanoz rapeli yapılır. Hiç aşılanmamış gebelere, 5. ayda başlayarak 2 kez tetanoz 

aşısı uygulanmalıdır. 
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b) Daha önce yeterli karma aşı yapılmış ve aşının bağışıklığı süresi çocuk ve 

kişilerin yaralanmalarında bir doz tetanoz aşısı yapmak yeterli koruma sağlar. 

Son yıllarda çiçek hastalığı eradike olması nedeni ile aşı uygulama mecburi-
yeti kaldırılmıştır. 

Aşı bağışıklığının kıymetlendirmesinde göz önüne alınacak noktalar: 

Hiç bir aşı, karşı bulunduğu infeksiyondan kayıtsız ve şartsız ve yüzde yüz 

mutlak bir koruma sağlayamaz. 

Bir şahısta aşı ile elde edilen bağışıklık, evvela ^şının antijenik kıymetine, 

sonra da şahsın bağışıklık aktivitesini yaratma kabiliyetine bağlı olmak üzere az 

veya çok kuvvetli olabilir. 

• 

Kuvvetli olarak teessüs etmiş olan bağışıklıklar da hastalıklar, yorgunluklar, 

çok kan kaybetmeler ve vücudun reaksiyon kabiliyetini kıran veya yetersiz hale 

getiren diğer sebeplerle azalarak şahsı korumaya kafi gelmeyebilir. 

Aşı ile sağlam olarak elde edilmiş mukavemet ve bağışıklık ta bazan oldu-

ğu gibi massif kontaminasyonlarla, çok sayıda infeksiyon ajanına maruz kalmakla 

kafi gelmeyebilir. 

En müessir aşılar ise antijenleri mahalli, çeşitli suşlarla hazırlanmış olanlardır, 

mış olanlardır. 

Aşıların Saklanması: 

Aşıların etkilerini kaybetmemesi için kullanılacağı zamana kadar muhafa-

zası koşullarına dikkat etmek zorunludur. Öldürülmüş ve anatoksin aşıları karan 

lıkta ve 

(+8 C) nin altında, canlı aşıları ise buzlukta saklanması ve saklama süresi-

nin iki ayı geçmemesi zorunludur. Saklama süresi iki ayı doldurmuş aşılar aktivi-

te kontrolü için Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'ne gönderilmesi de zorun-

ludur. 

Mekano  - Profilaksi  tedbirleri:  İnfeksiyon ajanlarının doğrudan doğruya veya 

bunları nakleden canlı ve cansız hastalık mikroplarını bulaştırmasını veya tesirle-

rini önleyecek mekanik vasıtaların tatbikidir. Bu tedbirler, giyilen elbise, eldiven, 

şapkalar, ayakkabılar, çizmeler, galoşlar, vücudu örttükleri kısmı dış etkenlerden, 

tozlardan ve mikroplardan, böceklerden koruyan vasıtaaırdır. Baş ve yatak cibinlik-

leri bilhassa kanatlı böceklerden korumakta büyük hizmet görürler. Pencere, kapı 

telleri, kara sinek, sivrisinek gibi kanatlı böceklerin barınma yerlerine girmesinden 

korurlar. Telli dolaplar, telli kafesler, besin maddelerinin böcekler ve fareler tarafııv 

dan kirletilmesini önlerler. 
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Ağız, burun, konjoktiva yoluyla bulaşan hastalıklardan korumak üzere ta-

kılan maske ve gözlükler, cam ekranlar; veneryen hastalıklara'karşı kullanılan pre-

zervatifler bu meyanda sayılabilecek kıymetli mekanik korunma vasıtalardır. 

TOPLUM İÇİN (KOLLEKTİF) KORUMA (PROFİLAKSİ) 

Burada üzerinde durulan tedbirlerden gaye, hastalik etkenlerinin, hastalık 

kaynaklarının, bulaştırma vasıtalarının ortadan kaldırılması veya zararlı tesirlerinin 

önlenmesidir. Bu suretle infeksiyon hastalıklarının epidemiyolojik ve profilaksile-

rinin en önemli ve en tesirli safhasını teşkil eden Kollektif profilaksi tedbirleriyle 

sadece kişinin değil aynı zamanda ve bilhassa toplumun hastalıklardan korunması 

da sağlanmış olur. • 

İnfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi ve profilaksisinin en önemli ve 

en tesirli safhasını teşkil eden esaslar: 
t 

1 — Hastalığın haber verilmesi ve epidemiyolojik araştırılmasının yapılması. 

2— infeksiyon kaynağı olan hasta ve portörlerin izolasyonu, tıbbi gözlem 

altında bulundurulması. 

3— Hasta ve portörlerin tedavilerinin yapılması ile hastalık kaynağı olmaktan 

kurtarılması, çevrenin sanitasyonu: 

4— a) Hastalık kaynağından çevreye çıkmış olan infeksiyon ajanlarının öl-

dürülmesi (Dezenfeksiyon). 

b) Hastalıkları bulaştırmada rolü olan böceklerin öldürülmesi (Dezensekti-

zasyon). 

c) Hem infeksiyon kaynağı olan ve hem de bulaştırmada rol oynayan fare-

lerin imhası (Deratizasyon) gibi işlemlerin uygulanmasından ibarettir. 

,1. Haber Verme ve Epidemiyolojik Araştırma: 

Haber Verme: 

Bulaşıcı hastalıklara karşı yapılacak savaş, evvela hastalık mevcudiyetinin 

bölge sağlık teşkilatına haber verilmesi ile başlar. Tehlikenin mevcudiyetinin ilânı, 

her türlü profilaksi tedbirlerinin seferber edilmesi ve yapılacak işlere yön verilmesi 

için gerekli olan bir alarımdır. Gizli kalmış, haber verilmemiş veya gizlenmiş vak'-

alar, infeksiyonun devam etmesine etrafa yayılmasına ve toplumun tehlike altına 

girmesine sebep olur. 
> 

Bu bir vazife oldğu gibi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57—64 ncü madde-

leri ile de ifade edilmiş kanuni mecburiyetttir. 

Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci maddesinde haber verilmesi mecburi kılınmış'-

hastalıklar belirtilmiştir. Diğer taraftan 57 nci maddede zikredilen hastalıklardan 
• • 
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başka herhangi bir hastalık, istilâi şekil aldığı veya böyle bir tehlike baş gösterdiği 

(Çocuk ishalleri, boğmaca, kalaazar, iş ve meslek hastalıkları, nutrisyon hastalık-

ları ve diğer kitle hastalıkları)'gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 

kanunun 64 ncü maddesi ile verilen selâhiyetle ihbarı mecburiyete tabii tutulmuş-

tur. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 64 ncü maddesi gereğince 57 nci maddede zik-

redilen hastalıkların dışında ve toplumda salgın halinde bulunan hastalıkların da 

böylece epidemiyolojik metodiarla incelenmesi ve korunma prensiplerine göre ted-

birlerin alınması mümkün olmaktadır. . 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 57 nci maddesinde zikredilen hastalıklardan 

veba, kolera, sarı humma, çiçek, tifüs, rekurant humma aynı zamanda Milletler-

arası haber verilmesi mecburiyeti de bulunan hastalıklar olup (Karantina hastalık-

ları) bu hastalıklardan veba, kolera, sarı humma ve çiçek vak'alarının bulunduğu 

yerler ile rekürant humma ve tifüsün epidemik seyrettiği yerlere de bulaşık bölge 

denir. Karantina hastalıklarının yurt içine sızabileceği limanlar, hava limanları, 

kara ve demiryollarının geçtiği sınır-bölgelerine de hassas bölge denir. Hassas bölge 

genel olarak tehlike altında bulunan bölgedir. Milletlerarası karantina hastalıkları 

ve bulaşık bölgeler hakkında milletlerarası anlaşmalar ve sözleşmeler gereğince 

hareket edilir. 

2- izolasyon: 

Bulaşıcı hastalıklardan kollektif olarak korunmada alınacak tedbirlerden 

biri de İzolasyon'dur. Bulaşıcı hastalık kaynağı olan hasta insan ve portörlerin 

vücutlarından çıkarttıkları hastalık ajanlarını direkt ve indirekt yollarla diğer in-

sanlara bulaştırmalarını önlemek gayesiyle bu insanların diğer kimselerle münase-

betlerinin kesilerek veya kısıtlanarak hususi yerlerde (Hastahane veya evlerde) 

tedavi ve bakımlarına İzolasyon denir. 

İnfeksiyon kaynağı ile şüpheli temas yaparak hastalık etkenini almış olması 

ihtimali olan fakat diğer insanlarla ve çevresi ile münasebetlerinin kesilmesini veya 

sınırlandırılmasını gerektirmeyecek durumda bulunan sağlam fakat şüpheli kimseler, 

hastalığın inkübasyon devresi süresince fasılalarla kontrol edilmek suretiyle hasta-

lığa yakalanıp yakalanmadığını takip etmeye de Tıbbi gözlem (Surveyanş medikal; 

medikal obzervasyon)denir. 

İzolasyon, hastalığın bulaşma tarzına ve epidemi yapma karakterine göre 

mutlak veya relatif olarak uygulanır. İzolasyon müddeti: İzolasyon, hastalığın bu-

laşma tehlikesinin başladığı andan itibaren başlatılmalı, bu tehlikenin devamı müd-

detince ve tehlikenin nihayet bulduğu zamana kadar devam ettirilmelidir. 

İzolasyona yalnız hastalar tabi tutulmaz, infeksiyon kaynağı olduğu sabit 

' olan portörlere ve hastalarla temas ederek hastalığı almış olması ihtimali bulu-

nan şüphelilere de uygulanır. 
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Hasta ile temas ederek infeksiyon ajanını almış olması ihtimali bulunanlar 

en son temas tarihinden itibaren inkubasyon devresi müddetince izole edilir. Bun-

lardan hasta ile teması kesilmeyip hastalık ajanını alması ihtimali devam eden şüp-

heliler, hastalığın hususiyetine göre hastanın hastalığı müddetince hasta gibi izole 

edilirler. Bu, bilhassa kızıl, kızamık, kızamıkçık, çiçek, su çiçeği_ kabakulak... 

gibi genellikle kontakt ile bulaşan hastalıklarda aynı evden okula devam eden ço-

cuklar için mühim olduğu kadar ordu, işçi topluluğu gibi toplu halde yaşıyan bü-

yükler için de önemlidir. 

3- infeksiyon Kaynağının Tedavisi ve Çevrenin Sanitasyonu: 

Bulaşıcı hastalıklardan toplumu korumak için yapılacak mühim işlerden biri-

si de hastalık kaynağı olan hasta ve portörlerin tedavisi suretiyle hastalık kayna-

ğı olmaktan kurtarılması ve böylece hastalığın sağlamlara bulaşmasının önlenmesi-

dir. Bu, hem insani bir görev hem de toplulumun sağlığını korumak üzere yapılan 

bir hizmettir. 

Fakat yalnız hastalık kaynağı olan kimselerin erken teşhis ve vaktinde teda-

visi ile kollektif profilakside muvaffakiyet sağlanamaz. Toplum sağlığının temeli-

ni teşkil eden çevrenin sanitasyon şartlarının düzeltilmesi ve dezenfeksiyon, dezen-

sektizasyon ve deratizasyon hususları da asla ihmal edilmeyecek, tedavi ile bera-

berce yürütülecek şartlardandır (2, 3, 4, 8). 

4- Dezenfeksiyon, Dezensektizasyon ve Deratizasyon 

Hastalık kaynağından çevreye çıkmış olan mikroorganizmaların öldürülmesi 

dezenfeksiyon, bulaşıcı hastalıkların sebebi olan mikroorganizmaları taşıyan ve 

sağlamlara bulaştıran ara hayvanların öldürülmesi dezensektizasyon, hem hastalık 

kaynağı hem hastalık taşıyıcısı olan farelerin öldürülmesi deratizasyon, kollektif 

profilakside hiç ihtimal edilmiyecek önemli tedbirlerdir. 
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A) Dezenfeksiyon: 

Dezenfeksiyon, infeksiyon etkenlerinin, hastalık kaynağı olan vücudun dı-

şında fizik usullerin ve kimyasal maddelerin direkt olarak tatbik edilmesi sure-

tiyle öldürülmesidir. 

