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            AMAÇ: 

         Bir disiplin olan tıp ilminin insanlık tarihi ile eşdeğer bir tarihi vardır. Toplumsal bir varlık olan 

insanın çevreye olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışmamızda çevresel faktörlerin insan 

sağlığına etkilerini, tüketim toplumu, sağlık ve çevre ilişkilerini irdelemeye çalıştık. İnsan hizmetinde 

bulunan tıp ilminin çevreye daha duyarlı olması ve yeşil tıbbın ülkemizde de gelişimi için gündem 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bilinçli ve az tüketimin çevreye dolayısıyla insan sağlığına daha az 

etkileyeceğini düşünmekteyiz. Sınırlı yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımı ile insan sağlığının daha 

yerinde olabileceği düşünülmektedir.  

 

ÖZET 

         Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halinden 

bahsedilir. Çevre insan sağlığını etkileyen çok önemli bir faktördür. Tanım olarak çevre; hayatın 

gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık ise: ‘Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, sıhhat, afiyet’ veya Dünya Sağlık 

Örgütünün tanımına göre ‘bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halidir’ şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

         Dünyanın bir tarafında aşırı beslenme ve onun getirdiği başta metabolik sendrom gibi tablolar, 

diğer tarafta çevrenin bozulmasına bağlı oluşan tarım yetersizliği ve ona bağlı kıtlık ve beslenme 

bozuklukları gelişmektedir. Yeterli beslenme kişisel bir hak olarak kabul edilmeli ve besinlerin 

dağıtımı için küresel olarak uluslararası kuruluşlar etkin olarak çalışmalıdır. 

         Sanayinin çevreye kötü etkilerini azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Su ve hava 

kirliliğine yol açmamak için gerekli filtrasyon çalışmaları yapılmalıdır. İş ve işçi sağlığına daha fazla 

önem verilmeli ve çevre sağlığı klinikleri kurularak işçilerin hasta olmadan sağlılarını koruyacak erken 

teşhis ve tedavi çalışmaları yapılmalıdır. 
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         Tıp ve çevre ilişkisinin bir yönü de tıbbi atıklardır. Tıbbi atıklar çevreye zarar vermeden 

uzaklaştırmalı, enfekte atıklar çevreye mikrop saçmamalıdır. Çevreye zarar vermeyen teşhis ve tedavi 

yöntemleri geliştirmek için gayret edilmelidir. Yeşil kimya, yeşil pazarlamadan bahsedilmektedir, yeşil 

tıp oluşturulmalıdır. Yeşil tıp ; tıbbi işlemeler müdahaleler tetkik ve tedavi süreçlerinde  insana ve 

ekosisteme zararların en aza indirilmesi ve bu yolda tıbbi atıkların  zararlı etkilerinin farkında 

olunması, bilincinin aşılanması ve toplumun belirli basamaklarına ulaştırılmasıdır. 

         En iyi koruma kirletmemektir. Çevreyi bozunca düzeltmekte aynı şekilde zordur. İhtiyaç kadar 

kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en doğru davranıştır.  Koruyucu önlemler her şeyde olduğu gibi 

çevre konusunda da önemlidir. Kirlenen çevreyi ve bozulan çevre sağlığını düzeltmek de hastalığın 

tedavisi gibi zor ve pahalıdır. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek çevre sağlığını 

korumada en doğru davranıştır. Daha az atık daha az çevre kirlenmesi, daha az çöp demektir. Böylece 

çöplerin bertaraf için gereken emek,  enerji ve çevresel zararlar azaltılmış olacaktır. Tıpta en ekonomik 

olan hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal edilir. Çevreyi bozunca 

düzeltmekte aynı şekilde zordur.  

 

  Anahtar Kelimeler: Çevre, Tıp, Hastalıklar, Korunma, Tüketim 

        

Tanım olarak çevre; hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin 

bütünlüğü olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanımda ise çevre; İnsanların ve diğer canlıların 

yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, 

biyolojik,  sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.  

 Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halidir denilmektedir. 

Başka bir tanımda ise ‘ Vücudun hasta olmaması durumu,  vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet ‘ 

olarak tanımlanmaktadır.  

        Klasik tıp tarihinde dört unsur teorisi yıllarca hüküm sürmüştür. Bu teoriye göre evren toprak, 

hava, su ve ateş gibi dört unsurdan oluşmuştur. Evrenin bir parçası olan insanda bu unsurlar belli 

oranlarda bulunmaktaydı. Yunan tıbbının ikinci döneminde filozof hekimler döneminde mitolojilerde 

anlatılanlara körü körüne inanmak yerine olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini araştırmışlardı. Bu 

dönemde Yunan tıbbı Empedokles’in ortaya attığı dört unsur teorisi üzerine kurulmuştur. Bu dört 

unsurun dört özelliği vardı (sıcak, kuru, nemli ve soğuk) Ayrıca bu dört unsur, insan bedeninde dört 

organa denk gelmekteydi. (kalp, beyin, karaciğer, dalak) ve bu dört organda ayrı dört sıvı bulunurdu. 

