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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0007 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  ġikâyet ve Ġhbarları Değerlendirme 

MODÜLÜN TANIMI  

Çevre ve çevre sağlığı teknisyeninin görev alanları ile ilgili 

Ģikâyet ve ihbarları, mevcut mevzuata göre 

değerlendirebileceğiniz ve sonuçlandırılmasını 

sağlayabileceğiniz öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK ġikâyet ve ihbarları değerlendirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Görev alanları ile ilgili Ģikâyet ve ihbarları, mevzuata göre 

değerlendirebileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. KiĢilerden gelen Ģikâyet ve ihbarları mevzuata uygun 

olarak değerlendirip sonuçlandırabileceksiniz. 

2. Kurum/kuruluĢlardan gelen ihbarları değerlendirip çevre 

ve toplum sağlığına zarar verebilecek etmenlerin 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, mevzuat, filmler, 

modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, fotoğraflar, kırtasiye 

malzemeleri, faks vb. 
 

Ortam: Teknik laboratuvar, dershane, çevremizde bulunan 

toplum ve çevre sağlığına zarar verebilecek, Ģikâyet konusu 

olabilecek atık alanları, çöp toplama tesisleri, çöp imha 

tesisleri vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

ġikâyet ve Ġhbarları Değerlendirmek modülünde de çevreyi tehdit eden faktörlerin 

kontrol edilmesi, her konuda olduğu gibi, rutin kontrollerin yanında nokta Ģikâyet ve 

ihbarların sağlıklı bir Ģekilde değerlendirilmesinden geçer. 

 

Gerek kiĢilerin gerekse kurumların ihbar ve Ģikâyetlerini mevcut mevzuata göre 

değerlendirip sonuçlandırmak yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde 

hukuk kurallarına ve denetim esaslarına uyulması; çevre denetiminin sağlıklı yapılabilmesi 

için de bu faktörlerin neler olduğunun bilinmesi ve ayırt edilmesi gerekir. 

 

Bu modülde; Ģikâyet ve ihbarların değerlendirilmesinde hangi iĢ ve iĢlemlerin 

yapılması gerektiğini ve bunların nasıl sonuçlandırılacağını öğreneceksiniz. Bunun için 

örnek olay incelenmesi veya örnek Ģikâyet ve ihbarların çeĢitli konularda yapılması konunun 

kavranması açısından önemlidir. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

KiĢilerden gelen Ģikâyet ve ihbarları, mevzuata uygun olarak değerlendirip 

sonuçlandırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevremizde çevre ve toplum sağlığına zarar veren etmenleri araĢtırınız. Bu 

konularda hangi kurum ve kuruluĢların yetkili olduğunu araĢtırarak sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 Sınıf ortamında; çevre kirlenmesi ve tüketici hakları ile ilgili Ģikâyet dilekçesi 

yazarak neler yapılabileceğini tartıĢınız. 

 Toplum sağlığının korunması için çevre sağlığı teknisyeni ne gibi yaptırımlar 

uygular ve hangi konularda yetkilerini kullanır, araĢtırınız. 

 YapmıĢ olduğunuz çalıĢmalardan bir dosya hazırlayınız veya sunu hazırlayarak 

sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

1. ġĠKÂYET VE ĠHBAR 
 

1.1. Ġhbar 
 

Sözlük anlamı olarak haber verme, bildirme, bildirim anlamındadır. Suçlu saydığı 

birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme anlamına 

gelmektedir. Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla, ihbarcı tarafından herhangi bir 

kimse veya kurum hakkında yapılan yazılı ve sözlü bildirime ihbar denir.  

 

1.2. ġikâyet 
 

Sözlük anlamıyla; “hoĢnutsuzluk belirtilen söz, yakınma, sızlanma” anlamına 

gelmekte olup tüketici olarak veya çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla mağdur 

olan kiĢinin bu konuyla ilgili bildirimini Ģikâyet olarak tanımlayabiliriz. Örneğin; marketten 

aldığı içme suyunun etiketinde beyan edilen nitelikte olmaması, çöplerin geliĢigüzel ortaya 

atılması, Ģehir merkezinde büyükbaĢ hayvan besleyip gübresinin rastgele çevreye atılması, 

gemilerin sintine sularının denize boĢaltılması, apartman altındaki iĢ yerinin yaptığı gürültü, 

kaçak yakıt kullanılması ile hava kirlenmesine sebep olunması Ģikâyet konusu olabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.3. Dilekçe Hakkı (ġikâyet) Hakkı ve Hukuk 
 

VatandaĢlar ve karĢılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye‟de ikamet eden 

yabancılar (2001 Anayasa değiĢikliğiyle) dilek ve Ģikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve 

TBMM‟ye yazı ile baĢvurabilme hakkına sahiptir. Kimi bu hakkı kurulu düzenin 

uygulamalarından duyduğu hoĢnutsuzluğu ifade etme aracı, kimisi de düzenden hoĢnut 

kalmakla birlikte yapılmasını istediği birtakım hizmet ve iĢlemlerin yerine getirilmesi 

hususundaki görüĢlerini dilek ya da Ģikâyet biçiminde yönetenlere bildirme yolu olarak 

görmüĢ ve bu durum günümüze kadar süregelmiĢtir. 
 

Dilekçe hakkı, iki özelliği olan bir haktır. Bir açıdan dilekçe, kendini ya da toplumun 

yararını korumaya çalıĢırken devlet de kendine sunulan dilekçeleri kabul, inceleme ve 

sonucu dilekçiye bildirme yükümü altında bulunmaktadır. Dilekçe hakkının ülkemizde bu 

kadar eskiye gitmesine karĢın bu alanda Cumhuriyet Dönemi‟nden önce olduğu gibi sonra da 

sağlıklı bir istatistik tutulmuĢ değildir; ayrıca bu alandaki araĢtırmalar, parmakla sayılacak 

kadar azdır. 
 

Çevre konusunda, ilgili makamlara dilekçe yazarak çevre ile ilgili olumsuzlukların 

düzeltilmesini istemek, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢının hem hakkı hem de ödevidir. 

Anayasamızın 56. maddesi, "Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢların ödevidir." diyerek çevre koruma konusunda 

vatandaĢlara da sorumluluk yüklemiĢtir. 
 

Anayasamızın, dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesinde, "VatandaĢlar, kendileriyle 

veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne yazı ile baĢvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili baĢvurmaların 

sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir." denmektedir. 
 

Tüketici haklarının, halk sağlığının, çevrenin korunması gibi amaçlarla, ilgili 

kurumların Anayasa ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasa ile güvence 

altına alınmıĢ bir hak olan dilekçe yolu ile uyarılmasıdır.  

 

1.4. ġikâyet ve Ġhbar Yapılacak Kurumlar 
 

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken önemli konuların baĢında, dilekçenin 

muhatabının yani gönderileceği kurumun doğru seçilmesi gerekir. Örneğin; gıda, gıda üretim 

ve satıĢ yerleri ile ilgili Ģikâyetleri, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‟na gönderilmesi 

gerekmektedir. ġayet ilgili olmayan bir kurum veya kuruluĢa dilekçeye verilmiĢ ise gereksiz 

zaman kayıplarına neden olacağı gibi istenmeyen durumun düzeltilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

 

Üretilen ürünlerin can ve mal güvenliğine, insan sağlığına, çevreye zarar verecek 

Ģekilde veya kapsamına girdiği teknik mevzuatına aykırı olarak üretilmiĢ olması durumunda 

4822 sayılı Kanun ile değiĢik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

kapsamına giren "Tüketici ġikâyetlerini"  ilgili bakanlıklara ve müdürlüklere Ģikâyette ve 

ihbarda bulunabilir. 
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SORUMLU KURULUġLARI ÜRÜN GRUPLARI 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

 Basınçlı Kaplar 

 Diğer Makineler 

 Elektrikli Materyaller 

 Ev Aletleri 

 Gaz Yakan Aletler 

 Gıda Maddeleri 

 ĠnĢaatlarda Kul. ĠĢ Makineleri ve Ekipmanları 

 Kaldırma ve Mekanik TaĢıma Araçları 

 Makineler 

 Motorlu Araçlar 

 Muhtelif 

 Ölçü Aletleri 

 Sivil Kullanım için Patlayıcılar 

 Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Tekerlekli Traktörler 

 Tekstil Ürünleri 

Sağlık Bakanlığı  

 Kozmetikler  

 Oyuncaklar  

 Tehlikeli Maddeler  

 Tıbbi Cihazlar  

 Alkollü Ġçecekler  

 Ölçü Aletleri  

 Tıbbi Ürünler  

 Elektrikli Materyaller  

 Sular, enteral beslenme ürünleri, Özel tıbbi amaçlı bebek 

mamaları, tıbbi amaçlı diyet gıdalar, ilaç olarak kullanımı 

bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmıĢ ancak reçeteye tabi 

olmayan ürünler  

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı  
KiĢisel Korunma Donanımları, ÇalıĢma Ortamları  

Çevre ve Orman Bakanlığı  Çevre Koruması, Tehlikeli Maddeler, Atıklar vb. 

Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu  
Akaryakıt Ürünleri  

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı  ĠnĢaat Malzemeleri  

Telekomünikasyon Kurumu  ĠletiĢim Teknolojisi, Telekomünikasyon ve Veri ĠĢleme  

Denizcilik MüsteĢarlığı  Gezi Amaçlı Tekneler  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 

 Tehlikeli Maddeler  

 Elektrikli Materyaller  

 Gıda Maddeleri  

 Tıbbi Ürünler  

 Alkollü Ġçecekler  

Tütün Mamulleri ve Alkollü 

Ġçecekler Düzenleme Kurumu 
Tütün mamulü 

Tablo 1.1: Üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili denetime yetkili kurumlar 
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Oyuncaklarla ilgili kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. Bakanlık merkez teĢkilatı 

tarafından oyuncakların kontrolü konusunda hizmet içi eğitim verilmiĢ ve bu konuda çevre 

sağlığı teknisyeni, doktor, mühendis vb. gibi bakanlık personeli kullanılmaktadır. 

Kontrolleri, 81 ilin Gıda ve Kontrol ġube Müdürlüklerinden eğitim almıĢ olan asgari iki kiĢi 

tarafından yürütülmektedir. Oyuncak analizleri için Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkez Laboratuvarı ve TSE Laboratuvarları‟ndan yararlanılmaktadır. 17.05.2002 tarihinde 

yayımlanan “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” (88/378/EEC) ölçütleri uygulanmaktadır.  

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, 19 Mart 2004 tarihi itibariyle fiilen tıbbi cihazlarla ilgili 

kontrollere baĢlanmıĢ, merkezde 5, Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara‟da 15 olmak üzere hâlihazırda 

50 denetçi tarafından bu denetimler yapılmaktadır. Bu denetimler, 4 yıllık lisans mezunu tıp 

doktoru, kimya mühendisi, gıda mühendisi gibi çeĢitli meslek gruplarından oluĢan personel 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu kontrollerde Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin 

laboratuvarlarından faydalanılmaktadır. Tıbbi cihazlarla ilgili aĢağıdaki mevzuata göre 

denetim yapılmaktadır: 

 

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC) 

 Vücuda YerleĢtirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/386/EEC) 

 Vücut DıĢında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC)  

 

30 Mart 2005 tarihinde 5324 sayılı Kozmetik Kanunu‟yla bildirim ve piyasada 

denetim sistemi uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ġl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan eczacılar ve 

çevre sağlık teknisyenleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Ġl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık 

ġubelerinde görev yapan doktor, eczacı ve çevre sağlığı teknisyenleri kullanılmaktadır.  

 

 ġikâyetlerin (Örneğin: ağır metaller içeren sabunlar, sürmeler hakkındaki ve 

tanıtımlarında iddia edilen etkinlikleri taĢımayan kozmetik ürünler hakkındaki 

Ģikâyetler vs.) değerlendirmesi için ürün bilgi dosyası denetimleri, 

 Geleneksel olarak yaygın kullanılan (örneğin kolonya gibi) suistimal edildiği 

düĢünülen ürünlerin dönemsel denetimi, 

 DeğiĢen AB direktifleri doğrultusunda güncellenen Yönetmelik eklerine göre 

kullanılmaması ya da limitli kullanılması gereken maddeleri içeren ürünler 

hakkında yapılan denetimler (Örneğin saç boyaları) Bakanlık Ġlaç ve Eczacılık 

Genel Müdürlüğü Kozmetik ġubesi tarafından yapılmaktadır. 23.5.2005 

tarihinde yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği ve Tebliğler dikkate alınmaktadır. 

 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı; içme ve kullanma suları, alkollü içecekler, enteral beslenme 

ürünleri, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları, tıbbi amaçlı diyet gıdalar, ilaç olarak kullanımı 

bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmıĢ ancak reçeteye tabi olmayan ürünler insan sağlığını 

etkileyen gıda, ilaç ve halk sağlığını tehdit eden diğer faktörlerle ilgili Ģikâyet ve ihbarları 

değerlendirilip, mevzuata göre iĢlem yapılmasını sağlar. 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Tarihi:18.10.1982 Sayısı:2709) 

 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Kanun Numarası: 3359 Resmî Gazete Tarih: 

15.5.1987; Sayı: 19461 ) 
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 Sağlık Bakanlığının TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. 

Sayısı:18251) 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (06.05.1930/1489) 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (26.09.2004) 

 Kozmetik Yönetmeliği R.G. Tarihi:23.05.2005 R.G. Sayısı:25823  

 Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik   R.G. Tarihi:17.02.2005 

R.G. Sayısı:25730  

 Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik   R.G. Tarihi:27.01.2005 R.G. Sayısı:25709  

 BeĢeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik R.G. 

Tarihi:23.10.2003 R.G. Sayısı:25268  

 BeĢeri Tıbbi Ürünler Ġmalathaneleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:23.10.2003 R.G. 

