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Öz
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tendürek Volkanı’nın kuzey eteklerindeki Doğubeyazıt ve güney
eteklerindeki Çaldıran Ovaları’nda içme ve sulamada kullanılan bazı kaynak sularında florür
deriĢiminin 2.0-12.5 ppm arasında olduğu yaklaĢık 35 yıl önce saptanmıĢtır. Florürlü sularla bulaĢmıĢ
toprak ve bitkilerdeki florür düzeylerinin kontrol örneklere göre önemli derecede fazla olduğu
belirlenmiĢtir. Bu florür düzeyleri literatürde insan ve hayvanlar için verilen sınır değerlerinin çok
üstünde olup, bölgede yapılan sağlık taramalarında bu suyu kullanan çok sayıdaki insan ve
hayvanlarda endemik diĢ ve iskelet florozu saptanmıĢtır. Ağrı-Doğubeyazıt-Balık Gölü içme suyu
projesi kapsamında 1992 yılında 34 köye ve 1997 yılında da 10 köye insan ve hayvan ihtiyaç debisi
olarak toplam 57 lt/sn sağlıklı su sağlanmıĢtır. Çaldıran ovasındaki köylere henüz sağlıklı su
getirilememiĢtir. EskiĢehir Beylikova Kızılcaören Köyü’nde içme suyundaki florür düzeyinin 6 ppm
olduğu ve köy halkının %45’inde ileri derecede iskelet ve eklem, %74’ünde ise diĢ florozu
belirlenmiĢtir. Köy halkı günümüzde yeni getirilen sağlıklı suyu kullanmaktadır. Genellikle kesici
diĢlerde görülen lekeli mine hastalığı ilk defa 50 yıl önce Isparta'da tespit edilmiĢtir. BaĢta Andık Suyu
olmak üzere değiĢik kaynaklardan gelen suların kullanıldığı kent merkezinde 25 yıl önce yapılan florür
analizlerinde halkın yaklaĢık %60’ının 1.0 ile 1.5 ppm arasında, %20’sinin ise 1.5-3.6 ppm arasında
flüorür içeren içme sularını kullandığı belirlenmiĢtir. Günümüzde Isparta kent merkezinin büyük bir
bölümünde Eğirdir Gölü’nden sağlanan Ģebeke suyu kullanılmaktadır. UĢak EĢme Güllü Köyü’nde
uzun yıllar içme suyu olarak kullanılan çeĢme ve kuyu sularında 0.7 ile 2.0 ppm dolayında florür
bulunduğu 1983 yılında tesbit edilmiĢ olup köyde doğup bu suları sürekli olarak tüketen 10-30 yaĢ
grubundaki insanların %80’inde diĢ florizisi görülmüĢtür. Güllü Köyü’ne 1986 yılında sağlıklı su
getirilmiĢtir.
Giriş
Doğada oldukça yaygın bir Ģekilde dağılmıĢ olan florür, çeĢitli kayaç ve minerallerde, diĢ ve
kemiklerde, sularda ve çeĢitli biyolojik materyalde değiĢik miktarlarda bulunur. Florürce zengin ham
maddeleri iĢleyen veya ara maddesi olarak kullanan endüstri bölgelerinde (fosforlu gübre üreten
fabrikalar, alüminyum endüstrisi, demir-çelik fabrikaları, tuğla, kiremit, seramik sanayi, vb.) özellikle
havada toprak ve suda insan ve hayvanlara zararlı olabilecek düzeyde florür bulunabilir. Kimyasal
aktivitesi çok yüksek olan florür arz kabuğunda ortalama %0.03 oranında ve genellikle fluoridler
halinde bulunur. Florspar (CaF2), kriyolit (Na3AlF6), fluorapatit [Ca10(PO4)6F2], mika, hornblend ve
