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Sağlıklı Kentler Birliği 

Online Söyleşi Raporu 

Kent, Salgın ve Hijyen – 22 Mayıs 2020 

 

Katılımcılar:  

Prof. Dr. Çağatay Güler (Hacettepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) 

 

Moderatör: 

Murat Ar (Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü) 
 

COVID-19 pandemisi mücadelesi ile birlikte hijyen, dezenfeksiyon, dezenfektan konuları hem 

bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda gündemimiz oldu. Yerel yönetimler pandemi ile 

mücadelenin önemli bir parçası haline geldi. Bu süreçte çok önemli rol üstlendiler, yoğunlukları 

arttı, bütçelerinde yer almayan birçok faaliyetle uğraşmaya başladılar. Bunlardan biri de üye 

belediyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde gündeme gelen şehir dezenfeksiyonu konusu, 

yaşamın normale dönüş sürecinde artacak dezenfeksiyon ihtiyacı ve bununla ilgili bilgi 

talebiydi.  

Kent, salgın ve hijyen konusunu konuşmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Anabilimdalından emekli Prof. Dr. Çağatay Güler ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi ve Sağlıklı 

Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz’ı davet ettik.  

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz’a, temizlik, hijyen, dekontaminasyon, dezenfeksiyon dezenfektan 

gibi COVID-19 sürecinde kullanılan kelimelerin anlamları;  bunların sadece hastaneler, sağlık 

kuruluşları gibi sağlık sektörüne ait tanımlar mı olduğu; COVID-19 sürecinde şehirlerin nasıl 

temizleneceği, bununla ilgili düzenlemelerin neler olduğu sorularını yönelttik. 

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz; 

Şehirlerin, canlı, hareketli, yoğun hayat temposuna sahip olması, yüksek nüfus sayıları, 

metrekareye düşen yüksek insan sayısı, yani nüfus yoğunluğu nedeniyle her zaman kirli 

olduğunu,  

Şehirlerin kirliliklerini azaltmaya yönelik planlar ve programların mevcut olduğunu,   

Bu kirliliğin ve temizlik işlemlerinin normal hayatımızın bir parçası olduğunu,  

İnsanların şehirlerine güvenerek, belki de şehirlerin kirliliği ve/veya temizliğini hiç fark 

etmeden yaşamakta olduğunu, 

COVİD-19 süreci ile birlikte geldiğimiz nokta da, bir anda, temas ettiğimiz her yerlerle ilgili 

tedirginliklerimizin arttığını, 
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Bu nedenle temizlik, hijyen, dekontaminasyon, dezenfeksiyon dezenfektan gibi COVID-19 

sürecinde kullanılan kelimelerin gündeme oturduğunu, 

Kirletici unsurun ortamdan uzaklaştırılmasının dekontaminasyon olarak tanımlandığını, 

Kirlenmiş ortamlardan bakteri, virüs gibi kirlilik etkenlerinin temizlenmesinin dezenfeksiyon 

olarak tanımlandığını,  

Sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanması için yapılan müdahalelerin tümünün hijyen olarak 

tanımlandığını, 

Yukarıdakilerin gerçek anlamda ve kalıcı olarak yapılmış olmasına da temizlik dendiğini, 

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 web sitesindeki rehberlerin bu süreci yönetmemize yardımcı 

olduğunu, 

Aslında temizlik için gerekenlerin, çeşmeden akan su, sabun, kolonya, çamaşır suyu, klor 

tabletleri, normal temizleme ürünleri gibi çok basit şeyler olduğunu, 

Kirletici kimyasallardan uzak durulması gerektiğini, 

COVID-19 sürecinde yerel yönetimlerin şehir temizliği için çok hızlı bir şekilde harekete 

geçtiğini, 

Şehir temizliği için seçilen yöntemlerin, kullanılan ürün miktarının, olayların başladığı ilk 

günlerde, her gün uygulananlardan farklı ve fazla olduğunun görüldüğünü,  

Sağlık Bakanlığı’nın İllere gönderdiği yazısında, çok aşırı dezenfeksiyon işlemlerinin, insanlara 

doğrudan veya yakın temaslı dezenfeksiyon çalışmalarının, insanlara zarar verebileceği 

konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtti.   

