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B Blok SBYO

Ders Günü ve Saati

Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin Öğretim Üyesinin Konumu

Dersin Kredisi

GBS Linki

DERS BİLGİLERİ
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Geçen Ders Hakkında

9. İş Sağlığı ve Hemşireliği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tanımı:

«İş Sağlığı bütün mesleklerde çalışanların 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
iyilik hallerini sürdürme ve 
daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır.»
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Geçen Ders Hakkında

İşyerindeki Sağlık Tehlikeleri:

- Kimyasal Faktörler
- Fiziksel Faktörler
- Biyolojik Faktörler
- Tozlar
- Ergonomik Faktörler
- Psiko-sosyal Faktörler
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Geçen Ders Hakkında

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri:

- Uygun işe yerleştirme
- İşyeri risklerinin saptanması
- İşyeri risklerinin kontrolü
- Aralıklı kontrol muayeneleri
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti sağlanması
- Sağlık ve güvenlik eğitimi
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Geçen Ders Hakkında

Eğitim konuları:

İşyerinde bulunan riskler,
Risklerin olası etkileri,
Risklerden korunma yolları,
Kişisel koruyucu uygulamalar,
Genel anlamda sağlığın korunması 
ve sağlıklı yaşam ilkeleri.
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Geçen Ders Hakkında

Meslek Hastalıkları Sınıflandırılması
Ülkemizde SGK mevzuatında bu iki yaklaşım birlikte değerlendirilmiş ve meslek hastalıkları 
beş grupta belirtilmiştir:

A Grubu Meslek Hastalıkları 
B Grubu Meslek Hastalıkları 
C Grubu Meslek Hastalıkları 
D Grubu Meslek Hastalıkları 
E Grubu Meslek Hastalıkları
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Geçen Ders Hakkında

İş Kazaları
Tanımlar:
ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü:
“ Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar 
verecek nitelikteki olaylar”

WHO- Dünya Sağlık Örgütü:
“Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara 
uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay”
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Geçen Ders Hakkında

Bir Olayın İş Kazası Olabilmesi İçin:

1- İş ile ilgili olması,
2- İşyerinde veya kanunda sıralanan yerlerin birinde meydana gelmesi,
3- Kişiyi hemen veya sonradan bedenen veya ruhsal olarak hasara uğratması, gerekmektedir
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Geçen Ders Hakkında

İlgili Kuruluşlar:

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
WHO
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İşçi ve İşveren Sendikaları
Meslek Odaları
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Geçen Ders Hakkında

Amerikan İş Sağlığı Hemşireliği Birliği İş Sağlığı Hemşireliği Tanımı:

Tüm iş yerlerinde çalışanların 
fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlıklarının korunması, 

hastalık ya da sakatlık durumlarının ve erken tedavilerinin sağlanması, 
tam iyilik durumlarının korunması ve yükseltilmesi için 

hemşirelik ilkelerinin uygulanmasıdır.
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Haftalık Akış

10.Konu:Çevre Sağlığı

- Çevre Sağlığı
- Çevresel Faktörler

- Biyolojik Çevre Faktörleri
- Fizik Çevre Faktörleri
- Sosyal Çevre Faktörleri

- Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
- Biyosidal Ürün 
- Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

10.Konu:Çevre Sağlığı

- Çevre Sağlığını Bilir, Açıklar
- Çevresel Faktörleri Bilir, Açıklar
- Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolünü Bilir, Sıralar
- Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Çalışmalarını Bilir, Sıralar
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Çevre Sağlığı

Çevre, bireyin bedensel ve sosyal yönden ilişki içinde bulunduğu ortamdır.

Çevre: Bir canlının yaşamını ve gelişmesini, insan davranışlarını ve toplumu etkileyen çeşitli 
etkenlerin ve etkileşimlerin tümünü belirleyen ortamdır.

Toprak, su, hava, canlı organizmalar ve bunlardan oluşan değerler bu ortamın ögeleridir.
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Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı (WHO tanımı):

İnsanın 
içinde yaşadığı çevrede bulunan 

ve 
sağlığa zararlı etkiler yapan 

ya da 
yapabilme durumunda olan 

tüm koşulların  düzeltilmesi işidir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler
1. Biyolojik Çevre Faktörleri

1) Mikroorganizmalar

2) Vektörler

3) Bitkiler ve hayvanlar

4) Bitkisel ve hayvansal besinler

2. Fizik Çevre Faktörleri

1) Su kirliliği

2) Hava kirliliği

3) Atıklar

4) Radyasyon

3. Sosyal Çevre Faktörleri

1) Kültürel ve ekonomik nedenler

2) Aile yapısı ve toplumsal koşullar 17



Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

1. Biyolojik Çevre Faktörleri

1) Mikroorganizmalar

2) Vektörler

3) Bitkiler ve hayvanlar

4) Bitkisel ve hayvansal besinler
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
1. Mikroorganizmalar

Patojen olanlar: 
Kolera, 
Tifo, 
Çocuk felci, 
Kızıl, 
AIDS. 

Epidemi yapabilirler.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
1. Mikroorganizmalar

Yararlı olanlar:
Baklagil köklerinde yaşayan bakteriler (protein sentezi)
Bağırsaklarda yaşayan (vitamin sentezi)
Vaginada yaşayan (Doderlain basilleri dökülen vagina epitel hücrelerindeki glikozu 
parçalayarak laktik aside dönüştürürler.)
-----------------------------------------------------------
Yok edilmeleri: Kaynatma, sıcak hava, yakma, doymuş buhar, ışınlar, kimyasal maddeler.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
2. Vektörler (Artropotlar)

Vektör: Hastalık yapan mikroorganizmaları taşıyan canlı.

Pire – Veba
Sivrisinek – Sıtma
Bit – Endemik Tifüs
Tatarcık – Tatarcık humması, Şark Çıbanı
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
2. Vektörler (Artropotlar)

Yok edilmeleri: 
1. Vektörlerin üredikleri yerin (jitlerin) önceliği vardır.