Dezenfeksiyonda gaye, bütün mikroorganizmaların istisnasız olarak öldürül-

mesini hedef tutan sterilizasyon değil, yalnız hastalık yapanlarının öldürülmesin-

den ibarettir. Buna nazaran dezenfeksiyon için uygulanan bütün usullerin ve vası-

taların tesirleri yalnız bu gaye bakımından kıymetlendirilmelidir. 

İnfeksiyonların bulaşmasında en büyük tehlike, hasta ve portör olan insan-

ların veya hayvanların mevcudiyetidir. Bu bakımdan infeksiyon tehlikesinde hasta-

lık kaynağının patojen hastalık ajanlarını ihtiva eden boşaltım ve salgı maddele-

rini ve deri döküntülerini göz önüne almalı, dezenfeksiyonu, patojen ajanlarının 

ve bulaşma yollarının hususiyetlerine ve bulaştırılabilecekleri eşya ve malzemeye 

göre seçip tatbik etmelidir. Dezenfeksiyon işlemi, bunu ne maksatla yapacağını, 

ne yapacağını, nasıl ve ne ile yapacağını bilen ve bunları her hastalığın hususi-

yetine göre ayarlanmasına öğrenmiş ve yetiştirilmiş personel tarafından yapılmalı, 

tehlike zamanlarında uygulama için gerekli malzeme ve vasıtalar da el altında bu-

lundurulmalıdır. ' 
t 

Dezenfeksiyon  işlemi:  1, İnfeksiyorf kaynakları olan insan ve hayvanların 

vücutlarından çıkan ve içlerinde patojen mikroorganizmalar bulunan her türlü 

boşaltım ve salgı maddelerine; 2, Bunlar ile bulaşmış çamaşır, elbise, eşya ve di-

ğer malzemeye, 3, Patojen mikroorganizmalarla kirlenmiş veya kirlenmiş olması 

ihtirrçali bulunan ellere, 4, yenilen, içilen maddelere ve bunlar ile ilgili kaplara; 

5, Eğer icap ediyorsa hastanın yatmış olduğu odaya ve içindeki eşyalara da uygu-

lanır. 

Dezenfeksiyon, hastalık kaynağının vücudundan sekresyon, boşaltım (deri 

döküntüleri, kusmuk, yara salgıları da dahil) suretiyle dış çevreye çıkan patojen 

ajanların gerek kontakt bulaşması ile ve gerek cansız eşya, malzeme, hava, su, be-

sin maddeleri ve canlı vasıtalarla (ara hayvanları) sağlamlara bulaştırmalarını önle-

yen bir bariyerdir. Bunun için pratikte a) günlük (devamlı) ve b) nihai-son (termi-

nal-final) olmak üzere iki tarzda uygulanır. 

a) Günlük (devamlı) Dezenfeksiyon: 

İnfeksiyon hastalığına yakalanmış olanların hastalıklarının devam ettiği 

ve dışarıya patojen ajanları çıkarttığı müddetçe, patojen ajanları taşıyan her türlü 

sekresyon ve boşaltım maddelerinin ve bunlar ile bulaşmış, kirlenmiş olan çamaşır, 

eşya ve diğer kullanma malzemesinin günü gününe dezenfeksiyonudur. İnfeksiyon 

ajanlarının, hasta vücudundan dışarıya ç»kar çıkmaz ve çevreye yayılmadan öldürül-

mesinden ibaret olan bu usul, infeksiyon hastalıklarının önlenmesinde alınacak de-
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zenfeksiyon tedbirlerinin en tesirlisidir. Tifo kolera, dizanteri, salmonelloz, polio-

myelitis... gibi dışarıdaki cansız vasıtaları da infekte ederek sağlamlara bulaşan 

infeksiyonlarda profilaksinin temelini teşkil ettiği gibi mikropları dayanıklı olması 

sebebiyle hem kontakt ile ve hem de diğer vasıtalarla bulaşan tüberküloz, difteri, 

çiçek, kel, uyuz ve organizmada dışarıya açık lokalizasyon yapmış diğer infeksi-

yonlar v.b. için de çok önemlidir (1, 3, 4). 

b) Nihai-son (Terminal-Final) Dezenfeksiyon: 

Hasta şifa bulduktan veya başka bir yere nakledildikten veya öldüktün sonra 

hastalığı esnasında bulaştırmış olduğu eşyalara, gerekiyorsa hastanın tedavi edilip 

yattığı odaya ve içindeki eşyaya son defa uygulanan dezenfeksiyondur. Bu, bil-

hassa mikropları uzun zaman çevre şartlarına dayanıklı olan hastalıklar için (tü-

berküloz, difteri, çiçek, kızıl, menenjit...) ihmal edilmeyecek tedbirdir. 

Dezenfeksiyon işleminin yapılmasında bazı genel şartların da göz önünde 

tutulması gereklidir. Bu şartlar: 

1— Kullanılacak dezenfeksiyon vasıtası uygulanacağı tarzı ile belirli bir sü-

rede patojen ajanları öldürmelidir. 

2— Tesiri çabuk olmalı, uzun zaman beklemeyi icap ettirmemelidir. 

3— Uygulama esnasında eşya ve malzemeyi bozmamalı. 

4— Kolay uygulanabilmeli, ucuztjlmalıdır. 

5— İşlemi yapanlara ve çevresine zararlı tesiri olmamalıdır. 

Bu gün için kullanılmakta olan dezenfeksiyon uygulamasını: A) fizik vasıta-

lar. B) Kimyasal vasıtalarla olmak üzere ikiye ayırarak mütalâa etmek mümkyndür. 

A) Fizik Vasıtalarla Dezenfeksiyon 

' a) Isı: 

Dezenfeksiyon pratiğinde ısı kuru ve nemli olmak üzere iki şekilde uygula-

nır. 

Kuru Isı: 
1- Yakıp Kül Etmek: 

Yalnız dezenfeksiyon değil hatta sterilizasyon için de mükemmel bir usuldür. 

Bu usul, yanmasında sakınca bulunmayan eskimiş, bozulmuş veya değeri 

olmayan eşyalara, kirli pansuman malzemesine, bandajlara, içerisine hastanın bal-

gam ve tükürüğünün konulduğu kağıt kraşuvarlara, çöplere, v.s. uygulanır. 

Yakmanın diğer bir şekli de alevden geçirmedir 

Fakat bu suretle alevden geçirilebilen yüzeyler (düz ve pürüzsüz cam ve ma-

deni eşya) ve yüzeyin her noktası 2-3 »niye alevde kalmak şartıyla dezenfekte 

edilebilir (1,6, 7,8). 
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Isıtılmış Kuru Hava: 

Isıtılmış kuru hava da dezenfeksiyonda kullanılır. Fakat kuru ısı eşyanın 

derinliklerine kadar giremez ve diğer taraftan kumaştan yapılmış eşya ve malze-

meyi, deri, kayış, kürk ve kauçuk eşyayı da bozar. Kuru ısı ile dezenfeksiyon için 

160° —180° C de bir saat gibi uzun zamana ve uygulama için özel etüvlere ihtiyaç 

vardır. Böylece kuru ısıdan ancak 160° C — 180° C de bozulmayan, cam ve madeni 

malzemenin dezenfeksiyonunda faydalanılabilir. 

Nemli Isı: 

1- Kaynatma: 

100° C de 15-20 dakika kaynatmakla patojen mikroorganizmaların kolay-

lıkla öldürülmesi sağlanır. Kaynatma basit, ucuz, ve kolay bir usul olup her yerde 

ve her şartlarda uygulanabilir. Yalnız kaynar suyun, dezenfekte edilecek eşyanın 

her tarafına girebilmesini sağlamak, eşyanın suya tamamiyle batmış olması ve su-

yun 100 derecede kaynamaya başladığından itibaren 15-20 dakikanın hesaplan-

masına dikkat edilmelidir. Kaynatma suyunun içerisine soda veya tuz ilâvesi ile 

ısının 100° C nin üzerine çıkartılması da mümkündür. 

Kaynatma ile dezenfeksiyon, suya batırılmasında sakınca bulunmayan ve bu 

ısı derecesine bozulmadan dayanabilen eşya ve malzemeye uygulanabilir. Bu suretle 

madeni aletler, sıcağa dayanabilen cam eşya, porselen malzeme, yemek kapları ile 

kan, cerahat, balgam gibi proteinli maddelerle kirlenmemiş olmak ve proteinli kı-

sımları daha evvelce eritilmiş bulunmak şartıyla iç çamaşırları, mendiller, havlu-

lar, yatak takımları dezenfekte edilir. 

2- Pastörizasyon: 

Pastörizasyon da ısıtma suretiyle likit halde bulunan besin maddelerinin de-

zenfeksiyonu usulüdür. 

3- Buhar: 

Dezenfeksiyon pratiğinde çok geniş ölçüde kullanılır. Buhar ile dezenfeksi-

yonda esas, dezenfekte edilecek maddeleri havası boşaltılmış bir ortamda 100° C 

nin üstünde hareket halinde basınçlı su buharına arz etmektir. 
* 

c) Basınçlı buhar ile dezenfeksiyonla bu gün için hem kolaylık ve hem emni-

yet bakımından iyi bir dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Havası çıkartılmış ortamda 

basınçlı buharın nüfuz kabiliyeti fazladır. Böylece 100° C üstünde (Tablo X) kısa 

zamanda dezenfeksiyon yapmak (örneğin 115° C de (0.7 kg. bazınçta) 15 dakika 

beklemekle mümkündür. 120° C de 15-20 dakikada istisnasız olarak sporlu ve spor-

suz mikroorganizmaların imhası mümkün olmaktadır. Basınçlı buhar ile dezenfek-

siyon için kullanılan sabit ve seyyar buhar etüvlerinin hizmetleri çok büyüktür. 

Ancak bu etüvlerde işlemin emin olabilmesi için etüv içindeki havanın çıka-

rılması ve içinin tamamen su buharı ile doldurulması şarttır. Aksi halde fena bir 

iletken olan hava, ısının etüv içindeki eşyaların derinliklerine girmesine engel olur. 
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Tablo X: Basınç altında su buharına uyan hararet dereceleri. 

Manometre Hararet Manometre Hararet 
Basıncı kg. Derecesi. C° Basıncı kg. Derecesi. C° 

0 100 0.8 117.3 
0.1 102.7 0.9 119 
0.2 105.2 1.0 120 
0.3 107.5 1.25 124.3 
0.4 109.7 1.5 127.8 
0.5 111.7 1.75 131 
0.6 113.7 2.0 133 
0.7 115.5 3.0 144 -

B) Işık: 

Güneş ışınlarının da dezenfektan tesiri mevcuttur. Güneşin bilhassa ultraviole 

ışınları germisidal kudreti dolayısıyle mikroorganizmaları öldürürler. (Fakat güne-

şin ultravioyole ışınlarının pencere camlarından geçemedikleri de unutulmamalıdır.) 

Güneş ışınlarının dezenfektan tesirinden istifade edilmek üzere halı ve buna benzer 

eşyalar açık havada güneş ışınlarına arz edilebilir. Artisifiyel olarak ultraviyole 

husule getirilmek suretiyle dalga boyları 2500-2900 Angström olan ışınlarla ame-

liyathanelerin, otopsi salonlarının, hasta odalarının ve icabında okul dershanelerinin, 

tiyatro, sinema, konferans salonlarının havası dezenfekte edilebilir. Fakat uygula-

mada ultraviyole ışınların gözler üzerine irritan etkisi de dikkate alınarak bu irritan 

tesiri önlemek için ultraviyole ışın meydana getiren araçların yerden 2,5 metre 

yükseğe (göz seviyesinden yukarıya) yerleştirilmeleri de ihmal edilmemelidir. 