Sayısı:25268  

 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik   Resmî Gazete Tarihi: 17.05.2002 Sayısı: 

24758 

 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik  

 Kaplıcalar Yönetmeliği   R.G. Tarihi:24.07.2001 R.G. Sayısı:24472  

 

1.5. Gıda ve Gıda Üretim Yeri ile Ġlgili ġikâyet ve Ġhbarlar 
 

Gıda ile gıda üretimi ile ilgili Ģikâyet ve ihbarlar, diğer konularda olduğu gibi 

gerçekleĢir. Fark olarak 5179 sayılı Gıda Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıda 

Tebliğleri ve Gıda Kanunu‟na istinaden çıkarılan yönetmelikler kapsamında, Tarım ve Köy 

iĢleri Bakanlığı Merkez ve TaĢra teĢkilatı içerisinde yer alan Koruma Kontrol Müdürlükleri 

tarafından değerlendirilir. Belediyeler Kanunu, BüyükĢehir belediyelerine gıda denetimi 

konusunda yetki vermiĢtir. Bunun yanında insan ve toplum sağlığı açısından gerekli 

durumlarda Sağlık Bakanlığı‟nın, kendi görev alanı ve sorumlukları dâhilinde Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı‟nın da gıda denetim yetkisi vardır. 

 

Gıdaların, hammaddeden itibaren mamul ürün olana kadar yani tüketicinin sofrasına 

gelinceye kadar tüm aĢamalarda denetlenmesiyle tüketici sağlığının korunması 

amaçlanmaktadır. Hazır kıyma satıĢı, son kullanma tarihi geçmiĢ gıda maddesi, dökme tavuk 

satıĢı, damgasız et satıĢları, meyve ve sebzede ilaç kalıntısı, etiket bilgilerine uygunsuzluk 

gibi birçok konu Ģikâyet konusu olmaktadır. Rutin denetimler yanında sözlü veya yazılı 

ihbarlar da değerlendirilip Ģikâyet sahibine gerekli bilgiler verilir. 



 

 8 

 

Resim 1.1: Gıda denetiminin yapılması 

 

ġikayete konu gıda ise; üretim izinleri olup olmadığı, iĢ yerinin ruhsatının bulunup 

bulunmadığı, çalıĢan iĢçilerin portör muayenelerinin tam olarak yapılıp yapılmadığı, çalıĢan 

personelinin hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretimde katılan hammadde ve katkı 

maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadığı, üretilen gıdanın mevzuata uygun 

ve üretim izninde beyan etmiĢ olduğu ölçütlere uygun olup olmadığı, soğuk zincire, 

depolamaya, taĢıma koĢullarına uygun olup olamadığı gibi rutin denetim yapılır. ġikâyet 

konusu gıdadan örnek alınır ve laboratuvarlar analiz sonucuna göre iĢlem yapılır. Örneğin; 

Kaçak içki üreten bir iĢ yeri ile ihbar veya Ģikâyet geldiyse öncelikli olarak üretim izni, etiket 

ve iĢ yeri ruhsat bilgileri değerlendirilip içkilerden örnek alınır ve laboratuvara gönderilir. 

Tahlil sonucu gelinceye kadar yediemine alınarak satıĢına müsaade edilmez. Sonuçlar 

olumsuz ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ürün, çevreye zarar 

vermeyecek bir yöntemle imha edilir. 

 

Gıda üretimini yapan, depolayan, dağıtım ve satıĢını yapanlar sorumludur. Gıda 

üretim, satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimlerde bu yerlerin gerekli sıhhi ve 

hijyenik koĢullarını devam ettirip ettirmediği kontrol edilir, iĢ yerinde tespit edilen eksikliğe 

göre süreler verilmekte ve sürenin sona ermesinde mutlaka tekrar denetim yapılarak 

istenilenlerin yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. Süre sonunda tespit edilen eksiklikler 

giderilmemiĢse cezai iĢlem uygulanır.  
 

Firmalar; 5179 sayılı Gıda Kanununa göre, kodeks kapsamındaki ürünler için etiketle 

ve taahhütname ile baĢvurmaları halinde otomatik olarak üretim izni alabilmektedir. 

Ambalajında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‟nın verdiği üretim izninin tarih ve sayısı 

bulunması zorunludur; bu tarih ve sayı yoksa izinsiz üretilmiĢtir. Bu tür ürünleri üretenler ve 

satanlar tespit edildiğinde para cezası uygulanır. Eğer gıda, toplum ve insan sağlığına zararlı 

ise imha edilerek üreten, satan, dağıtımını yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurunda bulunulur.  
 

Ürünün öncelikle hijyen ortamda üretilip üretilmediğine, imalatta kullanılan 

malzemenin Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‟nın izniyle üretilip üretilmediğine bakılır. 

Örneğin; bir üretici tatlıya ceviz katar, bir diğeri fıstık, fındık vb. katar, az veya daha çok 

katabilir. Biri buğday unu kullanır, diğeri mısır unu, biri Ģeker, diğeri glikoz Ģurubu kullanır. 

Bu ürünlerin imalatında kullanılan katkı maddelerinin nevi ve oranı tebliğlerde belirtilen 

oranlar olmalıdır. 
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Gıda ile ilgili iĢletmelerin faaliyetleri esnasında yapılacak olan periyodik ve rutin 

denetimlerde gürültü yapılması, çevreye atıkların geliĢigüzel atılması veya hava kirliliğine 

sebep olunması gibi durumlarda mevzuatlar doğrultusunda denetimler yapılır ve sonuçlar 

değerlendirilerek gerekli iĢlemler yapılır. Gece faaliyet gösteren iĢ yerlerinin çalıĢma 

saatlerinde denetimleri yapılmalıdır. Gıda mevzuatına göre denetimlerde gizlilik esastır; 

ancak iĢlem sonucundan Ģikâyet ve ihbar sahibine bilgi verilmelidir. 

 

Gıda denetimini bünyesinde toplayan Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, telefon hattı 

kurarak tüketicilerin gıda ile ilgili bütün soru ve problemlerine cevap verilmesi 

planlanmıĢtır.  

 

Gıda denetiminde aĢağıdaki mevzuata ait ölçütler dikkate alınmaktadır: 

 

 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Kabul 

Tarihi: 27.05.2004/Yayımlandığı R.Gazete: 05.06.2004-25483)  

 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 

 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu Kabul Tarihi: 08 Mayıs 

1986 

 Yayımlandığı Resmî Gazete: 24.5.1957 - 9615 

 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yayımlandığı R.Gazete: 

16.05.1986-19109 

 Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 

(Yayımlandığı R. Gazete: 09.12.2007-26725) 

 Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik (Gıda ve Gıda 

ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve 

Denetimi ile ĠĢ Yeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik ve Gıda ve Gıda ile 

Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢ Yerlerinin ÇalıĢma Ġzni ve Gıda 

Sicili ve Üretim Ġzni ĠĢlemleri ile Sorumlu Yönetici Ġstihdamı Hakkında 

Yönetmelik ile bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmıĢtır) Yayımlandığı Resmî 

Gazete: 9 Haziran 1998- 23367  

 Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî 

Gazete: 10.07.1996–22692 

 Zirai Karantina Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 06.07.2003–25160  

 Zirai Karantina Tüzüğü Yayımlandığı R.Gazete 02.08.1964–11796  

 Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 

Kontrolü ve Denetimi Ġle ĠĢ Yeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete: 30.03.2005–25771 

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172  

 Kontrol Laboratuvarlarının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete: 23.06.2005–25854  

 

1.6. Ġhbar ve ġikâyetlerin Yapılma ġekli 
 

 Ġlgili kurumların telefon hattı aranarak,  

 Kurumların web sayfalarına elektronik posta adresine e-posta gönderilerek, 
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 Ġlgili kuruma bizzat gelip dilekçe ile baĢvuruda bulunularak, ihbar ve Ģikâyetler 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 1.2: ġikayetler telefon aracılığı ile yapılabilir. 

 

Dilekçenin kime / kimlere yazılacağına karar verildikten sonra, sade ve anlaĢılabilir 

bir içerikle olayın özü ve istem belirtilmelidir. Dilekçede isteme konu olan alan net bir 

Ģekilde tanımlanmalıdır.  

 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun amacı "Türk 

vatandaĢlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri hakkında Türkiye Büyük 

Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile baĢvurma haklarının kullanılmasıdır." Bu 

hakkın kullanılmasına yönelik olarak, kanunun 4. maddesinde "Dilekçede Bulunması 

Zorunlu ġartlar" baĢlığıyla "Türk vatandaĢlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya 

yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ile 

iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir." denilmektedir.  

 

 Dilekçeye, dilekçeyi yazanın adı, unvanı, açık adresi ve diğer iletiĢim bilgileri 

de eklenmelidir. Dilekçe sahibinin adı soyadı iĢ veya ikametgâh adresi ve 

telefon numarasının bulunması,  

 Yapılan ihbarın somut olaylara ve delillere dayanması (Ġhbarcının bilgi ve belge 

sunması daha etkili olur.),  

 ġikâyet ile ilgili bilgi ve belgenin mevcut olması durumunda bunların dilekçeye 

eklenmesi gerekir. Dilekçe metnine eklenmesinde fayda olan ekler varsa 

eklenmelidir. ġikâyete/isteme konu olan alanla ilgili tezi destekleyebilecek 

fotoğraf, harita, diğer bilgi ve belgeler dilekçeye eklenebilir. 

 

ġikâyetin, somut olaylara ve delillere dayanması gereklidir. Ġlgili kurumlara bizzat 

gelerek ihbar ve Ģikâyette bulunan vatandaĢlarımızdan kimlik bilgileri istenmekte, Ģikâyet 

formuna Ģikâyet konularıyla birlikte kimlik bilgileri de yazılıp imzalattırılmakta ve teyit 

formunun bir sureti Ģikâyetçiye verilmektedir.  

 

Telefonla yapılan ihbar ve Ģikâyetlerde ihbarcı veya Ģikâyetçiden kendisine 

ulaĢılabilecek bir telefon istenmektedir. Verilen telefondan ihbarcı veya Ģikâyetçi daha sonra 

aranmakta ve ihbar ve Ģikâyetinin doğruluğu teyit edilmelidir.  

 

Elektronik Posta (e-mail) ve dilekçe vasıtasıyla yapılan ihbar ve Ģikâyetler de teyit 

iĢlemi yapılmalıdır. 
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1.7. Ġhbarlar ve ġikâyetlerin Değerlendirilmesi 
 

3071 sayılı Yasanın 7. maddesinde, "Türk vatandaĢlarının kendileri ve kamu ile ilgili 

dilek ve Ģikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları baĢvuruların sonucu veya 

yapılmakta olan iĢlemin sonuçları dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde (60 gün) cevap 

verilir. ĠĢlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir." denilmektedir. 

Süre konusunda tartıĢmaya neden olmamak için dilekçede mutlaka tarih olmalıdır. 

Dilekçenin yazıldığı tarihin yanı sıra kamu kurumuna ulaĢtığı tarih de evrak kayıt numarası 

da dilekçenin takibinde önemlidir.  

 

Yasal süresi olan 60 gün içimde cevap alınamayan dilekçeler aynı makama tekrar 

yazılabileceği gibi, Türk Ceza Yasası'nın 230. maddesi uyarınca dilekçeye zamanında cevap 

vermeyenlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulabilir. Dilekçeye yasal 

sürede iĢlem yapılmazsa dilekçenin daha üst makamlara yazılabileceği gibi suç unsuru varsa 

Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda da bulunulabileceği unutulmamalıdır. 

 

Yeni Türk Ceza Kanunu‟nun 73. maddesine göre hakkına sahip kimseyi yetkili kimse 

olarak tanımlamıĢtır; ancak bu hakkın bir tüzel kiĢiye ait olması durumunda bu hakkı 

kullanmaya yetkili kimseden söz edilebilir. ġikâyete hakkı olanlar kural olarak suçtan zarar 

gören kiĢidir. Suçtan zarar gören, suçla haklı bir yararı ihlal edilen kimsedir. Suçtan zarar 

görenin küçük veya akıl hastası olması durumunda yasal temsilcileri onlar adına Ģikâyet 

hakkını kullanabilir. ġikâyet hakkı, kiĢiye sıkı Ģekilde bağlı haklardan olduğundan kural 

olarak miras yoluyla geçmez.  

 

Ġhbar ve Ģikâyetlerin değerlendirilebilmesi için mutlaka ihbar dilekçesinde isim adres 

ve telefon bilgilerinin bulunması ve verilen bu bilgilerin doğru olması gerekmektedir; aksi 

takdirde ihbar ve Ģikâyetler, değerlendirilmemektedir; ancak yapılan ihbar ve Ģikâyette, ispat 

edici belge ve bilgilerle desteklenmesi durumunda, ihbarcının veya Ģikâyetçinin teyit 

edilmesine gerek duyulmadan ihbar ve Ģikayet değerlendirmeye alınır.  

 

Ġhbar ve Ģikâyetlerin teyidinin yapılmasıyla birlikte rutin kontrollerdeki gibi ekipler 

oluĢturulur. Ġhbar ve Ģikâyetin kayıt altına alınmasıyla birlikte mümkün olan en kısa sürede 

Ģikâyet edilen adrese gidilerek dilekçede sözü edilen mahalde, ilgili kimselerin huzurunda 

gerekli incelemeler yapılmalıdır. Ancak iĢ yerinin açık olmaması, iĢ yeri sahibinin–ortağının 

veya temsilcisinin iĢ yerinde bulunmaması, iĢ yerini mesai saatleri dıĢında faaliyet 

göstermesi (ekmek fırını gibi) durumu göz önünde bulundurulmalıdır; aksi takdirde sağlıklı 

bir değerlendirilme yapılmaz.  

 

1.8. ġikâyet Dilekçesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Tahmin ve benzetmeye dayalı olarak yapılan Ģikâyetler yapılmamalı ve bu konuyu 

dikkat edilmelidir. 