Karasinek için çöplerin açık bırakılmaması.
Sivrisinek için bataklıkların kurutulması.
Bitler için çamaşırların kaynatılması.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
2. Vektörler (Artropotlar)

Yok edilmeleri: 
2. Yetişkin vektörler
Biyolojik Yöntem: Kuş, hayvan üretmek.
Mekanik Yöntem: Vantilatör, tuzak, ışın, cibinlik, tel vb.
Kimyasal Yöntem: Vektörleri öldüren kimyasal madde (insektisit) kullanımı, DDT (bit, pire, 
tahta kurusunda olduğu gibi)
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
3. Bitkiler ve Hayvanlar

Bazı zehirli bitkiler, mantar gibi.
Yılan, akrep, zehirli örümcek, vahşi hayvanlar gibi.

Zoonoz: Hem hayvanlarda hem de insanlarda görülen hastalıklara denir.
Kuduz, brucella, tbc, şarbon(anthrax), kuş gribi(Avianinfluenza -AI) , saçkıran gibi.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler- Biyolojik Çevre Faktörleri

Biyolojik Çevre Faktörleri
4. Bitkisel ve Hayvansal Besinler

Besinlere patojen mikroorganizmaların bulaşması sonucu;
Tifo,
Dizanteri,
Kolera,
Sarılık,
Çocuk felci gibi hastalıklar ciddi sağlık sorunları oluşturur.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri 

1. Fizik Çevre Faktörleri

1) Su kirliliği
2) Hava kirliliği
3) Atıklar
4) Radyasyon
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Su

Fizik Çevre Faktörleri
1. Su Kirliliği

Bir suyun içilebilmesi ve evde kullanılabilmesi için;

• Berrak, 

• Kokusuz,

• Organik madde içermeyen,

• Fazla sert/ kireçli olmayan,

• İçinde bağırsak bakterileri bulunmayan nitelikte olmalıdır.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Su

Fizik Çevre Faktörleri
1. Su Kirliliği

Nedenler:

• Tarımsal ilaçlar, kimyasal gübreler, otlaklardaki hayvansal atıklar.

• Çöpler, kanalizasyon atıkları.

• Petrol ürünleri (endüstride kullanılan), detarjan, amonyak tuzları, boya maddeleri, 
kimyasal atıklar.

Atıklar, gerekli önlemler alınmazsa;

Deniz, göl, akarsu gibi kaynaklarla suları kirletirler. Tifo, dizanteri, tenya, paratifo, sinüzit, deri 
ve bağırsak hastalıklarına neden olurlar.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Su

Fizik Çevre Faktörleri
1. Su Kirliliği
Sudaki Kirleticiler:

1. Biyolojik Kirlenme etkenleri: Mikroorganizmalar, fermente olabilir organik maddeler.
2. Kimyasal Etkenler: Deterjanlar, petrol kökenli maddeler.
3. Fiziksel Etkenler: Isınma, radyoaktivite, sediment kökenli kirleticiler.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Su

Fizik Çevre Faktörleri
1. Su Kirliliği

Önlemler:

1. Suların korunması ilk ve en önemli koşuldur.

2. Kanalizasyon ve endüstri atıklarının dere, deniz ve göllere verilmemelidir,

3. Kuyu, kaynak, çeşme  sularının yakınlarında tuvalet çukuru, septik tank yapılmamalıdır.

4. Kentin su şebekesinde kullanılan göl ve barajlara girilmemesi için önlemler alınmalıdır.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Su

Fizik Çevre Faktörleri
1. Su Kirliliği

Önlemler:

5. Suların taşınması ve kullanılması sırasında hijyene uyulmalıdır.
6. Halkın eğitilmesine önem verilmelidir.
7. Suyun kirlenmeden temiz tutmak için yasalar çıkarılmalı ve işlerliği sağlanmalıdır.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri –Su

Fizik Çevre Faktörleri
Su Kirliliğinin Sağlık Üzerine Etkileri:

• Önemli Bir Halk Sağlığı İlkesi: 
«En çok görülen, sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklar en önemli hastalıklardır.» 
Ör: Çocuk felci, Barsak enfeksiyonları(kirli su etkenli hastalıklar)
• Az gelişmiş ülkelerde görülen her dört hastalıktan biri suyla bulaşan hastalıktır.
• Az gelişmiş ülkelerdeki hastalıkların %80’i temiz su eksikliğine bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır.

32



Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri –Su

Fizik Çevre Faktörleri
Su ile ilişkisi olan enfeksiyon hastalıkları* bulaşma yolları dikkate alındığında dört grupta 
incelenir:
1. Suya patojen mikroorganizmaların bulaşmasıyla meydana gelen hastalıklar.
2. Su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar.
3. Suda yaşayan bir takım canlılarla bulaşan hastalıklar.
4. Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşan hastalıklar.

*Kolera, tifo, paratifo, hepatit A, basilli dizanteri, amipli dizanteri, gastroenteritler,trahom, 
konjuktivit, askariazis, şistozomiyazis, sıtma.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Hava

Fizik Çevre Faktörleri
2. Hava Kirliliği

Normal olarak havanın: 

% 78,084’ü Azot (N2), 

% 20,946 Oksijen (O2), 

%   0,934 Argon (Ar), 

%   0,035 Karbondioksit (CO2) oluşturmaktadır. 

Geriye kalan % 0,001’i Neon (Ne), Metan (CH4), Helium (He), Hidrojen (H2) ve Kripton 
(Kr)’dan meydana gelmektedir. 

Atmosfer kütlesinin yaklaşık % 0,25’i su buharıdır. 34



Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Hava

Fizik Çevre Faktörleri
2. Hava Kirliliği

Soluduğumuz hava kalitesi sağlığımıza doğrudan etkisi olduğu herkesçe ve çağlardan beri 
bilinmektedir. 

