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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0031 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Hava Meydanları ve Limanlardaki Sağlık ġartları 

MODÜLÜN TANIMI  

Mevzuat doğrultusunda, hava meydanları ve limanlardaki 
gıda ve içecek satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluğu iĢlemleri 
ile hava meydanları ve limanlardan kaynaklanan atıkların 
kontrolü ile ilgili bilgilerinin verildiği öğrenme 
materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Hava meydanları ve limanların sağlığa uygunluk iĢlemlerini 

yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuat doğrultusunda hava meydanları ve limanların 
sağlığa uygunluğu iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Hava meydanları ve limanlardaki gıda ve içecek satıĢ 
yerlerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini 
yürütebileceksiniz. 

2. Hava meydanları ve limanlardan kaynaklanan atıkların 
kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Kağıt, kalem, tutanak, hava meydanları ve 
limanlarla ile ilgili mevzuat, slayt, projeksiyon makinesi, 
kaynak kitaplar, fotoğraflar, formlar, yazıĢma evrakları vb. 
 

Ortam: Sınıf, teknik laboratuvar, derslik, teknik 

laboratuvar, çevremizde bulunan gıda iĢletmeleri vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, 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, 

 
Salgınların yayılmasını önlemek amacı ile alınacak her türlü önlem, dünyadaki tüm 

insanlar için büyük önem taĢımaktadır. Çevresel ve doğal kaynaklar, sorumluluk bilinci ile 

kullanılmalı ve korunmalıdır. Doğal kaynakların, yeryüzündeki biyolojik çeĢitliliğin 
korunması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. Çevreyi 
korumak için standartlar geliĢtirilmeli, bu standartlar ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır. 
Bunun yanı sıra kaynak kullanımı, çevre kalitesi konusundaki bilgiler kamuoyu ile 
paylaĢılmalıdır. 

 
Ayrıca hava meydanları ve limanlardaki her türlü atığın kontrollü ve sağlıklı bir 

Ģekilde toplanması, imhası; günün çevresel koĢulları göz önünde tutularak en iyi biçimde 
yerine getirilmelidir. Hava meydanları ve limanlarda hizmet veren gıda ve içecek satıĢ 
yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu gerekli kontrollerle tespit edilmeli ve olumsuz 
koĢullar düzeltilmelidir. Hava meydanları ve limanlarda gıda ve içecek satıĢ yerlerinde 
çalıĢan personelin sağlık kontrolleri de düzenli yapılmalıdır. 

 
Bu modülde, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hava meydanları 

ve limanlardaki gıda ve içecek satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluğu iĢlemleri ile hava 

meydanları ve limanlardan kaynaklanan atıkların kontrolü ile ilgili bilgileri öğreneceksiniz. 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Hava meydanları ve limanlardaki gıda ve içecek satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluk 

iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Hava ve deniz limanlarında en sık karĢılaĢılan bulaĢıcı hastalıklar ve görülme 

durumu ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Hava ve deniz limanlarında gıda ve içecek satıĢ yerlerinde satıĢa sunulan 
yiyecek türleri ve muhafaza edilme yöntemlerini araĢtırınız. 

 Gemi ve kemirgen iliĢkisinin tarihçesini araĢtırınız. 
 HaĢerelerin gemilerde yol açtığı sağlık sorunlarını araĢtırınız. 
 Kemirgenlerin gemilerde yol açtığı zararları araĢtırınız. 
 

1. HAVA MEYDANLARI VE 

LĠMANLARDAKĠ GIDA VE ĠÇECEK SATIġ 

YERLERĠ 
 
Hava meydanları ve limanlar, yurt içi ve yurt dıĢı yolcu sirkülâsyonunun hızlı olduğu 

alanlardır; bu nedenle, bulaĢıcı ve salgın hastalıkları önlemek açısından yolcuların 
yararlandığı gıda ve içecek satıĢ yerlerinin sağlık koĢullarının yeterli seviyede olması 

gereklidir. 
 

1.1. Hava Meydanları 
 
Hava meydanı; hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmıĢ, hava 

araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına; yolcu ve yük alınıp verilmesine 
iliĢkin tesisleri bünyesinde bulunduran yerdir. 

 
Bir hava meydanı en azından bir pist ya da helikopter kalkıĢ pistine sahip olmalıdır. 

Bunun yanında hangarlar ve terminal binası da bulunur. Uluslararası uçuĢlara açık olan hava 
meydanlarına hava limanı denilirken sadece yurt içi trafiğe açık meydanlara hava alanı 

denir. 
Bir hava alanı; yukarda sayılanlara ek olarak, lokanta ve bekleme salonları gibi 

yolcuların konforu için bölümler, acil müdahale bölümleri, itfaiye bölümleri gibi birçok 
bölüm ve altyapı teĢkilatını da kapsar. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hangar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Havaliman%C4%B1_terminali
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Resim1.1: Hava meydanı görüntüleri 

 

1.1.1. Hava TaĢıtı 
 
Uçma yeteneğine ve taĢıma kapasitesine sahip her çeĢit insanlı ya da insansız hava 

aracıdır.  
 
 Helikopter; dikey kalkıĢ ve iniĢ yapabilen döner kanatlı bir hava taĢıtıdır.  

 

Resim1.2: Helikopter 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nsanl%C4%B1_hava_ta%C5%9F%C4%B1t%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_ta%C5%9F%C4%B1t%C4%B1
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 Uçak; hava akımının kanatların altında basınç oluĢturması yardımı ile havada 
tutunarak yükselip ilerleyebilen motorlu bir hava taĢıtıdır. 

 Balon; ısıtılmıĢ hava ya da hafif bir gazla doldurulan atmosferde uçabilen 
küredir. Balonlar bir yerden bir yere ulaĢmak için elveriĢli araçlar değildir 

sadece dikey hareket kontrolü vardır ve rüzgârla sürüklendiklerinden yatay 
yönlendirme imkânları yoktur.  

  

Resim1.3: Uçak ve balon 

 
 Planör; üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen hava taĢıtıdır. 

  

Resim 1.4: Planör ve yelken kanat 

 
 Yelken kanat; diğer adıyla “delta kanat” bir hava sporudur. Bu spor, diğer 

hava sporlarından yamaç paraĢütü ve planörcülüğün bir karıĢımıdır; ancak her 
ikisinden de daha kolay ve daha ucuz bir hava taĢıtına ihtiyaç duyar.  
 

1.1.2. Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin Görevleri  
 
Sağlık denetleme merkezi tabiplikleri; havalimanına uluslararası giriĢ yapan her 

uçaktan sağlık bildirimi alarak değerlendirmek, gerektiğinde Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne 
göre tedbir almak, yolcu bagajlarını ve aĢı belgelerini denetlemekle görevlidir. Ayrıca 
bulaĢık bölgelerden gelen uçaklar ile Ģüpheli görülen uçakların yolcu ve görevlilerini, 
gereken her türlü sağlık önlemlerini alarak karantinaya alabilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_ta%C5%9F%C4%B1t%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCre
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_ta%C5%9F%C4%B1t%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hava_sporu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Spor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yama%C3%A7_para%C5%9F%C3%BCt%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan%C3%B6rc%C3%BCl%C3%BCk&action=edit&redlink=1
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Uçakların katı ve sıvı atıklarının zararsız bir Ģekilde tahliye edilerek imha edilmesini 
sağlar. Gerektiğinde uçaklara ve bagajlara deratizasyon, dezensektizasyon ve dezenfeksiyon 
uygulamaları yapar ve denetler. 

 

Uçaklarda görülen ölüm vakalarında gerekli iĢlemleri yaparak usulüne uygun belge 
düzenler ve ilgili yerlere haber verir. 

 
Havalimanı içerisinde uluslararası giriĢ çıkıĢ yapan uçaklar ve yolcular ile temas 

halinde çalıĢan; kamu görevlilerine, özel sektörde çalıĢan personele, uluslararası giriĢ çıkıĢ 
yapan uçak görevlilerine ( pilot, hostes, kabin görevlileri, uçak teknisyenleri) ve ilgili öteki 
kiĢilere gerek görülmesi halinde sağlık kontrolü yaparak koruyucu önlemleri uygular. 

 

1.1.3. Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin 

Görevleri  
 
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü görev ve yetki alanlarında 

çalıĢan çevre sağlığı teknisyenleri, Sağlık Bakanlığındaki emsallerinin görev ve yetkilerine 
sahiptir. 

 
Havalimanı içerisinde gıda üreten, satan gıda iĢleklerini ve ikram üretimi, ikram 

servisi yapan birimleri (personel mutfak ve lokantaları, restoranlar, kafeteryalar, fırınlar, 
pastaneler, büfeler, barlar, bakkallar, marketler ve bunlara ait otomatik gıda veren makineler) 
belirli aralıklarla denetler. 

 
Havalimanı içerisine, gıda maddeleri taĢıyan araçların denetimini yapar. Periyodik 

denetimlerde ve gerek görülen durumlarda gıda iĢleklerinden ve uçaklardan numune alarak 
analizlerini yaptırır. Periyodik denetimlerde ve gerek görülen durumlarda havalimanı 
içerisindeki Ģebeke suyu ile dıĢarıdan getirilen içme ve kullanma sularından numune alarak 
alınan numunelerin analizlerinin yapılması için laboratuvara gönderir. 

 
Hava ulaĢım ve nakil araçlarına verilen içme ve kullanma sularının kontrolünü yapar, 

gerektiğinde numuneler alarak analizlerinin yapılması için laboratuvara gönderir. 
 
Havalimanı içerisinde de Ģebeke suyunun her gün değiĢik noktalarından klor ölçümleri 

yapar, verileri kaydeder. 
 
Su depolarının temizliğini kontrol eder. Periyodik olarak dezenfeksiyon iĢlemini yapar 

veya yaptırır. 

 
Uçaklar ile havalimanı yapılarının, katı ve sıvı atıklarının çevreye zarar vermemesi 

için gerekli olan kontrolleri yapar, tedbirleri alır. 
 
Hava ulaĢım ve nakil araçlarının dezenfeksiyon, deratizasyon ve dezensektizasyon 

kontrollerini yapar, yapılan iĢlemlere ait belge düzenler. 
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Havalimanı içerisindeki kemirici ve vektör üremesine müsait ortamları tespite yönelik 
çalıĢmalar yapar; tespit edilen bu tip ortamların ıslahı yönünde çözüm yolları üretir. 
Birikinti, durgun su alanlarının tespitini ve ıslah çalıĢmalarını yürütür; fare, böcek, sinek vb. 
kemirici ve vektörler konusundaki Ģikâyetleri değerlendirip sorunun çözümünü sağlar. 

 
Havalimanı içerisindeki binaların, havalimanı zemininin özellikle tuvalet ve 

lavaboların temizliğini devamlı kontrol eder. Tuvalet ve lavaboların dezenfeksiyon iĢleminin 
yapılmasını sağlar. 

 
Görevi ile ilgili yazıĢmaları eksiksiz ve zamanında yaparak arĢiv tutar. Amirlerince 

verilen benzeri görevleri de yapar. 
 

1.2. Limanlar 
 
Limanlar; gemilerin barınarak yük alıp boĢaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine 

uygun kuruluĢları olan doğal ya da yapay sığınaklardır. Ayrıca gemi, tekne vs. gibi deniz 
araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını boĢaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran 
ve genellikle gümrük de bulunduran mekânlar olarak da tanımlanabilir. 

 
Limanlar, özellikle demir yolu ve kara yolu çıkıĢ yerleriyle kesiĢir. Ekonomik olarak 

geliĢmiĢ yerlerde kuruludur. Liman trafiğinde akaryakıt, özellikle petrol trafiği büyük yer 
tutar. 

 

Resim1.5. Deniz limanı 

 

1.2.1. Deniz TaĢıtı  
 
Denizlerde, yük ve yolcu taĢımak için kullanılan vasıtalardır. 
 
 Gemi; su üstünde yüzen, insan ve yük taĢımada kullanılan büyük teknedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticaret
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karayolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tekne
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Resim 1.6: Yolcu gemisi 

 
 Tekne; su üzerinde kalmak ve hareket etmek amacı ile inĢa edilen araçlara 

verilen genel addır.  

 

 Gezi teknesi: Daha çok turistik bölgelerde ticari amaçlı kullanılmak için 
dizayn edilen teknelerdir. 