 

Elde ciddi ve inandırıcı kanıtları bulunmadığı halde yapılan, tahmine, benzetmeye 

dayalı olarak yapılan Ģikâyet haksızdır. 
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YanlıĢlıkla isimsiz ve imzasız bir dilekçenin iĢleme konulması ve sonrasında da bu 

isnatların sabit olmadığının anlaĢılması durumunda, bu isimsiz ve imzasız dilekçenin iĢleme 

alınması sonrasında, iftira suçunun oluĢması gündeme geleceğinden, faili meçhul bir suç 

oluĢacaktır ve bu suça bir kayıt numarası verilerek savcılığa yollanması zorunlu hale 

gelecektir. 

 

Önceden olan bir olayın, belirli zamanlar beklenerek Ģikâyete konu edilmesi Ģikayet 

hakkının kötüye kullanılmasıdır. 

 

3071 sayılı Dilekçe Yasasının 4.maddesi ile iĢleme konulmayacak ve incelenmeyecek 

dilekçeleri düzenleyen 6.maddesi, 4483 sayılı yasanın iĢleme konulmayacak ihbar ve 

dilekçeleri düzenleyen 4.maddesi uyarınca, ihbar ve Ģikâyetlerin iĢleme alınmadan, imha 

edilmesi gereklidir. 

 

TCK‟ nın “Ġftira” baĢlıklı 267/1.maddesinde “Yetkili makamlara ihbar veya Ģikâyette 

bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, iĢlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruĢturma ve 

kovuĢturma baĢlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye 

hukuka aykırı bir fiil isnat eden kiĢi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

hükmü yer almaktadır, bu konuya dikkat edilmelidir. 

 

ġikâyet hakkının kötüye kullanıldığından söz edebilmek için Ģikâyet olunanı kasten ve 

zararlandırmak amacıyla yani kin ve garezle hareket ettiğinin gerçekleĢmesi gerekir. Öyle 

ise, haksız Ģikâyet nedeni ile açılan manevi tazminat davalarında, Ģikâyet eden kiĢi ceza 

davasında beraat etse bile, hukuk mahkemesinde açılan manevi tazminat davasında hüküm 

giyebilir.  

 

Öncelikle Ģikâyet hakkının Anayasal bir hak olduğu ve hukuken korunduğunu 

belirtmek gereklidir.  

 

Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun 158. maddesinin 1. fıkrası ihbar veya Ģikâyetin 

yapılabileceği makamları esas olarak Cumhuriyet BaĢsavcılığı veya kolluk güçleri olarak 

göstermiĢtir. Aynı madde içerisinde bu makamlar dıĢında da Ģikâyetin yapılabileceği 

makamlar gösterilmiĢ bulunmaktadır. Yani Valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye yapılan 

ihbar veya Ģikâyet ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir(CMK m. 158/2).  

 

Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak iĢlendiği iddia edilen bir suç 

nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluĢ idaresine yapılan ihbar veya Ģikâyet, gecikmeksizin ilgili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir (CMK m. 158/4). 

 

1.9. ġikâyet ve Ġhbarların Değerlendirilme AĢamaları 
 

ġikâyet ve ihbarların değerlendirilmesi Ģu aĢamalarda gerçekleĢmesi gerekir. 

 

 Yapılan Ģikâyet ve ihbarın kayıt altına alınır (Örneğin dilekçenin gelen evraka 

kaydı yapılır, sayı, tarh ve evrak numarası verilir.). 

 Dilekçe, kurum amiri tarafından ilgili personele sevki yapılır. 
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 Ġlgili kurum tarafından, yapılan ihbar ve Ģikâyeti teyit edilir.  

 Gerekli denetimler ve incelemeler yapılır. 

 Ġnceleme ve denetim esnasında, ölçümler yapılır, numune alınır, konu ile ilgili 

mevzuat incelenir. Bütün bu bilgi ve belgeler toplanarak raporlanır. Sonuçta 

aykırı bir durum varsa yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iĢlem baĢlatılır; aksi 

takdirde iĢlemler arĢive kaldırılır. 

 ġikâyet ve ihbar sahibine konu hakkında bilgi verilir. Bu bilginin elde belge 

olması sebebiyle yazılı olarak verilmesinde fayda vardır.  

 Her Ģikâyet ve ihbar iĢlemi farklı olabilir; ancak tüm iĢlemler, bu sıralamada 

değerlendirilir, denetim ve incelemede daha sağlıklı verilere ulaĢmak için daha 

ayrıntılı iĢlemler yapılabilir yani yapılan iĢlemler duruma ve mevzuata göre 

yorumlanıp çözüm üretilmelidir. Örneğin; hazır su ve gıda ile ilgili bir Ģikâyet 

söz konusu ise iĢlem farklı bir Ģeklide uygulanabilir. 

 

 
 

Bu şikâyet dilekçesini adım adım sonuçlandıralım. 

 

 Dilekçe ister posta ile ister elden getirilsin öncelikle genel evraka girerek kaydı 

yapılır sayı, tarih verilerek ilgili birime gönderilir. 

 Dilekçe, kurum amiri tarafından ilgili personele sevki yapılır. 

 

BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINA 

ĠSTANBUL 

 

AĢağıda açık adresini belirttiğim apartmanda 

oturmaktayım. Apartmanın zemin katında bulunan 

gazinodan gece gelen aĢırı derece gürültüden dolayı 

rahatsız olmaktayım. Gürültünün azaltılması için iĢ 

yeri sahibine sözlü olarak defalarca iletmemize 

rağmen gürültüde herhangi bir değiĢiklik olmadı. Bu 

durumun düzeltilmesi için gereğinin yapılmasını arz 

ederim. 
 

Saygılarımla. 

 
ADRES:    TARĠH 

Ad ve Soyad 

ĠMZA 

Telefon: 

Bir Dilekçe Örneği 
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 Ġlgili personel yapılan ihbar ve Ģikâyeti doğrular. Yani Ģikâyetin doğruluğu; 

adres, telefon numarası, dilekçede sözü edilen gazinonun olup olmadığı, 

bunların belediyeden izinlerinin olup olmadığı, Belediye Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü‟nden binanın oturma izni, gazinonun ruhsatlı (yetkili idareler 

tarafından, ilgili mevzuata göre iĢ yerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için 

verilen izin.) olup olmadığı araĢtırılır. Zaten izinleri yoksa her ikisine de iĢlem 

yapılmadan izin alınması için tebligat verilir. Ġzinleri varsa diğer iĢlemlere 

devam edilir. 

 Gerekli denetimler ve inceleme yapılır. 
 

Ġnceleme ve denetim esnasında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği‟ne göre gürültü ölçümleri yapılmalıdır. Yönetmeliğin yetki alanı içerisinde yer 

alan gürültü kaynakları bazında yaĢanan sorunlar nedeniyle oluĢan Ģikâyetlerin 

değerlendirilmesi veya programlı ve programsız yapılacak denetimlerde aĢağıdaki esaslara 

uyulur:  

  

Resim 1.3: Gürültü ölçüm cihazı 
 

 ġikâyeti değerlendirmek amacıyla yapılacak denetimde; belediye sınırları ve 

mücavir alan içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu‟na istinaden yetki devri 

yapılmıĢ olan, belediye ekiplerince (Yönetmeliğe göre, esas ve standartlara 

uygun ölçüm ekipmanı bulunan ve Çevre Denetim Birimi olan Belediyeler), 

belediye sınırları ve mücavir alan dıĢında yetki devri yapılan il özel 

idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde ise Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlükleri‟nce, gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum 

ve kuruluĢların da desteği alınarak yapılır.  

 ġikâyetleri değerlendirmesi; en az iki personelle gerçekleĢtirilir. Bu birimlerde 

Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun, ölçüm 

ekipmanının bulundurulması gerekir. 
 

Yapılan denetimlerde, Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aĢıldığının tespiti halinde, 

gürültü rahatsızlığına ve sınır değerlerin sağlanması için alınacak tedbirin özelliğine bağlı 

olarak süre verilir. Bu, yazılı olarak tebliğ edilir. 
 

Gürültünün sınır değerlerin altına alınması amacıyla, verilen sürenin sonunda 

değiĢiklik olmazsa mevzuatın belirlediği yaptırımlar uygulanır. 
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 ġikâyet ve ihbar sahibine konu hakkında yazılı olarak bilgi verilir. 

 Yapılan çalıĢmalar dosyalanarak, arĢivlenir. 

 

Resim 1.4: Gürültü ölçüm cihazı 

 

1.10. Çevre Hukuku 
 

Özellikle 20. yüzyılda yaĢanan bilgi ve teknolojik geliĢmeler, bu geliĢmelere bağlı 

olarak yaĢanan hızlı sanayileĢme, sanayi atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri, insan 

ve çevre sağlığını tehdit edici boyutlara ulaĢmıĢ, bu tehlike küresel ısınma, kuraklık, iklim 

değiĢikliği, içme suyu kaynaklarının azalması Ģeklinde göz ardı edilemeyecek seviyeye 

ulaĢmıĢtır. 

 

Çevre sorunlarındaki artıĢ aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini de 

ortaya çıkarmıĢ, çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye iliĢkin 

hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya baĢlamıĢtır. Ayrıca küresel bir 

boyut kazanan çevre kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileĢtirilmesi, doğal 

kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası 

antlaĢmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar 

çevre hukuku ile ilgili geliĢmelerdir.  

 

Çevrenin korunması ve çevre kirliliği problemi, kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı 

kalmamakta dünya üzerinde var olan diğer devletleri ve insanları da etkilemekte ve 

ilgilendirmektedir.  

 

Bunun tabii sonucu olarak çevre ile ilgili birtakım devletlerarası düzenlemelerin 

yapılması da zorunluluk olduğundan, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 

birtakım devletlerarası çalıĢmalar ve toplantılar tertip edilmiĢtir. 

 

Çevre hakkı ile ilgili geliĢmeler 1982 Anayasamızda da yer bulmuĢtur. Anayasamızın 

56. maddesinde “ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi 

geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın 

ödevidir.” hükmü yer almıĢtır. 
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09.08.1983 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu yayımlanmıĢtır. Bu Kanunu‟na 

istinaden birçok yönetmelik, genelge ve tebliğ yayınlanmaya devam etmektedir. Anayasa ve 

Kanun‟la hukuki güvence altına alınan, yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile 

ilgili uyulması gereken usul ve esasların denetimi, Çevre ve Orman Bakanlığının taĢra 

teĢkilatlanması ile daha da iĢlerlik kazanmıĢtır.  
 

2872 sayılı Çevre Kanununda (5491 ile değiĢik) idari yaptırım ön görülen çevre 

suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile ayrı bir boyut kazanmıĢtır. 

Dünya üzerinde ilk kez Türkiye‟de kabul edilen bir Ceza Kanunu‟nda yasanın amaçlarından 

birinin çevreyi korumak olduğu belirtilmektedir. 5237 sayılı Kanunun 181. maddesi 

Çevrenin Kasten Kirletilmesi hakkında hapis cezasını, 182. maddesi Çevrenin Taksirle 

Kirletilmesi hakkında adli para cezasını gerektirmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu “Bu 

kanun kapsamında kovuĢturma ve soruĢturma gereken bir fiilin ilgili makamlara 

bildirilmesini, hatta bu hususta gecikme gösterilmesi halinde ilgili kamu personeli hakkında 

da iĢlem yapılacağını” hüküm altına almıĢtır. Bunun anlamı, çevre kirliliği ile ilgili her 

tespitte konunun Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere 

Cumhuriyet Savcılıklarına bildirileceği, Savcılıkların talebine istinaden Sulh Ceza 

Mahkemeleri nezdinde kamu davası açılabileceğidir. 
 

Çevre kirliliği ile ilgili olarak herkesin yürütme organlarına müracaat hakkı vardır. Bu 

hak 2872 sayılı Çevre Kanununun 30. maddesinde yer alan “Çevreyi kirleten veya bozan bir 

faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere baĢvurarak faaliyetle ilgili 

gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. “ hükmü ile 

yinelenmiĢtir.  
 

Daha sağlıklı ve yaĢanabilir bir çevre, ancak bu konuda toplumsal bilincin artması ve 

herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahip çıkması ile mümkün 

olabilecektir. 