Bu oranların değişmesi ya da başka maddelerin yoğun katılımı havayı kirletir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava 

Fizik Çevre Faktörleri
2. Hava Kirliliği

Nedenler:

1. Fabrika, maden ocakları, elektrik üreten tesisler,

2. Taş kömürü, linyit yakılan konutlar,

3. Egzoz gazları.

Maddeler: 

Karbonmonoksit, kükürtdioksit, flor, klor, toz.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava

Fizik Çevre Faktörleri
2. Hava Kirliliği

Hastalıklar:

1. Akciğer Ca, astım, gözde ve deride irritasyon,

2. Yaşlılarda, kalp-solunum sistemi hastalığı olanlarda, bebeklerde ani ölüm,

3. Sıkıntı hissi, moral bozukluğu, depresyon.

Ayrıca koku ve görüş alanlarının daralması da zararlara neden olur:

Koku: Bulantı, kusma, sıkıntı hissi, iştahsızlık, isteksiz solunum.

Görüş alanının daralması: Trafik, iş ve diğer kazalar, ölüm. 
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava

Fizik Çevre Faktörleri
Kapalı Ortam Hava Kirliliği: 

• Günümüzde endrüstrileşmiş ülkelerde nüfusun %85’den fazlası kentlerde yaşamaktadır.
• Ülkemizde nüfusun %75,5’ i kentlerde yerleşmiştir.
• Kentte yaşayanlar zamanlarının %90’ından fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedir.
• Kapalı ortam havası toplum sağlığı açısından son derece önemlidir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava

Fizik Çevre Faktörleri
Kapalı Ortam Hava Kirliliği: 

Konutlarda ve diğer kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen karbonmonoksit, kükürt dioksit, nitrojen oksitler, form aldehit, sigara dumanı, 
radon, asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli mikroorganizma ve alerjenler gibi 
biyolojik,fiziksel ve kimyasal zararlıetkenlerin görülmesi «Kapalı Ortam Hava Kirliliği» olarak 
tanımlanır.
Epidemiyolojik çalışmalara göre; kapalı ortam hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz 

etkileme oranı %20-%40 arasında değişmektedir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava
Fizik Çevre Faktörleri
Kapalı Ortam Hava Kirliliği ve Sigara:
• Ülkemiz için kapalı ortam hava kirliliğinin en önemli nedeni sigaradır.
• Sigara dumanında bulunan başlıca toksikmaddeler;

 katran, 
 nikotin, 
 karbon monoksit, 
 karbon dioksit, 
 amonyak, 
 nitrojen oksitler, 
 fenoller, 
 katekol, 
 benzoprindir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava

Fizik Çevre Faktörleri
Kapalı Ortam Hava Kirliliği ve Sigara:

• Sigara dumanı en iyi bilinen karsinojenik maddedir.

• Sigara içme alışkanlığı olan bireylerle aynı evde yaşayan bebek ve çocuklarda solunum 
sistemi hastalıkları ve kanserleri, 

pasif içicilikte solunum sistemi hastalıklarında kanserler açısından ciddi anlamda risk 
altındadır.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Hava

Fizik Çevre Faktörleri
Kapalı Ortam Hava Kirliliği-Hasta Bina Sendromu
Son yıllarda geniş kapalı alanlar halinde yapılan çarşıların ve iş merkezlerinin yeterince 
havalandırılmaması durumunda hasta bina sendromuna yol açtığı bildirilmektedir.

Hasta bina sendromunda belli bir binada yaşarken baş ağrısı, gözlerde yaşarma, yanma, 
burun akıntısı, boğazda iritasyon, kuruluk gibi belirtiler görülür.
Çocuklarda öksürük, bronşit ve vizing gibi bulgular ortaya çıkar.
Astımlılarda astım ataklarına yol açabilir.
Belirtiler binadan uzaklaşınca kaybolur, bu nedenle havalandırma önemlidir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri -Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar

Sıvı Atıklar: İnsan ve hayvan atıkları, kullanılmış pis sular.

Önlem: 

Kapalı çukurlar (Kuru Hela); 

• Derin ve üstü kapalı olmalı, 

• Kenarları su geçirmeyecek yapıda olmalı (yeraltı sularının korunması için),

• Su kaynaklarından en az 10m, arazi kayalıksa 100m uzakta olmalı.

Septik çukurlar su geçirmez yapıda bölmeli olmalı. Arıtılarak toprağa ya da deniz ve 
derelere verilmelidir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar

Katı Atıklar: Çöp, gübre, ceset, mezbaha kalıntıları vb gibi.

Önlem:

• Çöplerin uygun koşullarda saklanıp yok edilmesi,

• Hayvan gübrelerinin on dört gün içinde alt üst edilerek kurutulması,

• Halkın eğitimi.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği
Toprak canlıların yaşam alanı ve bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

«Dünya su ve topraktan meydana gelmiştir.» Empodekles, MÖ IV YY

«Bütün cisimler su, toprak, hava ve ateşten oluşmaktadır.» Dört Eleman Kuramı
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği

• Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların yaşamasına ve beslenmesine 
kaynaktır.

• Toprağın içinde  birçok canlı barınır.
• Ekosistemin devamı için hepsinin ayrı ayrı önemi vardır.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği
Toprak kirliliği; toprağın üstüne ve içine bırakılan veya başka yerlerden gelen atık 

maddelerin, toprağın niteliğini bozmasıdır.

20. yy ortalarına doğru hızlı nüfus artışı, tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin 
hızla gelişmesiyle birlikte artmaya başlamıştır.

Toprak kirliliği her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşan önemli çevre problemlerinden birini 

oluşturmakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir.