 

Resim 1.7: Gezi teknesi 

 

 Sürat teknesi: Hobi amaçlı, deniz üstünde hızla dolaĢmayı aynı zamanda 
eğlenmeyi sağlayan tekne türüdür. 

 Yolcu teknesi: Ġki kara arasında, köprü görevi gören teknelerdir. 

 
 Yelkenli; yelkeni olan, yelkenle giden deniz, göl veya akarsu taĢıtıdır. 

  

Resim 1.8: Yelkenli 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yelken
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akarsu
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 Katamaran; birbirine bağlanmıĢ iki tekneden oluĢan ve gezi denizciliğinde 
kullanılan deniz taĢıtıdır. 

    

Resim 1.9: Katamaran 

 
Ġstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri katamaran tipindedir. Ağır deniz Ģartlarına 

dayanıksızdır. 
 

1.2.2. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin Görevleri 
 
Sahil sağlık denetleme merkezi tabipliklerinin görevleri Ģöyle sıralanmıĢtır: 
 
 Gemilerin sağlık belgelerini ve sağlık durumunu inceleyerek sağlık sorgusunu 

yapmak 

 Gemilere, hareket limanlarında, sağlık muayenelerini yapmak ve vize vermek  
 Hareket limanı bulaĢık ise gemiye, gemi personeline ve yolculara gereken 

sağlık önlemlerini uygulamak ve limanın bulaĢık olduğunu gemi sağlık 
belgesine yazmak 

 Hastalık etkeni taĢıyan ve Ģüpheli gemiler hakkında gereken her türlü sağlık 
önlemlerini uygulamak; gerekirse gemiyi, gemi çalıĢanlarını ve yolcuları 
karantina altına almak 

 Gemiler limanda kaldığı süre içerisinde geminin tüm sağlık iĢlemleri ile 
ilgilenmek; gerektiğinde gemideki yolcu ve gemi görevlilerinin sağlık 
muayenesini yapmak ya da yaptırmak  

 Ġlgili mevzuat gereğince; gemi sahibi, kaptanı, tabipleri ile sağlık memurlarının 
yerine getirmek zorunda oldukları sağlık iĢlemlerini denetlemek 

 Gerektiğinde (yetkili kılınan merkezlerce) deratizasyon iĢlemini yapmak, 
yaptırmak ya da bu iĢin yapıldığına veya bu iĢten istisna edildiğine dair belge 
vermek 

  Limanları kemirici ve vektörlerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri almak 
 Gemilerin, gemi çalıĢanlarının ve yolcuların sağlık emniyeti konusunda gerekli 

tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolünü yapmak 
 Uluslararası sefere çıkan gemilerde bulunması zorunlu ilaç ve tıbbi 

malzemelerin listesini ve bulunduğunu gösteren "Medikal Sertifika Belgesi" 
düzenlemek 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Deniz_Otob%C3%BCsleri
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 Gemilere verilen içme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin sağlığa uygun 
olup olmadığını denetlemek 

 Görev sahası içerisinde gemilerle temas eden ve liman dâhilinde çalıĢan; kamu 
görevlilerine, özel sektörde çalıĢan personele (iĢçilere, gemi adamlarına, acente 

görevlilerine) ve ilgili öteki kiĢilere gerek görülmesi halinde sağlık kontrolü 
yapmak, koruyucu önlemler almak, gerekli aĢıları uygulamak 

 

1.2.3. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin Görevleri 
 
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görev ve yetki alanlarında, Sağlık 

Bakanlığı'ndaki emsallerinin görev ve yetkilerine sahiptir. 
 Görev sahası içerisinde gıda üreten ve satan gıda iĢleklerini, ikram üretimi, 

ikram servisi yapan birimleri (personel mutfak ve lokantaları, restoranlar, 
kafeteryalar, fırınlar, pastaneler, büfeler, barlar, bakkallar, marketler ve bunlara 
ait otomatik gıda veren makineler ) periyodik olarak denetlemek 

 Görev sahası içerisine, gıda maddeleri taĢıyan araçların denetimini yapmak, 
periyodik denetimlerde ve gerek görülen durumlarda gıda numuneleri almak, 

analizlerini yaptırmak 
 Periyodik denetimlerde ve gerek görülen durumlarda görev sahası içerisindeki 

Ģebeke suyu ile dıĢarıdan getirilen içme ve kullanma sularından numune almak, 
alınan numunelerin analizlerinin yapılması için laboratuvara göndermek 

 Görev sahası içerisinde, Ģebeke suyunun her gün değiĢik noktalarından klor 
ölçümleri yapmak, verileri kaydetmek 

 Su depolarının temizliğini kontrol etmek, dezenfeksiyon iĢlemini yapmak veya 
yaptırmak 

 Limanlarda ve kara sularımız içerisinde deniz suyu kirlilik kontrolleri yapmak, 
gerektiğinde ilgili kuruluĢları uyarmak 

 Deniz ulaĢım ve nakil araçlarına verilen içme ve kullanma sularının kontrolünü 
yapmak, gerektiğinde numune alarak analizlerinin yapılması için laboratuvara 
göndermek 

 Deniz ulaĢım ve nakil araçları ile görev sahası içerisindeki yapıların, katı ve sıvı 
atıklarının çevreye zarar vermemesi için gerekli olan tedbirleri almak, 

kontrollerini yapmak  
 Deniz ulaĢım ve nakil araçlarının deratizasyon, dezensektizasyon ve 

dezenfeksiyon kontrollerini yapmak, yapılan iĢlemlere ait belge düzenlemek 
 Görev sahası içerisindeki, kemirici ve vektör üremesine müsait ortamları tespite 

yönelik çalıĢmalar yapmak; tespit edilen bu tip ortamların ıslahı yönünde çözüm 
yolları üretmek; birikinti, durgun su alanlarının tespitini ve ıslah çalıĢmalarını 
yürütmek; fare, böcek, sinek vb. kemirici ve vektörler konusundaki Ģikâyetleri 
değerlendirip sorunun çözümünü sağlamak 

 Görev sahası içerisindeki binaların özellikle tuvalet ve lavaboların temizliğini 
kontrol etmek, tuvalet ve lavaboların dezenfeksiyon iĢleminin yapılmasını 
sağlamak 

 Görevi ile ilgili yazıĢmaları eksiksiz ve zamanında yapmak, arĢiv tutmak 
 Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak 
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1.3. Gıda ve Ġçecek SatıĢ Yerleri 
 
Gıda satıĢ yerlerinin taĢıması gereken asgari teknik ve hijyenik Ģartlar Ģunlardır: 
 

 Gıda tesisleri; temiz, iyi Ģartlarda, onarımı ve bakımı yapılmıĢ olmalıdır.  

 Gıda tesisleri; yerleĢim, tasarım, inĢa ve büyüklük bakımından yeterli, bakım, 

temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin verecek, havadan kaynaklanan bulaĢmayı 
engelleyecek veya en aza indirecek ve bütün iĢlemler için hijyenik çalıĢmaya 
uygun yeterli çalıĢma alanı sağlamalıdır.  

 DöĢeme yüzeylerinin sağlam, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu 

kolay olmalıdır. DöĢemenin su geçirmez, yıkanabilir ve toksik olmayan veya 
benzeri özellikleri taĢıması gerekmektedir. Uygun hallerde, döĢemeler yeterli 
yüzey drenajına imkân vermelidir.  

 Duvar yüzeylerinin sağlam, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu 

kolay olmalıdır. Zararlı mücadelesi, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları 
sırasında, kör alan oluĢturmaması için duvarların birbiri ile birleĢen kısımları ile 
duvar ve zemin bağlantıları, yuvarlatılmıĢ yapıda olmalıdır.  

 Tavan donanımları, buharlaĢma ve damlamadan dolayı gıda ve ham maddelerin 

doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis 
edilmeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.  

 Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek Ģekilde inĢa edilmelidir. 

DıĢ ortama açılanlara, gerektiğinde temizleme maksadıyla rahatça çıkarılabilen 
böcek geçirmeyen perdeler takılmalıdır. Açık pencerelerin bulaĢmaya sebep 
olabileceği durumlarda, gıda hazırlama sırasında pencereler kapatılmalı ve 
sabitlenmiĢ olmalıdır.  

 Kapıların temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olmalıdır. 

Kapıların düzgün ve emici olmayan yüzeye sahip olması veya daha iyi Ģartları 
taĢıması gerekmektedir.  

 Gıdaların hazırlandığı alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler 

sağlam durumda korunmalı, temizlenmeli ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu 
kolay olmalıdır. Yüzeyler düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik 
olmayan maddelerden yapılmalıdır.  

 Gerekli hallerde, gıda maddelerinin uygun sıcaklıkta saklanması için yeterli 

kapasitede sıcaklık kontrollü hazırlama, sergileme ve depolama Ģartları 
sağlanmalı, sıcaklığın izlenmesi ve gerektiğinde kayıt edilmesi mümkün 
olmalıdır.  

 Gıda satıĢ yerinin niteliğine göre her iĢletme için yerleĢim planı hazırlanmalıdır. 

Bu plan üzerinde çöp kovaları, zararlı mücadelesi için kullanılan tuzakların 
yerleri iĢletme bazında tanımlanmalıdır.  

 Bina sahasında ve yakınlarında zararlı barınmasını engellemek amacı ile atık 

birikimine izin verilmemelidir. OluĢan atıklar en kısa sürede uzaklaĢtırılmalıdır. 
Çöp konteynırlarında oluĢan çatlak ve delikler, zararlı giriĢinin engellenmesi 
amacıyla kontrol altına alınmalıdır.  
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 Uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve el temizliği için tasarlanmıĢ, yeterli sayıda ve 

donanımda (el dezenfektanı, kâğıt havlu, çöp kovası, el yıkama malzemesi vb.) 
lavabo bulunmalıdır. Gerekli hallerde, gıda yıkama bölümleri el yıkama 
bölümlerinden ayrı olmalıdır. El yıkama lavabolarında akarsu bulunmalıdır. 
Yapılan iĢin niteliğine göre sıcak akarsu da bulunmalıdır. El yıkama 
musluklarının iĢin niteliğine göre elle temas edilmeden açılıp kapanacak Ģekilde 
olması tavsiye edilir.  

 Sıcaklığın aĢırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaĢmasını, toz oluĢumunu 
önlemek ve kirli havayı değiĢtirmek için mekanik veya doğal havalandırma 
sistemi sağlanmalıdır. Kirli alandan temiz alana mekanik hava akımı 
önlenmelidir. Havalandırma açıklıklarının üzerinde, bir ızgara veya aĢınmayan 

malzemeden yapılmıĢ koruyucu düzenek bulunmalıdır. Izgaralar temizlenmek 
için kolayca sökülebilir nitelikte olmalıdır. Tüm havalandırma kanalları düzenli 
aralıklarla temizlenmelidir. 

 Gıda tesisleri yeterince doğal ve/veya yapay ıĢıklandırmaya sahip olmalıdır. 

 Drenaj sistemi istenilen amaca uygun olmalı, bulaĢma riskini ortadan kaldıracak 
biçimde tasarlanmalı ve inĢa edilmelidir. Drenaj kanallarının tamamen veya 

kısmen açık olması halinde, atıkların kirli alandan temiz alana, özellikle son 
tüketici için yüksek risk oluĢturan gıdaların hazırlandığı alanlara doğru veya bu 
alanların içine akmamasını sağlayacak Ģekilde tasarlanmalıdır.  

 Tüm mazgallar kapaklı ve kapaklar çıkarılıp temizlenebilir özellikte olmalıdır. 

Mazgal kapakları üzerindeki delikler, kemirgen çıkıĢını önleyecek büyüklükte 
olmalıdır.  

 Gıda satıĢ yerinin niteliğine göre iĢ yeri içerisinde; mal kabul alanı, hazırlık 

alanı ve kimyasal malzeme depoları bulaĢmaları minimuma indirecek Ģekilde 
birbirinden ayrı olmalıdır.  

 Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar, gıdaların hazırlandığı alanlarda 

depolanmamalıdır. 

 Merdivenler, asansör kabinleri ve boĢaltma olukları gibi yardımcı yapılar 
gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalıdır. 