(kan, balgam, sarı safra ve kara safra). Bu teze göre hastalıklar insan bedeninde ki unsurların 

dengesizlinden (fazla ya da azlığından ) ileri gelmekteydi. Bu nedenle her hastalığın bu teoriye göre bir 

özelliği vardı. Ateşli hastalıklar da karaciğer fazlaca sarı safra üretmekteydi ve bunun dengelenmesi 

için ateşin tam tersi olan serin özellikte maddelerin kullanılması gerekmekteydi. Bu nedenle de ilaç 
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olarak kullanılacak her maddenin bu dört özelliği temin hangisine sahip olduğuna hekimlerce iyi 

bilinmesi gerekiyordu. Empdoksles’in bilinen bir özelliği de bataklıkların kurutma ve evleri tütsüleme 

yoluyla Selinustaki salgını önlemiş olmasıdır. Türk İslam klasiklerinden Mesnevide konuyla ilgili 

olarak hasta cariye ve sultan hikâyesinde işaret vardır. Hastaya verilen ilaçların ters etki yaptığı 

anlatılır:  

              

             ‘Kazara sirkengübin safrayı artırdı. 

              Badem yağı da kuruluk tesiri göstermeye başladı. 

                                                                                            (55. beyit) 

                                      Karahalileyle kabız oldu, ferahlığı gitti;  

                                      Su,  neft gibi ateşe yardım etti. 

                                                                                         (56.beyit) 

(Neft yağı: katran, Sirgügibin :sirke ve ballı bir ilaç) 

Görüldüğü gibi safra, ateş, su beyitlerde geçmektedir. 

13. yüzyılda yazılan bu hikâyede geçen muayene usulleri: anamnezin önemi, nabzın kontrolü,  idrarın 

tahlil edilmesine ayrıca dikkat çekicidir. Çevre biliminde de yine hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, 

su kirlenmesinden bahsetmekteyiz. Bu ilginç benzerliğe vurgu yapmadan geçemedim. 

 

          1.   SOSYOLOJİK ÇEVRE   

            Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halinden 

bahsedilir. Sağlıklı olmak için sosyal çevrenin de sağlıklı olması gerekmektedir. Sosyolojinin 

ilgilendiği bir konu doğal olayların insanlara etkisinden bahseder. En son Van depreminde 

gördüğümüz gibi şehrin yer değişikliğinden bahsedilmektedir. Çevre ve şehircilik bakanlığı Van - 

Edremit yakınlarında yeni bir yerleşim yerinden bahsetmektedir. Sosyolojinin bir başka ilgi alanı ise 

tüketimin şimdiki düzeylerinin sürdürülebilir olup olmadığı ve kirlilik, atık ve kaynakların azaltılması 

da içinde olmak üzere çevremize yönelik önemli tehditlerdir. 

           Yine insanların doğal dünya üzerindeki zararlı etkisiyle ilgili sorular; örneğin küresel ısınma, 

yağmur ormanlarının azalması,  çevresel ekoloji diye bilinir. Dünyanın çevresini koruma, kaynakların 

tüketmeden çok esirgeme, geriye kalan hayvan türlerini korumak için harekete geçmek ortak bir 

konudur. Sosyolojide tehdit kaynakları ise şöyle sayılmaktadır: Hava kirliliği, su kirliliği, katı atık. 
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            Diğer yandan kaynakların azalması başlığıyla ise su, toprağın niteliğinin azalması ve 

ormansızlaştırma sayılmaktadır. Bunlar çeşitli canlılar yanında insanların yaşamını da 

zorlaştırmaktadır. Risk, teknoloji ve çevre başlığıyla ise küresel ısınma ve sonucu olan sera etkisi 

gündeme gelmektedir. 

 Bunun sonucu olarak da:  

                  1. Deniz seviye yükselmesi,  

                   2. Çölleşme,  

                   3. Hastalıkların yayılması, 

                   4. Kötü hasat,  

                   5. Değişen iklim örüntüleri, 

                   6. Jeopolitik istikrarsızlık söz konusu olmaktadır. 

          Bunun en güzel örneği Somali’de bu durum görülmektedir. Çevresel sorunlar sonrası ülke 

istikrarsızlıklar içindedir. Kıtlıklar görülmektedir. Beslenme bozuklukları gelişmiş, hastalıklara 

yatkınlık artmıştır. İç savaşlar ve bölge istikrarsızlığı oluşmuştur. 

 

           2. BESLENME VE ÇEVRE  

         Beslenme;  insanın büyüyüp gelişmesi ve canlılığını devam ettirebilmesi için gerekli besinleri 

alıp vücudunda kullanmasıdır.  

Samastı , toplum sağlığının çevre boyutları adlı tebliğinde (a) :Hastalıkların bir çoğu çevrenin 

bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dikkat edildiğinde tüm çevrenin ve gıdalarımızın kimyasal 

maddelerin istilasına uğradığını görülmektedir. Çevrenin tahribi bitkisel ve hayvansal gıda kaynakların 

azalmasına ve neticede beslenme problemlerine neden olmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerle geri kalmış 

ülkeler arasında mesafe gittikçe büyümekte olduğunu belirtmektedir.    

Batıda aşırı ve düzensiz beslenme büyük bir sorun halinde iken Afrika’da beslenme yetersizlikleri 

görülmesi önemli bir dengesizlik oluşturmaktadır. Batı toplumlarında aşırı beslenmeye bağlı metabolik 

sendrom dediğimiz tablolar olduğu halde Afrika’da kaşeksi ve beslenme bozukluklarıyla doğrudan ve 

dolaylı bir çok hastalıkla ölümler meydana gelmektedir. Afrika ‘daki bu durumu iklim değişiklikleri ile 

de irtibatlandırmak  ve  çevrenin insan için ne kadar önemli olduğunu görmek gerekir. İnsanların veya 

ülkelerin kendine yetecek besin kaynaklarını üretecek yeterliliğe gelmesi için desteklenmesi gerekir. 