Kimyasal Maddelerle Dezenfeksiyon: 

Bu gün dezenfeksiyon pratiğinde Kimyasal maddelerden çok geniş ölçüde 

faydalanılmaktadır (5). Kimyasal maddelerin bu maksatla kullanılabilmesi için bazı 

özelliklere sahip olmasının gerektiği de unutulmamalıdır. Bu özellikler: 

1- Dezenfektan maddeler germisidal (bakterisit) kudrete sahip olmalıdır-

lar. Çoğu zaman antiseptiklerle germisitler karıştırılır: Antiseptikler germisit-bak-

terisit değildirler. Bunlar mikroorganizmaların bir süre için gelişip üremelerini ve 

toksin husule getirmelerini durdururlar. Diğer taraftan dezenfektan maddelerin 

bir çoğu aynı zamanda deodoranttırlar. Yani kendi kokuları ile fena kokuları mas-

kelerler. Fakat pek çok deodorant maddeler dezenfektan değildirler. Şu halde de-

zenfektanlarla deodarantları karıştırmamalıdır. Diğer taraftan iyi dezenfektan mad-

deler de kafi dozlarda kullanılmadıklarında ve usulüne göre tatbik edilmediklerinde 

antiseptik olarak tesir ederler. Dezenfektanların kullanılmasında bu hususlar dikkate 

alınıp kâfi miktarlarda, tekniğine ve tatbik süresine uygun olarak uygulanmalıdır. 
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2- Tatbikat esnasında tesirleri.sabit olmalıdır. 

3- Tesir kudreti için suda eriyebilmelidir veya su ile karışabilmelidir, şayet 

su ile emülsiyon yapılıyorsa bu emülsiyon hali sabit olmalıdır. 

4- İnsanlar ve yüksek sınıf hayvanlar için zararlı olmamalıdır. 

5- Nüfuz kabiliyeti fazla olmalı, mikroogfanizmaların etrafındaki memb-

ranları geçmelidir ve (hatta lipoidleri eritebilmelidir. Tüberküloz ve bunun gibi bak-

teriler bakımından çok önemlidir) mikrop hücresinin protoplazmalarına nüfuz 

ederek protoplazma kolloidlerini çöktürmek, lipidleri eritmek suretiyle bu orga-

nizmaları tahrip etmelidir. 

6- Mikrop etrafındaki proteinleri koagule etmemelidir. Bu özelliği olmayan 

dezenfektanlar, mikroorganizmaların etrafında bulunan proteinli maddeleri koa-

gule ederek bir kabuk husule getirmek suretiyle dezenfektanların tesirinden mikro-

organizmaları korur. 

7- Kullanılan dezenfektan maddeler bakterilerin bulunduğu ortam içeri-

sinde tesirsiz kalacak şekilde nötralize olmamalıdır. 

8- Dezenfektan maddeler, madenleri tahrip etmemeli, eşya ve malzemeyi 

bozmamalı, renkleri gidermemelidir. Ucuz ve kolaylıkla temin edilmelidir. 

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal maddelerden bazıları gaz veya buhar, 

bazıları da likit halde uygulanırlar. 

Formaldehit (Formaldehyde): 

Germisit kudreti çok yüksek olan bu gaz, dezenfeksiyon pratiğinde bütün dün-

yada en çok kullanılan bir maddedir. Pratikte, formaldehid (H- COH) gazının tica-

rette formol veya formalin ismi ile tanınan 40 % nisbetindeki sudaki doymuş eri-

yiği kullanılır. Formol veya formalin sabit bir eriyik değildir. Uzun zaman saklan-

makla veya soğukta kalmakla Trioxymethylen (H—COH3) halinde polimerize ola-

rak beyaz bir tortu halinde bulunduğu kapların dibine çöker. Bu çöküntü oda 

hararetinde doğrudan doğruya gaz neşretmeyen gayrı müessir bir madddedir. 

Dibe çöken çöküntü arttıkça üstündeki sıvıda erimiş gaz formaldehid miktarı da 

gittikçe azalır. Bunun için çöküntü yapmış şişeleri kullanmadan evvel çöküntünün 

yine gaz haline geçmesi için benmaride ısıtılması lazımdır. Formalinin dipte biriken 

çöküntünün ısıtılması ile tekrar formaldehid gazı haline geçmesi özelliğinden fay-

dalanarak trioksimetilen kartuşları halinde dezenfeksiyon vasıtaları yapılmakta-

da çok istifade edilir. 

Formaldehid gazının nüfuz kabiliyeti yoktur. Formalinin nüfuz kabiliyeti-

ni arttırmak maksadıyla uygulamanın yapıldığı ortamda yeteri kadar nemin bulun-

masına dikkat edilmelidir. 

Formaldehid gazı, gözler ve solunum yolları için çok irritandır. Fakat ze-

hir]) değildir. Eşya ve malzemeyi bozmaz, madenleri aşındırmaz, tahrip etmez. 
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Fakat iyi bir dezenfeksiyon sağlamasına rağmen böcekleri öldürme kudreti yok-

tur. 

Formaldehid gazı ile dezenfeksiyon yapılacak ortamın her metre küpü için 

10 gr. formol (4gr. Formaldehid gazı) hesaplanır. 

Bunun için hususi Formol fumigatörleri kullanılır. Eğer elde bunların hiç 

biri mevcut değilse içinde su bulunan bir kaba formol ilave edilerek kap altından 

ısıtılır. Uygulama yapılacağı ortamın (mesela evvelce hastanın yatmış olduğu oba-

nın) her tarafı, delik deşiği, pencere kenarlarındaki aralıklar sıkıca kapatılır. Eşya 

ve malzeme gevşek ve tamamen serbest şekilde (formaldehid gazı ile temasa gelmek 

üzere) dağıtılır, dolap ve çekmeceler açılır, elbise ve çamaşırlar seyrek tarzda ası-

lır. Uygulamanın yapıldığı odanın hararetinin 15° C ve relatif neminin 60 % dan 

aşağı olmamasına dikkat edilir. Uygulamadan sonra odanın az veya çok eşya ihti-

va etmesine göre 6-12 saat beklenir ve bu süre sonunda oda iyice havalandırıldık-

tan sonra içeri girilir. 

Formol ile dezenfeksiyon için sabit formol odaları olduğu gibi saçtan yapıl-

mış seyyar formol odalarından da çok istifade edilmektedir. 

Solüsyon Halinde Kullanılan Dezenfektanlar: 

Solüsyon halinde kullanılan dezenfektanlar, germisid özelliklere sahip kim-

yasal maddelerin çeşitli nisbetlerde suda hazırlanmış eriyikleri ve emülsiyonlardır. 

Bunlar: 

Fenol (Phenol): 

Kömür katranının 180° C de distilasyonundan elde edelir. Pratikte 2—5 % 

nisbetindeki solüsyonu kullanılır. Germisid kudreti üstün olan bir dezenfektandır. 

Fenol, proteinli maddelerin ve bunlarla bulaşmış malzemenin proteini eritil-

meden dezenfeksiyonu için doğrudan doğruya kullanılamaz. Hem proteinlerin 

eritilebilmesi ve hem de dezenfeksiyonun yapılabilmesi için 1 kg. esmer sabun 

+ 1 kg. likit asit fenik + 100 gr. alkol + 30 İt sudan ibaret olarak hazırlanan karı-

şımın 3 % solüsyonları tercih edilir. Veya dezenfekte edilecek malzemenin prote-

ini evvela sabunlu ve sodalı suda bırakılarak eritildikten sonra 2-5 % luk fenol so-

lüsyonu ile dezenfekte edilir. 

Dezenfektan solüsyonların müesseriyet dereceleri, fenolün dezenfektan tesi-

ri standart olarak kabul edilerek ifade edilmektedir. Bu kıymet her dezenfektan 

madde için Fenol Koefısyanı (Coefficient) ile ifade edilir. 

Krezol (Cresol): 

Bu madde de kömür katranının 187- 205° C di distilasyonu ile etde edilir. 

İyi bir dezenfektandır. Pratikte kullanılan Krezol, hafif esmer sarı renkli ve katran 
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kokulu bir likittir. Hava temasında rengi koyulaşır. Krezol suda ancak 1 % nisbe-

tinde erir. Suda daha fazla erimesini temin maksadıyla alkalilerle karıştırılır. Sud 

ile karıştırılarak elde edilen Krezol sodit çok müessir bir dezenfektandır. Bunun 

4 % solüsyonları aynı zamanda proteinleri de eritir. 

Krefcol'ün sabun ile karıştırılarak hazırlanmış şekline Lizol, ismi verilir. Li-

zolün 2—4 nisbetindeki solüsyonları hem proteinlerin eritilmesi, hem de dezenfek-

siyon yapma kudreti bulunması bakımından her yerde geniş ölçüde ve kolaylıkla 

kullanıllmaktadır. (Fenol ve krezol gibi lizol ve likrol de besin maddelerinin ve 

yemek kaplarının dezenfeksiyonunda uygulanamaz). 

Dettol: 

Fenol serisinden bir cisim olan xylenol'ün halojenli derivesi olup, aromatik 

yağların karışımında eritilerek hazırlanmıştır. Suda kolaylıkla erir. Dezenfeksi-

yon için 1—2 % oranında sudaki solüsyonları kollanılır. Cerahat, kan, balgajn, gaita 

gibi proteinli maddelerle kirlenmiş malzemeyi de kolaylıkla dezenfekte eder. (be-

sin maddelerinin ve yemek kaplarının dezenfeksiyonu için uygulanamaz). 

Krezil (Cresyl): 

Kömür katranından elde edilen bu madde, fenol ve krezol'ün bir karışımıdır. 

Kendine has kokusu olan ve esmer renkli, kıvamlıca bir likittir. Dezenfektan tesiri 

fenolünkinden fazladır. Su ile karışınca emülsiyon husule getirir. 5—10 % nisbetin-

deki su ile karışımından dezenfeksiyonda istifade edilir. Ancak tatbik edildiği yer-

lerde renginden dolayı lekeler bırakması sebebiyle uygulanma sahası geniş değil-

dir. Besin maddelerinin, yemek kaplarının, elbise ve çamaşırların dezenfeksiyo-

nunda kullanılamaz. Ancak leke bırakmasında sakınca olmayan yerlere uygulanır. 

Örneğin: Tuvaletler, kraşuvarlar, oturaklar, çöplükler, gübrelikler v.s. gibi. 

Bichloride Mercury (Sublime): 

Bu kimyasal madde, korressiv süblimat olarak tanınmaktadır. Mikroorganiz-

malara ve sporlarına karşı çok müessir bir dezenfektandır. Deodoran özelliği yoktur. 

Suda erime kabiliyeti iyidir. Fakat bu özelliklerine karşılık zehirli tesiri vardır. 

Bu bakımdan dezenfeksiyon için solüsyonları kullanılcağı zaman her hangi bir yan-

lışlığı önlemek maksadıyla süblime solüsyonlarına renk vermek için bir kaç potas-

yum permanganat kristali ilave edilmesi iyi bir tedbir olur. 

Süblimenin germleri ve sporlarını öldürme kudretine karşılık proteinleri de-

natüre etme özelliği vardır. Bu sebepten proteinli maddelerin (Kraşe, gaita v.V) 

dezenfeksiyonunda da kullanılamaz. Bu gün için hasta ile temas ederek bulaşmış 

ellerin dezenfeksiyonunda 1/500—1/1000 nisbetindeki solüsyonundan istifade edil-

mektedir. 

Klor: 

Gaz halinde, bilhassa suyun dezenfeksiyonunda germisid olarak çok geniş 

ölçüde istifade edilen bir maddedir. Klorun bu germisit kudretinden faydalanıla-
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rak çeşitli bileşiklerinin (Javel suyu, Calcium Oxychlorit-Kireç kaymağı, chlora-

min-hayden) solüsyonlarından eşya ve malzemenin dezenfeksiyonunda da fayda-

lanılmaktadır. Bu maksatla 2-5 % solüsyonları eşya-ve çamaşırları; 10 % nisbetin-

deki solüsyonları da abdesthanelerin, oturakların, idrar kaplarının dezenfeksiyo-

nunda kullanılır. 
t 

Klorun renk giderme özelliği dolayısı ile dezenfeksiyonda bu nokta daima 

göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan kloru havi maddeler ve bunlardan 

yapılan solüsyonlar klorlarını çabuk kaybederek tesirleri azalmakta olduğundan 

klor bileşikleri kapalı şişelerde, ışıksız, rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır. Solüs-

yonları yapıldıktan sonra da bekletilmeden kullanılmalıdır. 

