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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0006 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Çevre Güvenliği Tedbirleri  

MODÜLÜN TANIMI  

Çevre sağlığına yönelik çalıĢmalarda çevre güvenliği, iĢ 

sağlığı tedbirleri ve ekipman kullanırken alınacak güvenlik 

tedbirleri ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Çevre güvenliği tedbirlerini almak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Gerekli ekipman sağlandığında, çalıĢma ortamında çevre 

güvenliği tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Çevre sağlığına yönelik çalıĢmalarda çevre güvenliği 

tedbirlerini alabileceksiniz. 

2. ÇalıĢma esnasında gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kâğıt, kalem, faks, bilgisayar ve donanımları, 

matbu evrak, numune ekipmanı, çeĢitli renk ve ebatlarda atık 

poĢetleri, koruyucu eldiven, atık iĢaret levhaları, kiĢisel 

koruyucu donanımlar 

 

Ortam: Sınıf, teknik sınıf, laboratuvar, çalıĢma ofisi   

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Çevre sağlığı; sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik çevre etmenlerinin belirlenmesi ve bunların kontrol altına alınmasına yönelik 

uygulamaları konu edinen halk sağlığı alanıdır. 

 

Çevrenin büyük oranda kimyasal maddelerden oluĢtuğu bilinmektedir. Bunların bir 

bölümü varlığımızı sürdürmemiz için gerekli, bir bölümü ise yaĢamımız için tehlikelidir. 

Birçok kimyasal çevrede doğal olarak bulunur. Ancak çevrede doğal olarak bulunmayan 

birçok kimyasal bileĢik de vardır. Bu kimyasal bileĢiklerin oluĢumunda insanların katkısı 

çok büyüktür. Ġnsanların değiĢik amaçlarla oluĢturduğu kimyasalların doğal ortama verilmesi 

onların sağlığını ve varlığını tehlikeye düĢürebilecek boyutlara ulaĢabilmektedir. Çevre, 

insanların yaĢaması için en uygun ve sağlıklı koĢullarda olmalıdır. 

 

Kimyasallar insan vücuduna solunum, sindirim, deriden emilim yolu ya da bu yolların 

bir veya birkaçı ile birlikte ulaĢır. 

 

Hızla değiĢen ve geliĢen teknoloji, günlük hayatımıza birçok kolaylık getirmesine 

rağmen çevremizi ve sağlığımızı olumsuz yönden etkileyerek çalıĢmamızı ve yaĢamamızı 

güçleĢtirmektedir. Teknolojinin geliĢmesi için çaba harcarken çevreye zarar veren insan, 

zamanla onu korumasını da bilmiĢ ve bununla ilgili çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. 

 

ÇalıĢma ortamında güvenli çalıĢma koĢullarının sağlanması iĢ veriminin artmasında 

önemli bir faktördür. Meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iĢ 

kazalarını önlemek iĢletmelerin yükümlülükleri arasında yer alır. Ayrıca meydana gelen iĢ 

kazalarının büyük çoğunluğu; çalıĢanların kendilerine aĢırı güven duyarak kiĢisel koruyucu 

araçları kullanmamalarından ve dikkatsiz davranıĢlarda bulunmalarından kaynaklanır. 

ÇalıĢanların kiĢisel koruyucu araçları kullanmayı alıĢkanlık hâline getirmesi, iĢ kazalarını 

azaltacaktır. 

 

Sonuç olarak güvenli toplum yaklaĢımı içinde toplum ve çevresine hizmet veren 

sektörlerin her basamağında çalıĢan bireylerin güven konusunda bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 

Bu modülde; çevre sağlığına yönelik çalıĢmalarda çevre güvenliği tedbirlerini, 

iĢletmelere yönelik kontrollerde iĢ sağlığı tedbirlerini ve ekipman kullanırken güvenlik 

tedbirlerini almaya yönelik bilgileri edineceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Çevre sağlığına yönelik çalıĢmalarda çevre güvenliği tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan ilgili sağlık kuruluĢundan ağır metal zehirlenmesi sıklığının 

son beĢ yıla ait istatistik verilerini araĢtırınız. 

 Ultraviyole ıĢınlarının dezenfeksiyondaki etki mekanizmasını araĢtırınız.  

 Halojenlerin dezenfeksiyondaki etki mekanizmasını araĢtırınız. 

 Ozonun dezenfeksiyondaki etki mekanizmasını araĢtırınız. 

 Isıl iĢlemin sterilizasyondaki etki mekanizmasını araĢtırınız. 

 

1. ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIġMALARINDA 

ÇEVRE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ 
 

KiĢinin sağlığını etkileyen en önemli etmenlerden biri de yaĢadığı çevredir. Sıcak, 

soğuk, ıĢın, travma, içme ve kullanma suyu, atıklar, konut sağlığı, iklim koĢulları, hava ve su 

kirliliği, sağlığa az ya da çok zarar verebilme ihtimali olan kuruluĢlar fiziksel etmenleri 

oluĢturur. Zehirler, kanser oluĢumuna neden olan bazı etkenler kimyasal etmenleri oluĢturur. 

Mikroorganizmalar, asalaklar ve mantarlar biyolojik etmenleri, günümüzde sık görülen stres, 

sosyal kültürel ve ekonomik nedenler ise psikolojik etmenleri oluĢturmaktadır. 

 

Çevresel etmenlerin kontrol altında tutulmaması o çevrede yaĢayanların sağlığını 

olumsuz yönde etkiler. 

 

1.1. Dekontaminasyon 
 

Malzemenin, kiĢinin, cismin, alanın veya yapının istenmeyen mikroorganizmalarla 

teması, bulaĢma ve kirlenmesine kontaminasyon denir. 
 

Çalışma ortamı, laboratuvar ortamı veya doğal çevrede bulunan toksik bir maddenin, 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon gibi değişik yöntemlerle zararsız duruma getirilmesi, 

enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması iĢlemine dekontaminasyon denir. 

 

Tekrar kullanılacak aletler, kullanımdan sonra, üzerindeki kaba kirlerden arındırılarak 

uygun bir dezenfektan madde ile dekontamine edilmelidir. Bu iĢlemler sırasında personel; 

eldiven, maske, gözlük, sıvı geçirmeyen önlük kullanımı gibi genel korunma yöntemlerine 

uymalıdır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Genel korunma yöntemleri 

 

Ön temizlik ve dekontaminasyon iĢlemi, kirlerin aletler üzerinde kurumasını önleyerek 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon öncesi kolay temizlenmesine yardımcı olur. 

Dekontaminasyondaki ilk ve en önemli adım, temizlemedir. 

 

Dekontaminasyon;  

 

 Temizlik, 

 Dezenfeksiyon, 

 Sterilizasyon, iĢlemlerini içerir. 

 

1.2. Temizlik 
 

Su ve deterjan kullanılarak yabancı maddelerin ortamdan uzaklaĢtırılmasıdır. 

 

Uygun ön temizlik yapılmadan uygulanan sterilizasyon veya dezenfeksiyonun 

etkinliğine güvenilemez. Temizlik uygulaması ile; 

 

 Aletlerin üzerinde bulunan mikroorganizma sayısı azaltılır.   

 Aletler korozyondan korunur. 

 Aletler daha güvenli bir Ģekilde tutulur. 

 Ölü mikroorganizmalardan kaynaklanacak pirojen ve endotoksinlerin ortaya 

çıkması engellenir. 

 

Yıkama kuralları: 

 

 Suyun ısısı; proteinlerin koagüle olup birbirlerine yapıĢmasına neden 

olmaması için 50-60°C’den fazla olmamalıdır. 

 Genel kullanım aletleri, hassas aletlerden ayrılmalıdır. 

 Paslanmaz çelik; alüminyum, pirinç, bakır ya da krom kaplama aletler ile 

yan yana konulmamalıdır. 

 Dar lümenli ve boĢluğu olan aletler, açık ve çözeltiyle tamamıyla temas 

edecek Ģekilde tam sökülmelidir. 
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 Paslanmaz malzeme asit, iodin ve fenoller gibi solüsyon ve kimyasallarla 

karĢılaĢmamalıdır. 

 Ayırım sonrası aletler ilk olarak bol miktarda soğuk su ile ıslatılmalıdır. 

 Optiklerin pencere ve cam yüzeyleri, alkollü pamuklu çubuklarla hafifçe 

silinerek temizlenmelidir. 

 

1.3. Sterilizasyon 
 

Sterilizasyon, çeĢitli yöntemlerle alan veya araç gereçte bulunan sporlar dâhil tüm 

mikroorganizmaların yok edilmesidir. 

 

Sterilizasyon; insan sağlığını tehdit eden hastalık yapıcı mikroorganizmalardan 

korunmak, besinlerin ve insan vücudu için kullanılan diğer ürünlerin güvenle 

hazırlanmasında yararlanılan bir yöntemdir.   

 

Etkili bir sterilizasyonun için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler:  

 

 Steril edilecek obje iyi yıkanmalıdır. 

 Kullanılan sterilizasyon türü steril edilecek objenin tüm yüzeyine etki etmelidir. 

 Steril edilecek objelerin doğru olarak paketlenmesi gerekir. 

 Sterilizasyon türünün süresi yeterli olmalıdır. 

 Steriliteyi bozmamak için objeler uygun koĢullarda saklanmalıdır. 

 Steril edilen objenin üzerine aracın cinsi ve steril edilme tarihi yazılmalıdır. 

 Steril edilen obje sterilizasyonun geçerli olduğu süre içinde kullanılmalıdır.  

 Steril edilecek malzemenin içine ve sterilizasyon yöntemine göre indikatör 

(steril edilecek malzemelerin sterilliğini doğrulayan ısı ve kimyasal etkenlerle 

renk değiĢtirebilen genellikle organik kökenli göstergelerdir) konulmalıdır. 

 

1.3.1. Sterilizasyonun Amacı ve Önemi 
 

Sterilizasyonun etkin olarak uygulanması enfeksiyonlar ile savaĢta çok önemlidir. 

Enfeksiyonlardan korunma ancak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının bilinmesi ve 

uygulanmasıyla mümkündür.  

 

1.3.2. Sterilizasyon Yöntemleri 
 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin seçimi, steril edilecek obje ve 

mikroorganizmanın cinsi, kontaminasyon derecesi ve kurumun kullandığı yönteme göre 

değiĢmektedir. 