 

Resim 1.5: Çevrenin geliĢigüzel kirletilmesi 

 

1.11. Ulusal Çevre Mevzuatı 
 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Tarihi:18.10.1982 Sayısı:2709) 
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1.11.1. Kanunlar 
 

 2872 sayılı Çevre Kanunu (26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun‟la yapılan 

değiĢiklik yapılmıĢtır.) 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (06.05.1930/1489) 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (26.09.2004) 

 

1.11.2. Yönetmelikler 
 

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008-26898) 

 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 

tarih ve 26803 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan değiĢiklik (13.01.2005-

25699 ) 

 Çevre Denetimi Yönetmeliği  ( 05/01/ 2002- 24631) 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (17.07.2008-26939) 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (26.06.2007-26562) DeğiĢiklik 

(26.06.2007-26562) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) 

(07.03.2008-26809) 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19.04.2005-25791) 

 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (16.12.2003-25318) 

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (21/01/2004-25353) 

 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine KarĢı Suların Korunması Yönetmeliği 

(18/02/2004-25377) 

 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

(18.03.2004-25406) 

 Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değiĢik 98/70/AT) 

(11.06.2004-25489) 

 Çevre ve Orman Bakanlığı TaĢra TeĢkilatının Görevleri, ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik (08.08.2004-25547) 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31.08.2004-25569) 

 Araç Muayene Ġstasyonlarının Açılması, ĠĢletilmesi ve Araç Muayenesi 

Hakkında Yönetmelik (23.09.2004-25592) 

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(29.09.2004-25598) 

 Zirai Karantina, Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği (14.10.2004-25613) 

 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik (01.12.2004-25657) 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Yönetmelik  (816/12/2004-25672) 

 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (816/12/2004-25672) 

 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (26/12/2004-

25682) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31/12/2004-25687) 

 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği (13/01/2005-25699) 

 Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (17/02/2005-25730) 
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 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (03/ 03/2005-25744) 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31.05.2005-25831) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) 

(01/ 07/2005-25862) 

 Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 

Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik ( 08/07/2005-25869) 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/07/2005-25883) 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005-26005) 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/464/AB) 

(31/12/2005-26040) 

 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08.01.2006-26047) 

 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) (09/01/2006-26048) 

 Ġçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değiĢik 75/440/AB) (20.11.2005-

25999) 

 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

(22.07.2006-26236) 

 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17.05.2005-25818) 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19.04.2005-257919) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) 

(07.03.2008-26809) 

 

1.12. Türk Çevre Mevzuatının Yapısı 
 

Çevre ve Orman Bakanlığı olarak baĢta Çevre Kanunu olmak üzere tüm mevzuat ve 

uygulamalarda AB‟nin genel çevre politikalarında da yer alan hususlar ön planda 

tutulmuĢtur. Bunlar; 

 

 “Kirlilik Kontrolü” kavramı yerine “Kirliliğin Önlenmesi” kavramının ön 

planda tutulması, 

 Kirliliğin kaynağında önlenmesi, 

 Atıkların minimuma seviyeye indirilmesi, 

 Atıkla yönetiminde en iyi teknik ve teknolojilerin kullanılması, 

 Enerjinin verimli kullanılması, 

 Ġzleme-denetim sisteminin etkin uygulanması, 

 Kirleten öder prensibinin uygulanması, 

 “Sürdürülebilir Kalkınma Ġlkesi”nin dikkate alınması, 

 “Çevreye ĠliĢkin Bilgi” ve “Stratejik Çevresel Değerlendirme” kavramları, 

 Çevrenin korunmasında ekonomik araçlar kullanılması, 

 Çevre politikalarının oluĢumunda “katılım hakkı”, 

 Çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması, 
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 “Yüksek Çevre Kurulu”nun en üst düzeyde oluĢturulması, 

 Biyolojik çeĢitliliğin, ekosistemin, sulak alanların ve doğal kaynakların 

korunması, 

 Ġzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüklerine iliĢkin yeni düzenleme, 

 Atıkların yönetimi ile ilgili genel kurallar, 

 Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili genel kurallar, 

 Mali sorumluluk sigortası yapma yükümlülüğü, 

 Acil durum planlarının hazırlanması zorunluluğu, 

 Atık kabul tesislerinin kurulması zorunluluğu, 

 Gürültü ve titreĢim ile ilgili düzenleme, 

 Toprağın korunması, 

 Çevre görevlisi ya da çevre yönetim birimi kurma yükümlülüğü, 

 Çevre gönüllüsü kavramı, 

 Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesine iliĢkin hizmetlerin finansmanı 

için gelir kalemleri, 

 Arıtma tesisleri için enerji teĢviki, 

 Ayrı ayrı suç tanımları, 

 Her bir suç için fiilin ağırlığı ve niteliğine göre ayrı yaptırım,  

 Tesislerin/faaliyetlerin kurulması aĢamasında “Çevresel Etki Değerlendirmesi” 

çalıĢmalarıdır. 

 

1.13. Ulusal Çevre Mevzuatına Göre Alınması Gereken Ġzinler 
 

Ülkemizde 2872 sayılı Çevre Kanunu‟na istinaden yayımlanan yönetmeliklerde yer 

alan hükümler gereğince alınması gereken çevre ile ilgili izinler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince; ÇED Olumlu Kararı 

veya ÇED Gerekli Değildir, kararı, 

 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

gereğince; Emisyon Ġzni, 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Atık su Arıtma Tesisi Proje 

Onayı, Atık su DeĢarj Ġzni,  Atık su DeĢarj Ön Ġzni, 

 Atık su Bağlantı Ġzni/Bağlantı Kalite Kontrol Ġzni, Derin Deniz DeĢarj Ġzni, 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği gereğince; Tehlikeli Madde DeĢarj Ġzni/ Bağlantı Kalite Kontrol 

Ġzin Belgesi, 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Stabilize Arıtma Çamuru 

Kullanım Ġzni, 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince; 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

http://www.cevreonline.com/emisyon/emisyon_izin.htm
http://www.cevreonline.com/DES.F/kimtabi.htm
http://www.cevreonline.com/DES.F/derindeniz..htm
http://www.cevreonline.com/DES.F/st.ar.cam..htm
http://www.cevreonline.com/DES.F/st.ar.cam..htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/03/20080307-6.htm
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 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Atık Yönetim Planı  Atık 

TaĢıma Lisansı,  

 (Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Atıklar, Atık Yağlar, Atık Aküler, Bitkisel Atık 

Yağlar) Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ġzni Tehlikeli Atık Ara Depolama 

Tesisi Ön Lisansı ve Lisansı Tehlikeli Atık Bertaraf/Geri Kazanım Tesisi Ön 

Lisansı ve Lisansı, 

 Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında 

Tebliğ gereğince; Ek Yakıt Lisansı 

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi 

Ön Lisansı ve Lisansı 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Atık Akü Geçici 

Depolama Ġzni, Atık Akümülatörler Geri Kazanım Tesisleri Ön Lisansı/Lisansı 

 Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; (ÖTL) 

Ömrünü TamamlamıĢ Lastik (ÖTL) Geçici Depolama Ġzni  

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Bitkisel Atık Yağ 

Geçici Depolama Ġzni 

http://www.cevreonline.com/atik2/atiklarlailgiliizinler.htm
http://www.cevreonline.com/atik2/atiklarlailgiliizinler.htm
http://www.cevreonline.com/atik2/atiklarlailgiliizinler.htm
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda, kiĢilerden gelen Ģikâyet ve ihbarları mevzuata 

uygun olarak değerlendirip sonuçlandırabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢilerden gelen Ģikayet ve ihbarlar için 

resmî prosedür baĢlatınız. 

 Gelen Ģikâyet ve ihbarları kayıt altına 

almayı unutmayınız. 

 Kayıtlarda Ģikâyet ve ihbarın 

doğruluğunu teyit etmeyi unutmayınız. 

 Bununla ilgili doküman ve araç gereç 

ekipmanları hazırlayınız. 
 ġikâyet veya ihbarın niteliğine uygun 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbarı olay mahallinde 

inceleyiniz. 

 ġikâyet ve ihbarı yerinde inceleyip 

gerekli ölçümleri yapıp ve örnekleri 

alınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar ile ilgili tutanak 

tutunuz. 
 Tutanakları Ģikâyet mahallinde yazınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar ile ilgili rapor 

tutunuz. 

 ġikâyet ve ihbarla ilgili kontroller 

yaparak mevzuatlara uygun olarak 

raporlar hazırlayınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar inceleme 

sonuçlarını ilgili kiĢi/kiĢilere bildiriniz. 

 Resmî bir yazı ile Ģikâyet sahibini 

bilgilendiriniz. 

 Yazılan yazıdan bir örneğini Ģikâyet 

dosyasında arĢive kaldırınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar inceleme 

sonucunda ilgili kurumun verdiği kararı 

uygulayınız. 

 Mevzuata uygun yapılması gerekenleri 

Ģikâyetle ilgili olanlara tebliğ ederek 

uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla, ihbarcı tarafından herhangi bir kimse 

veya kurum hakkında yapılan yazılı ve sözlü bildirime,……………. denir.  

2. Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla, mağdur olan kiĢinin bu konuyla ilgili 

bildirimine,…………. ..denir. 

3. Dilekçeye yasal sürede iĢlem yapılmazsa, dilekçenin daha üst makamlara 

yazılabileceği gibi suç unsuru varsa ……………………….. suç duyurusunda da 

bulunulabilir. 

4. ġikayet dilekçesinde, dilekçeyi yazanın ………………,……… açık adresi ve diğer 

iletiĢim bilgileri de eklenmelidir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Kurum/kuruluĢlardan gelen ihbarları değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Resmî kurumların, çevre ve insan sağlığı ile ilgili ne tür resmî yazılar 

gönderebileceklerini araĢtırınız. 

 Resmî yazılar, hangi Ģartları taĢımalı, nasıl iĢlem yapılmalıdır, araĢtırınız. 

 Bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili formlar hangileridir, nasıl uygulama 

yapılır? AraĢtırınız. 

 Konuyla ilgili çeĢitli resmî yazı ve form örneklerinden oluĢan bir dosya 

oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. RESMĠ YAZILARLA YAPILAN 

BĠLDĠRĠMLER 
 

Çevre sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinde Ģikâyet, ihbar ve rutin denetimlerin 

yanında diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen yazılar doğrultusunda iĢ ve iĢlemler 

yapılıp, sonuçlandırılır. 

 

2.1. Resmî Yazı 
 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiĢilerle 

iletiĢimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeye 

resmî yazı denir.  

 

2.2. Resmî Belge 
 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiĢilerle 

iletiĢimlerini sağlamak amacıyla oluĢturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir 

standart ve içeriği olan belgelerdir. 

 

2.3. Resmî Bilgi 
 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiĢilerle 

iletiĢimleri sırasında metin, ses ve görüntü Ģeklinde oluĢturdukları, gönderdikleri veya 

sakladıkları bilgilere resmî bilgi denir 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.4. Elektronik Belge 
 

Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçları, 

bilgi ve iletiĢim teknolojisi ürünleri, gönderilen ve saklanan her türlü belge, elektronik belge 

olarak tanımlanır. 

 

Resmî yazıĢma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alıĢveriĢinin sağlıklı, hızlı ve 

güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla “Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hareket edilmek zorundadır. Bu 

yönetmelik, 02 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmî Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir; bütün kamu kurum ve kuruluĢlarını kapsamaktadır. 

 

2.5. Kamu Kurum ve KuruluĢları Arasında ĠletiĢim Yolları 
 

ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar, resmi yazıĢmalar, faks, internet yoluyla Ģikâyet ve 

ihbarlarda bulunulabilir. 

 

Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Resmî 

yazılarda sayı ve evrak kayıt numarası, tarih, konu ve gönderen, gönderilen makam bilgileri 

bulunmalıdır.  

 

Çevre ve insan sağlığına sakıncalı bir durumun olup olmadığı, yönetmelik 

çerçevesinde bu yazıĢmalar, elektronik ortamda da ( faks, internet) sorulabilir. Gelen belge 

ve bilgiler doğrultusunda aynı görev koĢulları yerine getirilir.Faks ile yapılan yazıĢmalarda, 

yazıda belirtilen hususlarda hemen iĢlem yapılabilir. Faks ile gönderilen mesajların beĢ gün 

içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir 

 

Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik 

posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon BaĢbakanlık 

tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazıĢmalar bu adresler arasında yapılır. 

 

Kamu kurum ve kuruluĢları elektronik ortamda yapılacak yazıĢmalarda, Resmî 

YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla 

gerekli düzenlemeleri yapabilir. 

 

Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak 

biriminde aldığı numaradır. Resmî yazıĢmalarda BaĢbakanlık tarafından belirlenen kodlama 

sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir Ģekilde 

ifade edilir. 

 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yapılmasında, diğer kurumlardan gelen resmî yazılar 

doğrultusunda, aynı Ģikâyet veya diğer rutin kontroller gibi iĢlem yapılarak, sonuçları yazıyı 

gönderen veya ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir.  
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Koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde, birçok farklı kurum ve 

kuruluĢlardan resmî yazılar aracılığı ile bilgi, görüĢ istenir. Örneğin, kum, taĢ ocakları 

ruhsatlandırılması, sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasında (bakkal, kahvehane, lokanta 

vb.) kurulacak olan sanayi bölgesinin, ithal edilen bir ürün ve maddenin insan ve çevre 

sağlığı açısından sakıncalı olup olmadığı diğer ilgili diğer kurumlardan sorulabilir. 

Mahkemelerde görülen davada çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı olup olmadığı 

hususunda görüĢ istenebilir. Ġçme ve kullanma suyu Ģebekesi, kanalizasyon arıtım 

ünitelerinin insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olup olmadıkları sorulur. Bu görüĢler, 

resmî kurumlardan, resmî yazılarla istenir. 
 

2.6. Kamu Kurum ve KuruluĢlarından Gelen Yazılara Göre 

Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler 
 

Böyle bir yazı geldiğinde, yapılacak iĢ ve iĢlemler Ģunlardır. 
 

 Yazılar evrak kayıda girerek kayıt numarası alınır. 

 Kurum amiri yazıyı okuyarak ilgili personele sevk eder. 

 Personel konu ile ilgili tarihler belli gideceği tarihi programa ekleyerek, gerekli 

hazırlıklarını yapar. 

 ĠĢ ve iĢlemlerle ilgili gerekli ekipmanların hazırlanması ve konuyla ilgili 

açıklamalar istenebilir. Örneğin su numunesi alınacaksa, numune ekipmanlarını 

ve çantası hazırlanır. Gerekli alet, ekipmanlarını ve evraklarını hazırlayıp, 

çantasına yerleĢtirir. ġayet farklı bir konu ise yönetmelikler incelenir ve 

yapılacak iĢ ve iĢlemler ne olacağı hakkında karar verilir ve konu ile ilgili 

açıklama, harita, plan, kroki vb. istenebilir. 

 ÇalıĢmalar komisyon olarak gerçekleĢecekse, kendi göre alanı ile ilgili tutulan 

tutanakta veya raporda paragraf açılması isteyerek görüĢ ve önerilerini 

mevzuata göre yazdırır. Yapılan çalıĢmalarda mevzuata aykırı ve istenmeyen bir 

durumda muhalefet Ģerhi düĢerek tutanak veya raporu imzalar. 

 ġayet daha sonra rapor Ģeklinde gönderilecekse gerekli bilgi ve belgeleri 

alınarak rapor hazırlanır. Hazırlanan rapora görüĢ ve kanaatlerini yazıp, imzalar 

ve kurum amiri tarafından üst yazı ile ilgili kuruma gönderilir. GörüĢ ve öneriler 

bildirilerken bilimsel çalıĢmalar, ölçüm, numune sonuçları gibi bilgi ve belgeler 

eklenebilir. 
 