 Gerekli hallerde; temizlik, dezenfeksiyon ve çalıĢma alet ve ekipmanlarının 
depolanması için yeterli imkân sağlanmalıdır. Bu yerler, korozyona dayanıklı 
materyalden inĢa edilmiĢ, kolayca temizlenebilir özellikte ve yeterince sıcak ve 
soğuk su teminine sahip olmalıdır.  

 Camın mevcut olduğu yerlerde, kırılıp ürüne bulaĢma riski kontrol altına alınır. 
Depo, üretim, hazırlık alanlarında bulunan, sinek tutucu lambaları da dâhil tüm 
ıĢık kaynaklarında bulunan camlar, kırılmaya karĢı koruma altına alınır. 

Reyonda bulunan camlarda (cam kaplar, reyon camları, separatörler vb.) bir 
kırılma meydana geldiğinde, reyonda bulunan tüm ürünler uzaklaĢtırılır.  

 Gıdaya temas eden yüzeylerin temizliğinde, dezenfeksiyona dayanıklı 

mikroorganizma barındırmayan bezler kullanılmalıdır. 
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Resim 1.10: Gıda hazırlama ve piĢirme ünitesi 

 

 TaĢınabilir ve/veya geçici tesisler; hayvanlar ve haĢerelerden kaynaklanan 

bulaĢma riskinin önlenmesi amacı ile uygun bir yere yerleĢtirilmeli, inĢa 
edilmeli, temiz tutulmalı ve en iyi Ģartlarda korunmalıdır.  

 Personel hijyeninin sağlanması, ellerin hijyenik bir Ģekilde yıkanması, 
kurulanması ve gerekli hallerde giysi değiĢtirme yerleri de dâhil olmak üzere 

uygun mekânlar sağlanmalıdır.  

 Gıda ile temasta bulunan yüzeyler, sağlam, temizlenebilir ve gerekli hallerde 
kolayca dezenfekte edilebilir olmalıdır. Kullanılan diğer malzemeler, uygun, 

yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılmıĢ 
olmalıdır. 

 Gıda maddelerinin temizlenmesi iĢlemi, iĢ yerinde yürütülen faaliyetlerin bir 

parçası olması durumunda, bu iĢlemin hijyenik olarak yapılması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

 Alet ve ekipmanların temizliği ve gerektiğinde dezenfeksiyonu için yeterli 

temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi bulunmalıdır.  

 Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun ve içilebilir nitelikte sürekli ve 
yeterli, sıcak ve/veya soğuk su temini sağlanmalıdır.  

 Tehlikeli maddelerin, sıvı veya katı atıkların hijyenik bir Ģekilde depolanması 

ve atılması için yeterli düzenleme ve/veya imkânlar bulundurulmalıdır.  

 Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkânlar ve ekipmanlar 

bulundurulmalıdır. 

 DüĢük sıcaklıklarda tutulması gerekli gıdaların 4 saatten daha uzun süre 

sergilendiği alanlar soğutmalı olmalıdır. Aynı durum sıcak (63°C’nin üzerinde) 
sergilenmesi gereken gıdalar için de geçerlidir. Bu alanlarda sıcaklıklar 
izlenebilir olmalıdır.  
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 Gezici veya geçici alanlarda gıda hazırlamamaya dikkat edilmelidir. Açık 

gıdaların tüketici ile teması cam veya diğer bariyerler ile engellenmelidir. 

 Gezici satıĢ alanlarındaki personel de normal iĢletme personeli gibi kiĢisel 

hijyen kurallarına uymalıdır. Bu durumlarda yiyeceklerin hazırlanması ve 
sergilenmesi için yeterli alanlar, gıdaları güvenli sıcaklıklarda saklama koĢulları 
ve yeterli temizlik imkânları da sağlanmalıdır.  

 

1.3.1. Alet ve Ekipman 
 

Gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerindeki malzeme, alet ve ekipmanda 
aĢağıda belirtilen özellikler aranır: 

 
 Kullanılan tüm alet ve ekipman; sağlığa uygun malzemeden yapılmalı, kolay ve 

iyi temizlenebilir özellikte olmalıdır. Bunlar, daima temiz bulundurulmalı ve 
gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü 
kokulu, yırtık, sırrı dökülmüĢ ve eksik donanımla gıda satıĢ ve servisi 
yapılmamalıdır. 

 Kullanılan tüm ekipmanın, bakım planları doğrultusunda bakımı yapılmalıdır.  
 Kullanılan her türlü malzeme, temizlik planlarında belirtildiği Ģekilde 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
  Gıda satıĢ yerlerinde kullanılan bıçaklık, bıçakların sapları ve kesme tahtaları 

ahĢap malzemeden olmamalıdır. Bıçaklar kullanılmadıkları zaman, 
bıçaklıklarda bekletilmelidir. Bıçaklığa kesinlikle kirli bıçak konmamalıdır. 

 Farklı ürün grupları için kullanılan bıçakların saplarının, çapraz bulaĢmanın 

engellenmesi amacıyla farklı renklerde olması tavsiye edilir. Örneğin:  
 

 ġarküteri; sarı 

 Kırmızı et; kırmızı 

 Balık; mavi 

 Meyve- sebze; yeĢil 
 

 Kullanılan malzeme, alet ve ekipmandan var ise yasal düzenleme ile izne 
bağlanmıĢ olanlar tercih edilmelidir. 

 Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satıĢ ve servisi, uygun 
plastik eldivenle yapılmalıdır. 

 Sıvı gıda maddeleri, her tarafı uygun kaplanmıĢ ve içindeki gıda maddesinin 
niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulmalı ve kaplardan musluk 

aracılığıyla alınmalıdır. 
 

1.3.2. Personel 
 
ÇalıĢan personel; istihdam edildiği birime ve görevin niteliğine uygun iĢ giysisi 

giymeli, kiĢisel temizliğine önem göstermelidir. 
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SatıĢ ve toplu tüketim yerlerinde gıda ile temasta bulunan personelin resmi bir 
kurumdan alınmıĢ sağlık raporu olmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri 3 ayda 
bir yapılarak sağlık karnelerine iĢlenmelidir. Bu uygulamalardan iĢ yeri sahibi/yönetici 
sorumludur. 

 

1.3.3. SatıĢ - Muhafaza - Depolama 
 
Gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde satıĢa sunulan gıda maddelerinin 

muhafazası ve depolanmasında aĢağıdaki özellikler aranır: 
 

 Saklama Ģartları etiketinde belirtilen ve niteliği bakımından uygun sıcaklıkta 
bekletilmesi gereken gıda maddeleri, üzerinde termometre bulunan ısıtıcı, 
soğutucu ve derin dondurucularda muhafaza edilmelidir. 

 Her türlü gıda maddesinin üzerinde, niteliğini belirten ve özel saklama 
koĢullarını gösteren Türk Gıda Kodeksine uygun etiket bulunması zorunludur. 

 Ambalajı yırtılmıĢ, bombaj yapmıĢ, etiketsiz, imal ve son kullanma tarihi 
bulunmayan, son kullanma tarihi geçmiĢ, gözle görülür hatası bulunan ve/veya 

etiketi üzerinde ithalat veya üretim izin tarih ve sayısı bulunmayan gıda 
maddeleri satıĢa sunulamaz. 

 Toplu tüketime sunulan yemek partisinin her çeĢidinden iĢ yeri sahibi/sorumlu 
yöneticisi tarafından alınacak birer örnek 48 saat uygun koĢullarda saklanır. 

 

1.4. Gemilerde HaĢere ve Kemirgenler ile Mücadele 
 
YaĢam alanlarımıza girerek çoğalan ve hızla yayılan haĢereler, çeĢitli hastalıklar taĢır 

ve bu hastalıkları insanlara bulaĢtırır. HaĢereler, sadece hastalık bulaĢtırmakla kalmaz, 
çalıĢma alanlarımızda moral bozukluğu ve iĢ gücü kaybına da yol açar. Öte yandan tek bir 
haĢere dahi iĢletmelerde ciddi mali kayıplara ve zarara neden olabilir.  

 
Kullanılacak insektisit haĢereye ve türüne uygun olmalıdır; aksi takdirde sağlıklı 

sonuçlar alınamaz. Yolcu ve yük gemilerinde kakalak olarak adlandırılan Dictyoptera 
personele sıkıntı vererek moral bozukluğu ve huzursuzluğa neden olabilir. Seferlerde, 
geçiĢlerde, kontrollerde ilaçlama ile ilgili muhtemel sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.  

    

Resim 1.11: Kakalak (dictyoptera) 
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Gemilerde fare ve haĢere mücadelesi, hudut ve sahiller sağlık kuruluĢunun gözetim ve 
denetiminde, liman baĢkanlığının göstereceği bölgede yapılır. 

 
ĠĢ yerinde; mesul müdür, ekip sorumlusu ile ilaç hazırlama ve ilaçlama iĢlerinde 

çalıĢan iĢçiler için ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleĢmeli personel için sözleĢme 
sureti ve unvanlarını gösterir belge ile dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti,  
çalıĢanların göreve baĢlarken bu iĢte çalıĢmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu 
ve periyodik sağlık kontrollerine ait raporlar muhafaza edilir. Ayrıca ilaçlama yapılan yerler, 
ilaçlama tarihleri, kullanılan ilaçlar, ilaçlamayı yapanlar, varsa meydana gelen kaza ve 
zehirlenmeler ile ilgili form doldurularak ayrı bir dosyada muhafaza edilir ve istenildiğinde 
denetim elemanlarının incelenmesine açık tutulur. 

 

1.4.1. Gemilerde HaĢere Mücadelesi 
 
HaĢereler, gıdalara doğrudan zarar vermekten öte taĢıdıkları bakterileri de gıda 

maddelerine bulaĢtırarak tehlike yaratır. HaĢereler, dıĢkıları, vücut sıvıları ve kılları ile de 
gıda maddelerini kirletebilir. HaĢerelerin çoğalması için sıcaklık, gıda ve nem gibi uygun 

Ģartların oluĢmuĢ olması gerekir. Zararlı mücadelesi;  
 

 HaĢerelerin gıda depolama, iĢleme ve satıĢ alanlarına girmesinin engellenmesi,  
 HaĢerelerin yuvalanmasının engellenmesi,  
 HaĢerelerin yok edilmesi Ģeklinde uygulanır.  
 

Gıda ve içecek satıĢ yerinin niteliğine göre dıĢarıya açılan bölümlere (depo giriĢleri, 
mal kabul kapıları gibi) uçan zararlıların girmemesi için sineklik ve sinek tutucuların 
kullanılması gibi önlemler alınmalıdır. Hazırlık ve depo alanlarına açılan hiçbir pencere ve 
kapı, açık bırakılmamalıdır. HaĢereler veya diğer zararlı hayvanların varlığı tespit 
edildiğinde satıĢ yeri ve depolar ilaçlanmalıdır. ĠĢletmenin ilaçlanması sadece Sağlık 
Bakanlığı veya Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ kiĢiler tarafından 
yapılabilir. Açılabilir tüm pencerelere sineklik takılmalıdır. 2,5m yüksekliğe kadar olan 
pencerelerde ise sinek teline ilave olarak kemirgen giriĢini engelleyecek tel kafes de 

takılmalıdır. HaĢereleri çekmemek için atıklar birikmeden hızla uzaklaĢtırılmalıdır. Su 
depolarının ve diğer su biriken yerlerin kapalı tutulması sağlanmalıdır. Gider ve diğer su 
tahliye sistemleri temiz tutulmalıdır. HaĢere artıkları ve izlerine karĢı bütün alanlar sık 
kontrol edilmelidir. GeniĢ alanlar için kontrol planı hazırlanmalı ve kontroller kayıt altına 
alınmalıdır. Uçan haĢere için kullanılan ekipmanların bakımı ve temizliği düzenli olarak 
yapılmalıdır. Gıda satıĢ yerlerindeki kapanlarda ve haĢere mücadelesinde, kimyasal ilaç 
içerikli yemler kullanılmamalıdır. Gıda satıĢ yerlerinde, ev hayvanları bulundurulmamalıdır. 

 

1.4.2. Deratizasyon  
 
Fare veya fare izleri bulunan gemilerin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği ilaç ve 

yöntemler ile fareden arındırılması iĢlemidir. 
 