 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon fiziksel (ısı, ıĢın, filtrasyon, ultrasonik ses dalgaları) ve 

kimyasal (solüsyonlar) yollarla yapılır. Sterilizasyon iĢleminin kalitesi kullanılan 

sterilizasyon yönteminin yanı sıra, temel sterilizasyon ilkelerine uyulmasına da bağlıdır. 

 

 

Gaz ile 
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ġekil 1.1: Sterilizasyon yöntemleri 

 

1.3.2.1. Fiziksel Yöntemler ile Sterilizasyon 
 

Fiziksel yöntemler sıcak, soğuk, kuruluk, ıĢınlar, elektrik akımı, sonik-ultrasonik 

titreĢimler, yüksek basınç, osmotik değiĢikler ve filtrasyon yöntemleri olarak sıralanabilir. 

Ancak en çok kullanılan fiziksel yöntem ısıdır. Ekonomik, kolay uygulanabilir ve güvenilir 

özelliktedir. 

 

 Isı ile sterilizasyon 

 

Isı ile sterilizasyonun etki Ģekli doğrudan mikroorganizmaların protein yapıları 

üzerinedir. Proteinler üzerinde koagülasyon (pıhtılaĢma) oluĢturur. 

 

Isı ile sterilizasyon iki yöntemle gerçekleĢir. 

 

 Kuru sıcak hava ile sterilizasyon: Kuru sıcak hava ortamında yapılır. 

Ortamda nem bulunmadığından sterilizasyon daha uzun süre almaktadır. 

Bu amaçla Pasteur fırını kullanılır. 

 

Kuru hava fırını (pasteur fırını); genel olarak 175°C’de bir saat, 140°C’de ise 3 saat 

sterilizasyon için yeterlidir. Bu yöntem ile cam ve metal aletler içlerine nemin ulaĢamadığı 

yağlar ve tozlar (talk) sterilize edilir. Çok yüksek ısıda kısa sürede de sterilizasyon 

mümkündür. Bu tekniğe ultra high temperature (UHT) adı verilir. Bir sıvıyı 135-150°C 

kadar aniden ısıtıp bu ısıda 4 saniye tutulduktan sonra aniden soğutma uygulanmasıdır.  
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Resim 1.2: Pasteur fırını 

 

Mikroorganizmalar üzerine etkisi nemli ısıya göre daha azdır. Bütün 

mikroorganizmaları öldürmediği düĢünüldüğünden dezenfeksiyon yöntemi olarak kabul 

edilir. Kuru hava ile; nemin geçirgenliğine izin vermeyen pudralar, yağlar, cam eĢyalar 

dezenfekte edilir. Bu yöntemle ısı-zaman iliĢkisi Ģöyledir: 170°C - 1 saat, 160°C - 2 saat, 

120°C - 8 saat. 

 

 Nemli ısı ile sterilizasyon 

 

Nemli ısı ile sterilizasyon aĢağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır. 
 

o Basınçlı su buharı (otoklav): Yaygın olarak kullanılan, en etkili 

ve güvenilir sterilizasyon yöntemidir. Sporlar dâhil tüm 

mikroorganizmaları öldürür. Basınçlı doymuĢ su buharı ile 

sterilizasyonda ısı-zaman iliĢkisi Ģöyledir: 121°C’de 30 dakika, 

126°C’de 20 dakika, 134°C’de 15 dakikadır. 
 

         

       Resim 1.3: Otoklav (kapalı)                                      Resim 1.4: Otoklav (açık)  
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Bu yöntem; cerrahi aletler, sıvılar, pamuklu materyaller, eldiven gibi cansız objelerin 

sterilizasyonunda kullanılır. 

 

o Basınçsız buhar ile sterilizasyon (koch kazanı): Kaynayan suyun 

buharının sıcaklığı normal atmosfer basıncında (760 mm Hg) 

100°C’dir. Yüksek yerlerde basınç azaldıkça kaynama derecesi 

düĢer. Koch kazanı otoklav gibi silindir Ģeklinde ve madenden 

yapılmıĢtır. Hava gazı veya elektrik ile çalıĢır, üstünde koni 

Ģeklinde kapağı ve buna tespit edilmiĢ manometresi vardır. 

Kazanın içinde sterilize edilecek eĢyanın konduğu bir ızgara 

bulunur. Bunu aĢmayacak Ģekilde kazanın dibine su konur ve 

ısıtılır. Husule gelen buhar kazanın içini doldurur ve kapakla 

kazanın gövdesi arası delikten dıĢarı çıkar. Ġçindeki suyun 

bitmemesi için yandaki bir musluktan damla damla su konulur. 

Basınç olmadığından ve sıcaklık çok fazla olmadığından açılıp 

kapanması çok basittir. 

 

o Kaynatma: Isıya dirençli mikroorganizmalar, sporlu bakteriler ve 

bazı virüsler 100°C’de birkaç saat dayanabilir. Bu nedenle 

kaynatma ancak evde ısıya dayanıklı metal ve cam eĢyaların 

dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 100°C’den fazla ısıya 

dayanmayan maddelerin sterilizasyonunda kullanılır. Ancak 

bilinmesi gereken iki önemli husus vardır. Su ancak deniz 

seviyesinde 760 mm Hg basıncında 100°C’de kaynar. Sterilizasyon 

zamanı,kaynama derecesinde sterilize edilen maddenin cinsine 

göre değiĢir ve sporları öldürmek bazen hiç mümkün olmaz. 

 

 Filtrasyon (süzme) ile sterilizasyon: Sıvı maddelerin sterilizasyonunda 

baĢvurulur. Sıvı ortamda bulunan mikroorganizmaları sıvıdan ayırma iĢlemidir. 

Mayilerin sterilizasyonu bu yöntemle yapılmaktadır. Filtrasyon amacı ile 

kullanılan aletlere filtre denir. 

 

Özellikle diğer sterilizasyon yöntemleri ile bozulabilen maddeler için kullanılır. 

Kimyasal maddeler, sterilizasyondan çok dezenfeksiyon için kullanılır. Bu yöntem ile steril 

edilen aletlerde her hangi bir hasar oluĢmaz. 

 

 IĢınlarla sterilizasyon:  IĢınlarla sterilizasyonda ultraviyole ıĢınları, X ıĢınları, 

beta ve gama ıĢınları kullanılır. Bu ıĢınlar mikroorganizmaların DNA 

(deoksiribonükleikasit)nın yapısını bozarak etki eder. Gıda sanayisinde, ortam 

ve suların sterilizasyonunda, protez, sentetik kalp kapakçıkları ve cerrahi 

malzeme gibi özel malzemelerin sterilizasyonunda kullanılır. Steril edilen alet 

ya da maddenin bu özelliğini uzun süre koruyabilmesi için sterilizasyon 

iĢleminden önce hazırlık yapılmalıdır. Bunun için makas, pens, bistüri gibi 

aletler sık dokunmuĢ bez kılıflara, kalay veya ambalaj kâğıtlarına sarılır. 
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1.3.2.2. Kimyasal Yöntemler ile Sterilizasyon 
 

Kimyasal sterilizasyon en çok aĢağıdaki yöntemlerle yapılır. 
 

 Gazlarla kimyasal sterilizasyon: Genellikle kullanılan gaz etilen oksittir. Bu 

gaz mikroorganizmaların bütün türlerine etkilidir. Sterilizatörden çıkarılmıĢ 

malzeme hemen kullanılmamalı, havalandırma bölmesine alınarak 

havalandırılmalıdır. Havalandırma, malzemenin 50–60°C’de, 8–12 saat veya 

oda ısısında 7 gün bırakılması ile gerçekleĢtirilir. 
 

 

Resim 1.5: Gaz otoklavı 

 

 Sıvılarla kimyasal sterilizasyon: Uygun olarak kullanıldığında bakteri, mantar, 

tüberküloz basili ve virüslerin tüm Ģekillerini yok eder. Sterilizasyon solüsyonu 

olarak genellikle gluteraldehit ve formaldehit kullanılır. Gluteraldehitin %2’lik 

solüsyonu etkilidir. Genellikle sistoskop, bronkoskop gibi lensli aletlerin 

sterilizasyonunda kullanılır. Sterilizasyonun gerçekleĢmesi için aletler on saat 

glutaraldehitte bekletilmelidir ve kullanılmadan önce içinden distile su 

geçirilerek iyi havalandırılması sağlanmalıdır. 

 

1.4. Dezenfeksiyon 
 

Dezenfeksiyon, cansız objelerde hastalık yapabilen sporlar hariç mikroorganizmaların 

yok edilmesi veya çoğalmasının engellenmesi iĢlemidir. Dezenfeksiyon için kullanılan 

kimyasal solüsyonlara dezenfektan denir. Dezenfektanlar çok düĢük konsantrasyonlarda 

vücut yüzeyine uygulandığı zaman antiseptik ismini alır. Antiseptiklerle canlı dokulardan 

mikroorganizmaların uzaklaĢtırılması iĢlemine ise antisepsi denir.  

 

1.4.1. Dezenfeksiyonun Amacı ve Önemi 
 

Dezenfeksiyonun amacı; organizmada geliĢebilecek olası bir enfeksiyonun 

baĢlamasını engellemek için ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları tür ve 

sayıca azaltmak, yok etmek veya uzaklaĢtırmaktır. Dezenfeksiyon, enfeksiyon zincirinin 

kırılmasında çok önemlidir. 
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Dezenfektanların etkisi; dezenfektanın yoğunluğuna, dezenfeksiyon solüsyonun 

ısısına, organizma ile temas ettiği süreye, organizmanın miktarı ve türüne, dezenfekte 

edilecek materyalin temizliğine bağlıdır. 

 

Dezenfeksiyonun baĢarıya ulaĢması için; 

 

 Dezenfekte edilecek objede materyal artığı bulunmamalıdır. 

 Obje dezenfektan içine tam olarak batırılmalıdır. 

 Dezenfektan maddenin hangi oranda kullanılacağı ve hangi obje için ne kadar 

süre gerektiği bilinmelidir. 

 

1.4.1.1. Dezenfektanların Özellikleri 
 

Dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan dezenfektanlarda aranan özellikler Ģunlardır: 

 

 Kısa sürede en dayanıklı mikroorganizmaları etkilemelidir. 

 Çözücüde kolay erimelidir. 