47



igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği
Toprağı Kirleten Kaynaklar:
o Havadaki  kirletici maddelerin toprağı kirletmesi (fabrika, termik santraller, konut 

bacalarından çıkan gaz, aeroseller)
o Asit yağışları
o Toprağa verilen mineral maddeler (özellikle azotlu gübreler)
o Tarımsal zararlılara karşı kullanılan kimyasallar (biyositler veya pestisitler)
o Tarımsal sanayi kuruluşlarında meydana gelen atık maddeler (et kombinaları, deri 

sanayi, atık yağlar, yem fabrikaları,tekstil ve konserve fabrikaları v.b.)
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği
Toprağı Kirleten Kaynaklar:
o Kirli akarsularla tarım topraklarının sulanması
o Petrol ve mineral yağların toprakla teması
o Çöplerin toprağı kirletmesi (çöplerden yağış ile sızıntı suları meydana gelmekte, çeşitli 

organik ve inorganik zararlı maddeleri içeren bu sular yeraltı sularına kadar ulaşmakta, 
içindeki zararlı ve hastalık yapan organizmalar hem toprağa hem yeraltı sularına zarar 
vermekte)

o Radyoaktif maddelerin toprakla teması (nükleer denemeler, nükleer santrallerdan
oluşan sızıntıların toprağa karışması
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği
• Asit yağışlarının bir sonucu olarak bazı duyarlı toprakların kimyasında uzun vadede 

değişiklikler oluşur. 
• Asit yağışları toprak içine girdiklerinde, bitkilerin büyümeleri için gerekli olan Ca, K, Mg 

gibi minerallerin kimyasal reaksiyonlarla yağmalar ve gelecekteki orman üretkenliği için  
potansiyel bir tehlike oluştururlar. 

• Organik materyallerin çürüyerek besin haline gelmesinde önemli rolleri olan pek çok 
mikroorganizma da azalır.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği/ Pestisitlerle(biyosit)Toprak Kirlenmesi ve Ekolojik Sonuçları

Topraklar, 
 canlılara yaşam ortamı olarak hizmet ederler, 
 bitkilere köklerin tutunacağı bir ortam sağlarlar, 
 optimum dozlarda su, oksijen ve besin maddeleri sunarlar.

Topraklar birçok çevresel etkilere karşı tampon görevi yaparak zararlı maddeleri filtre 
edip, daha temiz bir yeraltı su kaynaklarının oluşmasını sağlamaktadır. 
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği/ Pestisitlerle(biyosit)Toprak Kirlenmesi ve Ekolojik Sonuçları

Toprak kirlendiğinde yer altı suları da kirlenmektedir.

Topraklar insanların en değerli ve en çok korunması gereken varlıkları arasındadır.

Canlı hayatı bakımından bu derece önemli olan toprakların, özellikle insanlar tarafından 
korunması ve her türlü önlemlerin alınması gerekmektedir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği/ Pestisitlerle(biyosit)Toprak Kirlenmesi ve Ekolojik Sonuçları

Pestisitler, çevreyi kirletmenin çeşitli nedenleri arasında önemli  bir yere sahiptirler.
Diğer bütün kirleticilerin aksine  pestisitler kültür bitkilerini tahrip eden zararlılara karşı 
veya insan ya da evcil hayvanlardaki bazı parazitleri yok etmek için isteyerek 
kullanılmaktadır.

Devamlı kullanılmaları sonucunda çevrenin ve besinlerin kirlenmesine, biyolojik dengenin 
bozulmasına, ve pestisitlere dirençli türlerin ortaya çıkmasına neden olurlar.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği

Çeşitli etkileri bakımından pestisitler 4 gruba ayrılırlar;

1. Kanserojen etkili pestisitler
2. Teratojen etkili pestisitler
3. Mutojen etkili pestisitler
4. Alerji yapan pestisitler
Teratoloji doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurlar için kullanılan bir terimdir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği/ Pestisitlerin Sağlığa Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Doğrudan etkisi deri, solunum ya da pestisitlere bulaşmış besin maddelerinin alımı ile 
olur.
Doğrudan etkisi, onun zehirlenme ve canlı türünün pestisitle temas etme derecesine 
bağlıdır.
Ör; klorlu karbonhidratlar yağ dokusunda birikerek kansere neden olurlar.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Atıklar

Fizik Çevre Faktörleri
3. Atıklar/ Toprak Kirliliği/ Pestisitlerin Sağlığa Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Pestisitlerin çeşitli ekolojik etkileri veya sonuçları uygulamadan uzun süre sonra da ortaya 
çıkabilmektedir. 
Yiyeceklerle alınması kronik zehirlenmelere yol açabilir.
Zamanla birikerek ölümlere neden olabilir. Bu durum daha çok alınan dozla ilgili olarak 
çeşitli yaş gruplarında artan bir ölüm oranı ile gerçekleşir, dolayısıyla etki kümülatiftir.
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon

Tıbbi Kaynaklar: Uzaydan gelen kozmik ışınlar, dünyadaki radyoaktif elementler.
Yapay Kaynaklar: Nükleer reaktörler, X ışınları makinaları (röntgen), radyoaktif izotoplar (tarım 
endüstrisinde), termik santraller.
Zararları:
Kanser,
Genetik yapıyı bozarak mutasyona neden olma(sakatlık)

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon
Radyasyon, elektromamyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji emisyonu (yayılımı) ya 
da aktarımıdır.
Maddenin temel yapısını atomlar meydana getirir.
Atom çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama gibi çeşitli ışınlar yayarak parçalanmaktadırlar.
Çevresine bu şekilde ışık yayarak parçalanan maddelere «radyoaktif madde», çevreye yayılan 
alfa, beta, gama gibi ışınlara ise «radyasyon» adı verilmektedir. 

Teknolojideki çok hızlı gelişmeler sonucu üretilen çeşitli elektronik cihazların(TV, radyo, bilgisayar, röntgen, 

tomografi vb. ) yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyonun elektromanyetik kirliliğe yol açtığı belirlenmiştir.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon /Genel Kabul Gören Radyasyon Sınıflaması
1. Non – iyonize Elekromanyetik Radyasyon

- Radyo dalgaları

- Mikrodalga
- Kızıl ötesi ışınlar
- Görünen ışık (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor)
- Mor ötesi ışınlar 

2. İyonize Elekromanyetik Radyasyon 
- X ışınları
- Gama ışınları
- Kozmik ışınlar

3. İyonize Partiküler Radyasyon – Beta parçacıkları, - Alfa parçacıkları, - Nötronlar

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Günümüzde radyasyondan izole yaşamak olası değildir. 