Ülkemizdeki bu yıl görülen kırmızı et sıkıntısı düzensiz bir planlamanın sonucudur. Bu durum 

ülkelerin gelişmesinde bazı şeylerin ihmal edilmemesi gereğini bize hatırlatmaktadır. Düzenli bir 

gelişme için her yönden gelişme gerekmektedir. Beslenme yönünden ülkemiz toprakları verimlidir. 



 

142 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Kendi kendine her yönden yetebilecek sayılı ülkelerden biriyiz. Bu verimliği bozmadan ülkemiz 

nüfusuna yeterli ve gerekli besin maddeleri üretimini sağlamalı, hatta yurtdışına ihraç edecek seviyeye 

çıka              Besin kaynakları ile bir öneri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  besin 

yönünden de ülkelerin kendi kendine yeterliğini desteklemelidir. Beslenme hakkının temel insan haklı 

olduğu kabul edilmeli ve desteklenmelidir. Ekonomik olmadığı için ithalatla besin temin edilmesinin 

doğru olmadığı, ette yaşanan sıkıntı ile ortaya çıkmıştır. 2010 ve 2011 yılları kurban bayramlarında 

ithal hayvanlarla açık kapatılmaya çalışılmış ve hayvan ithali desteklenmiştir. Mutasavvıf ve âlim 

Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin hazretlerinin 19. yüzyılda sevenlerine önerdiği gibi yerli malların 

tüketimine önem verilmelidir. Yerli üretim artırmalı, ülkenin kendine her yönden yeterliliği 

sağlanmalıdır. 

Temiz çevre için temiz ve artıksız beslenme ortamları sağlanmalı, gıda üretim teknolojileri çevreye 

duyarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Doğaya en az zarar verecek önlemler alınmasına azami özen 

gösterilmelidir. İnorganik maddeler tarımda gereği kadar kullanılmalı, fazla kullanılan her maddenin 

çevre ve insan sağlığına zararı olduğu unutulmamalıdır. Fazla kullanılacak böcek öldürücüler; çevreye, 

insan, kuş ve diğer canlılara zarar vermekte, yeterince yıkanmadan yenilen sebze ve meyvelerden 

insanlara geçebilmektedir. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenme ihtiyaçları karşılanırken çevre 

koruyucu yöntemler ve yeterli teknolojik imkânlar da sunulmalıdır. Beslenme konusu ile ilgili en 

önemli çevresel sorunlardan biri de kullanılmış sıvı yağlardır. Kızartmalarda defalarca kullanılan sıvı 

yağlar kanserojen hale gelebilmektedir  

 

         2.1 .Örnek bir proje: sofrada sıfır artık          

Beslenme fizyolojisinde beslenmenin sefalik faz denen beyinde yemeği düşünme ile başladığı kabul 

edilir. Bünye buna göre beslemeye hazırlanır. Mide salgıları düzenlenir. Pankreas salgıları aktive olur. 

Doyma duyusunun tam olması için yarım saatlik bir süre geçmesi gerekmektedir.  Bunun için 

yemekler yavaş yavaş yenmeli lezzetine varılmalı ve lokmalar iyi çiğnenerek zaman kazanılmalıdır. 

Yemekler tabağa bitirilecek kadar az alınmalıdır. Çoğunlukla aynı yemekten ikinci tabağın alınması 

kalori fazlalığına yol açmaktadır. Ülkemiz insanları için de obezite ve onun getirdiği hastalıklar önemli 

sorunlar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığının konuya hassasiyet gösterdiği görülmektedir. 

Çeşitli kampanyalarla obezitenin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bir tabak yemek sonra salata ile 

devam etmeliyiz. (Bakınız.21.yüzyılda sağlıklı beslenme ve diyet kitabımız sayfa 17.) tüketim 

çılgınlığının ve yemek yeme çılgınlığının azaltılması ile sağlanacak tasarrufla başka ülkelere gıda 

yardımı da belki de sağlanabilecektir. Beslenme problemlerine engel olunmuş olacak. Çevreye zarar 

veren ve bertarafı ile ekonomik yük getiren evsel katı atıklar( çöpler)  azalacaktır.  

Sofrada sıfır artığın gerçekleşmesi için öncelikle kişinin doyabileceği kadar yemesi gerekmektedir 

veya doymadan sofradan kalkması gerekir.   Ülkelerin beslenme yönünden de kendi kendine yeter hale 

gelmesinin öneminden bahsetmiştik.  2011 yılı yaz aylarında Somali’de görülen kıtlık bunun önemini 

göstermiştir. Sağlık tanımımda bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halinden bahsedilen için 
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insanların yeterli beslenmesi de temel haklarından sayılmalıdır. Beslenme yönünden uluslararası 

kuruluşlar ülkeleri desteklemeli gıda yardımından ziyade yetiştirme ile kendine yeterlilik 

sağlanmalıdır. Çevresel şartlar toplumların kendi besinlerini üreteceği şekilde desteklemnmelidir. 

Yeterli temiz su, yeterli yiyecek temel insan hakkı olarak kabul edilmelidir. Sofrada sıfır artıkla daha 

az çevre kirliliği oluşacaktır. Daha az atık daha az çevre kirlenmesi, daha az çöp demektir. Böylece 

çöplerin bertarafı için gereken emek,  enerji ve çevresel zararlar azaltılmış olacaktır.. 

Bir yandan aşırı beslenme ve onun getirdiği başta metabolik sendrom gibi sorunlarla uğraşan ülkeler 

diğer yanda ise açlık ve besin yetersizliği ile karşılaşan insanlar oluşmayacaktır. 