 Toksik etkisi canlı dokuya az, mikroorganizmalara çok olmalıdır.  

 Dezenfekte edilen malzemenin yapısını bozmamalı, leke yapmamalıdır. 

 Kokusu hoĢ olmalıdır. 

 Ekonomik olmalıdır. 

 Kolay temin edilebilmelidir. 

 DüĢük yoğunlukta yüksek etkili olmalıdır. 

 Kullanımı kolay olmalıdır. 

 Hem dezenfektan hem de antiseptik olarak kullanılabilmelidir. 

 Ġrritan (tahriĢ edici) etkisi olmamalıdır. 

 

1.4.2. Dezenfeksiyon Yöntemleri 
 

Dezenfeksiyon iĢleminin çeĢitli yapılıĢ yöntemleri vardır. AĢağıda en çok kullanılan 

dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfektanlar sıralanmıĢtır. 
 

 Kimyasal dezenfektanlar ile dezenfeksiyon iĢleminde; klor, brom, iyot, ozon, 

fenol, alkol, sabun ve deterjanlar, hidrojen peroksit, çeĢitli alkaliler ve asitler 

kullanılır.  

 Fiziksel yöntemler ile dezenfeksiyon, ısı ve ıĢık ile yapılır. Isı ile 

dezenfeksiyonda sıcak su, kaynatma yöntemi kullanılırken ıĢık ile 

dezenfeksiyonda ultraviyole ıĢığı en çok kullanılan yöntemlerdendir. 

 Mekanik yöntem olarak; ızgara, kum tutucu, çökeltme, biyolojik tasfiye 

iĢlemleri kullanılır. 

 Radyasyon yönteminde kobalt 60 gibi (radyoizotop ) maddelerden çıkan gama 

ıĢınları da su ve pis suların dezenfeksiyonunda kullanılır. 
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1.4.3. Dezenfeksiyon ÇeĢitleri 
 

Dezenfeksiyonda kullanılan dezenfektanların etkisine göre gruplandırılır. 
 

 Yüksek düzey dezenfeksiyon: Yüksek ısıda bozulabilen malzemeler kimyasal 

solüsyonlarla dezenfekte edilir. En çok kullanılan dezenfektanlar guluteraldehit, 

formaldehit, hidrojen peroksittir. 

 Orta düzey dezenfeksiyon: Virüs ve bakteri sporlarını öldürmez. Alkoller, 

iyodoforlar, fenoller bu gruba girer. 

 DüĢük düzey dezenfeksiyon: Vejetatif bakteriler, bazı mantar ve virüsleri 

etkileyen yöntemdir. Fenoller, amonyum bileĢikleri ve iyodoforlar bu gruba 

girer. 

 

1.4.4. Sık Kullanılan Dezenfektanlar 
 

 Alkoller: Plastik, lastik ve lateks malzemeler için kullanılır. Yüksek düzey 

dezenfeksiyon oluĢturmaz. 

 Ġyot ve iyodoforlar: Kolay temin edilir fakat yüksek düzey dezenfeksiyon 

oluĢturmaz. Antiseptik olarak da kullanılır. 

 Klor solüsyonları: GeniĢ yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Hepatit B 

ve AIDS virüslerinde etkili olup yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. 

 Formaldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar fakat çok toksiktir. 

 Gluteraldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar, formaldehite göre daha az 

toksiktir. 
 

1.5. Hastalıklardan Korunma  
 

Hastalıklardan korunmak amacı ile: 
 

 Sağlık eğitimi yapılmalı,  

 KiĢisel hijyene dikkat edilmelidir. 
 

KiĢisel hijyen konuları Ģunları içerir: 
 

 Vücut bakımı ve temizliği  

 Tuvalet temizliği 

 Beslenme  

 Giyinme 

 Uyku ve dinlenme 

 Spor yapma  
 

Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kiĢisel temizlik alıĢkanlıkları çok 

önemlidir. Mikroorganizmaların bulaĢma olasılığını azaltmak için elleri sık yıkamak gerekir. 

Mikroorganizmalar en çok kirli eller ve kirli sular ile bulaĢır. Ellerimizi; tuvaleti 

kullandıktan sonra, gıdalara el sürmeden önce ve sonra iyice yıkamalıyız. Her türlü öksürük, 

aksırık esnasında mutlaka kâğıt mendil kullanmalı ve sonrasında eller temiz su ve sabun ile 

yıkanmalıdır.  
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Resim 1.6: El yıkama - öksürme aksırma 

 

1.6. Mikroorganizmalar 
 

Mikroorganizma; çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, mikroskobik canlıdır. 

Deri, boğaz, burun, bağırsak gibi vücudumuzun çeĢitli bölgelerinde yer alır. DeğiĢik 

ortamlarda yaĢamlarını sürdürür. Havada, toprakta, suda veya canlıların yaĢadıkları çevrede 

bulunur. 
 

Mikroorganizmalar aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. 
 

1.6.1. Bakteriler 
 

Bakteriler tek hücreli, ıĢık mikroskobu ile görülebilen mikroorganizmalardır. Ġkiye 

bölünerek çoğalırlar ve çoğalmaları için besin, oksijen, nem, ısı, asit veya alkali ortamlar 

gerekir. Bakteriler, kendileri veya toksin denen bakteri ürünleri ile canlıya zarar verirler. 
 

Tabiatta yaygın olarak bulunan bakteriler dıĢ Ģartlara oldukça dayanıklıdır. Birçok 

bakteri tabiatta saprofit hâlde bulunur. 
 

Saprofit bakteriler, canlı vücuduna girip uygun ortam bulduklarında patojen hâle 

gelirler. Bakteriler antibiyotiklerden etkilendikleri için antibiyotiklerin bulunmasıyla bakteri 

enfeksiyonları büyük ölçüde tedavi edilir hâle gelmiĢtir. 

   

Resim 1.7: Bakteri ve yapısı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://tr.wikipedia.org/wiki/Organizma
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1.6.2.Virüsler 
 

Virüsler, hücre içi parazitlerdir. Çok küçük olduklarından elektron mikroskobu ile 

görülebilen canlılardır. 
 

Gebeliğin ilk aylarında geçirilecek virüs enfeksiyonları, fetus  anomalilerine neden 

olabilir. 
 

AIDS, hepatitler, kızamık, grip, herpes ve kabakulak gibi çok sayıda hastalığa sebep 

olurlar. En önemli özellikleri, üreyip çoğalabilmeleri için mutlaka canlı dokuya ihtiyaçlarının 

olmasıdır. Bu nedenle hücre içi paraziti olarak yaĢarlar. DıĢ Ģartlara dayanıksızdırlar. 

Antibiyotiklerden etkilenmezler. Vücuda genellikle mukoza yolu (solunum ve sindirim yolu) 

ile girerler. 

   

Resim 1.8: Virüs 
 

1.6.3. Riketsiyalar 
 

BulaĢmaları genellikle haĢereler ile (deri yolundan) olur. Nadiren hava ve sindirim 

yolu ile bulaĢırlar. 
 

Üreyebilmek için canlı hücreye ihtiyaç duymaları açısından virüslere benzerler. 

Ayrıca virüsler gibi genel enfeksiyon yaparlar. Ancak virüslerden daha büyüktürler. 
 

Bakterilerden küçük, virüslerden büyük mikroorganizmalardır. Isı ve kimyasal 

maddelere dirençsizdirler. Ġnsanlara genellikle pire, kene, bit gibi haĢerelerin ısırması ile 

deriden, bazen de gıda ve hava yolu ile bulaĢır. Daima genel enfeksiyonlara neden olurlar.  

Tifüs, lekeli humma vb. 

    

Resim 1.9: Riketsiya 
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1.6.4. Mantarlar 
 

Bütün dünyada yaygın olarak bulunan mantarlar, küfler ve mayalar olarak da 

sınıflandırılmaktadır. 

 

BulaĢma genellikle direkt temas ve ağız yolu ile olur. Çevre sağlığı koĢulları kötü ve 

kiĢisel hijyenin yetersiz olduğu durumlarda mantarlar kolaylıkla bulaĢır. BulaĢma aracı 

olarak banyo havluları, çorap, terlik, berber aletleri gibi araçlar sayılabilir. Isı ve nem gibi 

faktörler mantar hastalıklarının alevlenmesine (Ģiddetlenmesine) sebep olmaktadır. 

 

Birçok mantar hastalığının tedavisi zor ve uzun sürelidir. Bunun yanı sıra bazı küf ve 

mantarlar mayalama gibi faydalı iĢlerde de kullanılmaktadır. 

 

Sonuç olarak; tehlikeli salgınlara sebep olmasalar da daha fazla deride görülmek üzere 

(ayak parmak arası, koltukaltı, genital organlar, saç ve sakal derisi) mantar hastalıkları 

solunum ve sindirim sistemlerinde de görülmektedir. 

    

Resim 1.10: Mantarlar 

 

1.6.5. Parazitler 
 

Parazit sözcüğü, Yunanca para (yanında) ve sitos (besin) sözcüklerinden türemiĢtir. 

Parazit, baĢka bir canlıda ona zarar vererek yaĢayan canlı anlamına gelmektedir. Parazitin 

üzerinde yaĢadığı canlıya “konak” adı verilir. Bazı parazitler yaĢamlarını tek, bazıları ise 

değiĢik konaklarda sürdürürler. Parazitin evrimi için gerekli olana “ara konak” ve eriĢkin 

Ģeklinin yaĢadığı konağa “son konak” adı verilir. 

 

Günümüzde parazitlerle meydana gelen hastalıklarda azalma vardır. Ancak helmintler 

(solucan) ve protozoonların (tek hücreli organizma) neden oldukları hastalıklar hâlen toplum 

sağlığı açısından önemli sorun oluĢturmaya devam etmektedir.  

 

Parazitlerin patojen etkileri:  

 

 Travmatik etki: Ġncinme harab olma zedelenme etkisidir. 

 Litik ve nekroz etkisi: Parazitin enzimleri kollojen mukopolisakkarit ve 

proteinleri parçalayan enzimler salgılamasıdır. 

http://www.saglik.im/kategori/hastaliklar/
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 Proliferesyon: Bazı parazitler konakçının doku ve hücrelerine zarar vermesidir. 

 Soyucu ve sömürücü etkisi: Kandan, dokulardan ve hücrelerden besin temin 

edilmesidir. 