2.7. BulaĢıcı Hastalıklar Ġlgili Bildirimlerde Yapılması Gerekenler 
 

Bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıklarla mücadele, birinci basamakta sunulan temel 

sağlık hizmetlerindendir. Amaç, bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıkları tedavi etmek ve bu 

hastalıklara karĢı bireyleri ve toplumu korumaktır. Mücadelenin örgütlenebilmesi için, 

çalıĢmaların her aĢamasında belirli kurallara uyulması ve ekip halinde çalıĢılması 

zorunludur. 
 

BulaĢıcı hastalıklarla mücadele görevi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) ile Sağlık 

Bakanlığı‟na verilmiĢtir. 1593 sayılı UHK‟nin 57‟nci maddesi bildirimi zorunlu bulaĢıcı 

hastalıkların neler olduğunu sıralamakta, 61 ve 62‟nci maddeleri kimlerin bu hastalıklarla 

karĢılaĢtığında “ihbar” yükümlülüğü olduğunu belirtmekte ve 72‟nci maddesi bu hastalıklar 

görüldüğünde alınacak tedbirleri belirtmektedir. 
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BulaĢıcı hastalıklarla mücadelede, Sağlık Bakanlığı, taĢrada il Sağlık Müdürlükleri 

yetkilidir. Gelen ihbarlar ve tesbit edilen vakalar ile ilgili çalıĢmalar yapılarak sonuçlar 

öncelikle Ġl Sağlık Müdürlüğü (BulaĢıcı Hastalıklar ġübesi ) ne raporlanır.   

 

ÇalıĢtığınız bölgede yaĢayanlardan bulaĢıcı hastalık bildirimi gelmiĢse yapılması 

gereken iĢleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

Hastalık sürveyansı (takibi), vakalar hakkında bilgi toplanmasıdır. Hastalık takibinin 

amacı; toplanan verileri analiz etmek ve vakaların sayısının azaltılabilmesi için ne yapmak 

gerektiğini belirlemektir. 

 

Hastalık takibi dört aĢamada gerçekleĢir: 

 

 Hastalık takip planı yapılması 

 Verilerin toplanması ve derlenmesi 

 Verilerin analizi 

 Eylem  

 

Hangi hastalıkların takip edileceği ve bu vakalara iliĢkin hangi verilerin toplanacağına 

karar verilmesidir. Halen birinci basamak sağlık kurumlarında Form 017 ile Toplum Sağlığı 

Merkezlerine bildirilir. 

 

Vakalardan esas olarak aĢağıdaki veriler toplanır: 

 

 YaĢ 

 Cinsiyet  

 Adres 

 AĢı bilgileri 

 Hastalığın sonucu 

 

Bu veriler; birinci basamak sağlık kurumlarına baĢvuran hastada bulaĢıcı hastalıkların 

teĢhis edilmesi ve baĢka bir sağlık kuruluĢu tarafından tanı konan vakalardan alınır. 

 

Birinci basamak sağlık kurumlarında, herhangi bir sağlık hizmetinin sunulabilmesi 

için gerekli olan altyapı, bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıklarla mücadele için de gereklidir. 

Bu altyapının kapsamı Ģöyle özetlenebilir: 

 

 Ev Halkı Tespit FiĢleri ve Bölgedeki YerleĢim Yerlerinin Krokisi 

 Düzenli Kayıtlar 

 Hizmet Ġçi Eğitim 

 

Sağlık Ocağında yapılan hizmet içi eğitimlerde bulaĢıcı hastalıklarla mücadeleye 

iliĢkin sorunlar, bir ekip olarak yapılması gereken iĢler ve ekip içinde her üyenin tek tek 

görev ve yükümlülükleri yerine getirmelidir. 
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2.7.1. Çevre Sağlığı Teknisyeninin BulaĢıcı Hastalıklarla Ġlgili Bildirimlerde 

Yapacağı ÇalıĢmalar 
 

Örneğin; bir bölgede Hepatit A hastalığı çıkmıĢsa ve bu konuda ilgili kurum 

bildirimde bulunmuĢsa; Çevre Sağlığı Teknisyeni Ģu iĢ ve iĢlemleri yapması gerekir. Hepatit 

A hastalığında, rezervuar insan, enfeksiyon kaynağı hastaların dıĢkı, idrar ve kanıdır. 

BulaĢma yolu fekal-oraldir. DıĢkıyla kirlenmiĢ su ve besin maddeleri ile geçiĢ çok önemlidir. 

Enfeksiyonun ortaya çıkmasından 1-2 hafta önce baĢlar, 7 gün sonraya kadar devam eder 

(Toplam 3 hafta kadar sürer. ). Kısaca, hastalık hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

 

Görev yaptığı sağlık kurumunda (Büroda);  

 

 Vakanın bulunduğu bölgeye iliĢkin su ve kanalizasyon Ģebeke durumunu 

incelenir. 

 Ev Halkı Tespit FiĢi  (ETF) ve varsa Aile Zarfı ile KiĢisel Sağlık FiĢlerini 

çıkartarak ailenin durumunu evin hela, su, konut yapısı gibi özelliklerini 

incelenir.  

 Diğer personelle birlikte Hepatit A vakası olan evin bulunduğu bölgedeki, 

bebek ve çocuk bulunan evleri ETF‟lerden tespit ederek risk altındakileri 

uyarmalıdır.  

 Bölgede yapılan geçmiĢ su analizlerine iliĢkin raporları incelenir.  

 Vakanın bulunduğu evin ve çevredeki evlerin içme suyu kaynakları ile 

kanalizasyon durumu incelenir.  

 Bölge krokisinde vaka adreslerini bölge haritasında iĢaretlenir. 

 

Sahada ; 

 

 KiĢisel hijyen ve çevre sağlığı Ģartlarının (su ve hela durumu) incelenmesi ve 

hataların düzeltilmesi, feçesin uygun kanalizasyon sistemine naklinin sağlanır.  

 ETF‟lerden içme suyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin uygun olmadığı tespit 

edilen yerlerde ıslah çalıĢmalarını kontrol eder ve riskli bölgelerden düzenli 

olarak analiz için su örneği alır ve bakiye klor ölçümü yapar. Klor 0,3 ppm‟in 

altındaysa ilgili kuruluĢlarla iĢ birliği yapılarak dezenfeksiyon yapılmasını 

sağlar.  

 Alternatif su kaynaklarından örnek alarak, laboratuvarda bakteriyolojik ve 

kimyasal analiz için gönderir. 

 Atıklara kireç kaymağı ile dezenfeksiyonunu sağlanır. 

 Su, çiğ meyve ve sebzeler için klor solüsyonu hazırlayıp, dağıtımını yapar. 

 Okul çevresinde açıkta yiyecek satıĢının önlenmesine yönelik çalıĢma yapar. 

 ġebeke suyu bulunmayan yerleĢim yerlerinde, suyun depolanması ve 

dezenfeksiyonu su deposunun periyodik olarak temizliği ve bakımını yaptırır. 

 Okul sağlığına yönelik, gerekli kontroller yapılarak Sağlık Birimleri ile iĢ birliği 

yapmaları sağlanmalıdır. Öğrencilere genel hijyen kurallarına uyması ile ilgili 

bilgilendirmeler çalıĢmaları yapılır. 

 Bölgede yaĢayanlara kiĢisel hijyen yönünden sağlık eğitimi yapılmalı, hastalığın 

bulaĢmasını önlemeye yönelik bilgilendirmeler yapılır.  
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 Umumi tuvaletlerin dezenfekte edilmesini sağlar.  

 HaĢerelere karĢı mücadele edilmesini sağlar. 

 Çöplerin, ağzı kapaklı ve standartlara uygun çöp kaplarında toplanmasını ve 

dezenfeksiyonu sağlamaya yönelik çalıĢmalar yapar. 

 

Yapılan bu çalıĢmaları ve sonuçlarını bir rapor Ģeklinde bir üst kuruma (Sağlık 

Müdürlüğü /BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürlüğüne) resmî yazıĢma kurallarına uygun olarak 

bildirir ve bir örneğini de ilgili dosyada muhafaza eder. 

 

2.8. Çevre ve Sağlıkla Ġlgili Terimler 
 

Çevre sağlığı hizmetlerinin verilmesinde aĢağıdaki terim ve kavramlar çok sık 

kullanılır. 

 

 Çevre  
 

Bir organizmanın var olduğu ortam ya da koĢullar. Bu çevre doğal fiziksel öğeleri, 

ayrıca organizmanın etkileĢtiği insan ürünü koĢulları içerir. 

 

 Cansız Çevre 
 

Doğadaki fiziksel ve cansız kimyasal unsurlar. Örnek;  toprak, su, atmosfer 

 

 Çevre Kirlenmesi 
 

Ġnsanların faaliyetleri sonucu, hava, su ve toprakta meydana gelen olumsuz 

geliĢmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, 

gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlar çevre kirlenmesidir. 

 

 Çevre Koruma 
 

Ekolojik dengenin korunması, havada suda, toprakta kirliliğin bozulmaların önlenmesi 

ve çevrenin iyileĢtirilmesi için yapılan tüm çalıĢmaları ifade eder. Ġnsanların, diğer canlıların 

sağlık ve doğal yaĢam temellerinin güvence altına alınması için gerekli önlemlerin 

bütünlüğünü ifade eden bir kavramdır. Potansiyel olarak tehlikeli atık maddelerin çevreye 

boĢaltılmasının asgariye indirilmesi ya da önlenmesi amacıyla kaynakların yönetimine çevre 

koruma denir. 

 

 Çevre Sağlığı  
 

Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyen çevredeki fizik, kimyasal, 

biyolojik ve sosyal etkilerin ne olduğunu ve nasıl kontrol edilebileceklerini inceleyen bilim 

dalıdır. 

 

 Çevre Analizi 
 

Belirli bir arazinin topografik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel özellikleri gibi çevresel 

özelliklerinin incelenmesidir. 



 

 29 

 Çevre Değerlendirmesi  
 

Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını ve çevresel etki 

raporunun hazırlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla yapılan incelemedir. 

 

 Çevre Dostu 
 

Ürünlerde normal olarak bulunan zararlı öğelerden bazılarını tasfiye etmek amacıyla 

tasarlanmıĢ ya da değiĢtirilmiĢ ürünleri ifade etmek için kullanılan terimdir. 

 

 Çevre Yönetimi 
 

Toprak, su ve hava gibi doğal kaynakların çevresel açıdan kabul edilebilir 

uygulamalar yoluyla kullanılmasıdır. 

 

 Çevre Yönünden Duyarlı Alan 
 

Bir ülkenin doğal yerleĢimleri ve süregelmekte olan tarımsal etkinlikleri korumak ya 

da modern, yoğun tarımdan geleneksel olana geçmek için özel önlemler almak gereğini 

duyduğu alanlar için kullanılan terimdir. 

 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi 
 

Yeni geliĢme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel 

etkilerinin, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve 

değerlendirilmesidir. 

 

 Çevresel Faaliyet 
 

Çevre kirliliğini önleme, azaltma ve çevre koruma amaçlı yapılan her türlü faaliyet 

çevresel faaliyettir (Ģebeke, arıtma tesisi ve katı atık imha veya bertaraf tesisi 

projelendirmesi, kurulması ve iĢletilmesi, ıslah çalıĢmaları, her türlü çevresel konu hakkında 

danıĢmanlık hizmeti verilmesi, çevresel etki değerlendirilmesi çalıĢmaları vb.). 

 

 Çevresel Ġstihdam  
 

Çevresel faaliyetlerde çalıĢan personel, çevresel istihdam olarak adlandırılmaktadır. 

KiĢiler, çevresel faaliyetlerin yanı sıra farklı iĢlerle de ilgileniyor olabilir. 

 

 Çevre Koruma Harcamaları  
 

Öncelikle/direkt olarak, üretim proseslerinden veya mal ve hizmetlerin tüketiminden 

kaynaklanan çevre kirliliğini azaltma, önleme ve yok etme amaçlı faaliyetler için yapılan 

harcamalardır. Kamu sektöründe; yönetim, izleme ve yürütme harcamaları dâhildir. 

 

 Doğal Kaynak 
 

Çevrede doğal olarak gerçekleĢen su, hava ve gaz gibi kaynaklardır. 
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 Doğrusal Kirletici Kaynak 
 

Bir doğru boyunca kirlilik emisyonu ya da deĢarjıdır. Tıkanık bir çevre yolunda yol 

boyunca hareket halindeki trafiğin oluĢturduğu hava kirliliği doğrusal bir kaynak oluĢturur. 

 

 Kirletici  
 

Havayı, suyu, toprağı ya da çevrenin herhangi bir ögesini kirleten; arzu edilmeyen 

etkilere yol açan katı, sıvı ya da gaz halindeki maddedir. Birincil kirleticiler gürültü ve lağım 

suyu gibi doğrudan oluĢmuĢ kirleticileri içerir; ikincil kirleticiler ise kirlenmiĢ ortamla 

tepkimeye giren birincil kirleticiler tarafından üretilir; Ozon gibi. 

 

 Kirletici Sızıntı  
 

Suyun toprağa gömülü katı atıkların arasından sızarken mevcut asılı ve çözünmüĢ katı 

maddeyi ve bakterileri emerek oluĢturduğu, bazen yeraltı sularına da karıĢabilen kirleticidir. 

 

 Bozulma 
 

Bir doğal kaynağın kirlenmesi sürecidir. 

 

 BozulmamıĢ Alan  
 

Ġnsan etkinlikleriyle değiĢtirilmemiĢ doğal alanlara denir. 
 

 Kirlilik ( Kirlenme ) 
 

Çevrenin; insan, bitki ve hayvan yaĢamı açısından tehlikeli ya da potansiyel olarak 

tehlikeli olacak Ģekilde kirlenmesi; bozulmayan ya da dağılmayan atık materyalin çevreye 

bırakılmasıdır. 
 

 Ekoloji  
 

Organizmaların, birbirleriyle ve çevreleriyle olan iliĢkileri inceleyen bilim dalıdır. 
 