Daha küçük porsiyonlarla kendimize yetecek kadar gıda alarak sofrada sıfır artık oluşmasını 

sağlayalım. Doğayı koruyalım, kendimizi sağlık sorunlarından koruyalım. 

   

        3.YEŞİL TIP 

         İlaç, modern hastaneler tedavi ve teşhis yöntemleri ile ortalama yaşam süresinin yükselmesine 

katkı koyan tedavi yöntemleri sayesinde hayatlarımız oldukça kolaylaşmaktadır. Ancak bilimin 

zamanla gelişmesi ile bazı günlük hayatta kullandığımız ilaçların ve teşhis tedavi yöntemlerinin yan 

etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.    

         1990’lı yıllarda, Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency) Yeşil Kimya (Green 

Chemistry) terimi ilk olarak ortaya çıkarılmıştır. Dünya kimya sektörü ve biliminde yeni bir akım olan 

Yeşil Kimya, kimyasal ürünler ve işlemlerdeki çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşumunu 

engelleyici ve önleyici yöntemlerin bulunması, planlanması ve geliştirilmesini hedefleme amaçlı bir 

yaklaşım olarak benimsenir.  

Yine yeşil pazarlama, yeşil inşaatlar gibi her sektör çevreye daha duyarlı olmak zorunluluğu 

hissetmektedir.  Bunun gibi yeşil tıptan da bahsedilmesi gerekmektedir. 

Yeşil tıbbın’nın esas hedefi, teşhis ve tedavi  süreçlerin ekosisteme zararlarının en aza indirilmesi ve 

bu yolda sürecin  zararlı etkilerinin farkında olunması bilincinin aşılanması ve toplumun belirli 

basamaklarına ulaştırılmasıdır. Şirketlerin ürettiği malların çevreye olan zararlarına göre belirleneceği 

Avrupa Birliğin tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2007 de yürürlüğe giren REACH (Registration, 

Evaluation, Authorization and restrictions of Chemical Substances) kanunun kullanıma girmesi ile 

kimyasalların kayıt altına alınması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki muhtemel riskleri, kullanımları ve 

sınırlandırmaları bir veri tabanı seklinde toplanması amaçlanmaktadır. 

 

            Bu anlamda elimizdeki bir materyali daha “yeşil” yapma yolunda çevreyle dost seçimler 

yapmak önemli. Atık üretimini azaltan, yenilenebilir hammaddelerin kullanılmasını teşvik eden, 

çevresel olarak kabul edilebilen, ve yüksek verimli olması kaçınılmazdır. 
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            Varolan kirlilik kaynağını azaltacak veya yok edecek önlemlere odaklanmış ve bu sayede de 

kirliliği ancak ortaya çıktıktan sonra temizleme yolunu arayan yaklaşımlar artık yeterli değildir. 

               Özetlemek gerekirse, Yeşil Tıp, tıbbi işlemlerde çevreyi korumaya yönelik yöntemlerin 

geliştirilmesini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir  bakış açısıdır.   Daha az atık madde oluşumunu 

sağlar . Genel olarak insan ve doğa sağlığının korunmasını sağlayan bu yeni yaklaşım, çevre 

kirliliğinin önlenmesinde aktif rol oynayacağından ülkemizde de çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. 

 

             

         4. ÇEVRESEL HASTALIKLAR  

         Çevrenin insan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri görülür. Çevrensel hastalıklar son 

zamanlarda ülkemizde de gündeme gelmektedir.  Kot taşlamada çalışan işçilerde görülen, ölümcül 

olabilen nefes darlığı ile giden akciğer hastalıkları, yine bazı köylerde kullanılan badana malzemesine 

bağlı olan akciğer zarı kanseri vakaları  (mezotelyoma),  birde kömür işçilerinde görülen akciğer 

hastalıkları da sayılmalıdır.  

               

           4.1 Hava kirliliği 

           Hava kirliliğinin oluşturduğu belirtiler ve hastalıklar; sigaranın yol açtığı kanser dışı belirtilerle 

aynıdır. Astım, amfizem gibi kronik obstrüktif hastalıklarda artışa yol açar. Anne ve babası sigara içen 

çocuklarda solunum sistemi hastalıklarında artış ve akciğer fonksiyonunda azalma saptanmıştır. Pasif 

dumana maruz kalan yetişkinlerde akciğer kanseri riski artmıştır.  

      İnsanın yaşaması için şart olan en önemli öğe havadır. Hava başta oksijen olmak üzere birçok 

unsurdan meydana gelir. Hava içerisinde yer alan oksijen olmadan insan yaşamı düşünülemez. 

Solunum yetmezliği ile gelen bir hastada biz doktorlar olarak oksijen satürasyonunu ölçmekte, belli 

değerin altında ise suni solunum cihazına bağlanması gerektiğini belirtmekteyiz. Oksijen ve 

karbondioksit dengesi insan için bu kadar önemlidir. 

Günümüzde hava kirliliğinin en önemli sebepleri arasında araçların egzoz gazları ve sanayi tesislerinin 

havaya saldığı zehirli gazlar olduğu söylenebilir. Kurşunsuz benzin ve kükürt içeriği daha az olan 

motorin kullanımını artırımı yönündeki çalışmalar insan ve çevre sağlığı açısından olumlu 

gelişmelerdir. Yine sanayi tesislerinin yerleşim yerleri dışında olması çok önemlidir. 

Sanayinin çevreye zararı açısından Kocaeli Dilovası ilçesi kötü bir örnek olarak gösterilebilir. 