 Toksik ve alerjik etki: Parazitlerin endotoksin ve ekzotoksinleri dokular ve 

hücreler üzerinde zehirleyici etki yapmasıdır. 

 Virüs ya da bakterilerin etken olduğu ikincil enfeksiyona zemin hazırlamasıdır. 

 

Ġnsanda hastalık yapan parazitler iki grupta değerlendirilir. 

 

1.6.5.1. Protozoonlar 
 

Bunlar tek hücreli parazitlerdir. Toprak ve su bitkilerinde fazla miktarda bulunurlar. 

BulaĢma genellikle kistlerin sindirim yolu ile alınması ile olur.  Örneğin sıtma etkeni olan 

plazmodi, kalaazar etkeni olan leishmania, toksoplazmozisin etkeni olan toksoplazma gondi 

kan protozoerleridir. Amipli dizanterinin etkeni olan amip ise bağırsak protozoeridir. 

    

Resim 1.11: Protozoonlar 

 

1.6.5.2. Helmintler 
 

Çok hücreli omurgasız parazitlerdir. Bunların konakları insanlardır. Ara konakları 

değiĢebilir. En çok sindirim yolu ile çoğalır. 

 

Resim 1.12: Helmint 
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1.7. BağıĢıklık Sistemi 
 

BağıĢıklık (immünite); duyarlı bireylerin mikroorganizma veya toksinlerine karĢı 

çeĢitli Ģekillerde dirençli hâle gelme veya getirilmesine denir.  

 

Aynı hastalık etkeni ile karĢılaĢan bireylerden bazıları hastalanırken bazıları 

hastalanmaz. Bunun nedeni, bazı bireylerin söz konusu mikroorganizmaya karĢı duyarlı olup 

bazılarının ise duyarlı olmamasıdır. Bireylerin mikroorganizmaya karĢı duyarlı olup 

olmamaları savunma mekanizmalarının gösterdiği dirençle ölçülür.  

 

Direnç ile bağıĢıklık birbirine benzer kavramlardır. Direnç insan organizmasında 

mikroorganizma veya ürünleri ile karĢılaĢmadan var olan dayanıklılıktır. BağıĢıklık ise 

mikroorganizma veya ürünlerinin çeĢitli yollarla insan vücuduna girmesi sonucu, vücudun 

gösterdiği savunmadır. BağıĢıklığın oluĢmasında antijen ve antikor rol oynar. 

 

 Antijen: Vücut için yabancı ve çoğunluğu protein yapısında olan maddelerdir. 

Antijenler vücuda verildiklerinde, organizmanın bağıĢıklık sistemini harekete 

geçirir ve antikorların yapımında rol alırlar. Her antijen kendisi için özel bir 

antikorun yapılmasını sağlar. Meydana getirdiği bu antikor ile özgül olarak 

birleĢir.  

 Antikor: Antikorlar, bir antijen uyarısına yanıt olarak hazırlanmıĢ olan 

proteinlerdir. 

 

1.7.1. BağıĢıklık Tipleri 

 
BağıĢıklık, özgül olmayan ve özgül bağıĢıklık olarak ikiye ayrılır.  

 

 

ġekil 1.2: BağıĢıklık Ģekilleri 

http://www.saglik.im/protein/
http://www.saglik.im/antijen-2/
http://www.saglik.im/antijen-2/
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1.7.1.1. Özgül Olmayan (Non Spesifik) BağıĢıklık 
 

DoğuĢtan olan, tüm mikroorganizmalara karĢı vücutta oluĢan doğal bağıĢıklıktır. 

Özgül olmayan bağıĢıklık (direnç) mekanizmasını oluĢturan faktörler Ģunlardır: 

 

 Deri ve mukoza: Sağlam deriden mikroorganizmaların büyük bir kısmı vücuda 

giremez. Ancak yara, yanık, çizik, kesik, sıyrık gibi deri bütünlüğünün 

bozulduğu durumlarda girebilir. Derinin normal florası ile ter ve yağ bezi 

salgılarındaki lizozom enzimi, bazı mikroorganizmaların insanda yerleĢmesini 

ve üremesini engeller.  

 

Mukoza; göz, sindirim, solunum ve üregenital sistem mukozaları mikroorganizmalara 

dirençlidir. 

 

 GözyaĢı, tükürük, nazal ve vajinal salgılar: Bu salgılar mikroorganizmaları 

vücuttan uzaklaĢtırıcı, yerleĢme ve üremelerini engelleyici etki gösterirler. 

 Mide asidi: Mide asidinin etkisi vücuda sindirim yolu ile giren 

mikroorganizmaları etkisiz hâle getirir.  

 Cillialar: Solunum sistemi epitelinde bulunan titrek tüylü hücrelerdir. Ġçeriden 

dıĢarıya doğru olan hareketleri ile mekanik etki oluĢturarak 

mikroorganizmaların dıĢarı atılmasını sağlar. 

 Fagositoz: Vücuda giren mikroorganizmaların savunma hücreleri tarafından 

hücre içine alınıp parçalanıp, sindirilerek yok edilmesi iĢlemidir. 

 Ġnterferon:  Vücut hücrelerinin çoğunluğu tarafından sentezlenen, bakterilere, 

parazitlere, virüslere ve urlara karĢı etki gösteren bir proteindir. 

 Ġltihabi reaksiyon, ateĢ: Vücutta mikroorganizmaların etkisi ile ya da diğer 

nedenler ile oluĢan doku hasarını sınırlı tutmak veya tamir etmek için lökositler, 

lenfositler, monositler ve benzeri savunma hücreleri o bölgede yoğunlaĢır.  

Vücudun gösterdiği bu savunma tepkisine iltihap denir. 

 

Enfeksiyonların çoğunluğunda ve bazı tümör hücrelerinin varlığında vücut ısısı lokal 

ya da genel olarak artar. Bu ısı artıĢı ile birlikte antikor üretimi hızlanarak 

mikroorganizmaların çoğalması durur.   

 

1.7.1.2. Özgül (Spesifik) BağıĢıklık  

 
Herhangi bir mikroorganizmaya özel, bağıĢık olma durumudur. Antijen - antikor 

reaksiyonu sonucu oluĢur. Özgül bağıĢıklık Ģöyle sınıflandırılır: 

 

 Aktif bağıĢıklık: Bireyin hastalığı geçirmesi ya da aĢılanma sonucu kazanılan 

bağıĢıklıktır. 

 

 Aktif doğal bağıĢıklık: Hastalık etkeni veya ürünleri ile karĢılaĢılması 

sonucu oluĢan enfeksiyon hastalığının belirtili ya da belirtisiz olarak 

geçirilmesi sonucu kazanılan bağıĢıklıktır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parazitlere&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ur
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
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 Aktif edinsel (kazanılmıĢ-yapay) bağıĢıklık: Hastalık yapma yeteneği 

azaltılmıĢ etkenin ya da antijenik ürünün vücuda verilerek organizmada 

antikor oluĢumu ile elde edilen bağıĢıklıktır.  Aktif yapay bağıĢıklık 

aĢılarla elde edilen bir bağıĢıklıktır. 

 

AĢı; canlı ya da ölü mikroorganizmalardan ve ürünlerinden elde edilen, organizmaya 

verildiğinde bağıĢık yanıtın oluĢmasına neden olan antijenik maddedir.  

 

Resim 1.13: AĢı uygulaması 

 

AĢılar elde ediliĢlerine göre Ģöyle sınıflandırılır: 

 

o Canlı (attenüe) aĢı: Canlı fakat hastalık yapma özelliği azaltılmıĢ 

bakteri ve virüs aĢısıdır. Kızamık, kızamıkcık, kabakulak aĢıları 

canlı virüs aĢısı, BCG ise canlı bakteri aĢısıdır. 

o Ölü (inaktiv) aĢı: ÇeĢitli yöntemlerle antijenlik özelliği 

bozulmadan canlılık özellikleri kaybettirilmiĢ bakteri ve virüs 

aĢısıdır. Kuduz, infulenza, hepatit ve polio aĢıları ölü virüs aĢısı, 

boğmaca, tifo, kolera, veba ölü bakteri aĢısıdır. 

o Toksoid (anatoksin) aĢı: Bazı mikroorganizmaların 

ekzotoksinlerinden ısı ve formaldehidin etkisiyle hastalık yapma 

yetenekleri azaltılarak elde edilen aĢıdır. Difteri ve tetanoz bu tip 

aĢılardandır.  

 

AĢılar genellikle enjeksiyon (parenteral), ağız yolu (oral) ve buruna püskürtme (nazal) 

Ģeklinde uygulanır. Bireyin enfeksiyon etkeni ile karĢılaĢma ihtimali, vücut yapısı ve diğer 

ölçütler aĢı uygulama yaĢının belirlenmesinde rol alır.  

 

Ülkemizde rutin olarak uygulanan aĢıların, hangi yaĢlarda ve hangi aralıklarla 

yapılması gerektiği aĢı takviminde gösterilmiĢtir. 
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AġI TAKVĠMĠ 

  Doğumda 

1. 

ayın 

sonu 

2. ayın 

sonu 

4. ayın 

sonu 

6. ayın 

sonu 

12. 

Ay 

18-24 

ay 

Ġlköğreti

m 1. sınıf 

Ġlköğretim  

8. sınıf 

Hepatit B       I     II         III         

BCG          I             

DaBT-IPA-Hib          I     II     III       R     

KPA        I     II     III     R    

KKK               I       R   

OPA              +       +     +   

Td                    +       + 

I : Ġlk AĢı II : 2. AĢılar III : 3. AĢılar R : Rapel 

Tablo 1.1: AĢı takvimi 
 

Hep B: Hepatit B aĢısı 

BCG: Verem aĢısı (Bacille Calmette-Guerin)  

DaBT-ĠPA-Hib: Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus influenza tip b 

(menenjit) aĢısı (beĢli karma aĢı) 

KPA: Konjuge pnömokok (zatürre) aĢısı 

KKK: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aĢısı 

OPA: Çocuk felci aĢısı (oral polio aĢısı) 

Td: EriĢkin tipi difteri-tetanoz aĢısı 

R: Rapel (pekiĢtirme)   
 

 Pasif bağıĢıklık: Bireyin, aktif olarak antikor oluĢumuna katılmayıp hazır 

antikorları alarak korunması durumudur. 

