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Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından ortak finanse edilmektedir.

COVID-19 için Kullanılan
Dezenfektanlar



Projenin inşaat işleri bileşeni kapsamında kalıcı organik
kirleticilerle (KOK) kirlenmiş pilot sahaların iyileştirilmesi için
hazırlıklar devam ediyor. Belirlenen iki pilot sahada
Türkiye’deki diğer çalışmalara referans olacak iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje ekibi, saha çalışmaları için
gerekli olan yöntemlerin ve bilginin yer aldığı Teknik Şartname
ve Operasyonel Planı 24.08.2021 tarihinde faydalanıcı kurumun
onayına sundu. 

Teknik Şartname ve Operasyonel Plan

Su Döngüsü ve KOK Videosu

Su döngüsü ve KOK’ların insan sağlığına ve çevreye etkisi
konusunda kamuyu bilgilendirmek ve günden güne azalan temiz
su miktarına dikkat çekmek amacıyla videolar hazırlanıyor. 

COVID-19 için Kullanılan Dezenfektanlar

COVID-19’un bir sonucu olarak gündelik hayatta daha sık
kullanmaya başladığımız dezenfektanların insan sağlığı ve
çevreye zararlı etkilerini araştırıyoruz. COVID-19, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edildikten sonra virüsle
mücadele için dezenfektanların kullanımı ve zararlı etkilerinin
araştırılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla KOK danışmanımız
pandemi süresince kullanımı tavsiye edilen dezenfektanların
insan sağlığı ve çevreye etkilerine yönelik detaylı bir rapor
hazırladı. 



KOK Danışmanı, öncelikli sektörler ve kirleticilere göre farklı
sınıflandırılan KOK’larla kirlenmiş sahaların bir listesini
hazırladı.

Kirlenmiş Sahaların Listesi

18. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı

18. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 25.08.2021
tarihinde düzenlendi. Proje ekibi, teknik şartname, operasyonel
plan, yönetmelik çalışmaları, eğitim ve çalıştay hazırlıkları
gibi devam eden faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıda, COVID-19 önlemleri kapsamında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı merkez ve il müdürlükleri personeline
saha temizleme teknolojileri ve kirlenmiş sahalarda sağlık
riskinin hesaplanması konularında yüz yüze eğitimler
verilmesi kararlaştırıldı. Eğitim serisi, Ekim 2021‘de başlıyor.  
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