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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; AIDS, 
verem, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalık 
salgınlarını 2030 yılına kadar ortadan 
kaldırmaya yönelik güçlü bir taahhüttür.

Her gün 16 bin çocuk, kızamık ve verem gibi önlenebilir 
hastalıklardan ölüyor. Her gün yüzlerce kadın, hamilelik 
veya doğumla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 
yaşamını yitiriyor.1 Covid-19 pandemisinin gösterdiği gibi 
hızla yayılan salgın hastalıklar, insanlığı tehdit ediyor.
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Covid-19 pandemisinde, bugüne kadar 
270 milyondan fazla insan hastalığa 
yakalandı, 5 milyondan fazla insan 
hayatını kaybetti. Pandemi, küresel bir 
sistemik şoku tetikledi. 

AIDS, sıtma, tüberküloz salgınları dünya nüfusunu tehdit etmeye 
devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı ve kaliteli yaşam taahhüdü 
öncelikli olarak herkesin genel sağlık hizmeti, güvenli ve 
erişilebilir ilaç ve aşıya kavuşmasını sağlamayı hedefliyor.
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Yüksek yoğunluklu nüfusun sağlık koşullarını karşılamayan 
yapılarda yaşadığı bölgeler, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların 
kaynağı haline gelebilir. Nefes alan, sağlıklı yapılar, sağlıklı ve kaliteli 
yaşam için hayati önemdedir.  

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Bina içi çevre kalitesini etkileyen en önemli faktör iç hava 
kalitesidir. Bunun yanı sıra ses, ışık, su kalitesi vb. çevre kalitesini 
oluşturur.

Bina ilişkili hastalıklar (BRI) bina iç çevresine bağlı etkenlerdir.
Örneğin Lejyoner hastalığı. Bu hastalığın bakterilerinin yaşama 
ortamını kısıtlayarak bu sorunu çözebiliriz.

Hasta bina sendromu,  tipik olarak akut rahatsızlıklar verir. Örneğin 
yorgunluk, baş ağrısı, kan çekilmesi ve göz siniri bu rahatsızlıklar 
arasında sayılabilir. Bulunulan ortamı aşırı ısıtma, ses, zayıf 
ışıklandırma bunlara sebep olabilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlanmış ve yeşil yapılar insan 
sağlığına iki noktada etki eder:

Optimize edilmiş iç çevre koşulları ile doğrudan etkisi belirgindir. 

Enerji verimliliği, atık yönetimi gibi başlıklardaki performans ise, 
hava, su gibi kaynaklara yönelik kirleticileri azaltır ve genel nüfusta 
erken ölümlere sebep olan rahatsızlıkların azaltılmasına katkıda 
bulunur. 

Dünya nüfusunun %55'i şehirlerde yaşıyor. Ancak 4.2 milyar 
insan Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarını karşılamayan, 
atık yönetimi, iç ortam hava kalitesi ve hijyen koşulları yetersiz 
binalarda barınıyor. Sektörümüzün bu sağlıksız koşulları 
değiştirme gücü var!

SAĞLIKLI 
YAPILAR, 
SAĞLIKLI 
YAŞAM!



Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programının III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


