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Hava kirliliği her yıl 6.5 milyon kişinin erken
ölümüne sebep olmaktadır.
Bu ölümlerin 3 milyonu dış ortam hava kirliliğine
bağlıdır. Hava kirliliği, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri
ne olursa olsun, dünyanın birçok bölgesinde
karşılaşılan bir sorundur. Yüksek gelir seviyesine
sahip ülkelerde şehirlerin yarısından fazlası Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kalitesi kılavuzunun
gerekliliklerini sağlayamazken, düşük ve orta gelirli
ülkelerdeki şehirlerin %98'i bu şartları
sağlayamamaktadır .1,2
Dış mekan hava kirliliği esas olarak ulaşım, binalarda
ısıtma ve elektrik üretimi için kullandığımız fosil
yakıtların yanmasından kaynaklanmaktadır. Toz ve
endüstriyel faaliyetler de hava kirliliğine katkıda
bulunmaktadır. Hava kirliliğinin en kritik
bileşenlerinden olan parçacıklı maddeye (PM10 ve
PM2.5) maruz kalma, solunum yolu hastalıkları ve
kardiyovasküler rahatsızlarla ilişkilendirmekte,
anne-çocuk sağlığını tehdit etmekte ve ayrıca PM
maruziyetinin beyin gelişimi ve bilişsel fonksiyon
üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik kanıtlar
artmaktadır.3 Dış mekan hava kirliliği, DSÖ'ye bağlı
çalışan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
(IARC - The International Agency for Research on
Cancer) tarafından akciğer kanserinin nedenleri
arasında sınıflandırılmıştır.4

PM10 ve PM2.5 sülfat,
nitratlar, kurşun ve siyah
karbon gibi kirliliğe neden
olan maddeleri içerir. Bu
küçük partiküller
akciğerlerin ve kalpdamar sisteminin
derinlerine nüfuz ederek
sağlık üzerinde ciddi risk
yaratmaktadır.5

Sorun

Hava kirliliğinin yarattığı ekonomik yük
artmaktadır. Dış mekan hava kirliliği 2010
yılında OECD üyesi 35 ülkenin ekonomisini 1,7
trilyon ABD doları zarara uğratmıştır. Bu
maliyetler Çin için 1,4 trilyon ADB doları ve
Hindistan için 500 milyar ADB doları olarak
hesaplanmıştır.7 Ayrıca bu emisyonlar iklim
değişikliğine katkıda bulunarak aşırı hava
olayları ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına
neden olmakta, sağlık ve ekonomi üzerindeki
olumsuz etkilerini daha da büyütmektedire.2
Hava kirliliğinin azaltılması halk sağlığını
iyileştirirken CO2, siyah karbon ve metan gibi
iklim değişikliğine sebep olan başlıca maddelerin
emisyonlarını da azaltacak; ekonomik ve sosyal
ek faydalar sağlayacaktır. Araç kullanımı yerine
yürümek veya bisiklet kullanmak gibi faaliyetler
de bu emisyonların azaltılmasını sağlayacağı gibi
günlük fiziksel aktiviteleri de arttırarak insan
sağlığına doğrudan katkılarda bulunacaktır.8
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Küresel ölçekte, PM2.5'in %25'i ulaşım, %15'i
enerji üretimi ve diğer endüstriyel faaliyetlerden,
%18'i toz ve deniz tuzundan ve %20'si evsel
yakıt tüketiminden kaynaklanmakta olup,
kaynakları PM10 ile benzerdir.6
Yer seviyesindeki ozon da astım gibi solunum
hastalıklarının ve kardiyovasküler hastalıkların
oluşmasına katkıda bulunmaktadır ve bilişsel
gelişim üzerine etki gösterebilmektedir.1