19. yy sonlarına doğru X ışınlarının ve radyoaktivitenin keşfedilmesiyle tıp ve endüstri alanlarında 
kullanılması ve günümüze kadar artan bir hızla kullanılması radyasyonu hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline getirmiştir.

İnsan yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra maruziyete bağlı olarak sağlık sorunlarına da yol 
açabilmektedir.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı 
parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır.

Radyoaktif kirleticiler özellikle insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak çevreyi ve 
ekolojik dengeyi bozarlar.

Radyasyon ayrıca canlılarda genetik değişikliklere de yol açar.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit radyasyon vardır.

Doğal radyasyonlar, doğa kaynaklarından ortaya çıkarlar. Bunlar kozmik ışınlar, topraktan yayılan 
radon ışınları, toprakta, suda ve yiyeceklerde olabilecek doğal radyoaktif maddelerdir.

Doğal olmayan radyasyonlar, insan eliyle oluşturulan veya kullanılan araç gereçlerden alınan 
radyasyonlardır.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Doğal radyasyona, yapay radyasyondan daha fazla maruz kalmaktayız.

Çevre koruma kurumlarının önerdiği standartlara göre, tek bir kaynaktan ya da bölgeden 
alınabilecek doz, yılda 15 miliremdir.

Ör; röntgen çektirdiğimizde maruz kalınan miktar 10 milirem kadarken sadece kozmik ışınlardan yılda 200-300 

milirem radyasyona maruz kalmaktayız. Bu da  maruz kaldığımız radyasyonun üçte ikisinin doğal kaynaklardan 

olduğunu göstermektedir.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Radyasyonun etkisi, cins, yaş ve organa göre değişmekle birlikte her hücre tipinin radyasyona 
duyarlılığı farklıdır.
Çocuklar ve büyüme çağındaki gençler yetişkinlere göre daha fazla etkilenirler.
Doku ve organlara bakıldığında; göz, over ve testisin germinal hücreleri, hematopoetik sistem 
hücreleri, gastroentestinal sistem epitel hücreleri gibi sık bölünen hücrelerin duyarlılığı fazla iken 
karaciğer, böbrek, kıkırdak doku, kas, deri, sinir hücreleri gibi sık bölünmeyen hücrelerin duyarlığı 
daha azdır.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Radyasyonun zararları genellikle zamanla ortaya çıkmaktadır.

Ani etki atom bombalarının yol açtığı ölümler ve yüksek radyasyondaki yanmalar şeklinde 
kendini göstermektedir. 

Geçmişte yapılan nükleer silah denemelerinden dolayı radyoaktif maddelerle yükselmiş toz bulutları, atmosferin 

yüksek tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar halinde yavaş yavaş yeryüzüne inmekte ve 

çevrenin, özellikle yüzeyel suların kirlenmesine neden olmaktadır.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

1960’lı yıllarda en yüksek seviyeye çıkan radyoaktif yağışlarda, nükleer silah denemelerinin hvada
yapılmasının yasaklanması sonucu, 1970’li yıllardan sonra azalma görülmüştür.

Çevre sorunları sınır tanımaksızın artmakta ve çeşitli kirleticiler kilometrelerce uzaklara taşınarak 
etki gösterebilmektedir. 
Örn. Çernobil kazası nedeni ile yayılan radyoaktif atıkların, toprak ürünlerinde yol açtığı kirlilik. 30 dan fazla 

insan kaybı, yüzlerce yaralı, binlerce insanda belirtileri sonradan çıkacak olan genetik etkilerle, nesilden nesile

geçebilecek kalıcı izler taşımaktadır.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon / Radyasyonun Sağlığa Etkileri

Çernobil’ deki kaza nedeniyle atmosfere karışan radyo aktif maddeler, atmosferik hareketlerle, 
uzaklara taşınarak, düştükleri yerlerde radyasyona neden olmuştur.

Hiroşima(6 Ağustos 1945) ve Nagazaki’de (9 Ağustos 1945) atom bombası atıldıktan sonra lösemi, 
akut ve kronik myeloid lösemi vakalarında  ciddi artışlar meydana gelmiştir.

igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri- Radyasyon 
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri - Radyasyon

Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon/ Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi:

1. Yurt dışından gelen yiyecek maddelerinin kontrol standartları ve ölçüm teknikleri 
uygulamalarına gereken önem verilmelidir.

2. Radyoizotopların ülkeye girişinden atılmasına kadar süren dönemin kontrol ve 
güvenlik standartlarına uyulması sağlanmalıdır.

3. Kaçak gelebilecek radyoaktif atıkların(kara ve deniz) önlenmesi konusuna daima 
önem verilmelidir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri –Radyasyon 

Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon- Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi:

4. Yurtdışı kaynaklı radyoaktivitenin su ve toprakta birikimi ile yiyecek ve içeceklerin 
etkilenmelerine ait bilgiler halka bildirilmeli ve eğitim verilmelidir.
5. Radyoaktif kazalara karşı gerekli acil önlemler alınmalıdır.
6.  Üniversitelerde, hastanelerde, araştırma merkezlerinde, laboratuvarlarda kullanılan 
izotopların taşıma, saklama, uygulama ve yok etme aşamalarında uygulayıcılar ve 
uygulananlarla ilgili kontrol standartlarına ve koruyucu önlemlerin uygulanmasına özen 
gösterilmelidir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Radyasyon 

Fizik Çevre Faktörleri
4. Radyasyon- Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi:

7. Nükleer denemeler, yaşanılan yerlerden uzakta ve toprak altında yapılmalıdır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanan Radyasyon Güvenlik Tüzüğü mevcuttur.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Gürültü 

Fizik Çevre Faktörleri
Gürültü Kirliliği

Gürültü «istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses» olarak tanımlanabilir.