Dilovası'nda hava kirliliğinin solunuma kötü etkisi yanında birçok kanserojen madde içerdiği ve kanser 

hastalıklarında artışa sebep olduğu belirtilmektedir. 
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İstanbul içinde nehri olmayan fakat etrafı ormanlarla kaplı devasa bir şehirdir. Belki bu daha iyi 

oksijen almamız açısından bir şans olarak sayılabilir. Bunun yanında başta doğalgaz kullanımının 

yaygınlaştırılması olmak üzere başarılı şehircilik çalışmaları İstanbul için bir başka şans olarak 

görülebilir 

  

          4.2 Mesleki Temas ve Akciğer Hastalıkları 

           Çalışma ortamında bulunan tozların, dumanların, buharların ve gazların solunmasıyla doğrudan 

ilişkili olan akciğer hastalıkları.  

            İnhalasyon yoluyla vücuda giren bir etkenin göstereceği etkiler; etkenin kimyasal özellikleri, 

etkenin fiziksel özellikleri ve kişinin bu etken karşısındaki yatkınlık durumu gibi çeşitli faktörlere 

bağlıdır. Partikül katı bir madenin, buğu ise bir sıvının küçük tanecikleridir; buhar normalde sıvı 

halinden bulunan bir maddenin üç halinden biridir. Bazı durumlarda inhalasyonla akciğerlere giren 

maddeler akciğerlerde kalır ve birikir; suda erime özelliğine sahipse , kan akımına absorbe olur. 

Çözünürlüğü olamayan küçük tanecikler ve buğu ise, büyük oranda vücudun kendi savunan sistemleri 

aracılığıyla akciğerlerden uzaklaştırılır.   

Burada asbestoz ve silikoz üzerinde duracağız. 

 

            4.2.a -    Asbestoz 

          Temas;  madenlerde, değirmenlerde ve asbest ürünlerinin üretiminde; inşaat sektöründe (boru 

döşeme, kazancılık ve güvenlik elbiseleri, plastik madde macunu, döşeme, kazancılık ve sürtünme 

sistemleri( fren ve  debriaj sistemleri) üretiminde çalışanlarda görülebilir. Asbest akciğer dokusu 

bozuklukları yanında solunum sisteminde kanserlere de yol açabilir. Asbeztoz 10 yıl ve daha çok 

temas süre orta ve yoğun temasla oluşmaktadır. Akciğer kanseri genellikle ilk temastan 15 -20 yıl sora 

çıkar. Sigara kullanımı asbest temas varlığı da akciğer kanseri riskini artır. Son zamanlarda Çin 

tarafından üretilen çeşitli ürünlerde asbest maddesinden rastlanabilmektedir. Asbestli arabalarını 

piyasadan geri çekmiştir. Yine asbestli gemiler bir çevre sorunu olarak ortada durmaktadır. Bu asbestli 

gemilerde çalışmış olan ve hastalanan personel tazminat davalarına başvurabilmektedir. 

 

       4.2.b Silikozis  

       İnorganik tozlara bağlı (metal tozlarına) meydana gelen ve fibrosois e yol açan hastalıklarından 

biridir. Bilinen en eski meslek hastalığıdır. Serbest silika (silikon di okside -kuvars) kristallerinin 

inhalasyonu ile meydana gelir . Kurşun, taş kömürü, bakır, altın, gümüş madenciliğinde, taş kırmada, 

zımpara endüstrisinde, son yıllarda kot taşlamada, dinamit kullanılan taş ocağında, çiftçilikte 
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görülebilir. Dökümhane çalışanlarında, çanak çömlek imalathanelerinde kum taşı ve granit kesim 

işçilerinde görülebilmektedir. Kısa dönem, yüksek miktarda temas ( 10 ay kadar kısa olabilir) akut 

silikoz tablosu oluşturabilir. Daha uzun dönem ve az miktarda temas söz konusu ise  20-30 yılda  

hastalık ortaya çıkar. Silikoz hastalarının verem olma riski normalden fazladır.  Zımpara imal etme, 

tünel açma gibi yüksek konsatrasyonda maruziyette 10 yıldan önce hastalık çıkabilmektedir.    

        Ülkemizde diğer meslek hastalıklarında da olduğu gibi silikosis de tüm çalışanların değil, 506 

sayılı SSK yasasına tabi "işçilerin bir meslek hastalığı" olarak kabul edilmektedir. Bunun anlamı 

silikosis yapıcı iş öyküsü olan ve buna uyan radyolojik bulguları olan kişilerde silikosis ve diğer 

meslek hastalıkları tanıları yasal anlamda SSK'nın bu konuda yetkili kuruluşlarınca konulabilmektedir. 

Birinci basamakta çalışan bir hekim (örneğin işyeri hekimi) yukarıda söz edildiği gibi silikosis başta 

olmak üzere bir kişide meslek hastalığı kuşkusu bulunduğunda tanının yasallaşması için kişiyi SSK'nın 

bu konudaki görevli ve karar verici kurumları olan Meslek Hastalıkları Hastaneleri’ne göndermek 

durumundadır. Konu yalnızca tıbbi değil yasal ve de sosyal boyutu olan bir konudur. Öncelikle tanı bu 

kurumlarda konulduğunda aynı iş yerinde çalışan başka kişilerde de etkilenme olup olmadığı ortaya 

çıkacaktır. İndeks olgudan diğer olguların da tanınması sağlanmış olacak; bu iş yerinde ilgili 

birimlerce gerekli önlemlerin alınması sağlanacak ve böylece yeni olguların olmaması dolayısı ile 

diğer kişiler ve çevre için korunma önlemlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca yasal tanı konulduğunda 

kişilerin bazı hakları da elde etmelerine yol açılmış olunacaktır.  