Fare mücadelesi iyi hazırlanmıĢ ekip tarafından yapılmalıdır. Ekipte çalıĢanlar; 
farelerin biyolojik ve ekolojik özelliklerini, mücadele yöntemlerini, kullanılan rodentisitlerin 
etkisini, çevreyi ve kendilerini koruma tedbirlerini bilmelidir. 
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Deratizasyon üç aĢamada yapılır: 
 
 Fare denetimi: Pasif ve aktif metotların yardımı ile yapılır. Bu metotlarla 

fareler hakkında bilgi toplanır; farelerin yerleĢtikleri yerler tespit edilir, farenin 

türü ve fare popülasyonunun yaklaĢık sayısı belirlenir. Pasif metot yardımı ile 
insanlara sorular sorulur ve fareler ile ilgili bilgi toplanır. Aynı zamanda farelere 
ait biyolojik indikatörler (dıĢkı, delik, yuva, kuyruk ve ayak izleri) kullanılır. 
Aktif metotla fare denetimi daha uzun sürer ve bu yöntem bazı teknik cihazların 
kullanılması ile yapılır. 

 
Bu yönde pratikte kullanılan usuller: 
 

 Canlı ve ölü yakalayan kapanlar: Standartlara göre 1 adet kapan- 30 
m2ye yerleĢtirilir.  

 Zehirsiz tuzak yem istasyonları: Bir istasyonda 10 adet gıda maddesi 
tutunmak Ģartı ile hazırlamak ve o standartlara göre 30 m2 ye yerleĢtirilir. 

 Ayak ve kuyruk izlerinin tespit edilmesi için toz maddeler (talk, un, 
kemik unu) belirli yerlere püskürtülür.  

 Fare delikleri kâğıt ile tıkanır ve 24-48 saat sonra açılan deliklerin sayısı 
tespit edilir. 

 

Fareler gruplar halinde yaĢar. Farelerin yaklaĢık sayısının açıklanması fare 
mücadelesinde büyük önem taĢır. Fare popülasyonun yaklaĢık sayısı üç Ģekilde gösterilir: 

 

o Az: Kontrol edilen yerde fare yuvaları ve delikler 
görülmemektedir. DıĢkı ve izler çok azdır. 

o Orta: Kontrol edilen yerde fare yuvaları ve delikler 2-4 yerde 
görülmektedir. DıĢkı ve fare izleri 30-40 adetten fazla 
görülmemektedir. 

o Çok: Kontrol edilen yerde, gezen fareler görülmektedir. Fare 
deliklerinin sayısı, izler ve dıĢkılar çoktur. 

 
 Farelerin öldürülmesi (deratizasyon): Fare mücadelesinde en önemli Ģart 

farelere karĢı alınan önleyici (proflaktik) tedbirlerdir. Bu tedbirlerin elveriĢli 

olması halinde farelerle mücadelede 2/3 baĢarı kazanılmıĢ sayılır. Amaç; 
binalara, depolara, uçaklara, gemilere ve benzerlerine farelerin girmesini 
önlemektir. Binaların temelleri derin ve betondan oluĢur. Kanalizasyon ve su 
tesislerinin yapılıĢında farelerin geçebileceği delikler bırakılmamalıdır. Zemin 
katlarda bulunan pencereler ve havalandırma delikleri metal ızgaralarla 
kaplanmalıdır. Kanal sifonlarının kapakları her zaman yerinde durmalıdır. 
Uçak, tren, liman ve depo alanları, geceleri iyi ıĢıklandırılmalıdır. Uçakların 

kapıları geceleri sıkı kapanmalıdır. Gemilerin babalara bağlanan halatlarına 
haciz denen madeni veya tahtadan yapılan cihazlar takılmalıdır. Farelerin 
eriĢebileceği yerde gıda bulundurulmamalıdır. 
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Resim 1.12: Fare 

 
Tüm bu tedbirlere rağmen bir yere fare yerleĢir ise mekanik, biyolojik ve kimyasal 

metotlarla mücadele edilir.  

 

 Mekanik mücadele yöntemi: Fareleri canlı veya ölü yakalayan 
kapanların kullanılmasıdır. Son senelerde farelere karĢı yapıĢkan plakalar 
da kullanılmaktadır. Bunlarda ev sıçanlarına karĢı savaĢta daha müspet 
netice alınır. 

   

Resim 1.13: Fare kapanı ve yapıĢkan plakalar 

 

 Biyolojik mücadele yöntemi: Farelerin birçok doğal düĢmanı vardır. 

Evcil hayvanlardan kediler ve bazı cins köpekler, fareleri iyi avlar. VahĢi 
hayvanlardan; yırtıcı kuĢlar, yılanlar, tilki, sansar, gelincik gibi hayvanlar 
farelerin düĢmanlarıdır.  

 Kimyasal mücadele yöntemi: Fareler ile en baĢarılı mücadele bazı 
kimyasal maddelerin kullanımı ile olur. Fareleri öldüren kimyasal 

maddelere rodentisit denir. Rodentisitler; gıda maddelerine karıĢtırılarak, 
toz halinde sıvı üzerine serpilerek, toz halinde doldurucu baĢka bir madde 
ile yer üzerine püskürterek ve gazlama (fumigasyon) yolu ile uygulanır. 

 
Gazlama (fumigasyon); farelerle mücadelede gemilere kullanılan bir yöntemdir. 

Fumigasyonda asit siyanhidrit ve metil bromür gazlama kullanılır. Asit siyanhidrit gazının 
dozu 1m3 / 2-5 gr’dır. Metil bromürün ise 1m3 / 68,5 gr’dır. Gazlama zor bir yöntemdir 
çevre ve çalıĢanlar için büyük tehlike yaratılacağından son yıllarda uygulanması küçük 

ölçüdedir. 

javascript:document.getElementById('ctl00_ContentPlaceHolder1_btnIleri').click();
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 Deratizasyondan alınan sonuçları tespit etmek: Fare mücadelesinde alınan 
sonuç deratizasyonun yapılmasından 5-10 gün sonra kontrol edilir. Kontrol 
genel olarak; kapanların kullanılması, fare deliklerinin kâğıt parçalarıyla 
tıkanması ve zehirsiz yem istasyonlarının yerleĢtirilmesi ile yapılır. 

 
Farelerden temizlenen yerler, her ay bir defa kontrol edilmelidir. Bu gibi yerlerde 

sürekli birikici yem zehirleri bulundurulması gerekir. Bu baĢka farelerin gelmelerini önlemek 
amacı ile yapılır. Fare popülasyonu, doğal olarak tabi ve suni Ģartların etkisi altında 
değiĢmektedir. 

 
Farelerden temizleme, gemi ve yüküne her türlü zarar vermekten kaçınılarak 

uygulanır. Bu iĢlemin iyi uygulanabilmesi için iĢlem, gerekli süreden kesinlikle daha fazla 

sürmemelidir. ĠĢlem, ambarlar boĢken; boĢ gemilerde ise yüklemeden önce yapılır. 
 
Sağlık makamı eğer gemide kemiriciler bulunmadığı kanısına varırsa farelerden 

muafiyet belgesi verebilir. Bu belge, ancak geminin denetimi ambarlar boĢken veya gemide 
yalnız safra suyu varken ya da kemiriciler için cazip olmayan ve niteliğinden veya istif 
biçiminden dolayı ambarların tam denetimine imkân veren maddeler ile yüklü iken yapıldığı 
zaman verilir. Ambarları dolu bir petrol tankeri için farelerden muafiyet belgesi verilebilir. 

 
Farelerden temizlemenin yapıldığı limanın sağlık makamı, bu iĢlemin uygulandığı 

koĢulların yeterli bir sonuç alınmasına imkân vermediği kanısında ise bu durumu fareden 
temizleme belgesine kaydeder.  

 

1.5. Tanımlar 
 
 Havaalanı: Karada ve su üzerinde içerisindeki bina tesis ve donatımlar dâhil 

hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava 
araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip 
bindirilmesine elveriĢli tesisleri bulunan yerlerdir. 

 Uçak: Havadan ağır, motor gücü ile seyreden, karaya ve denize inip kalkabilen 
hava aracıdır. 

 Mürettebat: Bir uçakta bulunan, yolcu haricindeki kiĢilerdir. 

 ICAO: Uluslararası sivil havacılık örgütüdür. 

 Liman: Balıkçı ve gezinti tekneleri de dâhil olmak üzere tüm gemilerin 
muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inĢa edilmiĢ ve donatılmıĢ, 
tersaneleri de içeren kıyı ve deniz yapılarıdır. 

 Liman yöneticisi: Liman iĢleticisi adına hareket edebilecek yetkiye sahip özel 
veya tüzel kiĢidir. 
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 Tersane: Gemilerin tamir edildiği ve havuzlandığı mahalleri ve gemi söküm 
tesisleridir. 

 

Resim 1.14: Tersane 

 
 Gemi: Deniz ortamında çalıĢan, askeri gemiler, savaĢ gemileri ve ticari kazanç 

sağlamadan ulusal görev yapan devlet gemileri hariç olmak Ģartı ile tüm sabit 
veya seyyar deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofoil botlar, platformlar 
ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki teknedir. 

 Balıkçı gemisi: Ticari amaç ile balık veya diğer canlı türlerini denizden 
yakalamak için yapılmıĢ, kullanılan her türlü gemidir. 

 

Resim 1.15: Balıkçı teknesi 

 
 Antrepo: Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiĢ 

malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı iĢlemlerin yapıldığı 
gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur. 

 Atık: Gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan petrol ve petrol 

türevli katı ve sıvı atıkları (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ vb.), zehirli 
sıvı madde atıkları, pis suları ve çöp atıkları ifade eder. 

 Atık alma gemisi: Denize elveriĢlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescili 
yapılan ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tanımlanan atıkları almak, taĢımak 

ve atık kabul tesislerine vermek amacı ile faaliyet gösteren gemilerdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCmr%C3%BCk_vergisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCmr%C3%BCk
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 Atık kabul tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin 
taĢıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacı ile kurulmuĢ atık kabul 
tesisleridir. 

 Bertaraf: Atıkların geri kazanımı, düzenli depolanması, yakılması ve 
arıtılmasıdır. 

 Demirleme yerleri: Kara sularımız dâhilinde, gemilerin demirleme sahaları 
olarak belirlenmiĢ deniz alanlarıdır. 

 Lisans belgesi: Ġlgili yönetmelik gereğince atık kabul tesisi ve atık alma gemisi 
iĢletmek isteyenlerin alması gereken belgedir. 

 Yağ: Ham petrol, fueloil, slaç, slop, yağ atıkları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri 
ve içeren petrol ürünleridir. 

 Yağlı atık: Herhangi bir miktar yağ içeren atıklardır. 

 Flenç: Boruların veya hortumların birleĢtirilmesinde kullanılan uluslararası tip 
ve standarttaki bağlantı elemanıdır. 

 KatılaĢan zehirli sıvı maddeler: Erime noktası 0 0C ile 15 0C arasında olan ve 
boĢaltıldığı andaki sıcaklığı erime sıcaklığından en çok 5 0C fazla olan zehirli 

sıvı maddeler ile erime noktası 15 0C’den fazla olan ve boĢaltıldığı andaki 
sıcaklığı erime sıcaklığından en çok 10 0C fazla olan zehirli sıvı maddelerdir. 

 Sintine suyu: Sintinede biriken sıvılardır. 

 Korozyon: Metal veya metal alaĢımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal 
etkiler ile aĢınma durumudur. 

 Atık alım tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıkların alınması ve geçici 
depolanması amacı ile kurulmuĢ bünyesinde arıtma tesisi bulunduran veya 
bulundurmayan sabit veya yüzer tesistir. 

 Atık yönetimi uygunluk belgesi: Bir limandaki atık alım tesislerinin ilgili 
yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu göstermek üzere idare tarafından 
liman yöneticisine verilen belgedir. 

 Atık yönetimi planı: Limana gelen gemilerin tipine ve limanın kapasitesine 
göre hazırlanan ve gemilerden kaynaklanan her türlü atıkların alınması, 
depolanması, taĢınması ve nihai olarak bertaraf edilmesi iĢlemleri ile ilgili 
olarak limandaki yapılanma hakkında ayrıntılı bilgi veren planıdır. 

 Dezensektizasyon: Böcekten arındırma; yolcu eĢyası, yük, konteynırlar, 
taĢıtlar, tesisler ve posta paketlerinde mevcut, insan hastalığına yol açan böcek 
vektörlerinin kontrolü veya imhasına yönelik alınan sağlık önlemlerine dair 
iĢlemlerdir. 