Ouaterner Ammonium (Katerner Ammonyum) Bileşikleri: 

Tabaklar, cam eşya ve yemek kaplarının dezenfeksiyonu için revaçta olan 

sentetik kimyasal maddelerdir. Beklemeğe ve sıcağa dayanıklıdır, bozulmaz. Uygu-

landığı kaplarda birikinti yapmaz, kaplar üzerinde Korressiv (aşındırma) tesiri yok-

tur ve gümüşleri karartmaz. -Kokusu yoktur. Kaplarda koku ve lezzet bozukluğu 

yapmaz. Yalnız sert sularda; Kalsiyum ve magnezyum tuzlarını ihtiva eden sularda 

tesiri azdır. Buna mukabil pH'sı yüksek sularda yani alkali ortamlarda tesiri fazla-

dır. Bu bakımdan alkali deterjanlarla kombine edilerek kullanılabilir ve süt kapla-

rının ve süt işlerinin yapıldığı makinaların temizlik ve dezenfeksiyon işlerinde de 

başarı ile uygulanır. Katerner ammonyum bileşiklerinin tesiri organik maddeler 

tarafından bozulur ve yağlı filmlere nüfiz edemeze. 

Katerner ammonyum bileşiklerinden tatbikatta kullanılan preparatlardan 

Zephyrol 0,5 %, Desogen, 0,5-1 %, Bradosol 1/200-1/500, Certimide (Cetalvon) 

ve Hexyl-resorsinol 1 /500 nisbetinde uygulanır. ' 

Sönmemiş Kireç (CaO): 

Kirli toprakların, toprak abdesthanelerin, hayvan cesetlerinin dezenfeksiyo-

nunda istifade edilir. 

Kireç Sütü: 

Badana etmek suretiyle duvarların dezenfeksiyonunda kullanılır. 

• 

Alkol: 
60-70 derecelik alkolün de dezenfektan özelliği mevcuttur. Fakat kullanıl-

ma sahası dardır. 

Iod: 

lodun umumiyetle 60 derecelik alkolde 2,5 % luk eriyiği derinin dezenfek-

siyonunda kullanılır. 
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Potassium  Permanganat:  İyi bir germisittir. Fakat organik maddeler karşı-

sında tesirini çabuk kaybeder. 

Sabun ve Deterjanlar: 

Sabun ve deterjanların doğrudan doğruya dezenfektan tesiri yoktur. Ancak 

sabunlu ve deterjanlı sularla oğuşturmak, çalkalamak, fırçalamak suretiyle ve yağ-

ları eriterek ve mekanik olarak kirli yüzeyleri temizlemek suretiyle dezenfeksiyona 

yardımcı olarak etki ederler. 

Dezenfektan Solüsyonların Uygulanma Şekileri: 

Halkın sağlığı bakımından burada daha çok üzerinde durulacak husus, hasta-

lık kaynağının vücudundan çıkan ve patojen mikroorganizmaları içeren idrar, gaita, 

ağız, boğaz ve yukarı solunum yolları salgıları, yara, göz, genital organların salgı-

ları, deri döküntüleri ve bunlarla bulaşmış olan eşya ve malzemenin, hasta odala-

rının dezenfeksiyonu söz konusudur. Besin maddelerinin dezenfeksiyonu ise ayrı 

bir konu olarak mütalaa edilebilir. 

Yukarıda bildirilen dezenfektan maddelerin uygulama tarzları: a) Dezenfekte 

edilecek eşya ve malzemenin dezenfektan solüsyonlar içerisine batırılması, b) De-

zenfekte edilecek yüzeylere bu maddelerin bir tabaka halinde sürülmesi (badana 

edilmesi), c) Dezenfekte edilmesi gerekli yerlere ve yüzeylere dezenfektan solüs-

yonların püskürtülmesi şeklidir. 

Bütün bu işlemlerin etkili olabilmesi için dezenfektanların en azından iki saat 

müddetle uygulmanın yapıldığı eşya, malzeme ve yüzeylere temasta bulunması 

şarttır. 

a) Batırmak:  Dezenfekte edilecek maddelerin dezenfektan solüsyonlar içe-

risine her tarafı solüsyonlar örtülmek şartışla batırılmasıdır ve< dezenfektan solüs-

yonun kirli eşyanın her tarafına nüfuz edebilmesi için bu eşyalar sıkışık olarak 

değil gevşek şekilde konulmalıdır. 

b) Badana  etmek:  Dezenfektan solüsyonlar dezenfekte edilecek yüzeylere 

fırça, bez veya süngerle sürülür. » 

c) Pulverizasyon:  Dezenfektan solüsyonlar uygulanacak yüzeylere el veya 

ayakla işleyen pompalarla veya elektrikle işleyen kompresörlerle püskürtülür. Püs-

kürtme, dezenfektan solüsyonun tatbik edilen yüzeyi iyice ıslatılacak ve her nokta-

sından küçük damlacıklar halinde akacak şekilde yapılmalıdır. 
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DEZENSEKTİZASYON 

İnfeksiyon hastalıklarının bir çoğunun, sağlamlara bulaşmasında (İnsandan 

insana veya hayvandan insana) artropod sınıfından böceklerin (Vektörlerin) oyna-

dıkları rol çok önemlidir. 

Artropodlarla bulaşan hastalıklar ve bunların epidemileri örneğin malarya, 

tifüs, veba ve sarı humma tarih boyunca yakın zamanlara kadar pek çok sayıda insa-

nın ölümüne ve pek çok belde halkını* yerlerini yurtlarını terk etmesine, ekonomik 

kayıplara uğramasına sebep olmuştur. 

Vektörlerin insan sağlığının bozulmasındaki rolleri şu şekilde özetlenebilir. 

Vektörler, hastalık ajanlarını taşıyıp sağlamlara bulaştırırlar. Bu da iki tarz-

da olur. 

A) Hastalık ajanlarını mekanik olarak taşırlar. Burada vektörlerin rolü passif-

tir. Örneğin: Kara sineklerin tifo, kolera, dizanteri... gibi patojen etkenleri ayakları-

na ve vücutlarına bulaştırarak sonradan bu bulaşmış vücutları ile temas ettikleri 

ye/leri infekte etmeleri gibi. Hamam böceklerinin rolü de aynı tarzdadır. 

B) Ara hayvanlarının biyolojik olarak hastalık etkenlerini taşırlar ve bulaş-

tırarlar. Burada vektörlerin rolü aktiftir. Bu aktif rollerini "de iki kısımda mütalaa 

etmek lazımdır. 

a) Vektörler, hastalık kaynaklarından kan emmek suretiyle vücutlarına aldık-

ları etkenleri vücutlarında bir biyolojik devre geçirtmeden sağlamlara bulaştırırlar. # 

Pirelerin veba basillerini, sivrisineklerin sarı hummayı, bitlerin rekürant hummayı ilk 

24 saat içinde bulaştırdıkları gibi. 

b) Vektörler, hasta şahısın kanını emmek suretiyle vücutlarınî aldıkları mik-

roorganizmaları, vücutlarında bir biyolojik devre geçirtip ürettikten sonra sağlam şa-

hıslara bulaştırırlar. Sıtmanın etkeni olan plasmodium parazitinin ve flarial kurtların 

sivrisineklerde, tifüs ajanı olan riketsiyaların bitlerde biyolojik devre geçirmeleri 

gibi. 

Vektörler vasıtasıyla yukarıda belirtilen tarzda insanlara geçen hastalıklara ör-

nek vermek gerekirse: 
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Karasineklerle: 

Barsak hastalıkları: Diyareler, dizanteri, tifo, kolera, çeşitli yara infeksi-

yonları, trahom v.s. 

Sivrisineklerle: 

Malarya, sarı humma, dang, flariyazis, ensefalomiyelitis v.b. 

Flebotomus Cinsinden Tatarcıklarla: 

Tatarcık humması (pappatacis), Leishmaniasis, kalaazar ve Afrika uyku hasta-

lığı v.b. gibi. 

Bitlerle: 

Riketsiya hastalıkları, tifüs, rekürant Ijumma; 

Pirelerle: 

Veba ve bazı riketsiya hastalıkları; 

Kenelerle 

Bazı riketsiya hastalıkları, kayalık dağlar humması, tsutsugamushi humması, 

Sumatra humması, Güney Afrika tick humması, tularemia, bazı tip encepnalitis gibi 

hastalıkları bulaştırmakta rol oynarlar. 

Yukarıda sayılan hastalıklardan başka vektörler deri üzerindeki sıyrık veya ya-

ralardan mikroorganizmaların vücuda girip yerleşmesine, sonuç olarak çeşitli .deri 

hastalıklarının zuhuruna da sebep olurlar. 

Artropotların ısırmaları ile allerjik hallerin veya zehirlenmelerin meydana gel-

mesine (örümcek ısırması) sebep oldukları gibi insanların rahat ve huzurlarını ka-

çırmakta da büyük rol oynarlar. 

Bu tip hastalıkların (özellikle bulaştırmada yalnız rol oynadıkları hastalık-

ların) bulaşmalarına engel olmak ve epidemiler yapmalarını önlemek ve kontrol al-

tına almak, ancak onları bulaştıran ve taşıyan, yayan vektörlerin - insektaların orta-

dan kaldırılmaları ile pratikman mümkün olabilir. İşte bu maksatla, vektörlerle 

(insektalarla) yapılan savaşa dezensektizasyon veya dezenfestasyon, dezensektizas-

yon için kullanılan maddelere de dezeksektizan veya dezenfestan maddeler denir. 

Hemen şu noktayı belirtmek gerekir ki böceklerle savaşta onları yok etmek (telef 

etmek) üzere çeşitli maddeleri kullanmak, çeşitli usulleri tatbik etmek yeterli de-

ğildir (1, 2, 3, 4, 5,13,14,15,17). 

Bu işlemlerle beraber böceklerin üremelerini ve çoğalmalarını hazırlayan im-

kan ve şartları da ortadan kaldırmak ve özellikle bu hususta halkın eğitimini ve çev-
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renin sanitasyonunu da hiç ihmal etmemek lazımdır. Diğer taraftan mevcut olan 

böceklerin sağlamlara yaklaşmalarına ve ısırmalarına mani olacak tedbirlerin alın-

ması da mutlaka lüzumludur. 

Genel Oİarak Uygulanan Dezensektizasyon Usulleri ve Vasıtaları: 

Vektörlerle savaş için uygulanan vasıtaları takdim etmekte kolaylık olması 

için bu vasıtaları: 1. Fizik vasıtaları, II. Kimyasal vasıtalar olmak üzere ikiye ayıra-

rak mütalaa edeceğiz. 

Fiziksel Usullerle Dezensektizasyon: 

Böcekler ısıya mikroorganizmalardan daha hassastır. Bu sebeple böceklerle sa-

vaşta ısıdan kolaylıkla ve geniş ölçüde yararlanılabilir. Böcek savaşında da ısı, yaş 

ısı ve kuru ısı olmak üzere iki şekilde uygulanılır. 

a) Kuru Isı: ' 

Dezenfeksiyon pratiğinde eşya ve giyim vasıtalarına uygulanmıyan kuru ısıtıl-

mış havadan, ısı derecesi fazla yüksek olmasına ihtiyaç göstermemesi bakımından 

dezensektizasyonda 75° C - 95° C de rahatlıkla istifade edilmektedir. Böcekler bu 

ısıya yarım saat maruz kalmakla tamamiyle imha olurlar. 

Kuru ısının uygulanması için ya dezensektizasyon yapılacak eşyanın bulundu-

ğu ortam içerisine eşya, çamaşır ve elbiseler kat yapmıyacak tarzda ve tamamen, 

serbest şekilde asıldıktan sonra ortamın havası 75° — 95° C dereceye kadar soba 

veya radyatörlerle ısıtılır. Fakat bu şekilde ısıtmada ortamın her yerinde aynı«sı 

derecesini sağlamak güçtür. Bu nedenle ortamın içerisine ısıtılmış ve belirli bir ba-

sınç altında hareket halinde fıava sevkedilir. Bu suretle ortamın her yerinde ayni ısı 

derecesi temin edeldiği gibi havanın hareket halinde bulunması ile de ortamda ölü 

köşe bırakılmamış olur. 