 Pasif doğal bağıĢıklık: Anneden bebeğe plesanta ve kolostrum 

(doğumdan sonraki ilk süt) yolu ile hazır antikorların geçmesi ile oluĢan 

bağıĢıklıktır. Bu Ģekilde oluĢan bağıĢıklık zamanla azalır ve altıncı aydan 

sonra kaybolur. 

 Pasif edinsel (kazanılmıĢ-yapay) bağıĢıklık: Belirli enfeksiyonları 

geçiren ya da bu enfeksiyonlara karĢı aĢılanan insan ve hayvanların 

kanında, bu enfeksiyonlara karĢı bağıĢıklık maddeleri (serum ve 

serumdan elde edilen gamma globülin) oluĢur. Bu bağıĢıklık 

maddelerinin korunması gereken kiĢiye aktarılması ile oluĢan 

bağıĢıklıktır. 
 

1.8. Çevre Güvenliği Tedbirleri ile ilgili Bazı Tanımlar 
 

 Patojenlik: Mikroorganizmaların hastalık meydana getirme yeteneğini ifade 

eder.  

 Non-patojen (saprofit): Hastalık yapma yeteneğine sahip olmayan 

mikroorganizmayı ifade eder.  

 Virülans: Hastalık yapma yeteneğindeki mikroorganizmaların, bu 

yeteneklerinin Ģiddet derecesini ifade eder.  
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 Ġntoksikasyon: Toksin, bazı mikroorganizmaların salgılamıĢ olduğu zehirli 

maddeyi ifade eder. 

 Ekzotoksinler: Mikroorganizmalar tarafından bulundukları ortalama salgılanan 

ve suda eriyen toksinleri ifade eder.  

 Endotoksin: Otoliz ya da baĢka bir yolla hücrenin tahribi üzerine gram negatif 

bakterilerin hücre duvarından serbest bırakılan toksik lipopolisakkariti ifade 

eder. 

 Ġntoksikasyon (zehirlenme): Toksik maddenin meydana getirdiği patolojik 

durumu ifade eder.  

 Enfeksiyözite: Mikroorganizmaların girdikleri organizmanın yerel savunma 

güçlerini (antikor, fagositoz vb.) yenerek yerleĢebilme yeteneğini ifade eder. 

 Kuluçka süresi: Mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesi ile hastalık 

belirtilerinin ortaya çıkması arasındaki süreyi o hastalığın kuluçka (enkübasyon) 

süresini ifade eder.   

 Konakcı: Parazitlerin üzerinde yaĢadığı canlıyı ifade eder.  

 Ara konakçı: OlgunlaĢmamıĢ parazit Ģeklerinin olgunlaĢmaları için (geçici 

olarak yaĢamaları için) gerekli olan konağı ifade eder.  

 Serum: Kanın kan hücreleri ve pıhtılaĢma proteinleri içermeyen kısmını ifade 

eder. 

 ĠĢ ekipmanı: ĠĢin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi 

ifade eder. 

 Tehlikeli bölge: KiĢilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz 

kalabileceği, iĢ ekipmanı veya çevresinde bulunan bölgeyi ifade eder. 

 Maruz kiĢi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kiĢiyi ifade eder. 

 Akut temas: Bir kimyasal maddeye 24 saatten daha kısa sürede herhangi bir 

yolla tek bir teması ifade eder. 

 Subakut temas: Kimyasal maddeye bir ay veya daha kısa sürede tekrarlanan 

teması ifade eder. 

 Subkronik temas: Kimyasal maddeye 1-3 ay süreli tekrarlanan teması ifade 

eder. 

 Kronik temas: 3 aydan uzun süreli tekrarlanan teması ifade eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Çevre sağlığına yönelik çalıĢmalarda çevre güvenliği tedbirlerini alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamınki temizliğin yeterli 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Suyun temizlemedeki etki 

mekanizmasını inceleyiniz. 

 Deterjanın temizlemedeki etki 

mekanizmasını inceleyiniz. 

 Sabunun temizlemedeki etki 

mekanizmasını inceleyiniz. 

 Temizlikte kullanılan kimyasalların  

temizlemedeki etki mekanizmasını 

inceleyiniz. 

 Kullanılan ekipmanların sterilizasyon 

iĢlemlerinin yapılıp yapılmadığını tespit 

ediniz. 

 Sterilizasyon iĢleminin patojen 

mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini 

inceleyiniz. 

 Sterilizasyonun eĢya veya ekipman 

üzerindeki etkilerini inceleyiniz. 

 Sterilizasyonda ısıl iĢlem yöntemlerine 

yönelik inceleme yapınız. 

 Kullanılan ekipmanlara yönelik 

dezenfeksiyon iĢlemlerinin yapılıp 

yapılmadığını tespit ediniz. 

 Dezenfeksiyonda kullanılan halojenlerin 

(klor, flor, iyot) özelliklerini inceleyiniz. 

 Ultraviyole ıĢınlarının dezenfeksiyon 

uygulamalarındaki önemini inceleyiniz. 

 Ozonun dezenfeksiyon 

uygulamalarındaki önemini inceleyiniz. 

 Mikroorganizmalardan korunmaya 

yönelik tedbirleri alınız. 

 Virüslerin yaĢama ve üreme koĢullarını 

inceleyiniz. 

 Bakterilerin yaĢama ve üreme 

koĢullarını inceleyiniz. 

 Riketsiyaların yaĢama ve üreme 

koĢullarını inceleyiniz. 

 Mantarların yaĢama ve üreme 

koĢullarını inceleyiniz. 

 Parazitlerin irritatif, sömürücü ve alerjik 

etkilerini inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastalıklardan korunmaya yönelik 

gerekli tedbirleri alınız. 

 BulaĢıcı hastalıklardan korunmaya 

yönelik kiĢisel tedbirlerin neler 

olabileceğini inceleyiniz. 

 Meslek hastalıklarından korunmaya 

yönelik kiĢisel tedbirlerin neler 

olabileceğini inceleyiniz. 

 Akut hastalıklardan korunmaya yönelik 

kiĢisel tedbirlerin neler olabileceğini 

inceleyiniz. 

 Kronik hastalıklardan korunmaya 

yönelik kiĢisel tedbirlerin neler 

olabileceğini inceleyiniz. 

 Hastalıklardan korunmaya yönelik 

kurumların alması gereken tedbirlerin 

neler olabileceğini inceleyiniz. 

 Yapılan iĢlemleri rapor hâline getiriniz. 

 Resmî yazıĢma tekniklerini inceleyiniz. 

 ArĢivleme tekniklerini inceleyiniz. 

 Dosyalama sistemlerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi anneden bebeğe plasenta ve kolostrum yolu ile hazır 

antikorların geçmesi sonucu oluĢan bağıĢıklıktır? 

A) Aktif bağıĢıklık 

B) Aktif edinsel bağıĢıklık 

C) Aktif doğal bağıĢıklık 

D) Pasif edinsel bağıĢıklık 

E) Pasif doğal bağıĢıklık 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi antijen uyarısına yanıt olarak hazırlanan proteinlerdir? 

A) Antikorlar 

B) Protozoonlar 

C) Helmintler 

D) Riketsiyalar 

E) Ekzotoksinler 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların hastalık yapma yeteneğinin derecesidir? 

A) Ġntoksikasyon  

B) Virülans 

C) Non-patojen  

D) Patojen 

E) Enfeksiyözite 
 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi, etkili bir sterilizasyon için dikkat edilmesi gereken 

temel ilkelerden değildir? 

A) Steril edilecek malzemenin içine ve sterilizasyon yöntemine göre indikatör 

konulmalıdır. 

B) Steril edilecek obje iyi yıkanmalıdır.  

C) Kullanılan sterilizasyon türü steril edilecek objenin üst yüzeyine etki etmelidir. 

D) Sterilizasyon türünün süresi yeterli olmalıdır. 

E) Steril edilen objenin üzerine aracın cinsi ve steril edilme tarihi yazılmalıdır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, geniĢ yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılmakla birlikte 

hepatit B ve AIDS virüsleri üzerinde etkili olup yüksek düzey dezenfeksiyon 

sağlayandır? 

A) Alkol  

B) Ġyot ve iyodoforlar 

C) Formaldehit 

D) Klor solüsyonları 

E) Gluteraldehit 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://www.saglik.im/antijen-2/
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

ÇalıĢma esnasında gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevre sağlığı teknisyeni dezenfeksiyon iĢlemi sırasında kendini korumaya 

yönelik hangi önlemleri almalıdır? AraĢtırınız. 

 ÇalıĢanların kiĢisel koruyucu donanım kullanma alıĢkanlıklarını araĢtırınız. 

 Toksik maddelerin çevre sağlığı üzerine olan etkilerini araĢtırınız. 

 ÇalıĢma ortamındaki psikososyal faktörlerin, çalıĢanların sağlığı üzerine olan 

etkilerini araĢtırınız. 

 Yangın söndürme cihazlarının, yangını söndürme etkilerini araĢtırınız. 

 Uyarı iĢaret ve sembollerin çalıĢanlar üzerinde etkili olup olmadığını araĢtırınız.  

 

2. ÇALIġMA ESNASINDA GEREKLĠ Ġġ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ 
 

ÇalıĢma ortamında bulunabilecek zararlı ve zehirli, gaz, toz ve duman Ģeklindeki 

kimyasal maddeler sağlığı olumsuz etkiler. Alınacak önlemler ile zararlı etki azaltılabilir ya 

da ortadan kaldırılabilir. 

 

2.1. Toksikolojide Temel Kavramlar 
 

Toksikoloji; kimyasal maddelerin canlı sistemler ve yararlı organizmalar üzerindeki 

istenmeyen, zararlı etkilerini ve bu etkilerin meydana gelme olasılıklarını inceleyen bir bilim 

dalıdır. Toksikoloji kimyasal maddelerin zararsızlık limitlerinin tespit edilmesi ile uğraĢan 

multidisipliner bir bilimdir. 