 Seperasyon: Elektronik aksamların dıĢ etkenlerden korunması için hazırlanmıĢ, 

alüminyum panellerden oluĢan sistem odaları anlamına gelir. 

 BulaĢık kiĢi: Halk sağlığı riski oluĢturabilecek bir bulaĢıcı hastalığa yakalanmıĢ 
olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde olduğu sonradan anlaĢılan 
kiĢiyi ifade eder. 

 Ġndikatör: Gösterge, çözeltinin pH’ına bağlı olarak renk değiĢtiren kompleks 
yapıdaki organik bileĢiklerdir. 
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 Dezenfeksiyon (Mikroorganizmadan arındırma): Bir insan ya da hayvan 
bedeninin yüzeyinde ya da yolcu eĢyası, yük, konteynırlar, taĢıtlar, tesisler ve 
posta paketleri içinde ya da üzerinde mevcut enfeksiyöz etkenlerin, doğrudan 
kimyasal veya fiziksel maddelere maruz bırakılarak kontrol edilmesi veya 

imhası için alınan sağlık önlemlerine dair iĢlemlerdir. 

 Enfekte bölgeler: Epidemiyolojik bültende yer alan, bulaĢıcı ve salgın 
hastalıklar ile enfekte olan ve bulaĢma riski taĢıyan bölgelerdir. 

 Halk sağlığı riski: Uluslararası düzeyde yayılabilecek veya ciddi ve doğrudan 
bir tehlike gösterebilecek olay baĢta olmak üzere, insan nüfusunun sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilecek bir olay ihtimalidir. 

 Hasta kiĢi: Halk sağlığı riski oluĢturabilecek bir fiziksel rahatsızlığı olan veya 
bundan etkilenmiĢ olan bireydir. 

 Hastalık: Kökeni veya kaynağı ne olursa olsun, insanlarda dikkate değer ölçüde 
zarara yol açan veya açabilecek bir rahatsızlık veya tıbbi durumdur. 

 Karantina: Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek 
amacı ile hasta olmayan Ģüpheli kiĢilerin veya Ģüpheli yolcu eĢyası, 
konteynırlar, taĢıtlar veya malların faaliyetlerinin kısıtlanması veya 
diğerlerinden ayrılmasıdır. 

 ġüpheli: Bir taraf devlet tarafından, halk sağlığı riskine maruz kaldığı ya da 

hastalığın yayılmasına muhtemel bir kaynak oluĢturduğu düĢünülen kiĢiler, 
yolcu eĢyası, yük, konteynırlar, taĢıtlar veya posta paketlerini ifade eder. 

 Tecrit: Hasta ya da kontamine olmuĢ kiĢilerin veya etkilenmiĢ yolcu eĢyasının, 
yükünün, konteynırların, taĢıtların ya da posta paketlerinin enfeksiyonun veya 
kontaminasyonun yayılmasını önleyecek Ģekilde diğerlerinden ayrılmasıdır. 

 Kara suları: Bir devletin kıyıları boyunca hakimiyeti altında bulunan belirli 
geniĢlikteki su Ģeridi. 

 WHO: World Health Organization; Dünya Sağlık Örgütü. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Hava meydanları ve limanlardaki gıda ve içecek satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluk 

iĢlemlerini kontrol ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hava meydanlarını sağlık yönünden 

kontrol ediniz. 

 Bulunduğunuz bölgedeki en yakın hava 
limanına giderek hava taĢıtlarını 

inceleyiniz. 

 Hava meydanlarında sunulan gıda ve 
içeceklerin sağlık yönünden 
uygunluğunu inceleyiniz. 

 Gıdaların sunumunu yapan personelin 
kiĢisel hijyen kurallarına uyup 
uymadıklarını inceleyiniz. 

 Gıda ve içecek hazırlanan yerlerin sağlığa 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Gıda hazırlama, piĢirme ve sunma 
iĢleminde kullanılan malzemelerin 
amacına uygun olup olmadığını 
inceleyiniz. 

 Gıda ve içeceklerin muhafaza koĢullarını 
inceleyiniz. 

 Tuvalet ve lavaboların hijyenik olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Deniz limanlarını ve taĢıtlarını sağlık 

yönünden kontrol ediniz. 

 Varsa, bulunduğunuz bölgedeki limanlara 
giderek deniz taĢıtlarını inceleyiniz. 

 Gemi ve deniz taĢıtlarında bulunan 
tuvalet ve lavaboların hijyenik olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Gıda ve içecek hazırlanan yerlerin sağlığa 
uygunluğunu inceleyiniz. 

 Gıda hazırlama, piĢirme ve sunma 
iĢleminde kullanılan malzemelerin 
amacına uygun olup olmadığını 

inceleyiniz. 

 Gıda ve içeceklerin muhafaza koĢullarını 
inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gemileri kemirgenler yönünden kontrol 

ediniz. 

 Gıdaların depolama, iĢleme ve satıĢ 
yerlerinde kemirgenlere yönelik alınan 
önlemlerin yeterliliğini inceleyiniz. 

 Gıdaların muhafaza edildiği yerlerde 
kemirgen ve haĢerelere karĢı yeterli 
önlem alınıp alınmadığını inceleyiniz. 

 Kemirgenlerin yoğunluğunu tespite 
yönelik dıĢkı miktarlarını inceleyiniz. 

 Ġz tespiti yöntemlerinden yararlanarak 
kemirgenlerin yoğunluğunu inceleyiniz. 

 Kemirgenlerin yuvalarını tespit 
yöntemlerinden yararlanarak 
yoğunluklarını inceleyiniz. 

 Deniz limanları ve hava alanlarındaki 
gıda ve içecek satıĢ yerlerini kontrol 

ediniz. 

 Gıda ve içecek satıĢ yerlerinin döĢeme ve 
duvar yüzeylerinin; su geçirmez ve 
dezenfeksiyona uygun nitelikte olup 

olmadığını inceleyiniz. 
 Tavan donanımlarının nem ve damlamaya 

karĢı uygun olup olmadığını inceleyiniz. 
 Kapı ve pencerelerin, hayvan, haĢere ve 

kemirgen geçiĢine uygun olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Havalandırma ve ısıtma tertibatının 

uygun olup olmadığını inceleyiniz. 
 Drenaj sistemlerinin mevzuata 

uygunluğunu inceleyiniz. 
 Gıda ve içecek hazırlamada kullanılan 

ekipmanların uygun olup olmadığını 
inceleyiniz.  

 ÇalıĢanların periyodik sağlık 

muayenelerinin yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢanların maruz kalabilecekleri 
mesleki hastalıkları inceleyiniz. 

 ÇalıĢanların maruz kalabilecekleri 
hastalıklarla ilgili alınan korunma 

tedbirlerini inceleyiniz. 
 ÇalıĢanların periyodik sağlık 

muayenelerinin ne sıklıkta yapıldığını 
inceleyiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 
kuruluĢa gönderiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uyunuz. 
 Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğü’nün görevlerini 
inceleyiniz. 

 Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
görevlerini inceleyiniz. 

 Hava limanı ve deniz iĢletmeleri 
limanlarının görevlerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Çevre sağlığı teknisyeninin havalimanı içerisinde, Ģebeke suyunun değiĢik 

noktalarından klor ölçümlerini yapması gereken süre aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Ġki günde bir 
B) BeĢ günde bir 
C) Haftada bir 
D) On günde bir 
E) Her gün 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, iki kara arasında köprü görevi yapan teknedir? 

A) Gezi teknesi 
B) Sürat teknesi 
C) Yolcu teknesi 
D) Yelkenli 
E) Katamaran 

 

3. AĢağıda verilenlerden hangisi, limanlardaki gıda satıĢ yerlerinin taĢıması gereken 
asgari teknik ve hijyenik Ģartlardan değildir? 
A) Meyve ve sebzeler zeminde ya da iĢletmelerin dıĢ alanlarında depolanmamalıdır.  

B) Duvar ve zemin bağlantıları yuvarlatılmıĢ (iç bükey) yapıda olmalıdır. 
C) Gıda satıĢ yerinin niteliğine göre her iĢletme için yerleĢim planı hazırlanmalıdır.   
D) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek Ģekilde inĢa edilmelidir.  
E) Kirli alandan temiz alana mekanik hava akımı sağlanmalıdır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, fare veya fare izleri bulunan gemilerin Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirlediği ilaç ve yöntemler ile fareden arındırılması iĢlemidir? 
A) Dezenfeksiyon 

B) Deratizasyon 
C) Sterilizasyon 

D) Dezensektizasyon  
E) Dekontaminasyon 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, gıda ve içecek satıĢ yerlerinde haĢere ve kemirgenlerle 
mücadelede alınması gereken önlemlerden değildir? 
A) Pencere ve kapı açık bırakılmamalıdır. 
B) SatıĢ yeri ve depolar ilaçlanmalıdır. 

C) Açılabilir tüm pencerelere sineklik takılmalıdır. 
D) Kimyasal ilaç içerikli yemler kullanılmalıdır.  
E) Su depoları ve diğer su biriken yerlerin kapalı tutulmalıdır. 
 

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 
 
 
 

Hava meydanları ve limanlardan kaynaklanan atıkların kontrolünü yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Gemi ve limanlardan kaynaklanan zehirli sıvı atıkların deniz canlıları, çevre ve 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini araĢtırınız. 

 Atık çeĢitlerini araĢtırınız. 
 DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)’nün kuruluĢ amacı ve faaliyetlerini araĢtırınız.  
 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nün kuruluĢ amacı ve faaliyetlerini 

araĢtırınız. 
 

2. HAVA MEYDANLARI VE 

LĠMANLARDAKĠ ATIKLARIN KONTROLÜ 
 

Hava meydanları ve limanlardaki atıkların kontrolü; deniz yetki alanlarında gemilerin 
normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacı 
ile gemilerden atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine taĢınması ile ilgili 
iĢlemleri içerir. 

 

2.1. Gemi Atıkları 
 

Deniz kirliliğini önleme açısından, gemilerden kaynaklanan atıkların limanlardaki 
tesislere verilip verilmedikleri kontrol edilir. Bu amaçla, limanlara gelen gemilerin 

kaptanları, önceden gemide mevcut atık türü ve miktarını liman iĢletmesine bildirir veya bir 
sonraki limanda atıklarını boĢaltacağı hususunda beyan, bildirim ve haberleĢme yöntem ve 
sistemlerinden uygun olanı ile bildirimde bulunur. 

 
Bir sonraki limana kadar yeterli atık depolama hacmi olmayan gemilerin kalkıĢına, 

atıkları alınıncaya kadar izin verilmez. 
 

Gemilerden atık alımında kullanılan gemi ve diğer deniz araçlarının ulusal mevzuat ve 
uluslararası sözleĢmelere uygun teçhizat, ekipman ve personelle donatılması zorunludur. Bu 
Ģartları yerine getirmeyen gemilerin faaliyetlerine izin verilmez. 

 
Belli bir limana gelmeyen geminin atıkları, gemi kaptanı veya acentesinin yöredeki en 

uygun liman iĢletmesine yapacağı baĢvuru üzerine bu liman iĢletmesinin tesisleri aracılığı ile 
alınır. Bu konuda liman iĢletmesi bir düzenleme yapamaz ise gemi ilgilisi atıkların alınması 

istemi ile sorumlu liman baĢkanlığına baĢvurur. Liman baĢkanı en uygun limanı veya tesisi 
geminin atık alım iĢi ile görevlendirir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kara suları dâhilinde tarifeli sefer yapan Ģehir hatları, deniz otobüsleri, yolcu motorları 
gibi kamu kuruluĢları veya kooperatif birliklerince iĢletilen gemilerin yağlı atık ve pis 
sularının alımları için iĢletmecileri sefer yapılan limanlardan birinde veya uygun bir bağlama 
yerinde atık alım tesisi imkânlarına sahip olmalıdır. Bu tesislerin çalıĢması ilgili liman 

baĢkanlığınca denetlenir. 
 