turmalin florürce en zengin olan minerallerdendir. Topraklardaki toplam florür miktarı genellikle 100300 ppm, bitkilerdeki miktarı ise florürce çok zengin olan çay bitkisi hariç 10-20 ppm, arasında
değiĢmektedir. Yüzey sularında florür düzeyi genellikle 1 ppm’in altındadır. Buna karĢın florürce
zengin minerallerle veya flor ihtiva eden ve basınç altında bulunan gazlarla temas eden derin yeraltı
sularında veya sıcak kaynak sularında bu miktar 20-53 ppm’e kadar yükselmektedir. Dünya Sağlık
TeĢkilatı’nca (WHO, 1970) yayınlanan “Ġnsan Sağlığında Florür” baĢlıklı eserde insan sağlığına iliĢkin
florür doz ve deriĢimleri çok detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir (WHO, 1970). Yurdumuzda geçerli olan
içme suyu standartlarına (TSE 266) ve doğal kaynak sularının niteliklerine (Resmi Gazete 18 Ekim
1997, sayı:23144 s.30) göre izin verilen florür düzeyi 1.5 ppm’dir. DiĢ ve iskelet sisteminin teĢekkülü
döneminde florürün bünyeye özellikle içme suyu aracılığı ile fazla miktarda ve uzun süre alınması
halinde çocuklarda sürekli diĢlerde lekeli mine veya dental fluorosis görülmekte, ileriki yaĢlarda ise
kemik dokusunda florür depolanması nedeniyle iskelet sisteminde eklem hareketlerini güçleĢtiren ve
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yanma hissine sebep olan iskelet florozisi ortaya çıkmaktadır. Buna karĢılık yine diĢlerin teĢekkülü
devresinde bünyeye özellikle içme suları ile yeterince florür alınmadığı zaman çürük diĢ sayısının
arttığı genellikle bilinmektedir.Florür sağlık iliĢkisinin tarihçesi, doğada florürün hidro-jeokimyasal
çevrimi, yüksek dozda florürlü yer altı su sistemlerine iliĢkin örnek saha çalıĢmaları ve florürün
giderilmesi gibi temel konular 2005 yılında basılan “Essentials of Medical Geology” baĢlıklı eserde
detaylı olarak incelenmiĢtir (Oruç, 1972).
Bu çalıĢmanın ana gayesi, Türkiye’deki yüksek florür içeren kaynak suları ve florüre bağlı
sağlık sorunları konusunda literatür taramasına bağlı bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Bu çalıĢma
ile ayrıca son yıllarda iyi su getirilen yörelerde insan ve hayvan sağlığında görülebilecek olumlu
geliĢmeleri eskisiyle karĢılaĢtırmak isteyen araĢtırmacılara yararlı olunabileceği düĢünülmüĢtür.

Türkiye’deki Yüksek Florürlü Sular
Doğubeyazıt İlçe ve Köyleri
Doğubeyazıt Ġlçesi Gökçekaynak Köyü muhtarı Abdülkadir Ġlhan’ın 1972 yılı baĢlarında
Erzurum Atatürk Üniversitesine yaptığı yazılı baĢvuru üzerine Üniversite Halkla ĠliĢkiler ve Yayın
Müdürlüğü’nce (Oruç, 1972) organize edilen ekip çalıĢmaları ile Doğubeyazıt Ġlçesi köylerinde florür
zehirlenmesi konusunda insan, hayvan, su, toprak ve bitki örnekleri üzerinde yapılan çeĢitli çalıĢmalar
yaklaĢık 5 yıl sürmüĢtür. Alınan su örneklerinde, asit zirkonyum alizarin yöntemine göre belirlenen
florür düzeyleri 5.0-12.5 ppm arasında bulunmuĢtur (Oruç, 1973a, 1973b, 1973c, 1977a, 1983).