Akustik açıdan gelişigüzel bir dalga biçimine ve birbirleriyle harmonik ilişkili olmayan birden 
çok frekans bileşenine sahip, yüksek basınçlı, basıncı zaman içinde değişebilen, ani veya 
sürekli karmaşık sesler topluluğudur.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Gürültü 

Fizik Çevre Faktörleri
Gürültü Kirliliği

Sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka yüksek düzeyde olması gerekmemektedir.

Gürültü insanlarda işitme sağlığını, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş 
performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok eden ve diğer kirlilik türlerine 
göre daha yaygın bir çevre kirliliği türüdür.

72



igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Gürültü 

Fizik Çevre Faktörleri
Gürültü Kirliliği

Gürültü kirliliğine neden olan faktörler: 
• Sanayileşme
• Plansız kentleşme
• Hızlı nüfus artışı
• Gürültü ile ilgili eğitim eksikliği
• Ekonomik imkansızlıklar
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Fizik Çevre Faktörleri – Gürültü 

Fizik Çevre Faktörleri
Gürültü Kirliliği

Gürültü Kaynakları:

• Trafik gürültüsü
• Endüstri gürültüsü (iş yerindekileri rahatsız eder)
• İnşaat gürültüsü (sürekli değildir, olduğunda önemli derecede rahatsız edicidir)
• Yerleşim alanlarında oluşan gürültü
• Hava alanında oluşan gürültüler
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Sosyal Çevre Faktörleri

Sosyal (Toplumsal) Çevre: İnsanın sağlığını dolaylı ya da dolaysız etkileyen 

kültürel ve ekonomik nedenleri, 

aile yapısı ve toplumsal koşullar gibi faktörleri içine alan kapsamlı bir oluşumdur.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Çevre sorunlarının çözümünde önemli adımlar atmış olan gelişmiş ülkelerde bile önemli 
sosyal çevre sorunları olabilir;

 sağlıksız kentleşme, 

 sosyal güvencenin kalkması, 

 toplumsal dayanışmanın özellikle aile bireyleri arasındaki dayanışmanın kalkması 

önemli sosyal sorunlara yol açabilir.
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Halk sağlığı uygulamalarının temel amacı hastalıkların önlenmesidir.

Koruyucu hekimlik uygulamalarında çevresel etmenlerin giderek artan bir önem 
kazandığı görülmektedir. 

Bu nedenle bir takım sorunların bire bir olarak bireysel çözümünden çok çevresel düzeyde 
ele alınarak çözülmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olmaktadır. 
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Kimi hastalıklar davranış sorunudur. 

Kişinin davranışlarını değiştirme uygulamalarından çok, 

kişinin çevresini değiştirmeye yönelik uygulamalar daha etkin bir çözüm sağlamaktadır.

Gelişmiş ülkelerde ilkokuldan başlanarak sosyal çevre ile ilişkiler ve sosyal çevrenin 
hastalıklarla ve sağlıkla ilişkisi üzerinde durulmaktadır. 
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igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Sosyoekonomik düzey hemen tüm halk sağlığı değerlendirmelerinde önemli bir parametre 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Düşük sosyoekonomik düzeyin düşmesiyle paralel olarak mortalite oranlarında büyük 
oranda artım olduğunu göstermektedir. 

Hemen hemen tüm hastalıklar açısından morbidite değerleri de sosyoekonomik düzeyde 
bağlantılıdır.

Hatta bu bağlantı hemen her tür hastalıkla ilişkilidir. Şizofreni, depresyon, endişe, 
anksiyete ve mutsuzluk gibi durumlarda da söz konusu sonuçlar elde edilmiştir.
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Kültür kişinin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak toplumdan elde ettiği bilgi, inanç, 
sanat, ahlak, yasa kuralları, gelenek ve görenekler, alışkanlıklar ve yeteneklerin 
oluşturduğu karmaşık bir bütün olarak tanımlanmaktadır. 

Kişi ve kültür sürekli etkileşim içerisindedir. 

Kültür, yaşayan ve sürekli değişen bir öğedir. 

İletişim, teknolojik değişme, kültürün değişmesine neden olmaktadır. 
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Ailenin sosyokültürel özellikleri sağlıkla yakından ilişkilidir. 

Aile fertlerinden birisinin hastalanması bir çok yönden olumsuz etki yaratabilir. 

Hastalanan kişinin gelir sağlayan kişi olması aile gelirinin ve ekonomik durumunun 
bozulmasına yol açar. 

Aile içerisinde yakın temas ortamı hastalıkların bireyden bireye geçebilmesine yol açabilir. 

Ailedeki sevgi ve güven ortamının bozulması ruhsal hastalıklarla yakından ilişkili olabilir. 
Aile içi iletişim bozuklukları, ruhsal hastalıklara zemin hazırlayabilir. 
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Ev halkı aralarında aile bağı olsun ya da olmasın aynı evde veya evin bir bölümünde 
yaşayan, aynı kazandan yiyen, evin işlerini birlikte yürüten bir veya bir kaç kişiden kurulu 
topluluktur. 

Ev halkının kurulmasında ailesel dolaylı bağlantılar veya sosyoekonomik gereksinimler 
etmen olabilir. 

Sağlık ve hastalık açısından ev halkı da önemli bir birimdir. 

82



igugelisim

Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Toplum belirli bir yerde, uzun süre yaşamakta ve yaşayacak olan, kendi kendine yeterli, 
sosyal örgüt ve kurumları ile birlikte bireylerin oluşturduğu topluluktur. 

Toplum bireyleri çevre koşullarından birlikte etkilenirler. 
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Diğer Sosyal Çevre Öğeleri 

Aile dışında; 

• küçük sosyal gruplar, 

• sosyal örgütler, 

• sosyal sınıflar vardır. 

Özel bir görevi olan kişilerin belirli bir amaca ulaşabilmek için kurdukları sosyal birimlere 
sosyal örgüt denmektedir. 