 YaĢam Mekânı 
 

Belirli bir bitki ve hayvan topluluğu için elveriĢli nitelikteki nispeten bir örnek çevre 

koĢullarının oluĢturduğu sınırlı bir bölgedir. 
 

 Ekosistem  
 

Birbirleri ile ve cansız ortamla iliĢki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan 

topluluğudur. 
 

 YaĢam Ortamı [ Habitat ]  
 

Bir organizmanın yada organizma grubunun yerleĢtiği, fiziksel çevrenin görece bir 

örnekliliği ve ilgili bütün biyolojik türlerin sıkı etkileĢimi ile belirlenen doğal çevredir. 

YaĢama ortamı çöl, tropik orman, çayırlık alan, kutup tundrası yada buz denizi olabilir. 
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 Fauna  
 

Jeolojik bir dönemle yada yöreyle ilgili, insanlar dıĢındaki hayvanların tümünün 

yaĢamıdır. 
 

 Yenilenebilir ( Doğal ) Kaynak 
 

Kendini doğal biçimde yenileyen yada insan müdahalesiyle yenilenebilen, ağaç, hava 

yada su gibi doğal kaynaklar. 
 

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
 

GüneĢ enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, su enerjisi, biokütle enerjisi, gelgit 

enerjisi ve üretici nükleer enerji reaktörleri gibi kendiliğinden yenilenebilir, kullanmakla 

eksilmeyen enerji kaynaklarıdır. 
 

 Yenilenemez Kaynak  
 

Sınırlı olarak bulunan mineral gibi doğal, kural olarak cansız kaynaktır. 
 

 Uyum 
 

Canlı organizmaların çevre koĢullarının üstesinden gelme yeteneğidir. 
 

 Biyosidler  
 

Organizmaları öldürme yeteneğine sahip kimyasal maddeler; sterilize ediciler, 

dezenfektanlar ve temizleyicilerdir. 
 

 Bitki Öldürücü (Herbisit) 
 

Zararlı ot öldürücü ve yaprak dökücü olarak kullanılan kimyasal maddelerdir. 
 

 Kemirgen Öldürücü Ġlaçlar ( Rodentisit)  
 

Kemirgenleri öldüren kimyasal maddelerdir. 
 

 Pestisitler (Pestisit) 
 

Zararlı bitki ve hayvanları yok etmekte kullanılan, insan ürünü kimyasal maddelerdir. 

Böcek öldürücü, yaprak dökücü ve kemirgen öldürücü türden bazı tarım ilaçları insan 

faaliyetleri yada genel sağlık açısından tehdit oluĢturabilir. 
 

 Sanayi Alanı 
 

Sanayileri barındırmak amacıyla ve sanayi parkı kullanımına yönelik olarak 

planlanmıĢ, bir kentin içindeki yada yöresindeki alandır. 
 

 Kimyasal Kirlilik 
 

Gaz, katı ya da sıvı haldeki kimyasal maddelerin etkisiyle havada, suda ve toprakta 

oluĢan kirliliktir. 
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 Kent Merkezi  
 

Kentin en yoğun ve genellikle merkezi iĢ alanının bulunduğu bölgesidir. 

 

 Kent planlaması  
 

Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaĢım, toprak kullanımı, kentsel büyüme 

de dâhil, çeĢitli öğelerinin planlanması sürecidir. 

 

 Epidemiyoloji  
 

Bir nüfus topluluğundaki hastalıkların sıklıklarının ve yaygınlıklarının incelenmesiyle 

ilgili tıp bilimine denir. 

 

 Sağlık 
 

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla, "sadece hastalık ya da sakatlığın yokluğu değil; 

fiziksel, zihinsel ve toplumsal yönden tam bir iyilik hali"dir. 

 

 Hastalık Yapıcı 
 

Hastalık oluĢturan herhangi bir etki maddesi; genellikle bu terim, hastalığa yol açan 

canlı bir organizmayı anlatmakla sınırlı tutulmaktadır. 

 

 Hastalık Hızı  
 

Belli bir dönemde, belli bir alandaki belli bir nüfus açısından, belirli bir hastalığın 

beher 1.000 yada 100.000 kiĢi baĢına gerçekleĢme oranıdır. 

 

 Doğum Hızı  
 

Belirli bir grubun birim zamanda olarak ifade edilen doğum oranıdır. Belli bir alanda 

her 1.000 kiĢilik nüfus baĢına yıllık doğum sayısı ise "kaba doğum hızı" olarak adlandırılır. 

 

 Ölüm Hızı 
 

Yıl ortasındaki beher 1000 bireylik nüfus itibarıyla belli bir yılda gerçekleĢen 

ölümlerin sayısıdır. 

 

 Besin Zinciri 
 

Her halkanın bir öncekinden beslendiği ve enerji sağladığı, buna karĢılık bir sonrakine 

besin be enerji aktardığı organizmalar zinciridir. 

 

 EĢik Dozu 
 

Bir maddenin ölçülebilir bir etki yaratmak için uygulanması gereken ölçülebilir asgari 

dozudur.  
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 EĢik Sınırı Değeri 
 

Bir iĢçinin maruz kalabileceği ve kendisi için tehlikeli olmayan azami kirletici 

dozudur. 

 

 Maliyet Fayda Analizi 
 

Alternatif programları, potansiyel faydaları ve olası maliyetleri açısından 

değerlendirmeye yönelik bir analiz yöntemidir. 

 

 Tükenme 
 

Doğal kaynakların azalması, tükenmesi, kuruması, özellikle tüketim amacıyla 

kullanım, buharlaĢma yada sızıntı dolayısıyla su kaybıdır. 

 

 Tüketici 
 

Üretici organizmaları veya kendilerinden daha zayıf tüketicileri yiyerek enerji 

sağlayan canlılardır. Tüketiciler; birincil, ikincil ve üçüncül gibi sınıflara ayrılır. Birincil 

tüketiciler üreticileri yiyerek yaĢar. Ġkincil tüketiciler, birincil tüketicileri yerler vb. ot yiyen 

bir geyik, birincil tüketicidir; geyiği yiyen aslan ise ikincil tüketici olmaktadır 

 

 TaĢıyıcı 
 

Hastalık, parazit yada enfeksiyon taĢıyan organizmayı ifade eder. 

 

2.9. Hava Kirlenmesi Ġlgili Terimler 
 

 Hava Kirliliği 
 

Toz, gaz, sis, koku, duman yada buhar gibi kirleticilerin insan, bitki ve hayvan 

yaĢamına yada maddi nesnelere zara verecek yada yaĢamdan, maddi nesnelerden rahatça 

yaralanmasına engel olacak miktar, yoğunluk ve zamanda atmosferde bulunmasıdır. 

 

 Atmosfer Kirliliği 
 

Temelde insan faaliyetlerinin sonucu olarak doğrudan doğruya atmosfere verilen ya da 

atmosferde kimyasal tepkimeler sonucu oluĢan gaz ve partikül maddelerin yol açtığı kirlilik 

oranıdır. 

 

 Hava Kirliliği Denetimi 
 

Temiz hava ölçütlerinin ve standartlarının saptanması ve uygulanmasıdır. 

 

 Emisyon  
 

Gaz yada gaz ve partikül karıĢımlarının atmosfere verilmesidir. 
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 Emisyon Envanteri 
 

Belirli bir coğrafi alanda havaya boĢaltılan baĢlıca hava kirleticilerinin listesidir. 

Listeleme miktar (gün/ton) ve kirlilik kaynağı göz önüne alınarak yapılır. 

 

 Emisyon Standardı  
 

Belli koĢullarda belli bir kaynaktan yasal olarak boĢaltılabilen azami kirletici 

miktarıdır. BoĢaltım standardı olarak da adlandırılır. 

 

 Kirli Sis  
 

Önceleri duman (smoke ] ile sisin ( fog ] birlikle tanımlanması için kullanılmıĢtır. 

Daha sonra ise özellikle atmosferde fotokimyasal tepkimeye uğrayan otomobil egzozlarının 

ve diğer emisyonların yol açtığı kentsel alanlardaki fotokimyasal kirliliği anlatmak için 

kullanılmıĢtır. 

 

 Kurum 
 

Kısmi yanmadan oluĢan ince karbon parçacıkları ya da yüksek karbon içeriğine sahip 

parçacıklardır. 

 

 Toz 
 

Duman yada sisi oluĢturan zerrelerden daha büyük, havada asılı durabilen katı 

parçacıklardır. 

 

 Emisyon Ġzni 
 

Yakıt ve benzerlerinin yanması, sentez, ayrıĢma, buharlaĢma ve benzeri iĢlemlerle 

maddelerin yığılması, ayrılması, taĢınması gibi iĢlemler sonucu bir tesisten atmosfere 

yayılabilecek olan hava kirleticilerinin atmosfere verilebilmesi için sağlık bakanlığı ile bu 

kuruluĢun yetkili kıldığı mercilerden alınan izindir.  

 

 Asit Yağmuru  

 

Esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden 

kaynaklanan, sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emisyonlarının yol açtığı asit 

çökelmesidir. 

 

 Atmosfer Bulanıklığı (Tozluluğu)  
 

Belli bir yerin havasındaki yoğunlaĢmıĢ toz parçacıklarıdır. 

 

 Buhar  
 

Atmosfer ısı ve basıncında sıvı yada katı durumda bulunan maddelerin gaz halidir. 
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 DıĢ Kaynaklı Kirlilik  
 

Uzaktaki bir hava kirlilik kaynağı nedeniyle oluĢan yerel hava kirliliğine denir. 

 

 Bölge Isıtması 
 

Belirli bir sayıdaki konut yada iĢ yerine ısıtma sağlamak üzere, merkezi olarak kurulan 

sistemdir. 

 

 Sera Etkisi 
 

BaĢta karbon dioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır 

bir etkiye sahiptir; ıĢığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artıĢına yol açar. Atmosfer ile yer 

arasındaki ısı dengesi, sanayileĢmedeki ve fosil yakıtların yanmasındaki artıĢtan kaynaklanan 

atmosferik karbon dioksit artıĢlarından etkilenir; bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. 

Bu geliĢmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniĢ kapsamlı sonuçlar 

doğuran iklim değiĢmelerine yol açmasından korkulmaktadır. 

 

 Azot Döngüsü 
 

Atmosferdeki azotun bitkiler tarafından özümlenmesi, sonra topraktan geçerek 

atmosfere dönmesi sürecidir. Azot, proteinlerin önemli bir bileĢenidir; bu nedenle hem 

bitkiler hem de hayvanlar için gereklidir. 

 

 Baca Atıkları  
 

Sanayi bacalarından yayılan gazlar ve asılı parçacıklardır. 

 

 Baca Gazı 
 

Yanmadan sonra bacalardan çıkan ve azot oksitleri, karbon oksitleri, su buharı, sülfür 

oksitleri, parçacıklar ve birçok kimyasal kirletici madde içeren dumandır. 

 

 Duman  

 

Söz gelimi kömür gibi bir yakıtın eksik yanması sonucunda oluĢan, minik 

parçacıklardan ibaret, gözle görülebilir gaz halindeki süspansiyondur. Buharların 

yoğunlaĢmasından yada kimyasal tepkimeden oluĢan, genellikle 5 mikrondan küçük, 

solunabilir ve bulut görünümündeki uçucu katı parçacıklardır. 

 

 Duman Ölçer 
 

Baca ve egzoz gazlarının yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıttır. 

 

 Ekosfer 
 

Yeryüzünün canlıları içeren bölümü; biyosfer ve karĢılıklı etkileĢimin söz konusu 

olduğu atmosfer, hidrosfer ve litosfer kesitli katmanı. 

 



 

 36 

 Rahatsız Edici Koku  
 

Genellikle aminlerin, merkaptanların yada sülfür bileĢiklerinin varlığından 

kaynaklanan, doğal nedenlerin yada endüstriyel iĢlemlerin yol açtığı, arzu edilmeyen 

kokulardır. 

 

 Ortam Havası  
 

Çevreleyen atmosferin iĢgal ettiği sınırı belli olmayan bölge, soluduğumuz havadır. 

 

 Uçucu  
 

Nispeten düĢük ısılarda buharlaĢabilen maddeler. 

 

 Uçucu Alerji Yapıcılar 
 

Alerjik hastalıklara yol açan bitki tozu ve polen gibi havadan gelen alerji yapıcılardır. 

 

 Uçucu Kül  
 

Baca gazının taĢıdığı düĢük yoğunlukta, yanıcı olmayan parçacıklardır. 

 

 Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 
 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen aĢılmaması gereken, bütün 

ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalama-sının aĢmaması gereken değerdir. 

 

 Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 
 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre, maksimum günlük ortalama 

değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları, sayısal değerlerin büyüklüğüne göre 

dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının %95'ini aĢmaması gereken değerdir. 

 

2.10. Gürültü Kirliliği ile Ġlgili Terimler 
 

 Gürültü Kirliliği 
 

Ġnsanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen 

seslerdir. Gürültü kirliliğinin baĢlıca kaynakları arsında uçakların çalıĢması, yol trafiği, 

inĢaat ve ağır donanım bulunmaktadır. 

 

 Ses Basınç Düzeyi  
 

Desibel (dbA) olarak ölçülen ses yoğunluğudur. 

 

 Ortam Gürültüsü  
 

Belli bir çevrede, fondaki gürültüdür. 
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 Desibel (db)  
 

Sesin Ģiddetinin ölçülmesinde kullanılan uluslar arası birimdir. Kısaca desibe (dB ) 

olarak yazılır. Ġnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle 

vurgulandığı bir ses değerlendirilmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolünde çok 

kullanılan dbA birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirilmesi ile ilgilidir. 

 

 Trafik Kirliliği  
 

Trafiğin yoğunlaĢması ile artan ve araçlardan kaynaklanan atmosfer ve gürültü 

kirliliğinin oluĢturduğu kirlilik bütünüdür. 

 

2.11. Katı Atıklarla ile Ġlgili Terimler 
 

 Atık  
 

Çevrede baĢkalaĢmaya yol açacak miktarda çevreye boĢaltılan, sıvı, katı, gaz ya da 

radyoaktif istenmeyen her tür maddedir. 