  

Toksikolojinin klinik toksikoloji, mesleki toksikoloji, çevresel toksikoloji, gıda 

toksikolojisi, afet toksikolojisi, adli toksikoloji gibi pek çok alt grubu vardır. Mesleki 

toksikoloji, çalıĢma ortamında kiĢinin maruz kaldığı zararlı maddelerin etkisinden kiĢiyi 

korumak ve çalıĢma ortamını sağlık açısından daha güvenli yapmak amacını güder. Çevresel 

toksikoloji insanlara ve ekolojik çevredeki tüm yararlı organizmalara zararlı etkileri olan 

çevresel kirlenme etkilerini, besin, su, hava, toprak kirleticilerini ve bunların eko sistemdeki 

etkilerini inceler.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Her yıl milyonlarca ton kimyasal madde üretilmektedir. Ancak sağlığımızı korumak 

ya da düzeltmek, besinlerimizi saklamak, tarımsal verimi artırmak için kimyasal maddeleri 

kullanmak ve bu maddelere temas etmek durumundayız. Kullanılan tüm kimyasal 

maddelerin toksisite potansiyelleri vardır. Kimyasal maddeleri zarar görmeden kullanmak 

için yabancı maddelerin ortamımıza giriĢlerini denetlemek, zararlı düzeyde teması önlemek 

gerekir. Toksik etki oluĢturmayan hiçbir madde yoktur. Ġlaçla zehiri ayıran tek fark dozdur. 

Günlük yaĢamımızda kullandığımız pek çok kimyasal uygunsuz, rastgele ve amaç dıĢında 

kullanıldığında toksisiteye neden olabilir. Zararlı olumsuz etkiler meydana getirebilir. 

 

Toksisite oluĢmasında doz,  madde ile temas yolu ve süresi, temas sıklığı önemlidir. 

Her kimyasal madde uygun yolla ve uygun dozda canlı organizmaya verildiğinde zararlı etki 

meydana getirme kapasitesine sahiptir.  

 

Toksisite kimyasal maddelerin organizmadaki olumsuz etkileri ve bir kimyasal 

maddenin zarar verme kapasitesidir. 

 

Resim 2.1: Toksik madde sigara  

 

Toksik maddelerin vücuda ana giriĢ yolları sindirim, akciğerler (inhalasyon), deri 

(topikal ve dermal) ve parenteral yollardır. Toksik maddeler genel olarak en hızlı etkiyi ve 

cevabı intravenöz yol ile doğrudan vücuda alındıklarında meydana getirirler. Oral, 

inhalasyon ve topikal temasta maddenin toksisitesine taĢıyıcı ve formülasyon faktörleri de 

etki eder.  

 

Toksik etki kalıcı veya geçici olabilir. Toksik etki akut, subakut, subkronik veya 

kronik olabilir. 

 

Bir maddenin ne kadar toksik olduğunu ifade etmek için akut toksisite birimi olan 

LD50 (medyan letal doz) ifadesi kullanılır. Solunum yolu dıĢında tüm yollarla organizmaya 

girerek etki gösteren katı veya sıvı hâldeki kimyasal maddelerin belirli koĢullarda birkaç kez 

verildiğinde hayvan popülasyonunun % 50’sini öldüren dozdur. 
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LC50 = Medyan ketal konsantrasyon 

 

Solunum yolu ile organizmaya girerek etki gösteren gaz hâlindeki kimyasal 

bileĢiklerin akut toksisite ölçüsüdür (ppm veya mg/m³) 

 

 Maksimum müsaade edilir konsantrasyon: Çevresel ya da endüstriyel 

havada kimyasal maddenin bulunmasına izin verilen ve zararlı bir etki meydana 

getirmeyen maksimum konsantrasyonudur (ppm mg/Ɩ).  

 EĢik limit değer: Günde 7-8 saat, haftada 40 saat çalıĢma saatleri dikkate 

alınarak hesaplanan bir kimyasal maddenin havada bulunmasına izin verilen ve 

zararlı bir etkisi olmayan günlük ortalama konsantrasyondur (ppm, mg/Ɩ).  

 

2.2. Risk Değerlendirilmesi 
 

 Risk: Bir maddenin belirli koĢullarda veya belirli ortamlarda hasar yapma 

olasılığı, bir tehlikenin gerçekleĢme olasılığıdır. 

 Tehlike: Canlıları çevreyi ve / veya malı, tesisleri tehdit eden, kapsamı 

belirlenmemiĢ kaza ve zarar potansiyelidir. 

 Güvenlik: Bir maddenin belirli koĢullarda hasar yapmama olasılığıdır. 

 Risk değerlendirilmesi: Mevcut toksisite verilerinden hareketle bir maddenin 

ön görülen miktarda ve Ģekilde kullanımı muhtemel zararlı etkisinin 

değerlendirilmesidir. GeçmiĢteki maruziyetlerin analizini yapmak, olumsuz 

sağlık etkilerinin tipi ve miktarını tayin etmek ve sonraki maruziyetlerden 

ortaya çıkacak sonuçları tahmin etmektir. 

 

Günümüzde çok sayıda kimyasal madde tüketime girmektedir. Bireyler, kimyasal 

maddeler hakkında bazen abartıya kaçan kuĢku ve korku duymaktadırlar. Pek çok ülkede 

gereksiz ve abartılı korkuları yenmek için düzenlemeler yapılmakta, toksikolojik veriler ile 

tehlike değerlendirilmesi ve risk hesaplaması yapılmaktadır. 

 

Risk değerlendirilmesinde, tehlikenin tanımlanması, temas düzey ve sıklığının tespiti, 

maddenin dağılım doz – cevap iliĢkisi ortaya konulmalıdır. 

 

2.2.1. Risk Değerlendirmesinin Amacı 
 

Risk değerlendirmesinin baĢlıca amaçlarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemek 

 Yasal kurumlar, üreticiler, çevre ve tüketici organizasyonlarının yapacağı 

aktiviteler için önem önceliklerini belirlemek   

 Rezidüel riskleri belirlemek 

 Riskleri azaltmada kullanılan yöntemlerden sonra riskin ne kadar azaldığını 

tespit etmek  

 Risk ve yararları dengelemek 
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2.2.2. Kabul Edilebilir Risk Düzeyi  
 

Maddenin kullanımı ile elde edilecek yararın, ortaya çıkacak risk ile 

karĢılaĢtırılmasıdır. Her madde her koĢul için farklıdır. Örneğin, hayati öneme sahip ilaçlar 

yüksek risk taĢısalar da kabul edilir. Ayrıca klorlamada kullanılan kimyasallar da örnek 

gösterilebilir. 

 

Kabul edilebilir risk düzeyinin belirlenmesinde; maddenin kullanımının sağlayacağı 

yararlar, alternatif maddelerin olup olmaması, toplumda söz konusu maddelerin kullanım 

dereceleri, üretim ile ilgili koĢulların çevreye etkisi ve doğal kaynakların korunması göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

2.3. ÇalıĢma Ortamında Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin 

Sınıflandırılması 
 

ĠĢ ve sağlık iliĢkileri bakımından en büyük olan grup, çalıĢma ortamı faktörleridir. 

DeğiĢik çalıĢma alanlarında bulunabilecek faktörlerin sayısı yüz binlerle hatta milyonlarla 

ifade edilebilecek kadar çoktur. Bu nedenle iĢ yeri ortam faktörleri bazı gruplara ayrılarak 

incelenir. 

 

2.3.1. Fiziksel Faktörler  
 

BaĢlıca fiziksel faktörler; gürültü, iĢin niteliğine göre titreĢim, radyasyon, sıcaklık, 

elektrik, yüksek veya düĢük basınçtır. 

 

Bunlar aĢırı gürültü, titreĢim (sarsıntı), ıĢın saçan enerji, olağan dıĢı sıcaklık 

değiĢimlerine (termal konfor koĢullarına) maruz kalma durumlarıdır. 

 

2.3.2. Kimyasal Faktörler 
 

Bunlar; toksik veya tahriĢ edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler. 

 

 Metaller ve metalsiler (kurĢun, civa, arsenik, kadmiyum, krom, aliminyum vb.) 

 Gazlar (karbonmonoksit, metan, kükürtlü hidrojen, hidrojen siyanür vb.) 

 Çözücüler (benzen, toluen, hekzan, stiren vb.) 

 Asit ve alkali maddeler (hidroklorik asit, sülfürik asit, sodyum hidroksit, 

kalsiyum hidroksit vb.)  

 Pestisitler (organik fosforlu bileĢikler, arsenik bileĢikleri, klorlu hidro karbonlar 

vb.)  

 

Bu maddelerden bazıları, vücutta birikime uğrayarak zaman içinde zehirlenme 

tablolarına yol açarken bazıları da kanser yapıcı özellik gösterirler.  



 

 28 

2.3.3. Biyolojik Faktörler  
 

Bunlar; bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protista (bir hücreliler) gibi 

mikrobiyolojik olanlar ile böcekler, uçucular, parazitler (asalaklar), bitkiler ve hayvanlar gibi 

makrobiyolojik tehlikelerdir. 

 

Biyolojik risk taĢıyan çalıĢma alanları: 

 

 Gıda üretilen fabrikalarda çalıĢma 

 Tarımda çalıĢma 

 Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalıĢma 

 Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dâhil morglarda çalıĢma 

 Mikrobiyolojik teĢhis laboratuvarları, veterinerlik ve teĢhis laboratuvarlarında 

çalıĢma 

 Atıkları yok eden fabrikalarda çalıĢma 

 Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalıĢma 
 

Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karĢı etkili bir aĢı var ise aĢılanmalıdır. 

AĢılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. ÇalıĢanlar, aĢılanmanın ve 

aĢılanmamanın sakıncaları ile yararları hakkında bilgilendirilmelidir.  
 

2.3.4. Ergonomik Faktörler 
 

Ergonomi; çalıĢma koĢullarının, çalıĢanların niteliklerine uygun hâle getirilmesi ve “iĢ 

ve çalıĢan uyumunun” sağlanması olarak ifade edilir. Ergonomi ilkeleri genel yaĢam 

bakımından da önem taĢır. Tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya değiĢmeyen 

duruĢ, oturuĢ Ģekli, yorgunluk, aydınlatma, doğrudan / direkt basınç veya aĢırı güç uygulama 

gibi unsurlar sağlığı tehdit eden ergonomik faktörler arasında sayılabilir. 
 

2.3.5. Psikososyal Faktörler 
 

Psikolojik stresörler; monotonluk, aĢırı iĢ yükü, telaĢ ve kiĢiler arası iliĢkilerdir. 

Ayrıca kavga etmek, uygunsuz Ģakalar da bunlar arasında sayılabilir.  
 