Bir çok memleketlerde bu tarzda işleyen özel araçlardan istifade edilmekte-

dir. 

b) Yaş Isı: 

100° C de—20 dakika kaynatma şeklinde 100° C nin üstünde 10 dakika veya 

20 dakikada basınçsız buharla işletilen etüvlerde iyi bir dezensektizasyon sağlana-

bilir. Yalnız kaynatma, kürklerle, yünlü, ipekli, deri eşyalara uygulanamaz. 

100° C altında, 75° C nin altına düşmemek ve 95° C yi geçmemek şartıyla 

30 dakikada buhara arz etmekle de elbise ve çamaşırlar arasındaki bit, pire ve tahta 

bitlerini öldürmek mümkündür. Bu tarzda pratikte buğu bidonlarından I. Dünya 

Savaşı, İstiklal Savaşı ve II. Dünya Savaşı esnasında memleketimizde çok fayda-

lanılmıştır. 
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II- Kimyasal Maddelerle Dezensektizasyon: 

Kimyasal maddeler, dezensektizasyon pratiğinde pek çok kullanılmakta ve 

bunların sayıları da gün geçtikçe artmaktadır. Pestisit adı da verilen bu maddeler, 

böceklerin öldürülmesinde tesiri yüksek olmakla beraber insanlar ve hayvanlar 

için zararlı, hatta bazen tehlikelidirler de. Bu bakımdan satışlarında, saklanmala-

rında ve uygulanmaları esnasında emniyet ve korunma tedbirleri üzerinde önemle 

durulmalıdır (1,2,4,12). 

İnsektisit Olarak Kullanılan Kimyasal Maddeler: 

I- İnorganik insektisitler, II- Sentetik organik insektisitler, III- Bitkisel insekti-

sitler, IV- Hem bitkisel hem de sentetik olarak elde edilen Organocarbamalar olmak 

üzere dört ana gruba ayrılırlar. Fakat böceklerle savaş için kullanılan bu kimyasal 

insektisit maddeleri, burada tesir süreleri bakımından: A) Tesir süreleri kısa olan, 

B) Tesir süreleri uzun zaman devam edenler oimak üzere ikiye ayırarak inceliyece-

ğiz. 

A) Tesir Süreleri Kısa Olan Kimyasal Maddeler: 

Bu grupta bulunan kimyasal maddeler dezensektizasyon için çok tesirlidir-

ler. Fakat bu tesirleri uygulama esnasında mevcut böcekler üzerine olup yeniden 

böceklenmeye (reenfestasyona) mani olmazlar. Bu maddelerin bir kısmı gaz bir 

kısmı ise toz veya likit halinde kullanılırlar ve bir kısmı böceklerin vücuduna solu-

num yollarından, bir kısmı da ağız veya deri yolu ile girerek öldürücü etki eder-

ler (4). 

• 

1- Kükürt Dioksit (S02 ) Gazı: 
» . 

Koyu sarı renkli bir gaz olan kükürt dioksit,' insanlar için zararlı, solunum 

yolları için irritandır. Sivrisinekler, pireler, karasinekler, tahta bitleri hatta fareler 

üzerinde iyi bir öldürücü tesiri vardır. Kükürtdioksitin bu özelliğinden faydalanıla-

rak barınma yerleri ve içindeki eşyalarda bulunan böceklerin öldürülmesi için kul-

lanıldığı gibi, kükürtdioksit etüvlerinde de ayrıca elbise ve çamaşırların dezensek-

tizasyonu için de faydalanılır. Kükürtdioksitin tatbik edileceği ortamdaki yoğun-

luğu 4 % den aşağı olmamak üzere 6—10 saat müddetle maruz bırakılarak yumurta-

ları müstesna olmak üzere bütün böcekler öldürülebilir. 

Kükürtdioksit ile dezensektizasyon için odanın bütün deiik ve aralıkları sıkı-

ca kapatılır eşyalar seyrekleştirilir, dolapların kapakları, çekmeceler açılır, çamaşır 

ve elbiseler de muamele göreceklerse sıkışık olmamak şartıyla asılır ve sonra ortama 

S02 gazı sevk edilir veya odanın içinde m3 üne 50 gr. hesabı ile kükürt tozu üzerine 

2—5 % alkol ilave edilerek yakılır (yangın tehlikesini önlemek üzere emniyet tedbir-

leri alınmak şartıyla) S02 iyi bir dezensektizan olmakla beraber ortamda su buharı 

mevcudiyetinde madenler için aşındırıcı ve renkleri soldurucu tesiri de vardır. 

Kükürtdioksit uygulanması esnasında, bu hususlar da göz önüne alınmalıdır. 
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Kükürtdioksidin böceklerin yumurtalarına tesir etmemesi ve kalıcı tesirinin 

bulunmaması fiedeni ile böceklerin yumurtalarının çatlaması ve larvaların çıkması 

t beklenerek 15 gün sonra uygulamanın tekrar edilmesi gereklidir. 

2- Methyl Bromide (CH3Br): 

6° C nin üzerinde buharlaşan renksiz ve havadan 3.3 defa daha ağır, suda çok 

az fakat yağlarda eriyen bir gazdır. Basınç altında bombalarda veya kalın tüplerde 

likit halinde saklanır. Bu tüpler kırılınca likit halde bulunan methyl bromid derhal 

buhar haline geçer. 

Gaz methyl bromid kuvvetli bir dezensektizandır. Eşya ve malzemeyi boz-

maz, renkleri almaz, madeni eşyayı tahrip etmez. Nüfuz kabiliyieti fazladır. 

Kullanma dozu m3 için 40—50 gr. ve tesir müddeti için de ortamın büyüklü-

ğüne göre 1—2 saat hesaplanmalıdır. 

Böcekleri öldürmek maksadıyla methyl bromidin kullanılma sahası oldukça 

geniştir. Elbise ve çamaşırlarda mevcut bit ve pireleri öldürmekten başka evlerde 

tahtakurusunun, giyim eşyası depolarında ve mağazalarında, demiryollarında yük 

vagonlarındaki çeşitli böceklerin tarım sahasında buğday bitini, zahire ambarların-

daki, değirmenlerdeki ve hatta topraktaki parazitleri ve fareleri öldürmekte de kul-

lanılmaktadır. Fakat bu kadar geniş kullanılma sahası olan methyl bromidin, dik-

katsizce kullanıldığında insanlar üzerinde toksik tesiri de görülmektedir. 

Bütün bu gibi tehlikelerin önlenmesi için metil bromid ile uygulama, işin 

önemini bilen kimseler tarafından ve tehlikeye karşı bütün gerekli tedbirler alına-

rak yapılmalıdır. 

3- Ventox(CH2 CHCN) : 

Bir acryl-Nitryl bileşiği olup petrol-etere benziyen kokulu ve suda çok az 

eriyen renksiz bir likittir. 18° - 20° C de kolaylıkla buhar hanile gelir ve buharları 

havadan 2 defa daha ağırdır. Nüfuz kabiliyeti fazla olup eşya ve malzemeyi bozmaz, 

insanlar üzerindeki toksik tesiri azdır. Yalnız havadaki konsantrasyonu m3 te 95 gr. 

olduğunda kolaylıkla patlayıcıdır. 

Ventox, elbise ve çamaşırlardaki böceklerin öldürülmesi için hususi ve erme-

tikman kapatılmış ve hararet derecesi 18° C nin üstündeki odalarda uygulanır. Ven-

tox, odalara, m3 ne 25 gr. hesabiyle püskürtülerek tatbik edilebilir ve etkisi için 15-

16 saat gibi uzun süre beklemek icap eder. Tesir müddetinin uzun olması pratikte 

bir sakınca teşkil etmektedir. 

4- Pyrethruın: 

Chrysanthemum Cinerariefolium, C. rosel veya C. marshalli, memleketimiz-

de ise oltu otu ismi ile tanınan bitkinin kurutulmuş çiçeklerinin tozundan elde 
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edilir. Bu çiçeğin tozlarında insektisit aktivitesi biri birinden farklı pyrethrine 1 

pyrethine II ve Cinerin 1 ve Cinerin II isimli izomerler mevcuttur. Bu dört izomer-

den en müessiri pyrethrine 1 böcekler için kuvvetli bir nöro-musküler zehirdir. 

Pyrethrum, ışık, hava, rutubet karşısında tesirini oldukça süratle kaybeder. 

Fakat taze elde edilmiş pyrethrum kapalı ve koyu renkli şişelerde saklanıldığında 

müessiriyetini muhafaza eder ve elbise, çamaşırlar, eşyalar arasındaki böceklerin ve 

barınma yerlerindeki insektaların öldürülmesi için başarı ile kullanılabilir. 

Pyrethrum, toz halinde, böceklerin aklandıkları, barındıkları yerlere, eşya 

ve çamaşırlara doğrudan doğruya serpilerek veya her tarafı iyice kapatılmış odala-

rın her m3 ne 40 gr. pyrethrum hesap edilerek yakılmak suretiyle uygulanır. 

Pyrethrum ekstre halinde de çok kullanılır. 

Pyrethrum'un sentetik analogları da elde edilmiştir ki bunlardan Allethrin ve 

Furethrin de pyrethrum gibi uygulanır. Fakat tesirleri yavaştır, bu sebeple klorlu 

hidrokarbonlar ile karıştırılarak uygulamak pratikman daha elverişlidir. 

Pyrethrumun gerek tabii ve gerek sentetik şeklinin insanlar için toksisitesi 

hemen hemen yok gibidir. 

5— Kalıcı tesiri olmayan ve böceklere ağız yolu ile tesir eden borax, acid 

borique, thallium sülfat, Phenothiazine, sodium fluorür, formol gibi müessir madde-

ler de un, toz şeker veya başka besin maddelerine karıştırılarak yem halinde hamam 

böceklerine ve karıncalara verilir. 

6- Diğer taraftan globol, naftalin, Champhre, iodoform gibi kimyasal {rad-

deler de kokuları ile böcekleri yaklaştırmamaları ve kaçırmaları gibi özelliklere sa-

hiptirler. 

B) Tesir Süreleri Uzun Zaman Devam Eden Kimyasal İnsektiat 
Maddeler, 

Bu sınıfta bulunan insektisit kimyasal maddeler hem tatbik edildikleri sahada 

mevcut bulunan böcekleri kısa zamanda (yarım saat ile 24 saatte) öldürürler hem de 

bu öldürücü tesirlerini tatbik edildikleri sahalarda bir kaç haftadan bir kaç aya kadar 

muhafaza ederler ve böylece yeniden böceklenmelere mani olurlar. Bu sınıfta bulu-

nan insektisitlerin birinci grubunu klorlu hidrokarbonlar (chlorinated hydrocar-

bons), ikinci grubu organik fosfor bileşikleri teşkil ederler. 

1- Klorlu Hidrokarbonlar: 

Bu gruptaki klorlu organik maddelerin ilk üyesi DDT ismi ile tanınan (dichlo-

rodiphenyl-trichloro-ethane) dir. 1942 de Amerikalıların tarım sahasında yaptık-
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ları geniş araştırmalar sonunda DDT nin tarım sahasında olduğu kadar insan sağlığı 

alanında büyük faydalar sağlayacağı anlaşılmıştır. Böylece II. Dünya Savaşı'nda 

sivrisinek, tahtabiti, pire ve bilhassa orduda bitlerle mücadelede, mevcut bitleri öl-

dürmekte olduğu kadar bitlenmeye mani olmak üzere de başarı ile kullanılmıştır. 

İlk zamanlarda bu üstün tesirinden dolayı DDT ile böceklerin insan sağlığı üzerinde-

ki zararlarını ve ekonomik alandaki tahriplerinin tamamen kaldırılacağı tarzında 

büyük ümitlere de kapılınmıştı (6, 7,8,9,10). 