 

 Kaba Kirlilik  
 

Ağırlık yada yoğun kirlilik; bir inçin 1/8 'inden daha büyük boyutlu, istenmeyen 

herhangi bir maddedir. 

 

 Katı Atık  
 

Katı özellikleri taĢıyan her türlü atık maddeye denir. 

 

 Katı Atık Yönetimi 
 

Katı atıkların toplanmasını, iĢlenmesini ve tasfiyesini, ayrıca yeniden iĢlenerek 

kullanılmasını planlı biçimde denetleme sistemidir. 

 

 Evsel Katı Atık  
 

Enfekte olmamıĢ yemek atıkları ile meyve, sebze vb. mutfak atıklarını kapsamaktadır. 

 

 Belediye Katı Atıkları 
 

Belediyeler tarafından toplanıp kontrol edilen yerleĢim yerlerinden, ticari iĢletmeler ve 

bürolar ile pazar yeri, hal, park, bahçe ve cadde/sokaklardan kaynaklanan atıklardır (yiyecek, 

tekstil, plastik, deri, ağaç, metal, cam, kül vb.). 

 

 Endüstriyel Katı Atık  
 

Üretim sırasında ürünler dıĢında ortaya çıkan, üretimde veya baĢka bir Ģekilde 

değerlendirilen, satılan veya nihai olarak bertaraf edilen katı atıklardır. 
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 Çöp 
 

Evlerden yada ticari amaçla gıda hazırlanması ve kullanılmasından kaynaklanan 

hayvan, sebze ve meyve atığı; genelde tüm atık ürünler için kullanılır. 

 

 Çöp BoĢaltma 
 

Çöpün açık alanlara dökülmesidir. 

 

 Çöplerin Toplanması  
 

Ev ve iĢ yerlerinin önünde biriktirilen çöplerin, uygun bir sıklıkta çöp toplama aracı 

tarafından toplanmasıdır. 

 

 Çöplerin TaĢınması  
 

Toplanan çöplerin görünüĢ, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler yönünden çevreyi 

kirletmeyecek Ģekilde kapalı özel araçlarda taĢınmasıdır. 

 

 Çöplerin Bertarafı 
 

Evlerden ve iĢ yerlerinden toplanan çöplerin toplum ve çevre sağlığına zarar 

vermeyecek bir Ģekilde imha edilmesidir. 

 

 Çöp Islahı  
 

Katı atığın yararlı ürün haline getirilmesine denir. 

 

 Çöplük 
 

Çöp gibi katı atıkların boĢaltılıp üstü açık bırakıldığı atık tasfiye alanıdır. 

 

 Çürüme 
 

Anaerobik haldeki maddenin organik ayrıĢması; bu süreç sonunda kötü kokulu gazlar 

ve oksitlenmesi tamamlanamamıĢ ürünler oluĢur. 

 

 Gübreler 
 

Ekinlerin büyümesini sağlamak için toprağa eklenen maddelerdir. Doğal inorganik 

gübreler hayvan gübresi, kompost ve talaĢ içerir; inorganik gübreler ise ezilmiĢ kireçtaĢı, 

alçıtaĢı, kükürt ve kaya fosfatı içerir. Bunun yanı sıra sentetik olarak üretilen büyük 

miktarlarda azot, potasyum, fosfor ve sülfür bileĢikleri kullanılır. 

 

 Açığa Çöp Dökme 
 

Atıkların rahatsız edici kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak biçimde 

alanlara dökülmesidir. 
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 Açık Alan  
 

Ġmar görmemiĢ ya da konutlardan ve diğer yapılardan nispeten arınmıĢ toprak parçası; 

insanın faaliyet gösterdiği çevrenin karĢıtı olan arazi de bu kavrama dâhildir. 

 

 Alıcı 
 

Kirlilikten dolayı belirli risklere maruz bulunan canlı ya da cansız nesneye denir. 

 

 Atığın Yeniden ĠĢlenmesi 
 

Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve iĢleme tabi tutulmasıdır; 

kâğıdın, camın, alüminyumun ve plastiğin yeniden iĢlenmesi gibi. 

 

 Örtü Malzemesi  
 

Katı atıkların dökülüp bırakıldığı çukurlarda, çukurların üzerini örtmekte kullanılan 

toprağa denir. 

 

 Tesviye 
 

ĠĢlevsel olarak toprak yüzeyi ve altı drenaj modelleri kurmak ve toprak erozyonunu 

asgariye indirmek, görünüĢü iyileĢtirmek, sulamayı kolaylaĢtırmak ya da fazla toprağı en 

yararlı biçimde dağıtmak için bir yerin profilinin yeniden oluĢturulmasıdır.  

 

 Yıkıntı 
 

Herhangi bir yapının tahribi sonucunda ortaya çıkan kayaların, kerestenin, molozun, 

tuğlaların, taĢların vb. oluĢturduğu birikintidir. 

 

 Kalıntı 
 

Katı atığın iĢlenmesi sonucunda ortaya çıkan nihai ürün; yakma iĢleminden sonra 

fırında oluĢan katı maddelerden ibaret kalıntıdır. 

 

 Tehlikeli Atıklar 
 

Gereğince yönetilmediği takdirde insan sağlığı ve çevre için tehlike oluĢturan, 

hastalığa yada ölüme yol açabilen maddeler içeren atıklardır. Özellikle hidrokarbonlar gibi 

tutuĢabilir atıklar, asitler ve alkaliler gibi aĢındırıcı atıklar, kendiliğinden tepkimeye yatkın 

reaktif atıklar, tarım ilaçları, arsenik bileĢikleri, radyoaktif bileĢikler, kadmiyum bileĢikleri 

vb. 

 

 Düzenli Depolama Tesisi 
 

Düzenli depolama yöntemi, atıkların titizlikle seçilmiĢ ve hazırlanmıĢ bir alana 

sistematik olarak yayılıp sıkıĢtırıldıktan sonra üzerlerinin günlük olarak örtülmesidir. 

Düzenli depolama tekniğinde sızıntı sularını, yağıĢ sularını ve çöp gazlarını kontrol altında 

tutmak gereklidir. 
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 Yakma  
 

Çöplerin özel bir Ģekilde projelendirilmiĢ fırınlarda yakılmasından ibarettir. Yakma 

iĢleminde baĢlıca hedefler çöpleri çevreye zarar vermeyecek Ģekilde stabil hale getirmek ve 

çöplerin hacmini azaltmak olarak sayılabilir. 

 

 KompostlaĢtırma  

 

Çöplerin biyolojik olarak parçalanabilen %40-60'lık kısmının (fermente olabilen 

kısmı) stabil ürüne dönüĢtürülmesidir. Kompost ise, organik esaslı katı atıkların 

oksijenli/oksijensiz ortamda ayrıĢtırılması suretiyle üretilen toprağın kalitesini iyileĢtirici 

maddeyi ifade eder.  

 

 Geri Kazanım ve/veya Yeniden Kullanım 

 

Katı atık içindeki kâğıt, plastik, cam vb. yeniden değerlendirilebilir nitelikteki 

maddelerin bir iĢleme tabi tutularak veya tutulmadan ekonomiye tekrar kazandırılması 

iĢlemidir. 

 

2.12. Atık Sularla ve Arıtımı ile Ġlgili Terimleri 
 

 Su Kirliliği 

 

Suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarlarda kimyasal, fiziksel ya da biyolojik 

maddelerin katılmasıyla kalitesinin bozulmasıdır. Su kirlenmesinin en yaygın kaynakları; 

yetersiz evsel atık su arıtma tesisleri, endüstriyel atıkların boĢaltılması, yüzeysel akıĢ, 

madencilik faaliyetleri ve sulamadır. 

 

 Su Koruma  

 

Konutların, sanayinin ve tarımın tükettiği su miktarının azaltılmasına yönelik 

programlar ve yöntemlerdir. Uygulama örnekleri genellikle yüzeysel akıĢın yeniden 

kullanılması, rezervuarlardaki buharlaĢmanın azaltılması ve yeniden iĢlenmiĢ suyun 

endüstriyel amaçlarla kullanılması gibi alanlarda görülür. Çifte boru tesisatı sisteminin, 

gelecek yıllarda suyun yeniden iĢlenme yüzdesinin artması sonucunu doğurması 

beklenmektedir. 

 

 Atık Su 

 

Konutların pis su ve lağım sularından, endüstriyel sıvı atıklardan ve sel sularından 

kaynaklanan sıvı atıklara denir. 

 

 Endüstriyel Atık Su  

 

Endüstri kuruluĢlarından ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü iĢlem 

ve yıkama artığı suları, proses suları, kazan ve soğutma sularıdır. 
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 Evsel Atık Su  

 

Ġnsanların günlük normal yaĢam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle 

oluĢan atık sulardır. 

 

 Ötrofikasyon 

 

Atıklarla gelen aĢırı besin maddelerinin vejetasyonu uyarmasıyla göllerin çözünmüĢ 

oksijen yokluğu sonucunda ölmesine kadar gidebilen yaĢlanma sürecidir. 

 

 Vejetasyon 
 

Bitkinin tohumdan geliĢip tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süreyi ifade 

eder. 

 

 Petrol Kirliliği 

 

Petrolün taĢınması ya da çıkarılması sırasında büyük ölçüde dökülme ya da sızma 

sonucunda kıyı sularının ve bölgelerinin petrolle kirlenmesidir. Bu tür kirlenme kuĢ 

ölümlerine, deniz kabuklularının kirlenmesine ve kıyı bölgelerinin bozulmasına yol açar. 

 

 Petrol Sızıntısı  

 

Gemilerin limanlardaki faaliyetlerinin yol açtığı, su yüzeyindeki nispeten küçük 

miktarlardaki petroldür. 

 

 Yeniden Kullanılan Su 

 

Proseste ya da iĢletmenin herhangi bir bölümünde kullanıldıktan sonra arıtılarak ya da 

arıtılmadan sistemde tekrar kullanılan su miktarıdır. Sürekli devir daim eden soğutma ve 

kazan suyu miktarı dâhil değildir. 

 

 Proses  
 

Maddelerin iĢlenmesi ya da üretilmesinde uygulanan yöntem ve art arda gelen 

birbirine iliĢkin iĢlemler dizisidir. Örnek; sülfürik asit üretim prosesi kükürtün önce SO2'ye 

dönüĢtürülüp ardından SO3'e yükseltgenmesi ve sonunda bunun su ile tepkimesinden oluĢur. 

 

 Proses Suyu 
 

Maddelerin iĢlenmesi ya da üretilmesi sırasında ve fabrika içindeki proses 

ekipmanların temizliği için kullanılan su miktarıdır. 

 

 Atık Su Yönetimi 
 

Ġnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi, iĢlenmesi ve 

tasfiyesiyle ile ilgili sistemler geliĢtirilmesi ve uygulanmasıdır. 
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 Tasfiye  

 

Bir maddenin tasfiyesi ya da iĢleme uğratılması sürecidir. Atık tasfiyesi, atık suyunun 

iĢleme tabi tutulması ve katı atıkların iĢlenmesini ifade eder. 

 

 Alıcı Sular 

 

ĠĢlemden geçirdikten sonra sıvı ya da katı kirleticilerin içine boĢaltıldığı su 

oluĢumlarıdır. 

 

 Açık BoĢaltım 

 

ĠĢlem görmüĢ ya da görmemiĢ atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya 

alıcı ortama ileten taĢıyıcı ya da boru hattıdır. 

 

 Ana Kanal 
 

Büyük bir bölge için kolektör iĢlevi gören lağım kanalıdır. 

 

 Kanalizasyon ġebekesi 

 

Atık suları toplamaya, uzaklaĢtırmaya ve arıtma tesislerine ya da deĢarj edilen yere 

iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluĢan sistemdir. 

 

 Ġçme ve Kullanma Suyu ġebekesi 

 

Ġnsanların günlük faaliyetlerinde; içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için 

kullandıkları suyun dağıtımı için kullanılan borulu sistemdir. 

 

 BirleĢik Kanalizasyon  

 

Atık suyun ve sel suyunun toplanmasına yarayan tek bir kanalizasyon sistemidir. 

 

 Kanalizasyon Kapasitesi 

 

Bir kanalizasyon borusunun tutabileceği azami atık su miktarı; beher gün için kiĢi 

baĢına belli sayıda galon olarak ifade edilir. 

 

 Kanalizasyon Sistemi  

 

Atık suyun toplanmasında, iĢlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanımdır. 

 

 Deterjanlar 

 

Yaygın olarak kullanılan yüzey aktif temizleme maddesidir. Bakterileri ve 

organizmaları da yok eden deterjanlar su kirliliğinin baĢlıca nedenlerinden biridir. 
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 DıĢkı Organizmaları  
 

Ġnsanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bakteri grubu; bu organizmaların 

çevre sularındaki varlığı, hastalık yapan organizmaların da bu sularda varlığının iĢareti 

olarak kabul edilmektedir. 
 

 Kullanma Suyu  
 

AĢırı mineral ya da tuz yoğunluğu taĢımayan, insan, hayvan ya da bakterilerle ilgili 

zararlı madde birikimi içermeyen, insanların tüketmesine elveriĢli sudur. 
 

 Temizleme 
 

Organik, ayrıĢabilen materyalin sabit, kararlı materyale dönüĢtürülmesi iĢlemi; lağım 

suyu iĢleme sürecinin bir bölümü; suya uygulandığında, bu iĢlem klorlama ya da 

havalandırma gibi iĢlemlerle zararlı bakterilerin yok edilmesi anlamına gelir; hava açısından 

ise “atmosferin parçacıklardan temizlenmesi” demektir. 
 

 Kendi Kendine Temizlenme ( Özarıtım )  
 

Bir su oluĢumunun organik atıklarla kirlendikten sonra yeniden arınma konusundaki 

doğal yönelimidir. 
 