2.1.1. Atık Yönetim Planında Olması Gereken Bilgiler  
 
Plan, genellikle limana uğrayan bütün gemilerin ürettiği ve atık alma gemilerinin 

taĢıdıkları atıkları kapsamalı ve limanın büyüklüğüne ve limana gelecek gemilerin 

özelliklerine / ihtiyaçlarına göre geliĢtirilmelidir. AĢağıdaki ögeler planda yer almalıdır: 
 
 Planın uygulanmasından sorumlu kiĢi veya kiĢilerin tanımlanması 

 Gemilerden alınan atıkların türleri ve miktarları 

 Atık kabul tesisinin tipi ve her bir atık türü için depolama kapasitelerinin 
tanımlanması 

 Gemilerin ürettiği/taĢıdığı atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile kabul ve 

depolanacağının detaylı olarak tanımlanması 

 Atıkların nasıl bertaraf edileceğinin açıklanması, bu anlamda antlaĢma yapılan 
kurum/kuruluĢlar ile yapmıĢ oldukları antlaĢmaların belgeleri 

 Gemilerden alınan atıklarının düzenli olarak bertaraf tesislerine gönderilmesi ile 
ilgili yöntemler-kuralların açıklanması 

 Limanda yer alan bertaraf tesislerinin tanıtılması 

 Gemilerden alınan atık miktarlarının kayıt metotlarının açıklanması ve düzenli 
olarak Bakanlığa nasıl gönderileceğinin açıklanması 

 Atık kabul, depolama ve bertaraf etme iĢlemlerinin her aĢamasında çevresel 
etkilerin azaltılması için belirlenen uygun yöntemler 

 SözleĢme yapılan atık alma gemilerinin listesi ve yapılan antlaĢmaların, 
protokollerin belgeleri Acil müdahale planı 

 Diğer bilgiler 
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2.1.2. Gemilerin Normal Faaliyetleri Sonucunda Ortaya Çıkan Atıklar 
 
Gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar aĢağıda verilmiĢtir: 

 
 Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, 

koferdamlar,(gemilerde iki tank arasında güvenli bir bölge oluĢturan boĢluk) 
ambarlar veya benzer bölümlerinde oluĢan sızıntı su ve yağlı atık suların 
biriktiği alt bölümdür. 

 

Resmi 2.1: Sintine 

 
 Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin 

kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluĢan çamurdur. 
 Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluĢan tank yıkama suları 

dâhil, slop tanklarında biriken yağlı su artıklarıdır. 
 Kirli balast: Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitiĢik sahil 

hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su 
üstünde ya da su altında renk değiĢikliği oluĢturan veya askıda katı 
madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur. 

 Atık yağ: Gemide ana makine ve yardımcı makineler tarafından kullanılmıĢ, 

özelliğini yitirmiĢ kirli yağlardır. 

 

Resim 2.2: Atık yağ 
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 Katı slaç: Gemi yakıt tank diplerinde katılaĢmıĢ olan yakıt çamurudur.  
 Pis su: Tuvaletler, pisuvarlar, revir, dispanser ve hastanelerdeki lavabo ve 

küvetlerden gelen sıvı atıkları, canlı hayvan bulunan mahallerden gelen 
akıntıları veya bunlara karıĢan diğer atık sulardır. 

 Çöp: Geminin normal iĢleyiĢi sonucu oluĢan evsel ve operasyonel nitelikli katı 
atıklardır. 

 

2.1.3. Gemi Atıklarının Alınması 
 
Limanlarda; gemilerden kaynaklanan, atıkların alınmasına hizmet edecek yeterli 

kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerinin tek veya toplu kurulması 
zorunludur. Sorumlu liman yöneticisi olmak kaydıyla atık kabul tesisleri üçüncü Ģahıslar 
tarafından da iĢletilebilir. Liman yöneticileri, atık kabul tesislerini kurmak için lisans 
belgesini ilgili bakanlıktan alırlar. 

 

Resim 2.3: Konteynır (Çöp) 

 
Limana gelen veya yanaĢmak üzere açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan atıklar, 

geminin gecikmesine yol açmadan alınmalıdır. 

 
Atık alma gemilerinin taĢıdıkları atıklar, sahip oldukları atık kabul tesislerine 

sözleĢme yapılarak alınmalı ve bu konuda gerekli iĢ birliği yapılmalıdır. 
 
Gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile ülke kaynaklarına zarar 

verebilecek veya hastalık bulaĢtırabilecek hayvan ve bitki atıkları, tıbbi ve enfekte atıklar, 
zehirli, tehlikeli ve kimyasal katı ve sıvı atıklar, büyük miktarlarda bozulmuĢ veya hasara 

uğramıĢ yük atıkları, ilgili bakanlıktan izin alınarak kabul edilmelidir. 
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Resim 2.4: Deniz sularındaki atıkların toplanması 

 
Kamu kuruluĢları veya kooperatif birliklerince iĢletilen; tarifeli sefer yapan Ģehir 

hatları deniz otobüsleri ve yolcu motorları gibi gemilerin donatanları veya iĢletmecileri, söz 
konusu gemilerden kaynaklanan atıkların alınması için lisanslı mevcut atık kabul tesisleri ile 
anlaĢma yapmak veya uygun bir bağlama yerinde tesislerini kurmak zorundadır.      

 

2.1.4. Gemi Atıkları ile Ġlgili Alınması Gerekli Önlemler 
 
Atıkların alımı sırasında oluĢabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve ilk müdahalenin 

yapılabilmesi için limanda; limana yanaĢan en büyük gemi boyunun iki katı uzunlukta, bir 
tambura sarılı, her an denize serilmeye hazır ve dökülen atığın yayılmasını engelleyecek 
yüzücü bariyeri hazır bulundurulmalıdır. 

 
Atık alım iĢlemi esnasında herhangi bir kaza, sızıntı veya taĢma olması durumunda, 

kirliliğin yayılmaması ve durdurulması için liman personeli tarafından ilk müdahalede 
bulunulmalı ve sorumlu liman baĢkanlığı bilgilendirilmelidir. 

 
Atık alım tesislerinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalıĢması 

sağlanmalıdır. Gemilerin atık alım tesislerini kullanmasını kolaylaĢtıracak ve özendirecek 

önlemler alınmalıdır. 
 
Çöplerin geri dönüĢümünü kolaylaĢtırmak amacı ile ayrı kategorideki çöpler, ayrı 

alınmalı ve ayrı teslim etmeye teĢvik edilmelidir. Tersanelerin çöp alım tesisleri,  gemi 
tersaneden çıkmadan önce çöp alım iĢlemlerini tamamlayacak Ģekilde çalıĢmalıdır. 

 

2.1.5. Gemi Atıklarının Bertaraf Tesislerine TaĢınması 
 
Atık kabul tesisleri ve atık alma gemileri sorumluları gemilerden kaynaklanan 

atıkların transfer formunu her atık türü için ayrı ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. 
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Resim 2.5: Atık konteyneri 

 
 Atıklar, gemiden atık alma gemisine alınıyor ise; 

 

 Gemilerden kaynaklanan atıkların transfer formu orijinal olarak atık 
veren gemi sorumlusu ve atık alma gemisi sorumlusu tarafından dört 

nüsha olarak doldurulur ve imzalanır. 

 Bu formun birinci nüshası, atık veren gemi sorumlusunda; ikinci, üçüncü 
ve dördüncü nüshaları ise atık alma gemisi sorumlusunda kalır. 

 Atık alma gemisi atıklarını atık kabul tesisine tesliminde söz konusu 

nüshalar, atık kabul tesisi sorumlusu tarafından imzalanır. Ġmzalanan 
nüshaların bir nüshası, atık alma gemisi sorumlusunda diğer iki nüshası 
atık kabul tesisi sorumlusunda kalır. Atık alma gemisi sorumluları, 
kendilerinde kalan nüshayı üç yıl süre ile yetkili ilgili kurumlarca 
istenildiğinde hazır bulundurmak üzere saklamak zorundadır. 

 Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını ilgili valiliğe gönderir, bir 

nüshasını da kendisi alır. Kendisinde kalan nüsha üç yıl süre ile yetkili 
ilgili kurumlarca istenildiğinde hazır bulundurmak üzere saklanır. 

 
 Atıklar, gemiden atık kabul tesisine alınıyor ise; 
 

 Gemilerden kaynaklanan atıkların transfer formu orijinal olarak atık 

veren gemi sorumlusu ve atık kabul tesisi sorumlusu tarafından üç nüsha 
olarak doldurulur ve imzalanır. 

 Bu Formun birinci nüshası atık veren gemi sorumlusunda, ikinci ve 
üçüncü nüshaları ise atık kabul tesisi sorumlusunda kalır.        

 Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını ilgili valiliğe gönderir. Kalan 

nüsha üç yıl süre ile yetkili ilgili kurumlarca istenildiğinde hazır 
bulundurmak üzere saklanır. 

 
Zehirli sıvı madde atıkları da, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri doğrultusunda bertaraf edilir.  
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2.1.6. Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri 
 
Atık kabul tesisleri yeterlik ölçütleri, atık türüne göre farklılık gösterir. 

 

2.1.6.1. Petrol ve Petrol Türevli Katı ve Sıvı Atıkları Kabul Edecek Atık Kabul 

Tesisleri Yeterlik Kriterleri  
 

Petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri aĢağıdaki 
Ģartlara sahip olmalıdır: 

 
 Tesis, limanda kullanıma uygun, eriĢilir ve limanı kullanan tüm gemilerin 

ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.     
 Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra 24 saat içinde geminin petrol 

ve petrol türevli atıklarını alabilecek kapasitede olmalıdır.                      
 Tesis, kirli balast transferinde, iĢlem baĢladıktan sonra 10 saat içinde atık 

alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır. 
 Tesis, sintine suları, slaç ve slop alımında iĢlem baĢladıktan sonra dört saat 

içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır. 
 Tesis, slaç kabulü için en az 10 ton, sintine suyunun kabulü için en az 15 ton 

kapasitede tanka sahip olmalıdır. 

 

Resim 2.6: Atık kabul tesisi 

 
 Tesis, petrol ve petrol türevli sıvı atıkların yağı alındıktan sonra kalan su  

yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre arıtılmalıdır. 
 Ham petrol yüklemesi yapan limanlar ile günde ortalama bin tondan fazla ham 

petrol harici petrol ve petrol ürünleri yüklemesi yapan limanların atık kabul 
tesislerinde yeterli kapasitede tanklar olmalıdır. 

 Atık kabul tesisleri gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım iĢlemlerini 

tamamlayacak kapasitede olmalıdır.  
 

2.1.6.2. Zehirli Sıvı Madde Atıklarını Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri 

Yeterlik Kriterleri 
 
Zehirli sıvı madde atıklarını kabul edecek atık kabul tesisleri aĢağıdaki Ģartları 

taĢımalıdır: 
 
 Tesis, limanda kullanıma uygun, eriĢilir ve limanı kullanan tüm gemilerin 

ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır. 
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 Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra, 24 saat içinde gemideki 
zehirli sıvı madde atıklarını alabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. 

 Zehirli sıvı madde atıklarının alınacağı tanklar, iĢlem baĢladıktan sonra 10 saat 
içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır. 

 Alım tesislerinde kullanılan boru ve hortumlar, alınan zehirli sıvı madde atığını 
gemiye geri akıtmayacak Ģekilde olmalıdır. 

 Teçhizatlar, sistemlerin özellikleri, çalıĢması hakkında ayrıntılı bilgiler ve 
kullanılıĢ yöntemleri atık yönetimi planında bulunmalıdır. 

 

2.1.6.3. Pis Su Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri 
 

Pis su kabul edecek atık kabul tesisleri aĢağıdaki Ģartları taĢımalıdır: 
 

 Tesis, limanda kullanıma uygun, eriĢilir ve limanı kullanan tüm gemilerin 

ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır. 
 Tesis, limanı kullanan gemiler için zaman kaybı oluĢturmayacak Ģekilde 

çalıĢtırılmalıdır. 
 Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra 24 saat içinde geminin pis 

suyunu alabilecek kapasitede olmalıdır. 
 Tesis, atık su alımına baĢladıktan sonra 4 saat içinde atık su alımını 

tamamlayacak kapasitede olmalıdır. 
 Gemi, tesisten çıkmadan önce pis su alım iĢlemleri tamamlanmıĢ olmalıdır. 
 