Teşhis: Silikoz radyolojik olarak meydana gelen karakteristik  değişikliklere ve kişinin anamnezinde 

serbest silis inhalasyonunun çok uzun zaman boyunca söz konusu olduğu şeklinde ki bilgilerin 

varlığına dayanılarak konur. Basit silikoz vakalarının akciğer grafilerinde opasite  (çok sayıda küçük 

yuvarlak veya düzenli opaklaşmalar) vardır. Ve basit silikoz bunların şiddetine göre birinci,  ikinci ve 

üçüncü katagori lere ayrılır. Konglomerat silikoz önceden ikinci veya üçüncü bir opasitenin 

belirmesiyle teşhis edilir. Miliyer tuberküloz kaynakçıların siderosisi hemosisderosis ve kömür 

madencilerinin pnömokonyozu, sarkoidoz gibi birçok hastalık basit silikozu taklit edebilir. Bununla 

birlikte hiler ve mediastinal lenf bezelerinde yumurta kabuğu gibi kireçlenmenin meydana gelmesi 

silikozu akciğerin diğer bütün meslek hastalıklarından ayırt etmemizi sağlayan bulgudur. 

         Korunma: Etkili toz kontrol yöntemlerinin uygulanması yoluyla silikoz’ dan korunmak 

mümkündür. Kum püskürtme yöntemiyle uygulanan temizleme işlemi sırasında bu kontrol 

yöntemlerinin etkisi söz konusu olmayacağından dışarıdan gelen temiz havanın solunduğu bir başlık 

giyilmesi gerekir. Bu çeşit bir korunma kaynakçılar boyacılar gibi iş kollarında mümkün olmayabilir. 

B u nedenle kum püskürtme yöntemiyle temizleme yönteminin yerini diğer aşındırma yöntemiyle 

temizleme yöntemine bırakmasını tercih etmekten başka yol yoktur. Serbest silis tozu soluyan 

kimselerin göğüs grafileri 6 aylık aralıklarla çekilmelidir. 

         Tedavi: Akciğer transplantasyonu dışında hastalığın etkili bir tedavisi bilinmemektedir. KOAH  

gibi tedavi edilmelidir. Semptomatik tedavi ve Tüberküloz (verem) yönünden proflaksi 

gerekebilmektedir. 
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           5.    ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ 

        Su kirliliği çevresel felaketlerden birdir. İçilebilir, tatlı sular canlılar için vazgeçilmezlerdir. İnsan 

yemek yemeden bir ay kadar yaşayabilmektedir.  Fakat susuzluğa sayılı  gün dayanabilir. Bunun için 

zaman zaman su savaşlarından söz edilmektedir.  

         Örnek olarak yerinde incelediğimiz Trakya -Ergene coğrafi bölümündeki kirlilikten 

bahsedeceğiz.  Trakya- Ergene bölümü dereleri zaman zaman çevreci kuruluşların gündemine 

gelmektedir. Bölge birçok bakımdan önemlidir. Türkiye için jeo-stratejik öneme sahip bir yer. Tarih 

boyunca da bölge önemli olmuş. Batıya sefer yapan sultanlar bölgeden geçmiş, İstanbul- Edirne arası 

iki payitahtı birleştiren bu yol üzerindeki dereleri birer gerdanlık gibi köprülerle Osmanlı en ihtişamlı 

zamanında süslemiştir. Büyükçekmece gülünün denizle birleştiği yerdeki zigzag köprü olarak bilinen 

Mimar Sinan eserinin önünde su kirliliği oldukça fazla, buradaki bendin verdiği su durağanlığı buna 

sebep oluyor gibi görünüyor. Büyükçekmece’deki diğer bir çevre sorunu ise şimdi şehir içinde kalmış 

olan çimento fabrikasıdır.        

          Silivri’de ki Mimar Sinan eseri Sultan Süleyman Köprüsünün altında birçok yerde su kurumuş. 

Küçük bir dere üzerinde izlenimi veriyor.  Sellerde neden bu kadar uzun bir köprü yapıldığını daha iyi 

anlıyoruz. Silivri merkezindeki bu dereninde bulanık olduğu görülmektedir. 

            Çorlu deresindeki köprü altındaki kırmızı renkli su ise tekstil fabrikalarının çevreye verdiği 

zararın ve kirliliğin bir göstergesi olarak görülmekteydi. 

             Lüleburgaz’daki Sokullu Mehmet paşa köprüsü ve Babaeski Deresinde  de aynı ölçüde olmasa 

da kirlilik gözlendi. 

              Bölge birçok sanayi kuruluşuna sahiptir ve derelerde kirlenme haberleri gelmektedir. Çevreye 

zarar vermemesi için sanayi kuruluşları atıklarını çevreye salmadan önce gerekli önlemler alınmalı, 

arıtma yapılmalıdır. Çevre bize verilmiş bir emanettir. En iyi koruma kirletmemektir. Tıpta en ucuzu 

hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal edilir denilir. Çevreyi bozunca 

düzeltmekte aynı şekilde zordur. Kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetlidir. İhtiyaç kadar 

kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak, çevreye saygı kendine 

saygıdır.                           

Temiz su kaynaklarını korunması yine ciddi önlem alınması gereken konulardandır. Susuz hayat 

düşünülemez. İnsanlar yemek yemeden günlerce yaşayabilir fakat hiç su içmeden bir kaç günden fazla 

yaşayamaz. Su savaşlarının gündemde olduğu ve suyla ilgili birçok olumsuz senaryonun konuşulduğu 

günümüzde temiz su kaynaklarının korunması, temiz içme sularının kullanılması son derece önemlidir. 