Özellikleri: 

Gesarol, neocıd, persisto, santobane, Detoxgibi sinonimleri olan DDT saf hal-

de beyaz kristallerden ibaret olup kendine has kokulu bir tozdur. Teknik DDT ise 

koyu esmer renkli bir pattır. DDT suda erimez, organik solventlerde erir. Devamlı 

güneş ışınlarına maruz kalmakla harap olur. Alkaliler ile dehidro halojenasyona 

uğrayarak tesiri kaybolur. Demir bileşikleri, alüminyum klorid, mangandioksit 

DDT üzerine katalitik tesir yaparak onu dekompoze ederler.. 

DDT nin Böcekler Üzerine Toksik Tesiri: 

Özellikle böceklere öldürücü tesiri vardır. Böceklerin vücuduna en fazla deri 

yoluyla (temas ile) intersegmenter membranlar ve sensoryal organlar vasıtasıyla girer 

ve kontakttan bir kaç dakika sonra sinir lipoidlerine nüfuz ederek bütün vücuda ya-

yılır ve böceği öldürür. Gerek sağlık sahasında ve gerek tarım sahasında böceklerle 

savaşta büyük başarılar sağlayan DDT ve diğer klorlu hidrokarbonların insanlar ve 

sıcak kanlı hayvanlar üzerinde de toksik etkisi vardır. 

DDT ve diğer hidrokarbonlar hazırlanması esnasında DDT solüsyonlarının deri 

ile teması suretiyle, toz halinde veya solüsyonlarının pulvarizasyonu sırasında solu-

num yollarından ve konjonktivalardan, yanlışlıkla DDT solüsyonlarının içilmesi 

veya yenilmesiyle veya intihar kastiyle alınması ve uygulanması esnasında DDT ile 

bulaşmış besinlerin yenmesiyle sindirim sistemi yoluyla insan vücuduna girer. 

Klorlu hidrokarbonlarla zehirlenmeler kronik ve akût zehirlenmeler şeklinde ' 

belirir. Dikkatsizce yapılan uygulamalar esnasında insan vücuduna azar azar, tedri-

cen ve devamlı olarak giren DDT, vücut yağlarında ve lipoitlerinde birikir. Herhangi 

bir sebeple zayıflamada vücut yağlarının erimesiyle vücutta açığa çıkan DDT karın 

ağrıları, kusmalar, başdönmesi, hiperestezi, kontraktürler, konvülsiyonlar, dalgınlık, 

ağırlık kaybı gibi kronik zehirlenme belirtileri verir. 

Klorlu hidrokarbonlar sınıfında bulunan aldrin, dieldirin, endrin, chlordan ile 

husule gelen akut zehirlenmelerde belirtiler DDT ile olan zehirlenmelerdeki gibidir. 

DDT ve Bu Grupta Bulunan Üyelerin Kullanılma Şekilleri: 

DDT pratikte, toz, solüsyon, emülsiyon, süspansiyon, fimigasyon şeklinde uy-

gulanmaktadır. Klorlu hidrokarbonlar grubunda bulunan diğer üyeler, benzen hek-
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zaklorid (gammekzan-BHC), Klordanın uygulanma tarzı DDT gibidir. Bu bakımdan 

bu maddelerin uygulanma tarzları üzerinde ayrıca durulmamıştır. 

a) Toz Halinde Kullandı şı: 

DDT 10 % nisbetinde olmak üzere talk veya pyrophyllite gibi tozlarla karıştı-

rılarak giyilen elbise ve çamaşırların iç tarafları (özellikle koltuk altları, bel ve ba-

caklar arasına rastlayan kısjmlar, dikiş araları) pudralanmak suretiyle bitlere ve 

pirelere karşı kullanıldığı gibi, pirelerin barındıkları ve üredikleri yerlere serpilerek, 

tahtabitlerinin yuvalarına püskürtülerek tatbik edilmektedir. Bundan başka kürk-

lerin, halıların, yünden yapılmış elbiselerin güvelerden korunmasında da toz halinde 

DDT den faydalanılmaktadır. Bu şekilde tatbik edilen DDT eşyanın kullanılma şek-

line göre (yıkanmasına, fırçalanmasına, süpürülüp silkelenmesine bağlı olarak) bir 

hafta ile üç ay kadar tesirini muhafaza eder. 

DDT nin toz halinde tatbikatı esnasında, uygulamayı yapanların ağız, burun 

ve konjonktivalarını korumaları şarttır. Böylece elbise ve çamaşırların iç kısımları 

toz DDT ye batırılmış yumuşak kıl fırçalarla veya pamukla toz DDT yi sürmek veya 

kitle halinde insanlara tatbik edilmesi gerektiğinde de toz DDT körüklerle şahısların 

saçlarına, giysilerin yaka altlarına, koltuk altlarına, göğüs ve karın kısımlarına, ba-

cak aralarına gelen kısımlarına püskürtülür. II. Dünya Savaşında kitle halinde şa-

hısları bilhassa askerleri bitlenmekten korumada toz DDT nin bu şekilde tatbika-

tından çok istifade edilmiştir. 

b) DDT nin Solüsyon Halinde Kullanılması: 

Organik eritkenler (solventler) içinde genellikle kerozen ve petrolde eritilerek 

hazırlanan QDT solüsyonları, tatbikatta çok kullanılmaktadır. Burada dikkat edile-

cek husus eritken içindeki DDT konsantrasyonunun 5 % ten az olmamasıdır. Bu 

şekilde hazırlanan DDT solüsyonu: 

1— Tatbik edilecek yüzeylere bir fırça veya tamponla badana edilerek veya 

pulverizatörlerle uygulanan yüzeyden küçük damlacıklar halinde sızacak şekilde 

püskürtürülerek veya böceklerin yuvaları ve saklandıkları yerler gibi derinliklere in-

jekte edilerek uygulanır. Böylece böceklerin devamlı olarak yaşadığı veya gelip kon-

duğu duvarlar, pencere pervazları, döşemeler, tavanlar, lamba askıları gibi yerlere 

başarı ile tatbik edilmektedir. 

2— İçerisine batırılmasında sakınca olmayan eşya ve malzeme de DDT solüs-

yonlarına batırılabilir. 

3— DDT solüsyonunun şişleme (aeresol) şeklinde kullanılması: Burada esas, 

basınç altında likit hale getirilmiş gazlar içine belirli bir oranda DDT solüsyonları 

ilave edilip basıncın kaldırılması ile likit gazın, gaz haline geçmesiyle bu esnada DDT 

solüsyonunun da çok ince zerreler halinde püskürmesidir. Bu esas üzerine hazırlanan 
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DDT solüsyonları hususi bombalara konulur. Bombaların üzerindeki butonun par-

makla bastırılmasıyla veya gevşetilmesi ile bomba üzerindeki basınç azaltılmış olur 

ve içindeki gaz ve solüsyon karışımı halindeki DDT de sis halinde dışarıya püskürür. 

Bu vasıtalar, hacimleri küçük olması, dışarıdan herhangi başka bir basınç v.s. gibi 

alete ihtiyaç göstermemeleri sebebiyle her yerde kolaylıkla taşınabilirler. Böylece 

bu vasıtalardan seyahat ve savaş şartlarında büyük hizmetler sağlanabilir. Bu* mak-

satla muhtelif formüllerle hazırlanmış aerosoller vardır. Bunlar ekseriya DDT ile 

beraber aynı suretle tesir eden diğer sinerjik insektisitleri de ihtiva etmektedirler. 

c) DDT nin Emülsiyon Halinde Hazırlanması : 

Su ile karıştırıldığı zaman emülsiyon haline gelebilen DDT solüsyonları da tat-

bikat için hazırlanmaktadır. Burada esas: DDT konsantra bir şekilde organik bir sol-

vent ile eritildikten sonra bu eriyiğe su ile karıştığında emülsiyon haline gelebilecek 

emülsifiyant bir maddenin ilavesinden ibarettir. Bunun için DDT evvela xylen velsi-

col... gibi solventlerde 30-50 % oranında eritilir ve emülsifiyan olarak ta 1-2 % 

triton veya benzeri ilave edilerek bir ana solüsyonu hazırlanır. Kullanılacağı zaman 

bu ana solüsyon 5 % DDT ihtiva edecek surette su ile dilue edilir. 

DDT emülsiyonlarının tatbik sahaları oldukça geniştir. Böceklerin yaşadık-

ları yerlere ve yuvalarına-, konup gezindikleri yüzeylere pulverizasyon ve badan 

etme suretiyle; çamaşırların emülsiyonlar içerisine batırılıp kurutulmasıyla mevcut 

bit ve pirelerin öldürülmesinde ve yeniden bitlenmeğe ve pirelenmeğe mani olmakta 

da iyi sonuçlar sağlar. Diğer taraftan kara sineklerle savaşta çöplüklerin DDT ile 

muamelesinde DDT emülsiyonları tercih edilir. Ancak madeni ve cilalı yüzeyler 

emülsiyonları, yüzeylerinde tutamadıklarından bu gibi yerlerde DDT solübyonları 

tercih edilmelidir. 
I 

d) DDT nin Süspansiyon Halinde Kullanılması 

DDT nin diğer bir kullanılma tarzı da süspansiyon şeklidir. DDT süspansiyon-

larının hazırlanması çok kolay ve ucuzdur. Bu maksatla DDT evvela bir solvent için-

de eritilir ve su ile karıştığında süspansiyon yapan sulfojene yağlar ilave edilerek su-

landırılır veya wettabel povvder gibi tozlarla karıştırılıp sulandırmak suretiyle ha-

zırlanır. 

e) DDT nin Fumigasyon Halinde Kullanılması: 

Bu şekilde, DDT hususi kartuşlarla uygulanır. Kartuşların içerisinde muayyen 

nisbette DDT tozu ile birlikte süratle yanan ve yandıkları zaman duman husule geti-

ren kimyasal maddeler mevcuttur. 

Fumigasyon suretiyle DDT tatbik edilen odalarınJıer tarafı iyice kapatılmalı 

ve DDT nin yüzeylerde, derinliklerde iyice yerleşmel^^B uygulama yapılan odanın 

en aşağı Uç saat kapalı tutulması sonra açılması iyice 9piandırılrqası lazımdır. 
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Klorlu Hidrokarbonlara Karşı Böceklerde Bağışıklık 

özelliklerini, uygulanma şekillerini ve dozlarını yukarıda açıkladığımız klor-

lu hidrokarbonlar sınıfından insektisitlerin tatbiki ile ilk zamanlarda çok iyi netice-

ler alındı ve hatta bir zamanlar bu insektisit maddelerin kullanılması ile böceklerin 

bulaştırmada rolü olaç hastalıkların eradike edilebileceği üzerinde büyük ümitler 

beslenildi. Fakat bu ümitler, ancak birkaç sene yaşadı ve kısa zamanda böceklerde 

bu maddelere karşı bağışıklık husule geldi. 

Organik Fosforlu Bileşikler: 

II nci Dünya Savaşı esnasında Organik Fosfor bileşiklerinin soğuk kanlı hay-

vanlar üzerine fevkalade toksik tesiri olduğu Almanlar tarafından açıklandı ve bö-

cekleri öldürmede kullanıldığı takdirde böceklerin eradike edilebileceği bildirildi. 

Böylece organik fosforlu bileşikler tarım sahasında tatbikata girmiş oldu. 

Klorlu hidrokarbonlara karşı böceklerde bağışıklığın teessüs etmesiyle de or 

ganik fosforlu bileşiklerin tatbikat sahası daha genişledi. Organik fosforlu bileşik-

lerin böceklerin vücutlarına giriş yerleri ve tesir şekilleri klorlu hidrokarbonlarda 

olduğu gibidir. Burada hemen belirtelim ki organik fosforlu bileşikler bu gün daha 

çok tarım sahasındaki böcekleri öldürmekte kullanılmaktadır. Fakat son zamanlar-

da evlerde de rastgele uygulanmaya başlanılmıştır. Yüzlerce moleküler tipi olan bu 

bileşiklerin bazıları gaz bazıları likit ve katı haldedirler. Tesir süreleri klorlu hidro-

karbonlar kadar uzun olmamakla beraber 15- 30 gün kadar devamlıdır. Umumi-

yetle ısı, ultraviyole ve rutubet, tesir süresi üzerine etkilidir. 0.15 % konsantrasyon-

larında solüsyonların duvarlar üzerinde tesiri 6-8 hafta devam etmektedir. Orga-

nik fosforlu bileşiklerin ekserisi suda erimez daha çok organik eritkenlerde erirler. 