2.1.6.4. Çöp Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri 
 

Tüm limanlardaki çöp kabul edecek atık kabul tesisleri aĢağıdaki Ģartları taĢımalıdır: 
 

 Tesis, limanda kullanıma uygun, eriĢilir ve limanı kullanan tüm gemilerin 
ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır. 

 Tesis, gemiler için zaman kaybı yaratmayacak Ģekilde çalıĢtırılmalıdır. 

 Tesis, liman çevresini bilmeyen denizcilerin ve yabancıların kolaylıkla bulup 
kullanabileceği Ģekilde çalıĢtırılmalıdır. 

 Tesisin çalıĢması limanın normal iĢlerini aksatmayacak Ģekilde planlanmalıdır. 
 Tesis, çöplerin geri dönüĢümünü kolaylaĢtırmak amacı ile ayrı kategorilerdeki 

çöpleri ayrı almaya ve teslim etmeye teĢvik edici olmalıdır. 
 Tersanelerin çöp alım tesisleri, gemi tersaneden çıkmadan önce çöp alım 

iĢlemlerini tamamlayacak Ģekilde çalıĢmalıdır. 

 Liman yöneticileri, limanda bulunan tüm gemilerin günlük çöplerinin boĢaltım 
ihtiyacını karĢılamaya yeterli kapasitede bir çöp alım tesisinin bulunmasını 
sağlamakla yükümlüdür. 

 

2.1.6.5. Gemi Atıklarının Depolanması 
 

Kontrol ve denetimlerde bir sonraki limana kadar oluĢacak atıklar için mevcut atık 
tanklarında yeterli depolama hacmi olmadığı tespit edilen gemilerin, atıkları alınıncaya kadar 
kalkıĢına izin verilmez. Yeterli atık depolama hacmine sahip olup da atıklarını vermeyen 
gemiler, atıklarını sonradan yasal olmayan yollardan denize boĢaltmamaları için konunun 

takibi amacı ile denetleme yetkisi olan kurumlara bildirilmeli ve geminin gideceği bir 
sonraki limanın liman baĢkanlığına bilgi verilmelidir. 
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Atık kabul tesislerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğü ilgili bakanlık (Çevre ve 
Orman Bakanlığı) ve valiliklere, atık alma gemilerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğü ise 
ilgili bakanlık, valilikler ve liman baĢkanlıklarına aittir. 

 

2.2. Enfekte Uçaklara Uygulanacak Sağlık Tedbirleri  
 
Enfekte uçaklara uygulanacak sağlık tedbirleri: 

 
 BulaĢıcı ve salgın hastalıkların havaalanlarından ülkemize girmesini, 

ülkemizden diğer ülkelere yayılmasını önlemek amacı ile gerekli her türlü 
sağlık tedbiri alınmalıdır.  

 BulaĢık veya Ģüpheli kiĢilerin geçici tecrit ve acil tedavisi yapılmalı, kesin 
teĢhis, tecrit ve tedavi amacı ile sağlık kurumlarına ulaĢtırılması sağlanmalıdır.  

 Havaalanı içerisinde görevli kamu kurum ve kuruluĢ personeline gerektiğinde 
sağlık hizmeti verilmelidir.  

 Uluslararası yolculuk edenlere seyahat sağlığı hizmeti verilmelidir. 
 Çevre sağlığı hizmetlerinin kontrol ve denetimleri yapılmalıdır. 
 Havaalanları ile hava ulaĢım ve nakil araçlarının genel sağlık ve hijyen 

kurallarına uygun olup olmadığı denetlenmelidir.  
 Havaalanı içerisinde diğer kurum ve kuruluĢlarla eĢgüdüm içerisinde her türlü 

koruyucu sağlık tedbiri alınmalıdır.  
 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarına uygun olarak 

deratizasyon, dezensektizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin ilgili kurum ve 
kuruluĢlarca yapılması sağlanmalıdır.  

 Genel temizlik, temiz içme suyu ve gıda temini, evsel nitelikli atıklar ve artık 
maddelerin çevre sağlığı açısından denetimlerinin yapılması ve bunlarla ilgili 
aylık çalıĢma raporları düzenleyerek ilgili birimlere iletilmesi sağlanmalıdır.  

 Rutin denetimlerde ve gerek görülen durumlarda su ve gıda numuneleri 
(kimyasal ve bakteriyolojik) alınmalı ve analizleri yaptırılmalıdır. 

 Gıda üreten-satan ve servis yapılan yerlerde çalıĢan personelin periyodik sağlık 
denetimleri ve portör muayenelerinin yaptırılması ve denetlenmesi 
sağlanmalıdır. 

 

2.2.1. Havaalanlarında GiriĢ ve ÇıkıĢta Alınacak Sağlık Tedbirleri  
 

Uluslararası yolculuklarda sağlık denetleme merkezi, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 
tarafından açıklanan, ilgili kurum tarafından bildirilen ve uluslararası önemi haiz halk sağlığı 
acil durumu açısından riskli bölgeleri takip ederek bu bölgelerden gelenlere risk ile orantılı 
olarak gerekli müdahalelerde bulunur. 

 
UçuĢ tarifeleri ve uçak genel bildirimi yapılması gereken durumlar: 
 

 Uluslararası uçuĢ yapan uçakların varıĢ ve kalkıĢ zamanları ile ilk hareket 
edecekleri ve yolda uğrayacakları yerleri gösterir tarife ve listeler havaalanı 
iĢletmecisi tarafından sağlık denetleme merkezine en az 24 saat önceden iletilir. 
Ayrıca tarifelerdeki değiĢiklikler, gecikmeler ve olağan dıĢı seferler de en kısa 
sürede bildirilir.  
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 Uluslararası uçuĢ yapan hava nakil aracının kaptanı indiği ilk havaalanında 
sağlık denetleme merkezine yolcular ile mürettebat sayısı, uçuĢ sırasında 
hastalanan, bulaĢıcı hastalık taĢıyan ya da bulaĢıcı hastalık taĢıdığından 
kuĢkulanılan kiĢileri, uçuĢ sırasında uygulanan deratizasyon, dezenfeksiyon, 

dezensektizasyon ve diğer sağlık iĢlemlerinin ne zaman yapıldığını içerir uçak 
genel bildiriminin sağlık bölümünü imzalayarak vermek zorundadır. Uçaktan, 
uçak genel bildirimi dıĢında hiçbir belge alınamaz.  

 Uluslararası bildirimi zorunlu halk sağlığı sorunlarında ilgili seferler, havaalanı 
iĢletmecisi tarafından ilgili kuruma derhal bildirilir. Gerekli tedbirler mülki 
idare amirinin koordinasyonunda sağlık denetleme merkezince alınır. 

 

2.2.2. Sağlık Açısından Uçakların Denetimi 
 
Havaalanlarına inen uçakların kaptan ya da onun yetkili kıldığı görevli uçuĢ personeli, 

uçağın uçuĢ anındaki sağlık koĢulları hakkında sağlık denetleme merkezi tarafından 
sorulacak tüm tamamlayıcı soruları yanıtlamak ve ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır. 

 

Sağlık denetleme merkezi tabibi, enfekte bölgeler listesinde bulunan ülkelerden gelen 
uçağın yolcu ve çalıĢanlarını gerektiğinde sağlık yönünden muayene eder, aĢı belgelerini 
inceler; uçağın geldiği ülke ve havaalanında uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu 
olmadığına kanaat getirdiği takdirde uçağın yolcu indirmesine müsaade eder. 

 
Uçağın yük listesinde, mikroorganizmalardan veya vektörlerden arındırılması gereken 

eĢya veya yük yazılı ise sağlık denetleme merkezi bunların, mikroorganizmalardan ve/veya 
vektörlerden arındırma iĢlemine tabi tutulmak üzere gümrükte öteki yüklerden ayrı olarak 

saklanmasını gümrük idaresinden veya geçici depolama veya antrepo iĢleticisinden ister. 
 

2.2.2.1. EtkilenmiĢ Bölgeden Gelen Uçakların GiriĢte Uymak Zorunda Olduğu 

Hususlar 
 
EtkilenmiĢ bölgeden gelen bir uçağa, sağlık denetleme merkezi tarafından serbest izni 

verilinceye kadar uçaktaki yolcu ve uçak çalıĢanlarının alıkonulmalarından, eĢya ve yükünün 
uçaktan çıkarılmasından uçağın kaptanı sorumludur. 

 
EtkilenmiĢ bölgeden gelen bir uçaktaki yolcuların ve uçak çalıĢanlarının sağlık 

muayeneleri yapılır, aĢı belgeleri incelenir. Bu muayene ve incelemeler sona erip, serbest 
izni verilinceye kadar uçaktan dıĢarı çıkılmaz, yük ve eĢya çıkarılmaz. Sağlık denetleme 

merkezi görevlileri dıĢında kiĢi ve görevliler uçağa giremez. Uçağa izinsiz olarak girmiĢ ve  
böyle bir uçağın yolcu ve çalıĢanları ile temasta bulunanlar, uçakta bulunan kiĢilere 
uygulanan sağlık iĢlemlerine tabi tutulurlar. 

 
Bu yasağa uymayanlar ve uyulmasına engel olanlar hakkında yasal iĢlemin 

yapılabilmesi için yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 
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2.2.2.2. Uçağa Uygulanacak Denetimler ve Yapılacak ĠĢler  
 
Sağlık denetleme merkezi sağlık personeli, uluslararası uçuĢ yapan uçakların; 
 

 Uçak içerisinde bulaĢıcı ve salgın hastalıklar açısından genel hijyen kurallarına 
uyulup uyulmadığını,  

 Uçakta ikram hizmetlerinde çalıĢan mürettebatın portör muayenelerinin ve 
akciğer grafilerinin olup olmadığını,  

 Hastalıklara sebep olabilecek vektörlerin girmesini önlemek için gerekli 
önlemlerin alınıp alınmadığını,  

 Uçağın almıĢ oldukları ikram servislerinin ve saklama Ģartlarının sağlığa 
uygunluğunu,  

 Uçak personelinin gerekli ilk yardımcı sertifikalarının olup olmadığını,  
 Uçağın içindeki ilkyardım donanımlarının yeterli olup olmadığını,  
 BulaĢıcı ve salgın hastalıkların hava yolu ile yayılımını önlemeye yönelik ICAO 

standartlarına uygunluğunu denetler.  

 
Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra uçağın 

kalkıĢına izin verilir. 
 

2.2.3. Uluslararası UçuĢlarda Sağlık Açısından ġüpheli KiĢiler ve Alınacak 

Önlemler   
 
Halk sağlığı riski oluĢturabilecek hastalığa yakalanmıĢ kiĢilerin ülkeye girmesi 

engellenemez. Ancak sağlık denetleme merkezleri halk sağlığı riski oluĢturabilecek 
hastalıkların ülkeye giriĢini ve yayılmasını önlemek için uygulayacağı sağlık önlemlerini 
alıncaya kadar yolcuları, mürettebatı ve araçları tecrit edebilirler. Ülkeye giren herkes ilgili 
mevzuat hükümlerine göre uygulanacak her türlü sağlık iĢlemlerine uymakla yükümlüdür. 

 
Halk sağlığı riski oluĢturabilecek hastalığa yakalanmıĢ kiĢilerin ülkeden çıkıĢı gerekli 

sağlık önlemleri alınıncaya kadar engellenir. 
 
Kesin teĢhis, tedavi ve tecrit yerleri, ilgili bakanlık tarafından belirlenen yataklı tedavi 

kurumlarıdır. Bu kurumların, personel, araç gereç ve malzemeleri ilgili bakanlık tarafından 
sağlanır. 

 
Hac ve umre giriĢ çıkıĢlarında havaalanı sağlık denetleme merkezleri her türlü sağlık 

tedbirlerini almaya ve uygulamaya yetkilidir. 
 
Toplu olarak ve kafile halinde gelen göçmenlerin; 
 
 Toplu olarak adı, soyadı, geldiği ülke listeleri alınır,  

 Sağlık denetleme merkez tabipleri tarafından muayeneleri yapılır,  
 Hasta ve Ģüpheliler tedavi, teĢhis ve tecrit için ayrılır. 
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Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu veya ilgili bakanlık tarafından 
bildirilen genel sağlığı tehdit edecek baĢka bir bulaĢıcı ve salgın hastalığa yakalanmıĢ 
kiĢilerin ülkeye girmesi engellenir. Beraberlerinde bulunan yük ve eĢyanın mikroorganizma 
ve vektörlerden arındırılması için gerektiğinde deratizasyon, dezensektizasyon ve 

dezenfeksiyon iĢlemi uygulanır veya uygulatılır. 
 