 Suyla TaĢınan Hastalıklar 
 

Genellikle kirlilik bulaĢmıĢ suyla taĢınan kolera, tifo, çiçek, dizanteri, mide ve 

bağırsak iltihabı, hepatit gibi salgın hastalıklardır. 

 

 Suyun Sızması  
 

Suyun kayalardan ya da topraktan aĢağılara doğru sızarak (süzülerek) inmesidir. 

 

 Suyun Tekrar Kullanımı  
 

Atık suyun arıtımından sonra alıcı ortama deĢarj edilmeyip özellikle sulama amacıyla 

kullanılmasıdır. 

 

 Suyun Temizlenmesi 
 

Ġçme suyu üretmek için gerekli yöntemlerin bir parçası olarak filtrasyon, kimyasal 

iĢlemler, damıtma ya da dondurma iĢlemleri yoluyla suyun iĢleme tabi tutulmasıdır. 

 

 Süzme 
 

Sıvı atık arıtımında kullanılan, bakterileri ve diğer organizmaları azaltırken 

çökelmemiĢ atık maddeyi ve kolloidleri ayıran ve atığı taneli maddelerden oluĢan bir 

katmandan geçirerek süzme sağlayan iĢlemdir. Lağım suyu arıtım filtreleri genellikle kumlu 

filtrelerdir, basınçlı süzme ise çamurun suyunun ayrılmasında kullanılır. 
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 Süzülme 

 

Yüzeyden akan suyu toprağın soğurması; toprağın suyu akarsulara ve yüzey 

akıntılarına aĢamalı olarak bırakan bir depo gibi iĢlev görmesine olanak sağlayan süzülme 

(sızma) sürecidir. 

 

 Yer Altı Suyu  

 

Yerüstü [yüzey] su kaynaklarından sızıntı ya da yağmur yoluyla yenilenen, yer 

yüzeyinin altında yataklanan su oluĢumlarıdır. 

 

 Yer Altı Suyu Kirliliği  

 

Yeraltı suyu kirliliğinin baĢlıca kaynakları lağım suyu tesisatı, lağım çukurları vb. ile 

kıyı bölgelerinde tuzlu su sızıntılarıdır. 

 

 Yerüstü Suyu (Yüzey Suyu) 

 

Okyanuslar da dâhil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniĢ 

kapsamlı terimdir. Dar anlamıyla ise akarsu yataklarında bulunan suyu ifade eder. 

 

 Yıllık BoĢaltma Sınırı  

 

Kirlilik kaynağından bir yılda salınabilecek maksimum atık miktarıdır. 

 

 Yüzeysel AkıĢ 
 

Yeryüzünde akarak ya da toprak yüzeyinden sızarak yüzeydeki su oluĢumlarıyla 

yeniden birleĢen su ve yağmur suyudur. 

 

 DeĢarj 

 

ArıtılmıĢ olsun olmasın, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama 

(nehir/dere, göl vb.) (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik 

yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir Ģekilde yeraltına 

boĢaltılması iĢlemine denir. 

 

 DeĢarj Ġzni  

 

Alıcı ortamlara her türlü evsel veya endüstriyel nitelikteki atık suların deĢarjı için 

mahalli çevre kurullarının alacağı karar ve görüĢler doğrultusunda BüyükĢehir Belediye 

hudutları içerisinde BüyükĢehir Belediye BaĢkanlıkları, BüyükĢehir Belediye hudutları 

dıĢında ise mahallin en büyük mülki amirinin verdiği izindir.  Alıcı su ortamının çok yoğun 

bir Ģekilde kirletilmiĢ olduğu yörelerde doğrudan alıcı su ortamına yapılacak deĢarjlar için, 

deĢarj izni Çevre Bakanlığının uygun görüĢü alınarak verilir. 
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 Derin Deniz DeĢarjı  
 

Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalıĢmaları ile tespit edilen alıcı 

ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık 

suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deĢarj edilmesidir. 
 

 Fosseptik  
 

Atık suların toplanması için yeraltında açılmıĢ ve sızıntıyı önlemek amacıyla kaplama 

yapılmıĢ çukurlardır. Bu çukurlar doldukça vidanjörlerle boĢaltılır. 
 

 Arıtma Çamuru 
 

Atık sulara fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma iĢlemleri uygulanması sonucunda 

ortaya çıkan çamurdur. 
 

 Su Arıtma 
 

Çökeltme, pıhtılaĢtırma, filtrasyon, dezenfeksiyon, yumuĢatma ve havalandırma gibi, 

sudaki zararlı maddeleri giderici ve suyu kullanılır veya içilir hale getirici iĢlemlerdir. 
 

 Su Kalitesi Standartları 
 

Konutların kullanması, sulama, balık üretimi, endüstriyel kullanım ya da enerji üretimi 

gibi belirli amaçlarla kullanılacak su ile ilgili olarak uyulması gereken kurallar ve sınırlardır. 
 

 Su Kaynakları Yönetimi  
 

Su kaynaklarının sağlanması, kullanılması, korunması ve dağıtım gibi etkinlikleri 

içeren yönetimidir. 
 

 ÇözünmüĢ Oksijen 
 

Su veya atık su içinde çözünmüĢ halde bulunan oksijen miktarıdır. 
 

 Biyokimyasal Oksijen Ġhtiyacı (BOD) 
 

Organik kirliliğin bir ölçüsü olarak kullanılan ifadedir. Su veya atık sudaki organik 

maddelerin biyokimyasal süreçlerle tam ayrıĢmaları için bu iĢlemi yapan 

mikroorganizmaların, suyun birim hacmi baĢına gereksinim duydukları oksijen miktarıdır. 

Evsel atık su iĢleme süreçlerinin etkinliğini ölçmede de kullanılır. 
 

 Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (COD) 
 

Bir su örneğindeki organik ve oksitlenebilir inorganik bileĢikleri yükseltgemek için 

gerekli oksijen miktarını ölçen, suyun kalitesi ile ilgili bir göstergedir. 

 

 Örnekleme  
 

Kirli hava, su, vb.den alınan örneklerin incelenmesi; örneklerin toplanmasını ifade 

eder. 
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 BoĢaltım 
 

Çevreye bırakılan bütün kirleticiler için kullanılan terimdir. Gaz boĢaltımlar 

“emisyon”, sıvı boĢaltımlar ise “sıvı atık” (effluent ) diye de adlandırılır. 

 

 Bulanıklık  
 

Suda ve havada asılı bulunan maddelerin neden olduğu, güneĢ ıĢınlarının ortama 

girme ve bitkilerin büyüme düzeylerini denetleyen, içme suyu kalitesi açısından çok zararlı 

ortam koĢullarıdır. 
 

 Deniz Ekosistemi  
 

Okyanusların ve denizlerin ekosistemleri; pellajik ve bentik bölümler olarak ikiye 

ayrılır. 

 

 Radyoaktif Atık  
 

Nükleer reaktör iĢlemlerinden ya da tıpta araĢtırma, askeri ve sınaî etkinlikler gibi 

kaynaklardan üretilen atıklardır. 
 

 Rezervuar 
 

Yapay olarak doldurulmuĢ su oluĢumu; aynı zamanda her hangi bir Ģeyin fazladan 

bulunan miktarıdır. 

 

 Septik Alan  
 

Septik tank (fosoptik) sisteminde, sıvı atığın bir tasfiye sistemine boĢaltıldığı ikincil 

evreye denir. 
 

 Septik Tank (Fosseptik) 
 

Kanalizasyon sistemlerine bağlı olmayan konutlardan gelen lağım suyunu iĢleme tabi 

tutan, yer altındaki geçirimsiz tanka denir  
 

 Sıcak Su Kirliliği 
 

ÇeĢitli nedenlerle ısınmıĢ suyun su kaynaklarına akıtılmasıyla, ortamın ısının, içindeki 

canlılar için zararlı sonuçlar yaratacak düzeye gelmesidir. Sıcak su kirliliğinin olumsuz 

etkilerinden birisi, mavi-yeĢil su yosunlarının çoğalmasına yardım ederek su ortamındaki 

ötrofikasyonu hızlandırmasıdır. 

 

 Arıtma Tesisi 

 

Atık su içerisinde kirliliğe neden olan yabancı maddelerin değiĢik metodlarla (fiziksel, 

kimyasal, biyolojik) atık sudan uzaklaĢtırıldığı birimlere denir. 
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 Fiziksel Arıtma 

 

Izgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve 

flotasyon (yüzdürme) havuzlarından oluĢan sistemlere fiziksel arıtma üniteleri denir. 

 

 Kimyasal Arıtma  

 

Kimyasal metotlar (koagulant ekleyerek) kullanılarak fiziksel arıtım iĢlemleri sonrası 

uzaklaĢtırılmamıĢ, suda çözünmüĢ halde bulunan kirleticilerin uzaklaĢtırılmasını sağlayan 

sistemdir. 

 

 Biyolojik Arıtma  

 

Atık suda mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar tarafından 

parçalanması ile atık sudan uzaklaĢtırılması iĢlemidir. 

 

 Konvansiyonel Arıtma 

 

Fiziksel ve kimyasal arıtmanın bir arada kullanıldığı arıtma sistemidir. 

 

 GeliĢmiĢ Arıtma 

 

Biyolojik veya kimyasal arıtımdan sonra su kalitesini artırmak ve diğer yöntemlerle 

arıtımının mümkün olmadığı bazı kirletici maddelerin (azot, fosfor gibi) giderilmesini 

sağlamak için yapılan arıtma iĢlemleridir (aktif karbon, elektrodiyaliz vb.). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlemleri yaptığınızda kurum/kuruluĢlardan gelen ihbarları mevzuata göre 

değerlendirebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kurum/kuruluĢlardan gelen Ģikayet ve 

ihbarlar için resmî prosedür baĢlattınız 

mı? 

 Gelen yazıları evrak kayıt numarası ve 

tarihi vererek, kayıt yapınız. 

 Bununla ilgili dokümanları hazırladınız 

mı? 

 Konu ile ilgili mevzuatları okuyunuz.  

 Kontrol için gerekli araç gereci 

hazırlayınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbarı olay mahallinde 

incelediniz mi? 

 Ġncelerken dikkatli ve titiz bir inceleme 

yapınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar ile ilgili tutanak 

tuttunuz mu? 

 Kontrol yerinde gözlemlediklerinizi 

dikkatli ve eksiksiz tutanağa yazınız. 

 ġikâyet ve/veya ihbar ile ilgili rapor 

tuttunuz mu? 

 Kontrol ekibi ile birlikte, mevzuata 

uygun olarak sonucu rapor ediniz. 

 ġikâyet ve/veya ihbar inceleme 

sonuçlarını ilgili kurum/kuruluĢlara 

bildirdiniz mi? 

 Bildirim yapan kurumlara yazıĢma 

kurallarına uygun resmî yazı ile 

bildiriniz. 

 ġikâyet ve/veya ihbar inceleme 

sonucunda ilgili kurumun verdiği kararı 

uyguladınız mı? 

 Mevzuata uygun olarak ve gerekli onay 

alarak kararı uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiĢilerle 

iletiĢimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik 

belgeye ……… ……. denir.  

2. Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiĢilerle 

iletiĢimleri sırasında metin, ses ve görüntü Ģeklinde oluĢturdukları, gönderdikleri veya 

sakladıkları bilgilere……………….denir. 

3. Yönetmelik çerçevesinde bu yazıĢmalar, ………………………… ( faks, internet) 

yapılabilir.  

4. Faks ile yapılan yazıĢmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen iĢlem yapılabilir. 

Faks ile gönderilen mesajların beĢ gün içerisinde resmî yazı ile ……………… ……. 

yapılması gerekir. 

5. Resmî yazılarda……………,……………………………………, ………….., konu ve 

gönderen, gönderilen makam bilgileri bulunmalıdır.  

6. Bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıklarla mücadele, ……………………………….. 

sunulan temel sağlık hizmetlerindendir.  

7. BulaĢıcı hastalıklarla mücadele görevi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) ile 

………………………… „na verilmiĢtir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Gıda, gıda üretim ve satıĢ yerleri hakkında Ģikâyetler hangi kurumlara yapılır? 

A) Sağlık Bakanlığı 

B) Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

D) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

E) Çevre ve Orman Bakanlığı 
 

2. Ġçme ve kullanma suları ile ilgili Ģikâyetler hangi kurumlara yapılmalıdır? 

A) Sağlık Bakanlığı 

B) Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

D) Çevre ve Orman Bakanlığı  

E) Milli Eğitim Bakanlığı 
 

3. Dilekçelerin cevaplanmalarının yasal süresi kaç gündür? 

A) 60    

B) 30   

C) 15   

D) 7   

E) 45 
 

4. “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın 

ödevidir.” hükmü aĢağıdakilerden hangisinde yer alır? 

A) 2872 sayılı Çevre Kanunu    

B) Sağlık Bakanlığı Temel Kanunu   

C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

D) Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı TeĢkilat Kanunu 

E) 1982 Anayasası  
 

5. BulaĢıcı hastalıkların takibinde kaç aĢama vardır? 

A) 2   

B) 4   

C) 5   

D) 6   

E) 9 
 

6. BulaĢıcı hastalıklarla mücadelenin alt yapısında aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Düzenli kayıt   

B) Ev Halkı Tespit FiĢlerini düzenli doldurulması  

C) Bölgedeki yerleĢim yerlerinin krokisinin güncellenmesi  

D) Ġlaç dağıtımı  

E) Hiçbiri 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Dilekçe Hakkını aĢağıdakilerden hangisi tanımıĢtır? 

A) 1982 Anayasası 

B) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasa 

C) Türk Ceza Yasası  

D) Medeni Kanun  

E) Belediye Kanunu 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ġhbar 

2 ġikayet 

3 
Cumhuriyet 

Savcılıklarına 

4 Adı, unvanı, 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Resmî yazı 

2 Resmî belge 

3 Elektronik ortamda 

4 Teyit 

5 
Sayı, evrak kayıt numarası, 

tarih 

6 Birinci basamakta 

7 Sağlık Bakanlığı’na 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 B 

4 E 

5 C 

6 D 

7 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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