Bölgede yüksek düzeyde florür ihtiva eden kaynak sularını özellikle sürekli diĢlerin teĢekkülü
döneminde içen insan ve hayvanlarda kronik florür zehirlenmesi olduğu çeĢitli araĢtırmacılar
tarafından ortaya konulmuĢtur (BaydaĢ, 1972; Gülhan ve Mermutlu, 1973; Tanyer, 1975; Babacan,
1979). Endemik floroz görülen bu bölgede diĢ taĢlarının yapısı Mermutlu (1977), iskelet yaĢı ile diĢ
yaĢı arasındaki iliĢki ise Oktay (1977) tarafından incelenmiĢtir. Doğubeyazıt yöresinde yüksek dozda
florür içeren kaynak sularının neden olduğu kronik florür entoksikasyonunun nörolojik açıdan
değerlendirilmesi Öztopçular (1977), endemik florozlu olgularda Mönckeberg sklerozu
kalsifikasyonlarının görülme sıklığı ise Tuncel (1980) tarafından araĢtırılmıĢtır. Tendürek Volkanı
çevresindeki yüksek florür içerikli kaynak sularının hidrojeolojisi üzerinde yapılan bir ekip
çalıĢmasında bu suların lavlar, fliĢ ve ofiyolitdeki kireçtaĢları ve mermerlerden çıktığı, yüksek florürlü
olanların NaHCO3 türü, düĢük florürlü olanların ise Ca-Mg-HCO3 türü sular olduğu belirlenmiĢtir
(Oruç vd., 1975). Doğubeyazıt yöresinde florürlü sularla bulaĢmıĢ ve kontrol sahalardan alınan toprak
ve bitki örneklerinde yapılan florür analizleri bölgedeki çiftlik hayvanlarının içme sularındakine
ilaveten bölgedeki florürlü sularla bulaĢmıĢ toprak ve bitkiler aracılığıyla da bünyelerine ilave florür
alacaklarını ortaya koymuĢtur (Oruç, 1977b, 1977c).
Çaldıran Bölgesi
Van-Muradiye Ġlçesi Çaldıran Nahiyesi köylerindeki suların florür konsantrasyonlarını 5.7 ile
15.2 ppm olarak saptayan ġendil ve BayĢu (1973), ayrıca Doğubeyazıt ve Çaldıran yöresindeki insan
ve koyunların idrarlarında florür analizi de yaparak belirlenen hastalığın florür zehirlenmesi olduğunu
Muradiye Ġlçesi için belirlemiĢlerdir. Van Gölü çevresinden alınan bazı kaynak sularında Oruç (1976),
tarafından yapılan florür analizlerinde Çaldıran yöresinde (Tendürek Volkanı) 2.0-7.5 ppm, Tatvan
yöresinde (Nemrut Volkanı) 2.0-5.0 ppm ve Sarısu yöresinde (Süphan Volkanı) ise 0.2-0.7
ppm
dolayında florür bulunmuĢtur. Yine Oruç (1988) tarafından Kasım 1988’de Çaldıran ilçesi köylerinde
yapılan incelemede insan ve koyunlarda lekeli mine görülmüĢ ve ayrıca 9 adet köy çeĢmesinden alınan
su örneklerinde 1.2-8.25 ppm florür belirlenmiĢ ve yöreye en kısa sürede sağlıklı su getirilmesi
önerilmiĢtir. Türkiye’nin doğu ve batı bölgelerinden toplanan su, toprak, bitki ve koyunlardan alınan
idrar, kemik, diĢ ve ayrıca insanlardan alınan idrar örneklerinde florür analizi yapan Ergun ve çalıĢma
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arkadaĢları, florürlü suların bulunduğu Doğu Anadolu örneklerinde bu değerleri çok daha yüksek
bulmuĢlardır (Ergun vd. 1987).
Bölgede yaĢayan insanların ve en önemli geçim kaynakları olan hayvanların florür
zehirlenmesinden kurtarılması için 25 seneyi bulan çalıĢmalar sonucu Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce Ağrı-Doğubeyazıt-Balık Gölü Ġçme Suyu Grubu çalıĢmaları ile 1992 yılında 34 adet
köye, 1997 yılında ise 10 köye insan ve hayvan ihtiyaç debisi toplam 57.45 lt/sn olan sağlıklı su
getirildiği bildirilmiĢtir (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1988).