Prof. Dr. Çağatay Güler, COVID-19 virüsünün kökünü şehirlerden nasıl kazırız, şehirlerde açık 

havanın, caddelerin, sokakların dezenfeksiyonu mümkün müdür, dezenfeksiyondan sonra hiç 

mikrop üremez mi, belediyeler ne kadar sıklıkta dezenfeksiyon yapsınlar, şehirlerde COVID-19 

gibi gelecekte ortaya çıkacak salgınlarda şehirleri neyle temizleyelim, sokak mobilyalarını, 

caddelerde sabit malzemeleri nasıl temizleyelim, el değen her yer temizlenmeli mi, nasıl, en 

basit önlem el yıkamak, maske takmak, sosyal mesafe bırakmak ve gerekmedikçe kalabalık 

yapmamak-kalabalığa karışmamak şehirlerde bunlar için ne yapmalıyız, salgın bitti, şehirlerde 

salgın sonrası neler yapmalıyız, belediyelerde bu işlemlerden sorumlu arkadaşlarımız, temizlik 

görevlilerimiz nelere dikkat etsinler sorularımızı cevapladı. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, 

Berberlerin 2 ay kapalı kaldığını, kapalı olan yerlerin dezenfekte edildiğini, bunun tamamen 

mahalle baskısından kaynaklandığını, 

Dünyada hiçbir zaman mikropları yok edemeyeceğimizi, 
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Biosidal ürünlerin (haşerat kıranlar) aslında en iyileri öldürdüğünü, 

Bir yerin dezenfektanın kirli el değene kadar olduğunu, 

Binlerce okulun açılacağını, okullara dezenfektan yapmanın faydasının olmayacağını, sadece 

temizlik yapılmasının yeterli olacağını, su ve sabunun olduğu yerde dezenfektan kullanmanın 

iyi olmadığını belirtti. 

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Çağatay Güler’e uzun süreli kapalı olan yerlerin 

açılmakta olduğunu, buralarda dezenfeksiyon yapıldığını belirterek; bu mekanların bir daha 

dezenfekte edilmesi gerekir mi, iç veya dış ortam havası püskürtülen dezenfektanlarla 

dezenfekte edilebilir mi sorularını yöneltti. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, 

Havayı dezenfekte etmenin mümkün olamayacağını, 

Elimizi sağa sola sürdüğümüzde başka biriyle yakın temastan kaçınmamız gerektiğini, 

Çok uzun yıllardır anlatılmaya çalışılan el yıkamanın öneminin toplum tarafından yaygın olarak 

anlaşılmasının ilk defa COVID-19 sayesinde olduğunu, 

Dezenfeksiyonun uyulması gereken bir ölçüsü olduğunu belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, dezenfeksiyondan sonra hiç mikrop üremez mi, belediyeler 

ne kadar sıklıkla dezenfeksiyon yapmalı, otobüs durakları, direkler, kent mobilyaları gibi 

şehirlerin sabit donanımlarının temizliği nasıl yapılmalıdır sorularını yöneltti. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, 

Dezenfeksiyonun hastalık yapıcı etkenleri mümkün olduğunca azaltmak olduğunu, 

Sterilizasyonun bütün mini canlıları, mikropları birden yok etmek olduğunu,  

Aslında sterilizasyonu günlük hayatta fazla istemediğimizi,  

Dezenfeksiyonu zorunlu şartlarda istediğimizi,  

Dezenfeksiyon yapılmış bir yere virüslü hasta değdiğinde o dezenfeksiyonun etkisinin 

kalkacağını,  

Dezenfeksiyon oranını artırırsak zehirlenmelere neden olduğunu 

Para gibi günlük hayatta sık kullanılan maddelere elimizi değdirdiğimizde elimizi güzelce 

yıkarsak riskin ortadan kalkacağını, 

Kent mobilyalarının ilaçlanmış boyanmış olarak geldiğini, boyası gittiğinde hemen boyanması 

gerektiğini 

Kentlerde el yıkama olanaklarının artırılması gerektiğini, 
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Japonya’da marketlerde el yıkama ve tuvaletlerin zorunlu olduğunu, 