Çocukluğumda akan dereyi kirletmemek hususunda büyüklerimin suyu kirletirsen ahirette temizlersin 

diye hatırlatmalarını unutmuyorum.Yine Peygamberimizin dere kenarında dahi olsanız suların israf 

edilmemesi yönündeki hadisleri şayanı dikkattir. Ayrıca Müslüman daima tasarruflu olmaya alışmak 
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zorundadır, Dünyanın 3/4 ü sularla kaplı olmasına rağmen sadece yüzde 3’ü içilebilir niteliktedir. Tatlı 

suların da yüzde birinden az oranı insan kullanımına uygun yerlerde bulunmakta, geri kalanları 

buzdağlarında, yeraltı kaynaklarında veya ulaşamayacağımız yerlerde depolanmaktadır.  

Tatlı su kaynakları bu kadar kısıtlıyken, küresel ısınmayla bu kısıtlı kaynaklar da küçülüyor. 

UNESCO, 2020 yılında su kıtlığının dünya çapında bir sorun olacağını tahmin ediyor. Koskoca Aral 

Gölü’nün önümüzdeki yıllarda yok olacağı söyleniyor. Şu anda dünya nüfusunun üçte biri kullanma ve 

içme suyu kıtlığı yaşıyor. Su kıtlığı ise, hastalıklara, beslenme sorunlarına ve ekin kıtlığına yol açıyor. 

Susuz hayat olmuyor. 

 

6.ÇEVRE BOZULMASI VE KKKA HASTALIĞI ÖRNEĞİ 

           (Crimean –Congo hemorragic fever) 

           Hastalık ilk olarak 1944 yılında Kırım’da tanımlanmış ve Kırım Kanamalı Ateşi adı 

verilmişti.1969 da patojen etken bulunmuş ve bazı vakalar 1956 da Kongo’da görüldüğü için Kırım 

Kongo Kanamalı ateşi adı verilmiştir. 2001 yılında Kosova, Arnavutluk ,  İran,  Pakistan ve Güney 

Afrika da vakalar bildirilmiş ve salgın olmuştur. 

          Tıp klasik el kitabi olan Merk Manuel 1985 baskısında görüldüğü başlıca yerler Güney Asya, 

Orta Afrika, Batı Pakistan ve Bulgaristan olarak gösterilmekteydi. Vektör kenedir.  Kitabın 1999 

baskısında Nairovirus etken olduğu yazılamaktadır. Afrika, Doğu Avrupa , Ortadoğu ve Eski  Sovyet 

cumhuriyetler büyük   dağılım olarak sayılmaktadır. 

          Çevresel faktörlerin olduğu düşünülen bir hastalıkta Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir ilk olarak 

Kırım ve kongoda görüldüğü için bu isim verilen hastalık ülkemizde Kelkit ve Yeşilırmak vadisinde 

olduğu gibi iç Karadeniz ve orta Anadolulun kuzey kesimlerinde Bolu’dan Gümüşhane’ye uzayan dar 

coğrafyada görülmektedir. Hastalık ilkbaharda ortaya çıkmakta ve yaz aylarında havaların ısınmasıyla 

pik yapmaktadır. Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi virüsü günümüze kadar birçok Asya, Doğu Avrupa, 

Orta Doğu ve Afrika ülkesinde epidemi yapmıştır ve yaklaşık 30 ülkede tanımlanmıştır. KKHA 

Ülkemizde ilk kez 2002 yılında Tokat yöresinde tanımlanmıştır. 

Hastalığın son yıllarda ortaya çıkmasında iklim değişikliği ve/ veya hayvan 

popülâsyonlarındaki değişiklik sorumlu olduğu görüşü vardır. Kenelerin doğal düşmanları olan kantlı 

hayvanların azalması ile hastalığın arttığı düşünülmektedir.  Bu sebeple yerel yönetimlerce zaman 

zamana doğaya sülün gibi kanatlılar salınmaktadır. 

          Çoğu ilaçlamalar sonucu kuş ve tavuk popülâsyonunun azalması ve iklim değişikliği ile kene 

sayısı artmakta ve KKKA hastalığı bulaştırılmaktadır. 

Daha az ilaçlama daha çok organik tarım ve daha az hastalık sonucuna gidilebilir. 
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          KKKA kenelerle taşınan virusların sebep olduğu, hayatı tehdit eden ve viral hemorajik ateş 

sendromları arasında yer alan zoonoz karakterli bir enfeksiyon dur. 

Türkiye’de özellikle kuzeydoğu Anadolu ile Bolu arasındaki Kelkit, Çekerek, Yeşilırmak 

vadilerinin bulunduğu coğrafik alanlardaki yerleşim alanlarında 2002-2003 yıllarından itibaren KKKA 

epidemisi bildirilmektedir. 

 İnsanlarda sıklıkla Hyalomma cinsi kenelerin ısırması KKKA ile enfekte akut fazda olan bir insanla 

temas ya da çiftlik hayvanının kanı ile ya da dokusu ile temas sonucu bulaştığı bilinmektedir. 

Hayvancılık, tarım mezbahacılık ve veterinerlik gibi mesleklerle uğraşanlara bulaşma riski en 

yüksektir. Ülkemizdeki olguların % 90’ı çiftçi iken, sağlık çalışanları etkilenen ikinci grubu 

oluşturmaktadır. 