Isparta Şehir Merkezi
DiĢ ve iskelet geliĢmesi sırasında özellikle içme suyu aracılığı ile yüksek dozda florür alınması
sonucu sürekli diĢlerde ortaya çıkan lekeli mine, yurdumuzda ilk defa Isparta Ģehir merkezinde ve
Ata (1966) tarafından tesbit edilmiĢtir. Isparta Ģehir halkının dört mahalle hariç 1954 yılına kadar
litresinde 4.03 mg florür bulunan su içtiklerini kaydeden Ata, sürekli diĢlerin hepsinde, süt diĢlerinin
ise %50’sinde floroz lekeleri görüldüğünü belirtmiĢtir. DiĢ çürüklerinde ve diĢ florozunda ülkemiz
sularının ihtiva ettikleri florürün rolü baĢlıklı araĢtırmada ise Isparta’da yapılan incelemede süt
diĢlerinde floroz rastlanmadığı, incelenen 655 çocukta ise değiĢik ölçülerde floroz belirlendiği
kaydedilmiĢtir (Örnek, 1955). Isparta’da endemik dental floroz ve bu mevzu ile alakalı bazı
problemler üzerinde araĢtırmalar baĢlıklı çalıĢmada fazla miktarlarda (3.7-4.4 mg/l) florür ihtiva eden
Ģehir suyunu içen 12-14 yaĢ grubunda dental florozun Ģiddetli düzeyde olduğu, 1-6 yaĢ grubu
çocukların %25’inde de süt diĢlerinde hafif ve orta derecede floroz görüldüğü rapor edilmiĢtir
(Velicangil ve Demirhidi, 1957).
Isparta merkez ilçe ve köylerinde endemik floroz ile guatr arasındaki iliĢkiyi inceleyen bir
araĢtırmada, florürün guatr vakaları üzerinde istatistiki yönden anlamlı bir etkisinin bulunmadığı
belirlenmiĢtir (Velicangil ve Eser, 1957). Isparta bölgesindeki okul çocuklarında DMF indeksinin
tayini baĢlıklı çalıĢmada Samsar (Sansar, 1972), 1970 yılında toplam 2583 okul öğrencisini taramıĢ ve
daimi diĢlerin %100’ünde görülen diĢ florozun süt diĢlerinde görülmediğini ve içme suyu ile alınan
florür nedeniyle DMF değerlerinin düĢük olduğunu vurgulamıĢtır. Usmen (1976), Isparta il, ilçe ve
köylerinde diĢ florozisi baĢlıklı çalıĢmasında floroz ve diĢ çürüklüğü sıklığını inceleyerek, floroz
topluluk indeksinin (FCI) il merkezinde toplam 2.22, ilçelerde 0.52, köylerde ise 1.13, diĢ çürüklüğü
değerinin (DMF) ise Ģehirde 2.19, ilçelerde 4.48 köylerde de 2.07 olarak bulunduğunu ve içme
sularındaki florür düzeyi yüksek olan il merkezinde ilçelere göre daha düĢük bir (DMF) oranı elde
edildiğini kaydedmiĢtir. Isparta Ģehir merkezi içme sularında florür sorununun 1982 yılındakı
durumunun araĢtırıldığı bir çalıĢmada Isparta Ģehir merkezi içme sularının sağlığa zararsız miktarda
florür bulundurması için florürü giderme yerine florürce zengin suların diğer sularla karĢılaĢtırılarak
Ģebekeye verilmesi veya çok yüksek florürlü (Andık suyu gibi) suların Ģehir su Ģebekesine
verilmemesi gibi önlemler Oruç ve Sansarcı (1983 ve 1984) tarafından önerilmiĢtir. Sulardaki
florürün muhtemel kökeni konusunda Isparta ve çevresi için yapılan çalıĢmalarda florür kaynağı
olarak düĢünülen volkik göl çökellerinin bölgede 20 km2’nin üzerinde ve 60 m kalınlığa kadar çıktığı
(Erdal, 1984), Isparta-Gölcük yöresindeki traki-andezit ve tüfitlerde biyotit bolluğuna paralel olarak
florür içeriğinin arttığı ve yeraltı sularındaki florür zenginliğine neden olabileceği ileri sürülmüĢtür
(Bilgin vd. 1988).
YaklaĢık 50 yıl önce belirlenen ve kamuoyunca Isparta Lekesi olarak da isimlendirilen diĢ
florozuna neden olan florürlü kaynak suları yerine Isparta kent merkezinin büyük bir bölümüne 1995
yılında Eğirdir Gölünden içme ve kullanma suyu sağlanmıĢtır.