Lokantalarımız ve kafelerimiz imkân varken el yıkama olanakları artırması gerektiğini söyledi.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, 

Cenaze yıkama alanları gibi kan ve vücut sıvıları ile bulaşmış yüzeylerde Standart Çamaşır suyu 

(1:10 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-529) tavsiye edildiğini,  

Dezenfektanların sağlığa etkilerine ilişkin bilinen limit değerlerin yetişkinler için olduğunu, 

bebekler ve çocuklar için değerlerin daha düşük olması gerektiğini,  

Temizlikte bez, kumaş malzeme kullanılıyorsa 60-90 derece sıcak suda yıkanmasının yeterli 

olacağını söyledi.  

Prof. Dr. Çağatay Güler’e Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullanılmış maskeyi 72 saat kapalı 

torbada tuttuktan sonra çöpe atılması uyarısı hakkındaki değerlendirmelerini sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler,  

Maskenin ıslanması ile koruyuculuğunun gideceğini, 

Maskeyi burnumuzun altına indirmememiz gerektiğini, 

Yıkanabilir olan maskelerin 65 derece üzerinde yıkandığında sorun olmayacağının 

gözlemlendiğini, 

Böyle kumaşlarda ütü yapılmasının en büyük faydayı sağladığını, 

Maskelerin yarım gün süreyle kullanılması gerektiğini söyledi.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Çağatay Güler’e, şehirlerin sağlığını koruyabilmek 

için yerel yönetimlere düşen sorumlulukların neler olduğunu sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, 

Yerel yönetimlerin sanıldığından daha çok önemli olduğunu, 

Toplumun her şeyi belediyeden beklediğini, 

Gelecekte böyle bir durumla karşılaşılırsa diye belediyelerin eylem planı oluşturması gerektiği, 

Akılcı rehberlerin hazırlanması gerektiğini, 

Şekilsel olarak değil, işlevsel olarak Kent Konseylerinin önemli olduğunu  

Belediyelerin seçimle gelen yerler olduğunu, ama çözüm üretecek potansiyeli olduğunu, 

Kentlerin yayalara ve bisikletlilere ait olduğunu belirtti.  
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Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, COVID-19 sürecinden çıkarılacak dersleri, gerçekten ders alıp 

almadığımızı, bundan sonra öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, zaman içinde toplumda duyarsızlaşmanın başladığını, bunun 

nedeninin araştırılması gerektiğini, özellikle yayın kuruluşlarımızın ilgili üniversitelerle işbirliği 

yapmasının iyi bir katkı olabileceğini belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, yaz sezonuna girdiğimizi, denize girmek, havuzların 

doldurulup boşaltılmasıyla ilgili düşüncelerini sordu.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, 

Havuzlar şu anki mevzuata göre işliyorsa, dezenfekte ediliyorsa, giren su süzülüyorsa 

kullanılabileceğini, 

Havuza girerken insanların ayaklarını yıkamasının gerekli olduğunu,  

5 metrede sandalye olacak şekilde sandalye konulması gerektiğini,  

Bu ortamlarda maskelerin ıslanmasından dolayı koruyucu özelliğinin azaldığını, 

Bir aralar sedef hastalığı olanların havuza girmelerine tepkiler olduğunu, halbuki sedef 

hastalığının bir mikrop sonucunda oluşan bir hastalık olmadığını, yüzme havuzuna 

girmelerinde bir sorun olmadığını, hapşıranlara da karşı da bir ön yargı olmaması gerektiğini, 

esas önemli konunun kalabalığın önlenmesi gerektiğini belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz,  COVID-19 odaklı yapılan temizlik işlemleri sırasında, klima, 

su boruları, süs havuzları gibi suyun durgun kalabileceği ölü boşluklara sahip donanımlara 

dikkat çekti. Uzun süre kapalı olan mekânlar kapalıyken veya çalışırken onarım yapılan yerlerde 