ÇalıĢma ortamındaki kiĢiler arasındaki iliĢkilerin iyi olması ve çalıĢma ortamındaki 

tehlikelerin kontrol altına alınması gerekir.  
 

2.4. KiĢisel Korunma 
 

KiĢisel hijyen, sağlıklı yaĢamak ve bulaĢıcı hastalıklardan korunmak için daima 

gereklidir. 
 

Hijyen uygulaması için dikkat edilmesi gerekenler: 
 

 Ġçme suyu temiz ve içilebilir nitelikte olmalıdır. 

 Soyunma odasında, tuvaletlerde veya tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde 

herhangi bir Ģey yenilip içilmemelidir. 
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 Eller ve vücudunuzun kimyasal maddelere maruz kalan bölümleri düzenli 

yıkanmalı ve günlük olarak duĢ alınmalıdır. 

 Ağız ve diĢ sağlığına özen göstermeli ve periyodik olarak kontrolü yapılmalıdır. 

 Uygun iĢ elbisesi ve iĢ ayakkabısı giyilmelidir. 

 ĠĢ elbiseleri iĢ dıĢında giyilen elbiseler ile karıĢtırılmamalıdır. 

 Koruyucu maskeler, gözlükler, eldivenler, kulak koruyucuları vb. uygun Ģekilde 

kullanılmalıdır. 

 Fiziksel sağlığı korumak için düzenli eksersiz yapılmalıdır. 

 

KiĢisel korunma, temasta bulunulan madde ve etkilediği vücut bölümlerine göre de 

önlemler içerir. 
 

2.4.1. Vücudun Korunması 
 

Vücudun korunması sırasında kullanılacak koruyucu araçların çalıĢma Ģartları ile 

yapılan iĢin özelliğine uygun olmasına özen gösterilmelidir. 
 

Kimyasal maddeler ile çalıĢan iĢ yerlerine görevli olanlar dıĢındaki iĢçilerin girmesi 

önlenmelidir. ÇalıĢanlara uygun koruyucu iĢ elbiseleri verilmelidir. Koruyucu elbiseler iĢ 

yeri dıĢına çıkarılmamalıdır. Elbiseler iĢ yerinde veya bu tür temizlik iĢlerinin yapıldığı 

yerlerde temizlenmelidir. Koruyucu elbiseler ile çalıĢanların kendilerine ait elbiseleri ayrı 

yerlerde muhafaza edilmelidir. ÇalıĢanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu iĢlerde duĢ 

yapma imkânı sağlanmalıdır. 
 

2.4.1.1. ĠĢ Elbisesi 
 

ÇeĢitli kimyasal formülasyonlara karĢı koruyucu olmalı, dayanıklı ve hava 

sirkülasyonu iyi olmalıdır. Ayrıca rahat, hafif, ekonomik ve cepsiz olmalıdır. ĠĢ elbiselerinin 

bazıları Ģunlardır: ĠĢ önlükleri, yağmurluk, tulum, kimyasal risklere karĢı koruyucu elbise, ısı 

ve alevden koruyucu elbiseler.  

      

Resim 2.1: ĠĢ elbiseleri 
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 Koruyucu elbise: KiĢisel elbiselerin yerini alan ve bir veya daha fazla tehlikeye 

karĢı koruyan elbiselerdir. 

 Gövde koruyucuları: Ceket, pantolon, tulum, önlük, ıĢık yansıtan uyarı 

elbisesi, yelek ve emniyet kemerleridir. 

 

2.4.1.2. BaĢ Koruyucular 
 

 Baret: Ġçinde bir ayar kayıĢı, file veya bantlar bulunan ve baĢı darbelere karĢı 

koruyan sert bir baĢlık Ģeklinde tanımlanan baret; baĢa bir cisim düĢmesi, 

çarpması veya vurulması tehlikesi olan yerlerde kullanılması gereken, baĢa iyi 

oturan yanmaz veya ağır yanar malzemeden yapılmıĢ kiĢisel bir korunma 

malzemesidir. 

 

Resim 2.2: Baret 

 

 BaĢlık: BaĢı, boynu, omuzları kaplayacak,  respiratör içeren bir kapüĢonu olan 

kiĢisel koruyucu ekipmandır. Tehlikeli iĢlemler sırasında mutlaka 

kullanılmalıdır.  

 Yüzün korunması: Yüz koruyucuları, berrak Ģeffaf, rahat ve hafif olmalıdır. 

Buğu yapmamalı, geçirimsiz olmalı ve yansıtıcı olmamalıdır. Ayrıca ekonomik 

olmalıdır. 

   

Resim 2.3: Yüz siperi 

 

2.4.1.3. Göz Koruyucuları  
 

Gözleri zararlı ıĢınlardan, çeĢitli yabancı maddelerden ve darbelerden korur. Güvenlik 

gözlüklerinde kullanılan çerçeveler, günlük hayatta kullandıklarımızdan daha sağlam ve 

ısıya karĢı dayanıklı olur. 
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Gözlerin korunmasında kullanılan gözlüklerden bazıları Ģunlardır: 

 Toz gözlüğü 

 Yarı açık koruyucu gözlük 

 Bükülebilir çerçeveli gözlük 

 Asit gözlüğü (camdan yapılmıĢ) 

 Kaynakçı gözlüğü 

 Darbelere dayanıklı gözlük 
 

2.4.1.4. Kulak Koruyucuları  
 

Gürültülü yerlerde, gürültünün etkisinden korunmak için baĢlık, kulaklık veya kulak 

tıkaçları kullanılmalıdır. Kulak koruyucuları, gürültünün çeĢitli frekanslarda 15- 40 desibel 

azaltılmasını sağlar.  

 

2.4.1.5. Solunum Yolları Koruyucuları 
 
Sanayide kullanılan maddelerden bir kısmı, belirli yerlerde çalışanlar için toksik etki 

gösterir. Solunum, sindirim, sinir sistemlerinde hastalık yapar. Ayrıca solunum sisteminde 

tahribat yapan önemli bir zararlı madde de tozdur. Solunum sisteminin bu zararlı etkilerden 

korunması için solunum sistemi koruyucuları kullanılmalıdır. 

 

Resim 2.4: Zararlı maddelerden etkilenmiĢ ve etkilenmemiĢ akciğer 

 

 Maskeler: Ortamda bulunan toz ya da gaz maruziyetine karĢı koruyucu olarak 

kullanılabildiği gibi, gazların veya sıvıların yüze ve gözlere temas etmesini 

önlemek amacı ile kullanılır. Maskelerin; siperli, tam yüz maskesi ve sipersiz 

türleri bulunmaktadır. 

 

Maskelerin kullanılmasının amacı; toksik maddelerin bulunduğu ortamda akciğerlere 

temiz hava girmesini sağlamaktır. Ayrıca farklı amaçlar için kullanıldığında da maskenin uç 

kısmına takılan filtreler vardır. Örneğin karbon monoksit (CO) için veya hidrojen sülfür (HS) 

için ayrı filtrelerin takılması gerekmektedir. 

 

Aynı anda gözü ve yüzü de korumak gerekiyorsa tam yüz maskesi, sadece solunum 

yollarını korumak istiyorsak yarım yüz maskesi kullanılır.  
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Kullanılan toz ve gaz maskeleri: 

 Tam yüz gaz maskesi 

 Yarım yüz maskesi 

 Gaz filtreleri 

 Hortumlu maskeler 

 Basınçlı tüplü maskeler 

 Kendiliğinden oksijen sağlayan maskeler 

 Yangından kaçıĢ maskesi 

 Toz ve duman maskeleri 

 Filtreli maskeler 

 

Solunum yollarını koruma gereği duyulan tehlikeli ortamlar; oksijen eksiği olmayan 

ancak toksik gazların bulunduğu ortamlar, oksijen eksikliği (%17’den az) veya yokluğundan 

kaynaklanan toksik ortamlar ve havadaki zehirli partiküllü ortamlardır. 

 

 Respiratör: Havayı temizleyen cihazlardır. Sınırlı bir süre etkilidir. Oksijensiz 

ve kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır. 

 Yarım maskeli respiratör: Yalnızca burnu ve ağzı kaplayan, tek veya çift 

kartuĢlu filtre donanımına sahiptir. Zararlı / toksik partiküllere,  gazlara / 

buharlara ya da her ikisine karĢı koruma sağlar. 

 Tam yüz maskeli respiratör 

 

2.4.1.6. El Koruyucuları (Eldivenler) 
 

Eldivenlerin bazıları sıcağa, bazıları soğuğa karĢı koruyucudur.  Bazıları da aside ve 

elektrik akımına vb. karĢı koruyucudur. 

 

ÇalıĢma hayatında en çok eller yıpranmaktadır. Eldivenler eli veya elin herhangi bir 

yerini tehlikelere karĢı koruyan kiĢisel koruyucu bir donanımdır. Aynı zamanda ön kol ve 

kolun bir bölümünü de korur. 

 

Eldivenler kendi içinde baĢka risk oluĢturmadan riskten korumayı sağlayabilmelidir. 

 

    

Resim 2.5: Eldivenler 
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El için sayılabilecek riskler: 
 

 Mekanik riskler 

 Termal riskler 

 Kimyasal ve biyolojik riskler 

 Elektrik riskleri 

 TitreĢimler 
 

Eldiven seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek bazı noktalar Ģunlardır: 
 

 Eldiven temiz ele giyilmelidir. 

 Eldiven ele rahatça uymalı ve ekonomik olmalıdır.  

 Kutuları ve diğer ekipmanları sıkıca kavrayabilecek esneklikte olmalıdır. 

 Eldivenler, bir kimyasal maddeye karĢı koruma sağlarken baĢka bir 

kimyasal maddeye karĢı yeterli koruma sağlamayabileceği 

unutulmamalıdır. 

 Eldiven eli terletmemelidir.  

 Her kullanımdan önce delik, yıpranma ve yırtıklar kontrol edilmelidir. 

 BulaĢık eldiveni kullanılmamalıdır.  
 

2.4.1.7. Ayak Koruyucuları (ĠĢ Ayakkabıları, Botlar ve Çizmeler) 
 

Ayaklar, delinmeler ve darbeler baĢta olmak üzere çeĢitli risklerden korunmalıdır. 
  
 Ezilmelere karĢı parmakları koruyan metal uçlu koruyucu ayakkabılar 

giyilmelidir. 