Eskişehir-Beylikova Kızılcaören Köyü
AkĢit ve çalıĢma arkadaĢları tarafından Kızılcaören köyünde 337 vaka üzerinde yapılan sosyoekonomik ve sağlık taramasında köyde kullanılan kaynakları farklı üç çeĢme suyunda 3.8-4.2 ve 4.9
ppm florür tesbit edildiği, köyde doğup büyüyen bütün çocukların diĢlerinde floroz, tetkik edilen 166
yetiĢkinin %45’inde ise ileri derecede iskelet florozu belirlenmiĢtir (AkĢit vd. 1980). Sağlıklı su
getirildiği öğrenilen köydeki olası olumlu geliĢmeleri yerinde görmek üzere 1987 yılında yapılan
incelemede ilkokul çağındaki 24 öğrencinin 10 tanesinde diĢ florozu görülmesi üzerine Oruç ve AkĢit
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(1989) tarafından yenilenen çalıĢmada sağlıklı suyun debisinin düĢük olması nedeniyle eski
çeĢmelerin kullanıldığı ve florür zehirlenmesinin devam ettiği tesbit edilmiĢtir.
Endemik floroz görülen Kızılcaören köyünde kronik florür entoksikasyonu ile ilgili olarak
klinik, röntgenografik ve biyokimyasal çalıĢmalar Uslu ve GöğüĢ (1981) tarafından yapılmıĢ ve içme
suyundaki yüksek florürün etkileri detaylı olarak incelenmiĢtir. Kızılcaören köyünde florür
zehirlenmesine yol açan içme suyundaki florürün kökeninin hemen çevrede bulunan fluorit (CaF 2) ile
ilgili olduğu bildirilmiĢtir (Kırıkoğlu, 1988). KuruluĢu 650 yıl önceye kadar giden köye 1992 yılında 2
lt/sn debili Kömürcü memba suyu cazibeli olarak köy yakınına kadar getirilip terfili sistemle Ģebekeye
basılmıĢtır.
Uşak-Eşme-Güllü Köyü
Ġçme sularında florür düzeyi ve kökeni 1982 yılında Oruç ve Vıcıl (1984; 2001) tarafından
arazi ve laboratuvar Ģartlarında incelenmiĢtir. Köyden alınan 11 adet çeĢme ve kuyu suyu örneğinde
florür düzeyinin 0.7-2.2 ppm (ortanca: 1.6) olduğu, köyde doğup bu suları sürekli olarak içen 10-30
yaĢ grubundaki insanların %80’inin diĢlerinde florür nedeniyle oluĢan sarı kahverengi lekelerin (lekeli
mine) görüldüğü kaydedilmiĢtir. Jeolojik arazi çalıĢmasına ek olarak alınan kayaç örneklerinin
mikroskopik incelenmesinde florürün olası kökeninin Pliyosen yaĢlı gölsel kireç taĢları içerisinde
bulunan fluorit (CaF2) ile ilgili olduğu ileri sürülmüĢtür. Asırlardır sağlıksız su içen Güllü köyüne
1986 yılında Bağırsak deresinden alınan iyi su Q = 5 lt/sn getirilmiĢtir.
Diğer Çalışmalar
Edirne Habiller köyü endemik fluoroz bölgesindeki çocuklarda fluorozlu diĢlerin mezio-distal
boyutlarının değiĢimi Gülhan vd., (1978) tarafından incelenmiĢtir. EskiĢehir-Mahmudiye-YeĢilyurt
köyünde 1983 yılında Oruç (1983) tarafından yapılan incelemede 6 su örneğinde 1.40-2.00 ppm
(ortanca: 1.70) florür bulunduğu ve suların çok sert olması dolayısıyle geniĢ ölçüde tüketilmediği ve
bu nedenle lekeli mine olgusunun yaygın olmadığı gözlenmiĢtir.