Lejyonella etkeninin varlığının unutulmaması gerektiğini;  turizm sektöründe bir turizm 

tesisinin anında kara listeye girmesine yol açan Lejyonella’dan korunmanın çok kolay 

olduğunu; özellikle otellerin açılmasından önce, tüm tesise yüksek ısıda sıcak su ve süper 

klorlama yapılarak, aynı anda tesisin tüm musluklarını açarak su devridaiminin sağlanmasının 

yeterli olacağını belirtti. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, lejyonella konusunun COVID-19 ile mücadele kadar çok önemli 

olduğunu, yeni açılacak yerlerin su borularının temizlenmemesinin daha büyük hastalıklara yol 

açacağını belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, ofisler, AVMler gibi kapalı ortamlarda klima kullanan 

mekânlarda, klimaların dışardan aldığı temiz havayı kullanması gerektiğini, bu noktada dış 

hava kalitesinin önem kazandığını,  dış havayı kullanacak mekanlar tarafından bu konuda bilgili 

ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, evde kullanılan kimyasallardan dolayı vücudumuzda kaşıntılar 

başladığını, bundan korkulmaması gerektiğini, evlerin havalandırılması gerektiğini, klimalarla 

ilgili olarak mühendis odaları ile ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğini belirtti.  
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Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Çağatay Güler’e belediyelerde çalışan kişilerin  

sağlıkta acil durumlar meydana geldiğinde nelere dikkat etmelerini önerirsiniz diye sordu.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, öncelikle bu konuda çalışan deneyimli arkadaşların birbirini tanımaları 

gerektiğini, ileri de emekli olduğunda bu kişilere ulaşılması gerektiğini ve bu çalışanların 

kendilerini koruma sorumluluğunu unutmamaları gerektiğini belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, sosyal kanıt havuzlarının oluşturulması gerektiğini, sayısal 

verileri değerlendirirken, niteliksel verileri de gözardı etmeden, değerlendirmeye dahil 

etmemiz gerektiğini vurguladı.  

Katılımcıların sorularına geçildi. 

Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bölümünden Dr. Ahmet Demir, bu tür salgınların 

tekrarlama riski de COVID-19’un kalıcılaşma riski de büyük, bunlar günlük yaşamda ne tür 

etkiler oluşturabilir, korunma önlemlerinin kalıcılaştığı bir yaşam olabilir mi sorusunu sordu.   

Prof. Dr. Çağatay Güler, gerçekçi uygulanabilir önerilerin olması gerektiğini, yıllar öncesinde 

kolera ve tifo salgınında el sıkışmaktan vazgeçilmesi gerektiğinin belirtildiğini, el yıkamanın 

sıklaştırılması gerektiğini, bir öneri götürürken o öneriyi de çözümlerini de sunmamız 

gerektiğini söyledi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Tülay Aytekin Aktaş, bu 

dönemden sonra ruh sağlığı sıkıntılarının çıkacağını, bunun için neler yapılması gerektiğini 

sordu.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, böyle durumlarda hemen ruhsal sorunlar oluşabilecek olarak 

görülmemesi gerektiğini, toplumun tepki göstermesinin normal olduğunu, hemen ilaçlara 

yönelmemek gerektiğini, danışmanlık hizmetlerinin halk sağlığı hizmetleri ile ortaklaşa 

çalışılarak sunulması gerektiğini belirtti.   

Tülay Aytekin Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini 

belirtti.   

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Beyza Kerman, bu dönemde toplu taşımada ne gibi 

önlemler almalıyız sorusunu sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, maskenin muhakkak kullanılması gerektiğini, ortamlarda dezenfektan 

bulundurulması gerektiğini, su ve sabunun kesin çözüm olduğunu belirtti.  

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, uçaklarla ilgili uzun seyahatlerde ek önlemler gerekecek mi 

sorusunu sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, uçaklarda sistemin etkilenmesinden dolayı her dezenfektanın  

kullanılamadığını, uluslararası havacılığın bütün kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Esra Çelik, Sağlık Bakanlığının 

COVID-19 rehberinde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonunda, dezenfektan 

tünelleri gibi insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamaların 

hastalıkların bulaşmasını engellemediğini, hatta insan sağlığı açısından zararlı olduğunun 

belirtildiğini, bulunduğu yerin pazar alanı girişinde bu uygulamanın yapıldığını söyledi. 