Gönüllü dernekler, ticari kurum ve kuruluşlar sosyal örgüte örnek olarak verilebilir. 
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Çevre Sağlığı-Çevresel Faktörler-Sosyal Çevre 

Diğer Sosyal Çevre Öğeleri 

Temel sorunlarda ve değişen koşullarda davranışı yönlendiren kuralların uygulandığı 
örgütlere sosyal kurum denmektedir. 

Din, politika, ekonomi, sosyal kurumdur. 

Toplumların üretim ilişkilerine ve sosyal araştırma amaçlarına göre sınıflara ayrılabilmesi 
de mümkündür. 

Gelir düzeyine göre yapılmış sınıflamalar topluma yönelik bir çok uygulamada temel 
hareket noktasını oluşturabilir. 
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Çevre Sağlığı- Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü

Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü

• Sağlık Merkezlerinde,

• Aile Ziyaretlerinde,

• Okullarda,

• İş Sağlığı Alanlarında.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşireliğinin temel işlevlerinden biri de kişi, aile ve toplumun sağlığının 
korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için sağlığı olumsuz yönde etkileyen etmenlerin 
ortadan kaldırılmasıdır.

Çevredeki sağlık için tehdit oluşturan fizik, biyolojik ve sosyal çevreyi oluşturan ögeler 
sağlığa zarar vermeyecek biçimde düzenlenmedikçe sağlığı korumak ve geliştirmek 
olanaklı değildir.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi öncelikle; 

 hizmet verdiği toplumun fizik, biyolojik ve sosyal çevresini, 

 bu çevrelerde sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm etmenleri, 

 sağlık için sakınca yaratan sakıncalı durumları 

ortaya çıkartmada sorumlu kişilerden birisidir.

88



igugelisim

Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi topluma doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık hizmeti veren kişi, 
kurum ve kuruluşlar, işyerleri ve toplum liderleri ile ilişki kurmalıdır.

Ev ziyaretleri yaparak, ailenin yaşadığı konutun sağlığa uygunluğunu, bireylerin çevresine 
ilişkin bilgi, tutum ve inançları değerlendirir.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Toplumun tüm kesimlerini; 

 çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, 

 olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak, 

 sorunların çözümünde bireylerin aktif katılımlarını sağlamak 

çevre eğitimi ile sağlanabilir.

Halk sağlığı hemşiresinin çevre eğitimi   konusunda da rol ve işlevleri vardır.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi  eğitimci ve liderlik rolünü üstlenerek 

 çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, 

 olumsuz davranışları değiştirebilecek 

bireysel çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini 
kavratacak bir eğitim yöntemi uygulamalıdır.

Bu eğitimde görsel ve işitsel materyellerle desteklenmiş bir programın uygulanması yararlı olacaktır.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi 

sektörlerle iş birliği kurarak, 

hizmet sunduğu toplumun fizik, biyolojik ve sosyal çevresinde var olan 

sağlığa zararlı durumların ortadan kaldırılması 

ya da 

zararsız hale getirilmesi için 

yapılacak çalışmaların içerisinde rol alır. 

Bu konuda toplumun katkı ve katılımlarını sağlar.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonla

Halk sağlığı hemşiresi;

 Sınırlı su kaynaklarının kullanımı, 

 çevre kirliliğine neden olan atıkların yönetimi konusunda 

toplumu bilgilendirmede rol alır.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi;  

 toplumda görülen ve çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğu 
hastalıkları saptar, 

 değerlendirir, 

 ilgililere haber verir, 

 hastalığın kaynağını araştırır.
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Çevre Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü ve Fonksiyonları

Halk sağlığı hemşiresi; yerleşme yerinin yakınında sağlık için sakıncalı olabilecek 
etkinlikte bulunanları uyarır, gerekirse ilgili kurumlara haber verir.

Halk sağlığı hemşiresi; 

 çevre düzenleme çalışmalarına katılır, 

 toplumca benimsenip kullanabilir nitelikte olması için, 

toplum adına sözcülük yapar.
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Çevre Sağlığı

Biyosidal Ürün 

Kişisel hijyen için, evlerin, eşyaların, hastane cihazlarının, veteriner alanlarının, havuz 
sularının, içme sularının… vb. bir çok alanın, yüzeyin dezenfekte edilmesinde yani zararlı 
mikroorganizmalardan arındırılmasında kullanılan bir ya da birden çok kimyasal madde 
içeren kullanıma hazır ürünlere biyosidal ürün denir.

PELOİD: Çamur
Yunanca Pelos (çamur)
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Birimleri:

1. Su Güvenliği ve Kaplıcalar Birimi

2. Çevresel Etkileri İzleme ve Değerlendirme Birimi (ÇED)

3. Biyosidal Ürünler Koordinasyon ve Yönetim Birimi

4. Biyosidal Ürünler İnsan Sağlığı ve Risk Değerlendirme Birimi

5. Biyosidal Ürünler Çevresel Risk Değerlendirme Birimi

6. Biyosidal Ürünler Kimyasal ve Etkinlik Değerlendirme Birimi

7. Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

1. Biyosidal ürünlerin etiket onayları ve ruhsat işlemlerini yapmak, biyosidal ürünlerin 
uygulanması ile kurallarını insan sağlığını gözeterek düzenlemek, uygulayıcıların 
eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

2. Bildirim sistemine tabi ürünlerin (deterjan, hava aromatize edici ürün, emzik, biberon, 
kuvvetli asit ve baz, kağıt hijyen ürünleri, diş fırçası vb.) etiket ve bildirim onayına ilişkin 
işlemlerini yürütmek.
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

3. Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, 
geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, düzenlemek, 
uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

4.  Kaynak, içme, içme-kullanma suyu ile doğal mineralli sular, havuz suları, yüzme 
alanları ve kaplıca suları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

5.  Kaplıca suları ile kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlerin (çamur) endikasyonlarının
belirlenmesi ve doğal mineralli suların onaylanması işlemlerini yürütmek.