Özellikle içme sularındaki florür fazlalığının neden olduğu endemik florür zehirlenme
vakalarının dıĢında içme sularındaki florürün genellikle yeterli düzeyde olmaması diĢ sağlığı açısından
büyük önem taĢıdığından yurdumuzdaki bir çok il ve ilçe merkezindeki içme sularında çeĢitli
araĢtırmacılar tarafından florür analizleri yapılmıĢtır. Erzincan, Erzurum, Artvin, Kars ve Ağrı Ģehir
merkezleri ve bazı önemli kazalarında kullanılan içme sularında sertlik ve florür analizleri yapan Oruç,
(1972) Doğubeyazıt ilçesi hariç diğer merkezlere ait içme sularında florür düzeyinin 1.0 ppm’in
altında olduğunu belirlemiĢtir
Toplum sağlığı yönünden Türkiye’de içme sularında iyot ve florür konsantrasyonlarını
araĢtıran Sungur vd. (1981; 1984) göre içme sularının yaklaĢık %98’inde florür konsantrasyonunun
çok düĢük olup yetersiz florür alımının Çürük DiĢ Riski oluĢturduğu 0-6 yaĢ grubunda yaklaĢık 7.8
milyon çocuk bulunmaktadır. Aydın ve CoĢkun (1980) tarafından yapılan Ġstanbul'un içme suyu
kaynaklarında periyodik flor tayini baĢlıklı çalıĢma sonuçlarına göre de Avrupa ve Anadolu
yakasındaki su kaynaklarında flor düzeyleri hava sıcaklığına göre olması gereken değerlerin çok
altındadır. Orta Anadolu’da Sivas ve çevre illerde içme suları, süt, toprak ve tüketilen deniz
ürünlerinde florür ve iyodür deriĢimlerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada analizi yapılan 332 yerleĢim
birimine ait içme suyu örneklerinde genellikle 1 ppm’in altında florür bulunduğu belirlenmiĢtir
(Cengiz vd. 1987). Marmara Bölgesi içme sularının florür değerlerinin araĢtırıldığı diğer
çalıĢmalarda da genel olarak ortalama florür değerlerinin diĢ çürüklerini koruma açısından yeterli
düzeyde olmadığı ve sulardaki florür içeriğinin uygun yöntemlerle arttırılması gerektiği ileri
sürülmüĢtür (Hapçıoğlu vd, 1992; Yalvaç ve Aydın, 2000). Bu arada Ġstanbul'un tarihi bir suyu olan
Hamidiye Kaynak Suları 0.7 ppm florür içerecek Ģekilde florür ilavesiyle 250 ml'lik bardak suyu
Ģeklinde ambalajlanarak 6-7 yıldır tüketime sunulmuĢtur. Florürün baĢta enzimatik faaliyetler olmak
üzere canlılar üzerinde yaptığı çeĢitli olumsuz etkilere dikkat çeken Yiamouyiannis (1986) B. Amerika
da içme sularına florür katılmasına Ģiddetle karĢı çıkmaktadır.Ankara Üni. Vet. Fak. Biyokimya A.B.D
ca Ġç Anadolu Bölgesinde florit rezervlerinin bulunduğu EskiĢehir Beylikova-Kızılcaören Köyü ile
KırĢehir Kaman-Bayındır köyünde su, toprak ve bitki örneklerinde florür zehirlenmesi oluĢturabilecek
düzeyde florür bulunduğu ayrıca koyunlarda floroz ve idrar örneklerinde yüksek florür deriĢimleri
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belirlenmiĢtir (Fidancı vd. 1998). EskiĢehir Beylikova-Kızılcaören köyünde yaklaĢık 40 yıldır
kullanılan florürce (2.0-8.0 ppm) zengin sularla sulanan yulaf, kıĢlık buğday ve nohut bitkilerinde
insan sağlığı açısından olumsuz bir birikim saptanamamıĢtır (Öner vd. 2004). Van gölü çevresinde
Muradiye, Çaldıran, Tatvan ve Doğubeyazıt'tan alınan su, toprak ve bitki örneklerindeki florür
düzeyleri Karaçal ve çalıĢma arkadaĢları tarafından araĢtırılmıĢtır (Karaçal vd. 1995).
Ġçme sularındaki florürün çeĢitli yöntemlerle giderilmesi konusunda Girgin (1975), Arceivala
(1977), KöĢklü (1995) ve Azbar ve Türkman (2000) tarafından detaylı çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Florürün çevre sağlığına etkisi açısından önem taĢıyan alüminyum endüstrisinde florürce zengin
kriyolitin kullanılması nedeniyle iĢçi sağlığı üzerindeki etkiler SeydiĢehir Alüminyum Tesisleri esas
alınarak Paya (1982) tarafından alüminyum endüstrisinde florür sorununun iĢçi sağlığı yönünden
incelenmesi baĢlıklı bir doktora tezinde araĢtırılmıĢtır. Yine SeydiĢehir tesislerinde bacadan salınan
HF gazının rüzgar gülüne göre baca etrafındaki toprak ve bitki örneklerindeki dağılımı Oruç ve
Kırımhan (1984) tarafından incelenmiĢtir. Yurdumuzda florürce zengin çeĢitli içme suları ve sağlık
açısından önemi Oruç tarafından çeĢitli ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiri olarak sunulmuĢtur
(Oruç, 2001a; 2001b; 2003).