Uygulamada solüsyon halinde veya vvettable powder ile karıştırılarak kullanılır. 

« 

Bu bileşiklerin sıcak kanlı hayvanlar ve insanlar için toksisiteleri fevkalade 

yüksektir. Genellikle bu bileşikler, insanlara toksik tesirlerine göre üç gruba ayrı-

lırlar (11,12,15,16,17,19). 

1— Toksisitesi  çok  yüksek  olanlar:  Parathion, methy. parathion, Thimet, 

E P N-Systox 

2— Orta derecede toksik olanlar D D V P-Diasinon 

3— Toksisitesi  az  olanlar:  flalathion,  Dipterex (Tablo: ) 

Organik fosforlu bileşikler insan vücuduna deri, sindirim ve solunum yolları 

ile girer. Bu maddeler insanları öldürücü tesire sahiptirler. Çünkü bunlar insan vü-

cudunda kolinesteraz enzimini fosforilize ederler ve böylece kolinesterazı inak-

tif hale getirirler. Neticede asetilfcolin, otonomik sinapslarda ve skeletal efferent 

nervlerde akkümüle olur. 

Fevkalade toksik ol 

tedbirleri şöylece s*ralayat 

maddelerle zehirlenmeleri önlemek üzere alınacak 
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Tablo XI: Organik Fosfoılu Bileşikleri İhtiva Eden İnsektisitlerin İnsanlar İçin Akut Toksisiteleri 

İsmi Kimyevi İsmi Toksisite Derecesi 

Tahmini Fatal 
OralDoz 

(Gm./70 Kg) 

TEEP Tetraethylpyrophosphate Toksitesi Yüksek 0.05 

OMPA Octamethyl Pyrophosphoramide 0.2 

Dl-SYSTON Diethyl-S-2-Ethyl-2-Mercapto-ethyl 
Phosphorodithioate 0.2 

PHOSDRİN Dimethyl-0-(l-Methyl-2-Carbo-
methoxyvinyl) Phosphate M 

0.15 

PARATHİON Diethyl-P-Nitrophenyl Mono-
thiophospbate 

• 

0.1 

METHYL 
PARATHİON 

Dimethyl-P-Nitrophenyl 
Thionophosphate 0.15 

SYSTOX Dlethyl-O-Ethyimercapto-Ethyl 
Phosphorothioate M 

0.1 

EPN Ethyl-P-Nitrophenyl 
Tlıionobenzenephosphonate „ ' 

0.3 

GUTHİON Dimethyl S- (4-0xo-l,2,3-
Benzotriazinyl-3-Methyl) 
Phosphorodithioate II II 

0.2 

TRİTHİON S-(P-Chlorophenylthio) 
-Methyl-0, 0-Diethyl Phospho-
rodithioate II II 

0.6 

DtPTEREX Dimethyl-l-l-Hydroxy-2, 2, 2 
Trichlorethylphosphonate Orta Dere Toksik 25.0 

CO-RAL Diethyl-0- (3-Chloro-4-Methyl-
7-Coumarinyl) Phosphorothioate 

„ I, 10.0 

DELNAV 2, 3-P-Dioxanedithiol S, S-Bis 
(0, 0-Diethyl Phosphorodithioate) 5.0 

DİAZİNON Diethyl-0- (2-Isopropyl-6-
ifethyl-4- Pyrimidyl) Phosphorothioate 25.0 

CHLORTHİON P-Nitro-M-Chlorophenyl 
Dimethylthionophosphate 60.0 

MALAfMlON Dimethyl, S- (1, 2-Bis-Cartıo-
ethoxy) Ethyl PhosphorodithiAe 60.0 

* 

1- Sağlık teşkilatınca ruhsatı alınmamış olan organik fosforlu insektisit-

lerin ticareti ve kullanılması yasaklanmalı, satışları rastgele yapılmamalıdır. 

2_ Uygulamanın rastgele kimselere yaptırılması, işin tekniğini bilmeyen kim-

selere yaptırılması ve 18 yaşından küçüklerin bu işi yapmaları mutlaka yasak-

lanmalıdır. 

3- Bu işlerle uğraşan işçiler çok iyi eğitilmelidir. 

4-Uygulamada işçilerin işe uygun hususi elbise, eldiven, çizme giymeleri 
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şarttır. İş bittiğinde bu elbiselerin, çizme ve eldivenlerin çıkartılması ellerin ve 

yüzün bol su ve sabunla yıkanması mutlak olarak lüzumludur. 

5- Gerek organik fosforlu bileşikleri istihsal eden, gerek sahada uygula 

yan kimseler egzos vantilasyon altında çalışmaıdırlar. Solunum yollarından vü-

cuda girmesini önlemek maksadıyla işçiler maske kullanmalıdırlar. 

6- Organik fosforlu insektisitler yiyeecek ve içecek maddeleri ile aynı yerle-

re konulmamalı ve aynı yerde saklanmamalı. Bu maddelerin konulduğu kapların 

üzerine, içindeki madde, bir etiket ile belirtilmeli, gıda maddeleri ile temas etmeme-

lerine özellikle dikkat edilmelidir. 

7- Bu maddelerin konulduğu içi boşaltılmış kapların öteye beriye bırakıl-

maması, bilhassa çocukların böyfe kaplarla oynamaması. 

8- Organik fosforlu bileşiklerin tatbikatına bitkilerin haşatından en aşa-

ğı Uç hafta evvel nihayet verilmeli ve ilaçlanmış hiç bir bitki bu üç hafta geçmeden 

kullanılmamalı ve işlenmemelidir. 

9- Arı yetiştirilen sahalarda bulunan açılmış çiçekli bitkilere organik 

fosforlu bileşikler tatbik edilmemelidir. • 

Organik Carbamat Bileşikleri: 

Klorlu Hidrokarbonlar ve organik fosforlu bileşikler gibi tarım sahasında 

böceklerle ve karasineklerle savaşta "organik carbamatlardan da geniş ölçüde fayda-

lanılmaktadır. 

Carbamik asit esterlerinin sıcak kanlılar için toksik tesiri son yüzyıldan 

beri bilinmektedir. Bunların bir kısmı farmakolojik olarak çok tesirli maddeler-

dir. Örneğin: Physostigmine ve eserine çok önemli carbamat esterleri olup calabar 

veya ordenal bean tohumlarından elde edilen alkoloidlerdir. 

Carbamat esterleri alkoloidlerinin; fizyolojik tesirleri, esteraz enzimlerini 

inhibe etmek suretiyle asetilkolinin parçalanmasına engel olurlar. Aynı şekilde 

tabii ve sentetik carbamatlar böcekler için de tesirlidir. Bunların çok az miktar-

ları kontakt suretiyle böceklere öldürücü olarak tesir ederler. 

• 
1947 de Hans Gysin carbamatların bfl fizyolojik tesirini açıklaması ile tarım 

sahasında bazı böcekleri ve karasinekleri öldürmede kullanılmak üzere tatbikata 

girdi ve çok kısa zaman içerisinde pek çok carbamat bileşikleri elde edildi. Bun-

lardan en mühimleri: Dimetan, İsolan, Pyrolan ve Sevin'dir. 

Bu maddeler suda çok az fakat organik eritkenlerde iyi erirler. Solüsyon 

veya Toz halinde ancak tarım sahasında kullanılırlar. Çünki insanlar ve memeli 

hayvanlar için çok toksik maddelerdir. Bu nedenle evlerde kullanılmaması bildiril-

mektedir. 
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" FARELERLE SAVAŞ 

Pek çok türü bulunan ve yeryüzünün her tarafında geniş ölçüde yayılmış 

olan fareler, insan sağlığım-hayatını tehlikeye koyan hastalıkların kaynağını teşkil 

etmekte ve bazı hastalıkların da taşıyıcısı rolünü oynamaktadır. 

Pire tifüsü (Endemic Typhus veya Typhus Murine) ve veba'nın hastalık kay-

nağı fareler olup, hastalık fareden fareye ve fareden insanlara pireler vasıtasıyla 

bulaşmaktadır. Kayalık Dağlar Humması (Rocky Mountain Spotted Fever), 

Hummai Racia (Relapsing Fever) kenelerle farelerden insanlara geçtiği gibi, Fare 

Isırığı Hastalığı (Rat-Bite Fever) fare ve sıçanların ısırması ile fareden insana, VVeil 

(Icterus Gravis) hastalığı da infekte farelerin idrarları ile yiyecek maddelerinin bu-

laşması suretiyle insanlara geçmektedir. Bundan başka bazı paraziter hastalıkların 

insanlara geçmesinde de farelerin rolü olduğu bilinmektedir. 

Bu hastalıkların sebep oldukları felaketlerin önemine ve ciddiyetine bir ör-

nek olarak aşağıda yalnız veba verilmiştir. 

Veba hastalığı çok eski zamanlardan (M.Ö. devirlerden) beri bilinmektedir. 

Bir bölgedeki hastalık, deniz aşırı ülkelere bile kolaylıkla gemideki farelerle ya-

yılabilmiştir. Dünya tanındıkça ve ülkeler arasında gidiş gelişler arttıkça ve giderek 

kolaylaştıkça epidemilere sebep olan hastalık, pandemilerin oluşuna da kolaylıkla 

neden teşkil etmiştir. Tarih öncesi devirlerinden yakın zamanlara kadar meydana 

gelen epidemilerde hastalığa yakalanan ve ölenlerin adedi hakkında kesin bir bilgi-

miz bulunmamaktadır. 14. yüzyılda Çin'de başlayarak Asya'yı saran, sonra Avru-

pa'ya ve Afrika'ya, hatta Amerika'ya atlayan pandemide 25 milyon insan veba has-

talığından ölmüş, 1664—1665 yıllarında 500.000 nüfuslu Londra şehrinde meydana 

gelen epidejni 70.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1896 Calcutta'da ve Bom-

bay'da meydana gelen epidemilerde milyonlarca insanın öldüğü; 1903-1908 se-

neleri arasındaki 4 yıllık müddet içinde ölüm sayısının en yüksek seviyeyi bulduğu 

•^.325.237) bildirilmiştir. Yine Hindistan'da 1942 epidemisinde 10.577 kişinin 

öldüğü ve II. Dünya Savaşı sırasında bu rakkamın 41.745'e yükseldiği bildirilmiş-

tir. Bu hastalık günümüze kadar yeryüzünde birçok yerlerde endemik olarak devam 

edegelmiş ve zaman zaman memleketimizde de büyük hasar ve kayıplara sebep ol-

muştur. Örneğin 1919 da Mısır'dan gelen vapurla yurdumuza giren veba, İstanbul'-

da 13 kişinin ölümüne; 1947 de Suriye'den Türkiye'ye atlayan hastalık 19 kişinin 

hastalanmasına ve 8 kişinin ölümüne neden olmuştur. 
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Farelerin zararları ve tehlikeleri yalnız sıhhate ait olmakla kalmayıp ekonomik 

bakımdan da hiç küçümsenmeyecek derecelere varmaktadır. A.B.D. de fare ve sı-

çanların yalnız tarım sahasında verdikleri zararların yılda 200 milyon doları buldu-

ğu bildirilmektedir. Diğer taraftan evlerde, ambarlarda, depolarda, kümeslerde, fab-

rikalarda v.b. yerlerde verdikleri zararlar da diğerlerine ilave edilirse farelerle savaş-

manın ne kadar önemli bir sorun olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bu bakımdan fare 

savaşı, hem hijyen (sağlık) ve hem de ekonomik bakımdan yapılması zorunlu bir 

tedbir olarak bütün dünyada bir düşman imhası gibi ele alınmalı ve savaşın başarıl-

ması için muntazam, planlı çalışmalı ve resmi otoritelerce teşkilata bağlanmalıdır. 