6.  İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirlilik, hava kirliliği ile 
iklim değişikliği konusunda gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

7.  Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde 
yapılmasını sağlamak,

8.  Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı 
etki değerlendirme çalışmalarına katılmak.

9.  Çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; ulusal veya 
uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, program, plan ve projeler geliştirmek ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak,
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

10.  Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha 
hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri 
hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak, görev alanı ile ilgili mevzuat geliştirme 
çalışmalarını yapmak.

11. İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve 
koordine etmek.

12.  Görev ve sorumluluğu kapsamında veri toplamak, gelen verileri değerlendirmek ve 
rapor  hazırlamak.
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

13. Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri 
düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

14. Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/2013-08-28-13-18-43/gorev-tanimi.html 11.03.2016

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa(03.05.2021)
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Birimleri:

1. Su Güvenliği ve Kaplıcalar Birimi

2. Çevresel Etkileri İzleme ve Değerlendirme Birimi (ÇED)

3. Biyosidal Ürünler Koordinasyon ve Yönetim Birimi

4. Biyosidal Ürünler İnsan Sağlığı ve Risk Değerlendirme Birimi

5. Biyosidal Ürünler Çevresel Risk Değerlendirme Birimi

6. Biyosidal Ürünler Kimyasal ve Etkinlik Değerlendirme Birimi

7. Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Birimleri:

1. Su Güvenliği ve Kaplıcalar Birimi

İçme, kullanma suları, ambalajlı sular (kaynak, içme, doğal mineralli), yüzme suları (deniz, 

göl vb.), yüzme havuzu suları ve kaplıca sularının ilgili mevzuatları doğrultusunda teknik, 

hijyenik ve kalite standartlarına uygunluk açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi, iş ve 

işlemlerinin yürütülmesi, kalite standartlarına uygunluğun izlenmesi, verilerin toplanması 

ve değerlendirilmesi, uygunsuzluk durumlarının yönetilebilmesi ve erken müdahale için 

günümüz şartlarına ve teknolojik gelişmeye uygun, yeni istek ve ihtiyaçlara cevap 

verebilecek bir program geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütür.
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Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Birimleri:

2. Çevresel Etkileri İzleme ve Değerlendirme Birimi (ÇED)

• Sıfır Atık
• Beyaz Bayrak
• İklim Değişikliği
• Karbonmonoksit Zehirlenmesi
• Sağlık Koruma Bandı
• Halka Yönelik Bilgiler
• Okul Sağlığı
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Çevre Sağlığı – Mevzuat

1. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

2. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

3. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun

4. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

5. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

6. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
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Çevre Sağlığı - Mevzuat

7. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

8. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

9. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

10. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

11. Kaplıcalar Yönetmeliği

12. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 
Hakkında Yönetmelik
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Çevre Sağlığı – Mevzuat

13. Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
14. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
15. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği
16. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi, Ambalajlanması Yönetmeliği
17. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
18. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
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Çevre Sağlığı - Mevzuat

19. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik
20. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
21. Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Gayrisıhhî Müesseselerin 
Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin Belirlenmesi Hakkında Yönerge
22. Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ
23. Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını 
Gösteren Tüzük  

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/2013-08-28-13-18-43/mevzuat.html 11.03.2016
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Haftanın Özeti

Çevre Sağlığı (WHO tanımı):

İnsanın 
içinde yaşadığı çevrede bulunan 

ve 
sağlığa zararlı etkiler yapan 

ya da 
yapabilme durumunda olan 

tüm koşulların  düzeltilmesi işidir.

gelisimedu igugelisim



Haftanın Özeti

Biyolojik Çevre Faktörleri
Mikroorganizmalar
Vektörler
Bitkiler ve hayvanlar
Bitkisel ve hayvansal besinler

Fizik Çevre Faktörleri
Su kirliliği
Hava kirliliği
Atıklar
Radyasyon

Sosyal Çevre Faktörleri
Kültürel ve ekonomik nedenler
Aile yapısı ve toplumsal koşullar

gelisimedu igugelisim



Haftanın Özeti

Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü

Sağlık Merkezlerinde,
Aile Ziyaretlerinde,
Okullarda,
İş Sağlığı Alanlarında.

Halk sağlığı hemşireliğinin temel işlevlerinden biri de kişi, aile ve toplumun sağlığının 
korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için sağlığı olumsuz yönde etkileyen etmenlerin 
ortadan kaldırılmasıdır.
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Haftanın Özeti

Halk sağlığı hemşiresi öncelikle; 
- hizmet verdiği toplumun fizik, biyolojik ve sosyal çevresini, 
- bu çevrelerde sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm etmenleri, 
- sağlık için sakınca yaratan sakıncalı durumları 

ortaya çıkartmada sorumlu kişilerden birisidir.

Halk sağlığı hemşiresi topluma doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık hizmeti veren kişi, kurum ve 
kuruluşlar, işyerleri ve toplum liderleri ile ilişki kurmalıdır.

Ev ziyaretleri yaparak, ailenin yaşadığı konutun sağlığa uygunluğunu, bireylerin çevresine ilişkin 
bilgi, tutum ve inançları değerlendirir.
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Haftanın Özeti

Halk sağlığı hemşiresi; yerleşme yerinin yakınında sağlık için sakıncalı olabilecek etkinlikte 
bulunanları uyarır, gerekirse ilgili kurumlara haber verir.

Halk sağlığı hemşiresi; 

 çevre düzenleme çalışmalarına katılır, 

 toplumca benimsenip kullanabilir nitelikte olması için, 

toplum adına sözcülük yapar.



Soru ve Öneriler

Öneri: Radyoaktif kirlenmede hemşirenin rolünü araştırınız. 
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

1. Konu ile ilgili bir  makale inceleyiniz.
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Bir Sonraki Ders Hakkında

13. Hafta: 11.Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
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«Yarının doğası bugünden yaratılır.»

120



gelisimedu igugelisim121