Öneriler
a) Yurdumuzda bazı içme sularındaki yüksek dozda florür dolayısıyla ilk defa Isparta’da 50 yıl önce
belirlenen diĢ florozu çeĢitli araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢ ve günümüzde Eğirdir Gölünden
kentin büyük bir bölümüne Ģebeke suyu sağlanmıĢtır. Isparta’da diĢ çürüklerinin önlenmesi için
florürce zengin Andık kaynak suyunun Ģebeke suyuna katılma olanakları araĢtırılmalıdır.
b) Tendürek Volkanı çevresinde yüksek düzeyde florür içeren suları kullanmak zorunda olan Çaldıran
ilçe ve köylerine sağlıklı su getirilmelidir.
c) Uzun yıllar yüksek düzeyde florürlü suları kullanmıĢ olan Doğubeyazıt ve köylerinde Balıklı
Göl'den iyi su getirilmesine bağlı geliĢmeler sağlık ekiplerince yerinde izlenmelidir.
d) Yurdumuzda florürce genellikle çok fakir olan diğer içme sularına diĢ sağlığı açısından gerekli
düzeyde flourür ilave edilme olanakları araĢtırılmalıdır.
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Tartışma
Katılımcı- Bir katkıda bulunmak istiyorum. Sulara flor katılmasında, genel olarak son literatürlerde
dünyada bundan uzaklaĢılıyor, vazgeçiliyor. Özellikle Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür
uygulamalar son yıllarda tercih edilmiyor. Isparta için öneriyorsunuz da, suların florüzasyonundan
vazgeçiliyor. Bunu katkı olarak söylemek istedim.
Nazmi ORUÇ- Bu bir tartıĢma konusudur. Doktor Juhan Midis’in, yaklaĢık 150 sayfalık bir kitabı
var. Amerika’da anti-floridation reaksiyonun baĢı. O, tamamen karĢı; elinde tıbbi istatistik bulgusu
olmamasına rağmen. Biliyorsunuz, Amerika veya Avrupa, sıfır çevre riski yaĢamak isteyen bir toplum
yapısında; ama beri tarafta da, özellikle biraz evvel ifade ettiğimiz, 1970 yılında Dünya Sağlık
Örgütünün çıkarmıĢ olduğu Florayzen Humen Help adlı kitap, ki o kitaptaki bazı bilgilere Ģimdi
yenileri ilave edildi. Olle Selenus Medical Geology diye bizim bir çalıĢma grubumuz var; ondan
bahsetmemiĢtim. Onların yeni yayınları var. Ġlaveler yapılıyor; ama florürün, özellikle çocukların
geliĢmesi döneminde diĢ çürüklüklerini azalttığına dair, istatistiki olarak yüzde yüz kanıtlanmıĢ
bulgular var. Ben, çocuklarıma verdim mi; vermedim. Ben aldım mı; almadım. Ama böyle bir bulgu
da var.
1980’li yılların baĢında, Isparta’da diĢ hekimi sayısı belki 1 veya 2 idi. DiĢ hekimliği
fakültelerimiz artı, biraz daha çoğaldı. Sebebi, florürlü su içiyorlardı. Tabii çok çok yüksek florürlü su
içiyorlardı ve anormallikler oluyordu. Isparta’da yapılması gereken, sadece florürlü su katmak değil,
oradaki Tıp Fakültesinin mutlaka doğrudan doğruya Andık’tan gelen, Ģebekeden yararlanmayan
mahallelerdeki iskelet florozu üzerinde, yani bünyedeki kemik dokusu üzerindeki deformiteleri, varsa
patolojik bulguları incelemesinde büyük yarar var. Birkaç defa onlara da anlattım; ama maalesef, “para
getirmeyen araĢtırmalar” her meslekte fazla yüz bulmuyor sayın hocam.
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