BELEDİYELERİN SOKAKLARDA KİMYASAL
KULLANMASINA DAİR BİLGİ NOTU
1. Belediyelerde Durum
1.1 Salgınla mücadelede süreç yönetimi ve gerekli önlemlerin kamusal (merkezi ve yerel otorite) olarak alınması önceliktir.
1.2 Merkezi ve yerel kamu otoritelerin bilimsel temelde ve birey ve toplum sağlığını merkeze alan iş birliği içindeki çalışmaları
kişilerin sorumlu davranışlarıyla tamamlanmak zorundadır. Iki ögeden birinin eksikliği salgınla mücadeleyi kesintiye uğratır.
1.3 Salgın döneminde hekimler tarafından kişilere önerilen mesafe-maske-el temizliği ve evde kalmadır.
1.4 Belediyelerin salgınla mücadele kapsamında yerleri (asfalt, beton vb), park ve bahçeleri dezenfekte ettiği1, hatta dezenfektan
tüneli gibi2 uç uygulamalar yaptıkları görülmüştür.
1.5 Belediyelerin dezenfektan kullanmamaları için uyarıldıklarında su ve sabun kullandıklarını açıkladıkları anlaşılmaktadır3.

2. Sağlık çalışanlarının/Hekimlerin Yaklaşımı:
Sağlık çalışanlarının/hekimlerin yaklaşımı konusunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ”Toplum İçin
Bilgilendirme Dizisi”’ örnek alınabilir. Bu çalışmalara göre:
2.1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış olan önerilerde4 ”COVID-19 salgını ile
ilişkili olarak sokak, otopark, yeşil alanların özel şekilde temizlenmesine ya da dezenfeksiyonuna gerek olmadığı, rutin temizlik
uygulamalarının daha sık şekilde sürdürülmesinin gerektiği” bildirilmektedir (Ek-1)
2.2 Ayrıca, COVID-19 Bulaşını Önlemek İçin Yüzey ve Çevre Temizliği Konusunda Alınacak Önlemler5 çalışmasında belirtildiği üzere;
2.2.1 Püskürtme şeklinde uygulama rutin temizlikte önerilmemekte,
2.2.2 Suda, toprakta ve canlılarda biriktiği için gümüş nitratla dezenfeksiyon önerilmemekte,
2.2.3 Durulama olmadan su ve sabun işlemi önerilmemektedir.

3. Sağlık Bakanlığının Yaklaşımı
3.1 Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 19020089-105.01.99 sayı ve Dezenfektan Uygulamaları konulu valiliklere
gönderdiği yazıda ”bazı illerde dezenfektanların amacı dışında kullanıldığı, dezenfeksiyon tünelleri yapıldığı, insanların bu
tünellerde dezenfekte edildiği, havadan dronlar kullanılarak ortam dezenfeksiyonu yapıldığı basın yayım organlarından ve
Bakanlığımıza gelen başvurulardan anlaşılmaktadır” denmektedir. Yazı ayrıca konu ile ilgili iki önemli vurguyu da yapmaktadır:
3.1.1 Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına
açılması gerektiği,
3.1.2 Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde, vb yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların
uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun
dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerektiği vurgulamaktadır.
3.2 Sağlık Bakanlığı ”COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”6 bu konuda net bir şekilde ortaya koyduğu noktalardan
bazıları:
3.2.1 Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede
rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli olmadığı

1 Bazı örnekler:
Ankara Büyükşehir: https://twitter.com/anadoluajansi/status/1241326208073240577
Şerifelikoçhisar: https://twitter.com/skbld/status/1286051558346625025
Haliliye: https://twitter.com/BayramDikmir_/status/1284759323034423296
Batman: https://twitter.com/DrMehmetDemir1/status/1241675870110089221
Tokat: https://twitter.com/TokatBelediye/status/1285201441632780288
2 Ordu Büyükşehir Belediye başkanın kamuoyu ile paylaştığı bilgi: https://twitter.com/mhilmiguler/status/1243163489293737988
3 Tepkilerden önce: https://twitter.com/cankayabelediye/status/1247060532839972864
Tepkilerden sonra: https://twitter.com/cankayabelediye/status/1259901612639899648
4 Beyazıt Üçgün A, Yavuz CI. COVID-19’la Mücadele Kapsaminda Belediyelere Yönelik Öneriler -HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi- (2019/2020-54 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim:15.4.2020.
5Beyazıt Üçgün A., Yavuz CI. COVID-19 Bulaşını Önlemek İçin Çevreye Yönelik Önlemler -HÜTF Halk http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/duyurular/halkayonelik/yuzeycovid.html Erişim:26.3.2020.
6Erişmek için: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf?
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3.2.2 Ayrıca “COVID-19’dan korunma kapsamında dezenfeksiyon amacıyla herhangi bir uygulama (dezenfeksiyon tüneli,
dezenfektan püskürtme, dezenfektan paspası, ULV dezenfeksiyonu vb.) yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalar insan ve çevre sağlığı
açısından zararlıdır.” şeklinde açık bir ifade yer almaktadır.
3.3 Ancak çalışmada ”Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir. Bu alanların (yerler, yollar, caddeler,
sokaklar) su ve deterjanla temizliği yeterlidir.” denirken atık su mevzuatı ve hekimlerle çelişmektedir.