Hava Kalitesinin Takibi

Küresel ölçekte şehirlerde hava
kalitesi izleme sistemi 2014'ten bu
yana yaklaşık iki katına çıkarılıp, 3000
şehrin hava kalitesi takibi yapılsa da
veriler hala yetersizdir. Dünya
nüfusunun %92'si DSÖ hava kalitesi
kılavuzu eşik değerlerini aşan
yerlerde yaşarken, birçok şehirde hala
güvenilir ve kapsamlı hava kalitesi
izleme sistemi bulunmamaktadır.1,9

Doğru verilere erişememek hava
kirliliğine karşı alınacak önlem ve
eylemleri engellemektedir. Bazı
şehirlerde, piyasada mevcut olan
yeni, düşük maliyetli taşınabilir hava
kalitesi monitörleri farkındalığı
artırmak ve hava kirliliğine yönelik
resmi izlem ve eylem çağrısı yapmak
için toplumsal bazda izlem için
kullanılmaktadır.

Doktor Sadun Bölükbaşı bisikleti üzerinde,kırmızı yanan
ışık maskesiyle Adana’daki hava kirliliğinin DSÖ
limitlerinin beş katı üzerine çıkıldığını gösteriyor.
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Çözüm

Harekete Geçin

Hava kirliliği, iklim değişikliği ve
bunların sağlık etkileri küresel
sorunlardır; ancak çözümsüz
değiller.

Pekin, trafikteki araç sayısına bir
üst sınır getirmeye hazırlanırken,
Şanghay yeni araba satışlarına
kısıtlamalar getirildi.

2016 yılında, Dünya Sağlık
Örgütü yayımladığı yol
haritasında küresel, ulusal ve
yerel düzeylerde sağlık aktörlerini
halk sağlığını tehdit eden hava
kirliliği sorununa karşı çözümler
üretmeye davet etmiştir. Şehirler
ve ülkeler bu çözümleri hayata
geçirmeye başladı; aralarında
Finlandiya, İngiltere ve
Kanada'nın da bulunduğu birçok
ülke kömür kullanmayı bırakmayı
taahhüt etmiştir. Paris'te, hava
kirliliğinin gözlemlendiği günlerde
toplu taşıma ücretsiz yapılmıştır.

Hava kirliliğiyle mücadele için

Birçok şehir bisiklet ve yürüyüş
için alt yapılarını ve toplu taşıma
imkanlarını iyileştirirken Singapur
ve Milano gibi bazı şehirler de
şehir içi trafikte ek vergiler
getirmiştir.

iyileştirilmiş ulaşım sistemleri,
geliştirilmiş ve temiz enerjili toplu
taşıma, yeni kömür santrallerinin
inşa edilmemesi, evsel ısınmada
kömürün kullanılmaması ve hava
kalitesinin sürekli takibi talep
edilmelidir.

Temiz hava solumak herkesin hakkıdır. Havamızı
Bozmayın kampanyası sağlığımızı korumak için
tüm karar vericileri 2030 yılında Dünya Sağlık
Örgütü hava kalitesi kılavuz değerlerini
benimsemeye çağırıyor.10,11

www.unmaskmycity.org

#UnmaskMyCity
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Havamızı Bozmayın (Unmask My City) projesi hayatlarını toplumun sağlığını
düzeltmeye adamış doktorlar, hemşireler, kamu sağlığı çalışanları ve yardımcı
sağlık personelleri tarafından hayata geçirilen küresel bir inisiyatifin ürünüdür.
Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), Global Climate and Health Alliance (GCHA), Health
Care Without Harm, US Climate and Health Alliance and the UK Health Alliance
for Climate Change ortaklığıyla yürütülen bu proje, yerel aktörlerle iş birliği
içerisinde, 2030 yılına kadar küresel ölçekte hava kirliliğinin azaltılması için somut
politikalar oluşturmayı hedefler.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi milyonlarca hayatı kurtaracak, milyarlarca insanın
sağlığını iyileştirecektir ve iklim değişikliği ile mücadelede yardımcı olacaktır.
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