Dezenfektan tünelleri konusundaki önerisi soruldu.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, dezenfektan tünellerine ihtiyaç olmadığını,  bazı uygulamaların 

mahalle baskısından dolayı olduğunu, bu uygulamanın yanlış bir uygulama olduğunu, bir şeyin 

fazlasının öldürebileceğini söyledi.  

Bilecik Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, toplu halde yemek 

yeme alanları, yemekhanelerde hizmet verilirken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, el yıkamanın, mesafenin ve maskenin çok önem taşıdığını, bu konu 

için ayrı bir seminer düzenlenmesi gerektiğini söyledi.  

Filiz Aksu, el yıkamanın aslında bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu, Osmanlı'da her sokak 

başında 3-4 musluklu çeşmelerin olduğunu, günümüzde bunlardan tarihi eser olarak ayakta 

kalabilenlerin koruma altında olduğunu, hala bazı şehirlerimizde bu kültürün devam ettiğini 

söyledi.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, Osmanlı zamanındaki olanaklarla şimdiki olanakların aynı olmadığını, 

çeşmelerin azaldığını, o dönemlerde kırsal kesimde derede el yıkanabildiğini, ama şimdi bu 

olanaklara sahip olmadığımızı belirtti.  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Çiğdem Yılmaz Aydın, yeni normal yaşam kurallarını 

göz önüne aldığımızda çocukların sosyal anlamda da etkilenmemesi açısından çocuk oyun 

alanlarının yeniden yapılandırılmasını, kapalı alanda olanların tamamen kapatılmasını önerir 

misiniz sorusunu sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, bir ekip tarafından halk sağlıkçılarından ve çocuk gelişimcilerinden bu 

süreçte faydalanılması gerektiğini, kimi AVM’lerdeki çocuk oyun alanlarının virüsten önce de 

zaten kapatılması gerektiğini söyledi.  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Oğuz Türkmen spor 

faaliyetleri gerçekleştirilen kapalı alanlarda (spor salonları, kapalı havuzlar vb.) ne gibi 

önlemler alınabilir, ortak spor ekipmanlarının kullanımları hakkında ve özellikle yüksek efor 

gerektiren spor faaliyetleri sırasında maske kullanılmasının veya kullanılmamasının ortaya 

çıkaracağı sağlık riskleri konusunda nasıl bir bilgilendirme yapılabilir sorusunu sordu. 

Prof. Dr. Çağatay Güler, mümkün olduğunca açık alanların kullanılması gerektiğini, bu 

alanlardaki tuvalet yerlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini, ıslak zeminlerin çok önemli 

olduğunu, Cumhuriyetimiz kurulduğunda istasyon tuvaletlerinin hepsinin örnek oluşturması 

açısından, eğitim amaçlı olarak mermerden yapıldığını belirtti.  
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı yüksek lisans öğrencisi Edibe Uslu, tek 

kullanımlık maskelerin poşete koyulup sıkıca bağlandıktan sonra atılması çözümünde bu 

maskelerin her birinin ayrı ayrı değil de çevreye daha az zarar verilmesi için bir poşette 

biriktirilerek ardından atılması ne kadar doğru olur, bu süreç zarfında poşette bekleyen 

maskeler virüs bulaşmasına sebep olarak sağlık açısından risk oluşturur mu sorusunu sordu.  

Prof. Dr. Çağatay Güler, bunların tıbbi atık olarak görülmemesi gerektiğini, bunların çöplüğe 

atılabileceğini, hiçbir zararının olmayacağını söyledi.   

Prof. Dr. Çağatay Güler’in el yıkama ile ilgili paylaştığı görseller; 
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Söyleşinin tamamına Sağlıklı Kentler Birliği Youtube sayfasından ulaşabilirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=6i5ClpqGzVg 

https://www.youtube.com/watch?v=6i5ClpqGzVg