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yaklaşımı
4.1 Mevzuata göre atık su “Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş
sular” olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı sabunlu su veya deterjanlı suyun sokaklarda kullanılabileceğini ima etse de,
bu atık su kontrol yönetmeliğine aykırıdır.
4.2. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü yapılan bir başvuruya7
verdiği cevap aşağıdadır:
“Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile
maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden
cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sular olarak tanımlanan
atık suların alıcı ortamlara doğrudan boşaltılması yasak olup, ilimiz genelinde su kirliliği kontrolü yönetmeliği çerçevesinde
denetimler gerçekleştirilmekte ve uygunsuzluk tespit edilen gerçek/tüzel kişilere 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca idari işlemler
uygulanmaktadır.”
5. Sonuç ve öneri
5.1 Doğa Tahribatına Yol Açılmamalıdır: dezenfeksiyon işlemleri zararlı olup biriken etkisiyle de ayrıca çevre kirliliğine, ekosistem
yıkımına yol açmaktadır.
5.2 Sokak Dezenfeksiyonu Gerekmemektedir: Sağlık Bakanlığı sokak dezenfeksiyonunu önermemektedir.
5.3 Sabunlu/Deterjanlı Su Çevreye Verilmemelidir: Belediyelerin cadde ve sokaklarda deterjanlı/sabunlu su kullanarak yaptıkları
“temizlik işlemleri” yararsız ve bu nedenle gereksiz olup ayrıca sabunlu/deterjanlı su kullanımı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne
aykırıdır.
5.4 Kentin Doğası: Her türlü sokak dezenfeksiyonu halk sağlığı açısında hiçbir faydası olmadığı gibi kent ekosisteminde kimyasal
atık birikmesi ve ekosisteme zarar olarak dönecektir.8 Sokak hayvanlarının, bina bahçelerindeki bitkilerin ve yaşamın önemli bir
parçası olan bakterilere zararı olacağı da ortadadır.
5.5 El Yıkama Çeşmeleri/Lavaboları: Belediyelerin bulaşıcı hastalıklarda ve özel olarak COVID-19’unda korunmasında etkili olduğu
gösterilen el hijyeni konusunda çalışmalar yapması öncelikli olmalıdır. Bu amaçla kolaylaştırıcı ve işlevsel olan kentlerde hijyen
çeşmeleri/lavabolarının kurulmasıdır.
Belediyeler tarafından sabun ve su ile el yıkama olanaklarının yaratılması ve arttırılması, sık ve ortak kullanılan alanların olağan
temizliğinin kurallarına “uygun” şekilde düzenli olarak yapılması, atık artışının önüne geçilerek atık kirliliği ve toplama kaynaklı
sorunların önüne geçilmesi yerinde olacaktır.
Kaynaklar:
• https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_
YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
• https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
• http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/duyurular/halkayonelik/yuzeycovid.html
• http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/duyurular/halkayonelik/covid_belediye.html
• https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-bulasini-onlemek-amaciyla-toplum-icin-yuzey-temizliginde-oneriler/
• https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-pandemisinde-atik-yonetimi/
• https://korona.hasuder.org.tr/gunun-konusu-birlesmis-milletler-cevre-programindan/
• http://www.asihalksagligi.hacettepe.edu.tr/tr/yeni_koronavirus_hastaligi_covid19yanlis_bilinenle-52
Ekler:
Ek-A: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yazısı
Ek-B: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cimer cevabı
7 21.10.2019 tarihli Önder Algedik tarafından yapılan başvuruya verilen cevaptır.
8 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kimyasala-bogulmayalim-41478042

A N K A R A

K E N T

KO N S E Y İ

293

2 0 1 9 - 2 0 2 0 FA A L İ Y E T R A P O R U

Ek-A:
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Sayı : 19020089-105.01.99
Konu : Dezenfektan Uygulamaları
.....................VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)
Ülkemizin içinde bulunduğu COVİT-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle virüs ile mücadele bazı illerde dezenfektanların amacı
dışında kullanıldığı, dezenfeksiyon tünelleri yapıldığı insanların bu tünellerde dezenfekte edildiği, havadan dronlar kullanılarak
ortam dezenfeksiyonu yapıldığı basın yayım organlarından ve Bakanlığımıza gelen başvurulardan anlaşılmaktadır.
Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılma ve denetimleri Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ruhsatlı biyosidal ürünlerin
kullanım usul ve esasları Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenmiş olup
Bakanlığımızca yürütülmektedir. Dezenfektanlar ruhsatlandırılırken aktif maddenin kullanım alanları etki mekanizması ve ürün
tipleri dikkate alınmaktadır.
Bakanlığımızca bugüne kadar dezenfeksiyon tünellerinde insanların doğrudan temas edeceği hiçbir ürüne ruhsat verilmemiştir.
Nitekim Bakanlığımız tarafından oluşturulan bilim kurulu uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarına
dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra yarım saat havalandırılması (dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve
sonrasında yarım saat kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.) gerektiğini bildirmişlerdir. Ruhsatlı ürün etiketi üzerinde
yer alan zararlılık ve önlem ifadeleri ile kullanım talimatı ayrı bir önem kazanmakta, amacı dışında kullanılan ürünler insan sağlığını
tehdit etmekte, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olabilmektedir.
Bu nedenle dezenfektan uygulaması yapılırken;
1-Bakanlığımızdan Biyosidal Ürün Ruhsatı ve onaylı etiketi olan ürünlerin kullanılması,
2-Ruhsat ve etikette yer alan kullanım talimatlarına göre uygulama yapılması,
3-Ürün etiketinde belirtilen gerekli önlemler alındıktan sonra gerekirse kişisel koruyucu ve donanım kullanılarak ürünlerin
uygulanması,
4-Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına
açılması,
5-Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde, vb yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların
uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun
dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerekmektedir.
Bu esaslar çerçevesinde iliniz dâhilinde bulunan yerel yönetimler ile biyosidal ürün konusunda faaliyet gösteren firmalara gerekli
bilgilendirmenin yapılması hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a. Genel Müdür
DAĞITIM, Gereği:81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
Ek-B:
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