Sağlık açısından ülkeye girmelerine bir engel olmayan göçmenlere diğer yasal 

iĢlemlerinin yapılacağı konaklama yerlerine kadar sağlık müdürlüğü ekiplerince refakat 
edilip yerleĢim alanındaki sağlık görevlilerine teslimleri yapılır. 

 

2.2.4. Havaalanlarından Giren Cenazeler 
 
BaĢka ülkelerden uçak ile getirilen cenazelerin bulaĢıcı hastalıklar yönünden bir 

sakınca bulunmadığını belirten izin belgesi sağlık denetleme merkezleri tabipleri tarafından 
düzenlenir. Cenazelerin naklinde, cenazelerin nakli antlaĢması hükümleri uygulanır. 

 
DSÖ tarafından yayınlanan veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen halk sağlığı 

riski oluĢturabilecek hastalıklardan birine yakalanarak uçakta ölenler için gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra cenaze giriĢ belgesi düzenlenir. Uçak içerisinde bulunan kiĢilerin sağlık 
kontrolleri yapılır; uçak, eĢya ve yüklere gerekli sağlık tedbirleri uygulanır. 

 

2.2.5. Sağlık Mevzuatına Uyma Zorunluluğu  
Havaalanı sağlık denetleme merkezinin yetkili memurları, uçakların sağlık mevzuatına 

aykırı hareket edip etmediklerini her zaman denetleyebilirler. 
Sağlık mevzuatına uymayan resmi-özel kurum kuruluĢ yetkilileri hakkında, ilgili 

mevzuat hükümlerine göre iĢlem yapılır. Aykırı hareketin önlenmesi veya engellenmesi için 
gerektiğinde mülki idare amirliğinin müdahalesi de istenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Hava meydanları ve limanlardan kaynaklanan atıkların kontrolünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemi atıklarının uygun alınıp 
alınmadığını kontrol ediniz. 

Çevrenizde varsa deniz limanına giderek; 

 Gemi atıklarının alınıĢ Ģeklini tespit 
ediniz. 

 Gemilerin normal faaliyeti sonucunda 
oluĢan atık çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Gemi atıkları ile ilgili hangi önlemlerin 
alındığını inceleyiniz. 

 Gemi atıklarının usulüne uygun olarak 
alınıp alınmadığını inceleyiniz. 

 Gemi atıklarının bertaraf tesislerine 
uygun taĢınıp taĢınmadığını kontrol 
ediniz. 

Çevrenizde varsa deniz limanına giderek; 

 Gemi atıklarının bertaraf tesislerine 

hangi sıklıkla sevk edildiğini tespit 
ediniz. 

 Gemi atıklarının bertaraf tesislerine ne 
Ģekilde taĢındığını tespit ediniz. 

 Atık kabul tesisleri yeterlilik kriterlerini 
inceleyiniz. 

 Petrol ve petrol türevli katı ve sıvı 
atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri, 
yeterlik kriterlerini inceleyiniz. 

 Zehirli sıvı madde atıklarını kabul 
edecek atık kabul tesisleri yeterlik 
kriterlerini inceleyiniz. 

 Pis su kabul edecek atık kabul 
tesislerinin yeterlik kriterlerini 
inceleyiniz. 

 Çöp kabul edecek atık kabul tesislerinin 
yeterlik kriterlerini inceleyiniz. 

 Gemi atıklarının uygun depolanıp 
depolanmadığını kontrol ediniz. 

Çevrenizde varsa deniz limanına giderek; 

 Gemi atıklarının depolama hacimlerinin 
yeterli olup olmadığını inceleyiniz. 

 Gemi atıklarını depolama tanklarının 
özelliklerini inceleyiniz. 

 Gemi atıklarının depolandığı yerin diğer 
birimlerle mesafesini inceleyiniz. 

 Gemi atıklarının depolandığı yerin 
izolasyonunu inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uçaklara uygulanacak sağlık tedbirlerini 

uygulanıp uygulanmadığını kontrol 
ediniz. 

 

Çevrenizde varsa hava limanına giderek; 

 Uçaklarda alınan sağlık tedbirlerinin 
etkili olup olmadığını inceleyiniz. 

 Enfekte uçaklara uygulanacak sağlık 
tedbirlerini inceleyiniz. 

 Hava alanına giriĢ ve çıkıĢta alınacak 
sağlık tedbirlerini yerinde inceleyiniz. 

 EtkilenmiĢ bölgeden gelen uçakların 
giriĢte uymak zorunda olduğu hususları 
yerinde inceleyiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 
kuruluĢa gönderiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uyunuz. 

 Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 
görevlerini inceleyiniz. 

 Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
görevlerini inceleyiniz. 

 Hava limanı ve deniz iĢletmeleri 
limanlarının görevlerini inceleyiniz. 

 



 

 40 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, gemi yakıt tank diplerinde katılaĢmıĢ olan yakıt çamurudur?  

A) Sintine B) Slaç          C) Katı slaç          D) Atık yağ   E) Slop 
 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi, geminin normal iĢleyiĢi sonucu oluĢan evsel ve 
operasyonel nitelikli katı atıklardan değildir? 
A) Plastik 
B) Yüzer stok gereçleri, kaplama veya ambalaj malzemeleri 
C) Kâğıt ürünleri, paçavralar, cam, metal, ĢiĢeler, çanak-çömlek 

D) Gıda atıkları 
E) Ağır metal atıkları  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu veya ilgili 
bakanlık tarafından bildirilen genel sağlığı tehdit edecek baĢka bir bulaĢıcı ve salgın 
hastalığa yakalanmıĢ kiĢilerle ilgili yapılan bir uygulama değildir?  

A) Ülkeye girmesi engellenir. 
B) Karantinaya alınır. 
C) Tedavi edilir. 
D) Diğer ülkelere haber verilir. 
E) Temasta bulunduğu kişiler tespit edilir. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, baĢka ülkelerden uçak ile getirilen cenazelerin bulaĢıcı 
hastalık yönünden bir sakınca bulunmadığını belirten izin belgesini düzenler? 
A) Hava Meydan Müdürleri 
B) Sağlık Denetleme Merkezi Tabipleri  
C) UçuĢ Amirleri 
D) Hava Meydanı Güvenliği 
E) Belediye 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, uluslararası uçuĢ yapan hava nakil aracı kaptanının indiği ilk 
havaalanında sağlık denetleme merkezine vereceği bilgilerden değildir?  
A) Yolcu ve mürettebat sayısı 
B) UçuĢ sırasında hastalanan kiĢi sayısı 

C) Hastalık taĢıdığından kuĢkulanılan kiĢi sayısı 
D) UçuĢ sırasında uygulanan deratizasyon, dezenfeksiyon, dezensektizasyon ve diğer 

sağlık iĢlemlerinin ne zaman yapıldığını içerir uçak genel bildirimi 
E) Uluslararası uçuĢ yapan uçakların varıĢ ve kalkıĢ zamanları 
 

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 çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, sahil sağlık denetleme merkezi tabipliklerinin görevlerinden 

değildir? 

A) Gemilerin sağlık belgelerini ve sağlık durumunu incelemek  
B) Gemilere hareket limanlarında sıhhat patentası ve vize vermek  
C) Yolcuların pasaportlarını kontrol etmek 
D) Gemilere verilen içme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin sağlığa uygun olup 

olmadığını denetlemek 
E) BulaĢık ve Ģüpheli gemiler hakkında gereken her türlü sağlık önlemlerini 

uygulamak 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, uluslararası uçuĢ yapan uçakların varıĢ ve kalkıĢ zamanları 

ile ilk hareket edecekleri ve yolda uğrayacakları yerleri gösterir tarife ve listelerin 
havaalanı iĢletmecisi tarafından sağlık denetleme merkezine iletilme süresini ifade 
eder? 
A) En az iki saat önce 
B) En az altı saat önce 
C) En az 12 saat önce 

D) En az 24 saat önce  
E) En az 48 saat önce 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, dikey kalkıĢ ve iniĢ yapabilen döner kanatlı bir hava 
taĢıtıdır?  
A) Planör  
B) B) Helikopter  

C) C) Balon  
D) D) Yelken kanat  
E) E) Uçak 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerindeki malzeme, 
alet ve ekipmanda aranan özelliklerden değildir? 
A) Gıda satıĢ yerlerinde kullanılan bıçaklık, bıçakların sapları ve kesme tahtaları ahĢap 

malzemeden olmalıdır. 
B) Kullanılan her türlü malzeme, temizlik planlarında belirtildiği Ģekilde temizlenip ve 

dezenfekte edilmelidir. 
C) Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık sırrı dökülmüĢ ve eksik 

donanımla gıda satıĢ ve servisi yapılmamalıdır. 
D) Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satıĢ ve servisi uygun plastik 

eldivenle yapılmalıdır. 
E) Gıda satıĢ yerinin niteliğine göre her iĢletme için yerleĢim planı hazırlanmalıdır. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, sağlık makamının gemilerde fare ve kemirici bunmadığına 
dair muafiyet belgesi verebileceği durumlardandır? 
A) Gemide kemiriciler bulunmadığı kanısına varırsa 
B) Ambarlarında dolu bir petrol tankeri varsa 

C) Kemiriciler için cazip olmayan istif biçiminde maddeler ile yüklü ise 
D) Ambarlar boĢken 
E) Yukarıdakilerin hepsi 

 
6. AĢağıdakilerden hangisi, gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde satıĢa 

sunulan gıda maddelerinin muhafazası ve depolanmasında aranan özelliklerden 
değildir? 
A) Her türlü gıda maddesinin üzerinde, Türk Gıda Kodeksine uygun etiket bulunması 

zorunludur. 
B) Uygun sıcaklıkta bekletilmesi gereken gıda maddeleri, üzerinde termometre 

bulunan ısıtıcı, soğutucu ve derin dondurucularda muhafaza edilmelidir. 
C) Toplu tüketime sunulan yemek partisinin her çeĢidinden iĢ yeri sahibi / sorumlu 

yöneticisi tarafından alınacak birer örnek 12 saat uygun koĢullarda saklanır.  
D) Ambalajı yırtılmıĢ, bombaj yapmıĢ, etiketsiz, imal ve son kullanma tarihi 

bulunmayan gıda maddeleri satıĢa sunulamaz. 

E) Son kullanma tarihi geçmiĢ, gözle görülür hatası bulunan bulunmayan gıda 
maddeleri satıĢa sunulamaz. 

 
7. AĢağıdakilerden hangisi, ilaç hazırlama ve ilaçlama iĢlerinde çalıĢan iĢçiler için 

tutulan dosyada yer alan bilgilerden değildir?  
A) SözleĢme sureti 
B) Unvanlarını gösterir belge 

C) Dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti 
D) ĠĢte çalıĢmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu 
E) Ġlaçlama yapılan yerler 

 
8. EtkilenmiĢ bölgeden gelen bir uçağa, sağlık denetleme merkezi tarafından serbest izni 

verilinceye kadar uçaktaki yolcu ve uçak çalıĢanlarının alıkonulmalarından, eĢya ve 
yükünün uçaktan çıkarılmasından aĢağıdakilerden hangisi sorumludur? 
A) Uçağın kaptanı 

B) Belediye 
C) Sağlık Müdürlüğü 
D) Hava Meydanı Güvenliği 
E) Hava Meydan Müdürlüğü 
 

9. Havaalanı sağlık denetleme merkezi yetkili memurlarının, uçakların sağlık mevzuatına 
aykırı hareket edip etmediklerini denetleme zamanları aĢağıdakilerden hangisinde 

verilmiĢtir? 
A) UçuĢlardan önce 
B) UçuĢlardan sonra 
C) Haftada bir  
D) On beĢ günde bir 
E) Her zaman 
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10. AĢağıdakilerden hangisi bir hava limanında olması gereken birimlerden değildir? 
A) Helikopter kalkıĢ pisti 
B) Terminal binası  
C) Hangarlar 

D) Otel  
E) Ġtfaiye bölümleri 
 
 

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. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Havaliman%C4%B1_terminali
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hangar&action=edit&redlink=1
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 A 

4 B 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 E 

6 C 

7 E 

8 A 

9 E 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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