Birçok ülkeler bu planı yapmış ve teşkilatlarını da kurmuştur. 

Farelerle savaşta başarıya ulaşılması için, evvela farelerin özellik ve yaşan-

tıları hakkında bilgi sahibi olmak gerektir. 

Farelerin üremeleri mevsimlere bağlı değildir, senenin her mevsiminde ürerler. 

Bir dişi fare iki aylık olunca gebe kalır. Gebelik 25 gün sürer ve her defasında 10-12 

yavru meydana getirir, senede 4—6 defa yavrularlar. Fareler çok kurnaz ve zeki 

hayvanlardır. Kendilerine hazırlanan tuzakların çabuk farkına varırlar ve bu tehli-

kelerden kaçınırlar. Dişi fareler sık doğurmaları ve yavru bakımı için genellikle 

yuvalarında kalırlar. Bu nedenle fare savaşında hedef, erkek fareler olmaktadır. 

Oysa savaşta başarıya ulaşılması için hedefin dişi fareler olması gereklidir. 

Fare savaşı iki ana prensip üzerinden yapılmalıdır: 

1— Farelerin öldürülmesi, 

2— Farelerin, barınma yerlerine girmelerine ve yerleşmelerine engel olunması. 

1- Farelerin Öldürülmesi İçin Takip Edilen Usuller: 

a) Fareleri zehirleme, 
# 

b) Fareleri kapanlarla yakalama, 

c) Tabii düşmanlarına, kedi ve köpeklere öldürtme. 

a) Zehirleme: 

Fareleri zehirleyerek öldürmek üzere çeşitli kimyasal maddeler kullanılabilir. 

Ancak bu maddelerin insanlar ve evcil (domestik) hayvanlar için zararlı ve tehlikeli 

olmamasına dikkat edilmelidir. Eskiden fareleri zehirlemek üzere arsenik, strikin^p; 

fosfor, redsquill (kırmızı soğan) ve baryum karbonat veya bunların karışımı „çok 

kullanılırdı. Red squi!l ve baryum karbonatın dışında, sayılan diğer maddeler ko-

kuları ve tatları olması ve ani ölüm meydana getirmeleri nedeniyle fareler tarafın-

dan çok çabuk farkedilmekte, aynı zamanda insanlar ve diğer canlılar için de çok 

tehlikeli olmaktadırlar. Bu nedenle bugün bunların evlerin içinde ve civarda kulla-

nılmaları terk edilmiştir. 
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Baryum Karbonat: 

Toz baryum karbonat, kokusuz ve tatsız ve etkisini yavaş meydana getir-

mesi, böylece fareler tarafından tuzağın farkına varılmaması dolayısıyla, fare sava-

şında kullanılması rahatlıkla tavsiye edilebilen bir maddedir. Toz baryum karbonat 

farelere sunulacak her türlü besin maddesi ile kolaylıkla kanştırılabiiir. Kullanılacak 

doz: 1 kısım baryum karbonatı 4 kısım yiyecek maddesi ile karıştırılıp farelerin 

dolaştıkları yerlere bırakmalı ve ertesi gün fareler tarafından yenilmemiş olan bu 

besinleri dikkatle toplayıp yenisi ile değiştirmelidir. 

Red  squill  (rodine):  Urginea maritima bitkisinin soğanının orta kısmının kuru-

tulması ile elde edilen toz olup insanlar ve evcil hayvanlar için zehirli-zararlı olma-

yan bu madde fareleri öldürmekte başarı ile kullanılır. Bu maksatla fare yemleri 

1/16 kısım olarak karıştırılarak hazırlanmazdır. 

1080  (Sodium  fluoroacetate).  Fareler için çok etkili bir zehirdjr. Fakat fare-

ler için olduğu kadar insanlar ve evcil hayvanlar için de zehirli etkisi olması ve 

antidotunun da bugün için bilinmemesi nedeniyle kullanması kısıtlanmakta ve ev-

lerde fere savaşında kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Diğer sahalarda da işin 

tekniğini bilen kimseler tarafından çok dikkatle ve titizlikle kullanılması gereklidir. 

1080 hafif, yumuşak, beyaz, kokusuz, toz halinde bir madde olup suda çok 

erir, oda ısısında dayanıklıdır. Ancak kolaylıkla havanın nemini çeker. Zedelenme-

miş deri tarafından adsorbe olmaz ve irritan tesiri de yoktur. Etkisi doğrudan doğ-

ruya sindirim sistemi yoluyladır. Fakat solunum yolu ile de zararlı etkisi olduğu bil-

dirilmektedir. Bu nedenle uygulamayı yapan kimselerin uygulama esnasında solu-

num sistemlerini ve ellerini iyi korumaları lazımdır. (Maske ve lastik eldiveş kullan-

mak suretiyle) ve operasyon bittikten sonra, bu şahısların, ellerini sabun ve bol su 

ile yıkamaları da ihmal edilmemesi gerekli bir husustur. 

Bu yolla 450 gr besin maddesine 1 gr 1080 karıştırılarak fare besinleri hazırla-

nır. 
\ 

Antu:  Kimyasal adı alpha naphthyl thiourea olan bu madde, toz halinde kuv-

vetli bir fare zehiridir. Erime kabiliyeti suda az, fakat organik eriticilerde fazladır. 

Fare besinierint % 2—3 oranında karıştırılarak farelere sunulur. 

Warfarin:  Sinonimleri (42 bileşiği veya Warf-42 veya tomarin). Kimyasal 

adı 3-(alpha-fenyl-beta acethyl) 4-hydoryx coumarin: 

Kokusuz, lezzetsiz, toz halinde bir madde olup organik eritkenlerde kolay-

lıkla erir. Fareleri öldürmesi, zehirli etkisi ile değil, farelerde iç kanamaya sebep ol-

masıyladır. Tesirinin uzun zamanda meydana gelmesi nedeniyle hazırlanan tuzak, 

fareler tarafından farkına varılmamaktadır. % 0.5 oranında karıştırılarak fare yem-
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îeri hazırlandığı gibi, farelerin gezinip dolaştıkları yerlere talk v.b. tozlarla 1 % ora-

nında karıştırılarak serpilir. Fareler tüylerini ve patlarını bulaştırdıkları warfarini, 

yalanmaları ile sindirim sistemine alırlar. 

Bütün bu kimyasal maddelerden başka farelerin sindirim kanalında tıkanma 

meydana getirecek maddeleri (alçı tozu) besinlerle karıştırarak; ufak parçalar ha-

linde doğranmış sünger parçalarını besinlerle bulayıp yedirmek suretiyle de fare-

leri öldürmek mümkündür. 

Fumigasyon: 

Fare savaşında fareleri öldürmekte uygulanan bir usul de fumigasyondur. 

Ancak bu maksatla kullanılan gazların fareler için olduğu kadar insanlar ve diğer 

hayvanlar için de çok çabuk zehirleme etkisi vardır. Fumigasyon daha çok, vapurlar 

limanlardan uzağa alınarak; vagonlar boş ve etrafı meskun olmayan araziye çeki-

lerek uygulanır. Bu maksatla kullanılan fumigantlar: hydrocyanic asit, kükürtdi-

oksit, karbon monoksit ve methyl bromide gibi gazlardır. Bu gazların uygulanmasın-

dan dört saat sonra, uygulanan yerlerin çok iyi bir şekilde havalandırıldıktan sonra 

içeri girilmesi uygundur. 

b) Kapanlar  kurarak  fareleri  yakalamak:  Fakat fareler, kendileri için kurulan 

tuzakların çabuk farkına varırlar. Esasen kapanlarla, daha çok evlerdeki fareler 

yakalanmaktadır, 

c) Evleri farelerden kurtarmak üzere farelerin tıbbi düşmanı olan kedi ve 

köpekleri evlerde bulundurarak fareleri yakalatmak da fare savaşında faydalanılan 

bir usuldür. • 

2- Farelerin Barınma Yerlerine Girmelerine ve Yerleşmelerine 
Engel Olunması: , 

a) Barınma yerlerine farelerin girmesine engel olmak için, bütün bu yerleri 

farelerin girip çıkamayacağı tarzda yapmak, mevcut lağım ve diğer deliklere fare-

lerin geçemeyecekleri sıklıkta ızgara koymak ve bırakılmasında zorunluk olmayan 

delikleri tamamen kapatmak, kapı ve pencereleri daima kapalı bulundurmak veya 

pencere ve kapıları telle kapatarak farelerin girmesine imkan bırakmamak. 

b) Farelere besin olabilecek maddeleri açıkta bırakmamak, çöpleri ve diğer 

artıkları ağızları muntazam kapakla kapalı madeni kaplarda toplamak, bu artıkların 

hiç bir zaman geceleri sabahlara kadar ağzı açık olarak sokaklarda bırakılmasına 

müsaade etmemek, evlerde ve aprtmanlarda çöplerin imha yerlerine götürülünceye 

kadar depolandıkları yerlerin betondan veya madenden yapılmış, ağzı sıkı geçme 

kapaklı depolar olmasına özellikle ve önemle dikkat etmek. 
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TABLO 19 

Rodentisitler ve bazı özellikleri 

Fare zchiri olarak 
kullanılan kimyasal 
maddeler 

Letal doz 
•>>g/kg-

Yemlere karış 
tırılan%mik 

Müessiriyet 
derecesi 

Kümülasyon 
letal 

Tolerans 
teessüsü 

Koku 
Yem olarak kullanılan 
maddelere ilâve şekilleri 

Tesir şekli İnsan ve diğer hayvanlara tesiri Fare zchiri olarak 
kullanılan kimyasal 
maddeler 

Letal doz 
•>>g/kg-

Yemlere karış 
tırılan%mik 

Müessiriyet 
derecesi 

Kümülasyon 
letal 

Tolerans 
teessüsü 

Koku 

Katı Sulu Yağlı 

Tesir şekli 

Sekonder 
zehirlenme 

Deri 
yolu ile 

Kaza: Antidot 

ANTU (alphanaphthyl-
thiourea) 2 ' 8 1.5 iyi yok var az + — Akciğerlerden — — + 

Arsenictrioxide 100 3 Zayıf yok var yok + 

Böbrekleri bozar 
gastro enteritis, sinir 
sistemine tesir eder. az Süt, su, demiroksit 

Arseniousoxide 25 1.5 iyi yok var - - + - - • - az Süt, su, demiroksit 

Bariumcarbonate 750 20 zayıf — — + 
Intestinal spazm, sant 

rai sinir sistemi paralizi — 

Sarı Fosfor 1.7 0.5 iyi kuvvetli + 

Gastro intestinal ve 
karaciğer harabiyeti, 
kalb paralisi. _ orta 

kusmadan evvel Ba-
kırsülfat, su,yağ ve süt 
içmekten kaçınmak 

Kırmızı Sili 500 10 zayıf - i ' — Hafif + • + + digital gibi tesir eder — — az 
kusabilen hayvanları 
kusturmak. 

Sodium fluoacetate 
(1080 bileşiği) 

5 Norve; F.2 
çatıç 10 sıçan. 

3.1 gr/kg 
2 .2 gr/kg iyi — — — — + — 

Kalb ve santral sinir 
sistemi paralizisi. + — pek çok 

Strychnine 6 0.6 az — _ _ + _ Asfeksi — — az 
Emetik verilmez 
charcoal su ile verilir 

Strychnine Sulfate 8 0.8 az — - - — + - - - az Sedatif ve (Karanlıkta) 

Thalium Sulfate 25 1.5 iyi + 

Gastro intestinal hemo-
raji, böbrek harabiyeti 
solunum güçlüğü pek çok 

Sodiıım iodide vc 
Sodium Thiosulfhate 
tavsiye 

Warfarın 1 0.25 iyi — — + _ + 
Antikoagulant, 
iç kanama + — az 

K vitamin ve kan 
transfusyonu. 

Zinc Phosphide 40 1.0 iyi Kuvvetli + Fosfor gibi _ orta 
Fosfor zehirlenmesinde 
olduğu gibi 
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