Doğada tanımlanmış yaklaşık 900 kene türü vardır.  Türkiye’de, memeliler, sürüngenler ve 

kuşlarda toplam 32 kene türünün varlığı bildirilmiştir.  Kırım Kongo kanamalı ateşinin bulaşmasında 

Hyalomma soyuna ait keneler daha büyük bir yere sahip olmakla birlikte, tüm dünya’da 30 kene 

türünün bu hastalığı bulaştırabileceği bildirilmektedir. KKKA bulaştıran 30 kene türünün birkaçının 

dışındakiler Türkiye’de bulunmamaktadır.  Özellikle ülkemizde de bulunan Hyalomma marginatum 

marginatum kenelerle bulaşma olmaktadır. Hyalomma marginatum marginatum Akdeniz hyalomması 

olarak da bilinir ve Avrupa’daki KKKA virüsünün ana vektörüdür. Hyalomma soyuna ait keneler 

Ülkemizin de içinde bulunduğu çok geniş bir coğrafik alanda yerleşmişlerdir. Ülkemiz kenelerin 

yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber 

kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara kadar geniş 

bir konakçı spektrumları mevcuttur. Hyalomma soyuna ait keneler, küçük omurgalılardan kan emerken 

virüsleri alır, gelişme evrelerinde muhafaza ederler ve insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri 

de bulaştırırlar.  

  Türkiye’de Haziran ayı itibariyle 2009 yılı içerisindeki Kırım Kongo Kanamalı Ateş vakaları 

T.C. Sağlık Bakanlığı 01.01.2009-11.06.2009 tarihleri arasında KKKA tanısı almış364 vaka ve 19 

ölüm olduğunu bildirildi (Vaka Fatalite Oranı: % 5.2). 2008 yılında ise aynı dönemlerde (Ocak-

Haziran) KKKA tanısı almış 766 vaka ve 42 ölüm (Vaka Fatalite Oranı: % 5.4) bildirilmiş idi. Geçen 

senelerde olduğu gibi vakaların büyük çoğunluğu Tokat 74 (% 21), Çorum 46 (% 13), Kastamonu 36 

(% 10.2), Yozgat 33 (% 9.3), Sivas 18 (% 5.1) ve Gümüşhane’den 14 (% 4) bildirilmiştir. 2008 yılı ile 

karşılaştırıldığında vaka sayısında belirgin bir azalma gözlenirken, vaka fatalite oranında bir değişiklik 

olmamıştır. Sayıdaki bu azalma yağmurların uzun sürmesine bağlanırken, havaların ısınmasıyla 

vakalarda artış olacağı tahmin edilmektedir. Vaka sayısının ve ölümlerin azaltılması amacıyla Sağlık 

Bakanlığı tarafından yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda yüz yüze eğitimler ve iletişim  

materyalleri (afiş-poster-broşür) ile halkın bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
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            SONUÇ: 

           Çevresel hastalıklar önemsenmeli. İşçiler yeterli olarak koruyucu önlemler alınarak 

çalıştırılmalıdır. Fabrikalar ve iş yerlerinin çevreye zarar verici etkilerini minimalize etmelidirler. 

            Çevre bize verilmiş bir emanettir. En iyi koruma kirletmemektir. En önemlisi koruyucu 

önlemlerdir. Tıpta en ucuz yöntem hastalığı önleyici tedbirlerdir. Bu tedbirler hastayı tedavi etmekten 

çok daha ucuzdur. Çevreyi bozunca düzeltmek zordur. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf 

etmemek en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak, çevreye saygı kendine saygıdır.                           

            Koruyucu önlemler her şeyde olduğu gibi çevre konusunda da önemlidir. Tıpta en ucuz tedavi 

metodu hastalığı önleyici tedbirlerdir. Kış aylarında hava kirliğinde fosil yakıtların tüketimine bağlı 

olarak artış gözlenmektedir. Kirlenen çevreyi ve bozulan çevre sağlığını düzeltmek de hastalığın 

tedavisi gibi zor ve pahalıdır.  Örneğin kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetli olup, bunun yerine 

kirletmemek daha ucuza gelecektir. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek çevre sağlığını 

korumada en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak bir görev ve bir saygınlıktır 

           Güncel bir konuda iş ve işçi sağlığı olarak özetlenecek olan ohsas’dır.  Birde Envirmontial  

Medicine  yani Çevre Tıbbı diyeceğimiz ve  çevrenin sağlığa etkilerini inceleyen klinikler artık 

Avrupa’da görülmektedir. Sanayiye dayalı şehirlerde sanayinin çevreye kötü etkilerini azaltmak için 

gerekli önlemler alınmalıdır. Su ve hava kirliliğine yol açmamak için gerekli filtrasyon çalışmaları 

yapılmalıdır. İş ve işçi sağlığına daha fazla önem verilmeli ve çevre sağlığı klinikleri kurularak 

işçilerin hasta olmadan sağlılarını koruyacak erken teşhis ve tedavi yönünden çalışmalar yapılmalıdır. 

         Tıpta tedavinin en ucuzu hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal 

edilir. Kirli sular sonrası Haiti’de olan kolera salgını önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Çevreyi 

bozunca düzeltmek de aynı şekilde zordur. Kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetlidir, bunun 

yerine kirletmemek daha ucuza gelecektir. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en 

doğru davranıştır. Çevre dostu olmak çevre korumanın ilk adımı, çevreye saygı kendine saygıdır. . 

Diğer yandan kanalizasyona dökülen sıvı yağlar tonlarca suyun kirlenmesine yol açmakta ve bu 

sıvıların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi de yüksek maliyetler gerektirmektedir.  
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