 Yapılan denemelerde bu koruyucu ayakkabıların beĢ tonluk yük altında bile 

ayakları koruduğu görülmüĢtür. 

 Çizmeler lastik olup pantolon paçalarını içine alacak geniĢlikte ve diz üstüne 

gelecek yükseklikte olmalıdır.  

 Kayma riskini önlemek için kauçuk veya sentetik çeĢitli Ģekillerde ayakkabı 

pençesi kullanılır. 

 Elektrik tehlikesi olan yerlerde, çivi kullanılmasının önlenmesi için ayakkabı 

tamamen dikiĢli veya yapıĢtırmalı olmalıdır. Statik elektrik oluĢan yerlerde, 

güvenlik ayakkabısı elektriği iletebilecek tipli kauçuk tabanlı olmalıdır. 

 Sıcaklığın aĢırı olmaması koĢulu ile tahta tabanlı ayakkabı sıcak zemin üzerinde 

çalıĢma için iyi bir koruyucudur.  

 Kauçuk, sıcağa dayanıklı asbest içermeyen kumaĢ veya metalik tozluklar, 

özellikle yanma risklerine karĢı ayakkabı üzerine konarak bacağı korumada 

kullanılır.  

 

Resim 2.6: Ayak koruyucular 
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2.5. Ekipman Kullanırken Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
 

Ekipman seçerken çalıĢma Ģartları, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz 

önünde bulundurulur. Bu ekipmanı kullanımının ek bir tehlike oluĢturmamasına dikkat 

edilir. Ekipmanının, çalıĢanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması 

sağlanamıyor ise riski en aza indirecek uygun önlemler alınır. 

 

2.5.1. Ekipmanının Kontrolü 
 

Ekipman güvenliğinin kurulma Ģartlarına bağlı olduğu durumlarda; ekipmanın 

kurulmasından sonra ve kullanılmadan önce ve yer değiĢikliklerinde uzman kiĢiler tarafından 

kontrolü yapılmalı, doğru kurulduğu ve güvenli Ģekilde çalıĢtığını gösteren belge 

düzenlenmelidir. 

 

2.5.2. Ekipmanlarda Bulunacak Asgari Genel ġartlar 
 

Ekipmanda bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve 

tanınabilir özellikte olmalı ve gerektiğinde uygun Ģekilde iĢaretlenmelidir. 

 

 Kumanda cihazları zorunlu hâller dıĢında, tehlikeli bölgenin dıĢına 

yerleĢtirilmeli ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluĢturmamalıdır. Kumanda 

cihazları, istem dıĢı hareketlerde tehlikeye neden olmamalıdır. 

 Ekipmanının çalıĢtırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek 

tehlikelerden korunabilmek için yeterli zaman ve imkân olmalıdır. 

 Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır. Bunlardan meydana gelebilecek 

herhangi bir hasar veya kırılma nedeni ile tehlikeli bir durum oluĢmamalıdır.  

 Bütün ekipmanlarda, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir Ģekilde durdurabilecek 

bir sistem bulunmalıdır. 

 Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan ekipmanlarda bunları 

kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemleri olmalıdır. 

 Koruyucular ve koruma donanımı; 

 Sağlam yapıda olmalı, 

 Ġlave tehlike yaratmamalı, 

 Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalıdır. 

 Ekipmanının çalıĢılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, 

yapılacak iĢleme uygun Ģekilde aydınlatılmalıdır. 

 Ekipmanlara ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaĢılır olmalıdır. 

 Ekipman sadece tasarım ve imalat amacına uygun iĢlerde ve Ģartlarda 

kullanılmalıdır. 

 Ekipmanının bakım iĢleri ancak ekipman kapalı iken yapılmalıdır.  

 Ekipmanın aĢırı ısınması, yanması veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya 

üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karĢı 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Ekipman doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskine karĢı gerekli 

önlemleri içermelidir. 

 Ekipmanda yetkisiz kiĢilerce çalıĢtırılmasını önleyecek donanım bulunmalıdır. 
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 Ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen 

kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koĢullar altında yapılmalıdır. 

 Yüksekte yapılan geçici iĢler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun 

ergonomik koĢullarda yapılamıyor ise güvenli çalıĢma koĢullarını sağlayacak ve 

devam ettirecek en uygun ekipman seçilmelidir.  

 KiĢisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilmelidir.  

 Ekipmanının boyutları, yapılan iĢe, öngörülen yüke uygun olmalı ve tehlikesiz 

geçiĢlere izin vermelidir. 

 Tüm yeni veya değiĢtirilmiĢ aletler kullanılmadan önce kontrolden geçirilip 

kabul edilmelidir. 

 

2.5.3. Genel ĠĢ Güvenliği Kuralları 
 

 Yangın veya kaza olması hâllerinde ne yapılması gerektiği bilinmelidir. 

 Güvenlik araçları doğru ve yerinde kullanılmalıdır. 

 Araç ve gereçlerdeki herhangi bir arıza ilgililere bildirilmelidir. 

 ÇalıĢma ortamında uygun hareket edilmelidir. 

 Ġnsanların takılarak düĢmesine yol açabilecek cisimler ayak altında 

bulundurulmamalıdır. 

 ÇalıĢma ortamının döĢemesi üzerinde sıvı veya katı yağ döküntülerinin 

olmamasına dikkat edilmelidir.  

 Dökülen sıvı veya katı yağ ya da kimyasal maddeler dökülür dökülmez 

temizlenmelidir.  

 Araç gereç vb. takımlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. 

 Hiçbir zaman arızalı araç kullanılmamalıdır.  

 Parlayıcı patlayıcı özelliği olan maddeler ve teçhizatlar yangın yerinden 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Hava akımını önlemek için kapılar ve pencereler kapatılmalı ve vantilatörler 

durdurulmalıdır. 

 ÇalıĢma ortamında bulunan yangın söndürücülerle yangın söndürülmeye 

çalıĢılmalıdır. 

 Ġtfaiye teĢkilatı ile irtibata geçilmelidir. 

 Eğer giysiler tutuĢmuĢ  ise yerde yuvarlanılmalıdır. Eğer yakınlarda bir 

battaniye veya benzeri bir kumaĢ parçası var ise buna sarınarak tutuĢan bölge 

söndürülmeye çalıĢılmalıdır. 

 Güvenli kullanım konusunda eğitimi alınmayan araçlar ve maddeler 

kullanmamalı ve kullanmadan önce uyarılara dikkat edilmelidir.  

 

2.5.4. Kazaların Önlenmesi Ġçin ÇalıĢma Ortamında Alınacak Pratik Tedbirler 

 
 ÇalıĢma ortamı bütün yönleri ile çalıĢanlara tanıtılmalıdır.  

 Ortamın fiziki Ģartları incelenmeli ve düzeltilmelidir.  

 Zararlı maddeler değiĢtirilmelidir.  

 Toz için ıslak yöntemler uygulanmalıdır.  

 Uygun havalandırma sistemi kullanılmalıdır.  

 ÇalıĢma ortamında sürekli bakım ve temizlik yapılmalıdır.  

 KiĢisel korunma cihazları kullanılmalıdır.  
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 ÇalıĢma ortamında yangından korunma araç ve gereçleri bulundurulmalıdır.  

 Basit yaralanmalar için ecza dolabı ve malzemeleri bulundurulmalıdır. 

 Dikkat ve konsantrasyon isteyen iĢlerde çalıĢanlar rahatsız edilmemeli ve 

dikkatleri dağıtılmamalıdır. 

 

2.6. ÇalıĢma Ortamına Yönelik Korunma Uygulamaları 
 

ÇalıĢan kiĢilerin sağlığının korunması bakımından çalıĢma ortamında sağlık ve 

güvenlik koĢullarının sağlanmıĢ olması çok önemlidir. KuĢkusuz her çalıĢma ortamında 

yapılan iĢin niteliğine bağlı olarak çeĢitli sağlık tehlikeleri bulunabilir. Bu sağlık tehlikeleri 

bazı çalıĢma ortamlarında ağırlıklı olarak fiziksel etkenler Ģeklinde olurken baĢka bir 

ortamda kimyasal veya ergonomik ve benzeri sorunlar Ģeklinde olabilir. Sağlığın korunması 

bakımından önemli olan, bu riskin türünün ve düzeyinin belirlenmesi ve daha sonra da 

gerekli koruyucu önlemlerin alınmasıdır. 

 

2.7. ÇalıĢan KiĢiye Yönelik Korunma Yöntemleri 
 

ÇalıĢan sağlığının korunmasında iĢ yeri ortamına yönelik koruyucu uygulamaların 

yapılması esastır. Yani öncelikle çalıĢma ortamında riskin ortadan kaldırılması gerekir. Fakat 

riskler tamamı ile kontrol altına alınamayabilir. Sonuçta çalıĢanlar hâlen bu risk etkenleri ile 

karĢı karĢıyadır. Bu nedenle sağlığın korunması ile ilgili yaklaĢımda, çalıĢanlara yönelik bazı 

uygulamaların yapılması gerekir. ÇalıĢanlara yönelik yapılacak olan uygulamalara genel bir 

grup olarak kiĢisel koruyucu uygulamaları adı verilmektedir. 

 

Bu uygulamalarda esas olarak teknik uygulamalardır. DeğiĢik risk türlerine göre farklı 

kiĢisel koruyucular geliĢtirilmiĢtir. BaĢlıcaları arasında koruyucu baĢlıklar (baret), gözlükler, 

maskeler, eldivenler, koruyucu giysiler, emniyet kemerleri vb. sayılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ÇalıĢma esnasında gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toksik maddelerden korunmaya 

yönelik gerekli tedbirleri alınız. 

 Dioksinler ve furanların toksik etkilerini 

inceleyiniz. 

 Pestisitlerin özelliklerini inceleyiniz. 

 Poliklorine bifenillerin (PCB) toksik 

etkilerini inceleyiniz. 

 Hekzaklorobenzenin (HCB) kullanım 

alanlarını inceleyiniz. 

 Ağır metallerin vücutta birikme özelliğini 

inceleyiniz. 

 Risk değerlendirmesini yapınız. 

 Tehlike değerlendirmesinin faydalarını 

inceleyiniz.  

 Doz – cevap değerlendirmesi önemini 

inceleyiniz. 

 Etkilenim değerlendirmesinin önemini 

inceleyiniz. 

 Risk nitelendirmesine yönelik 

incelemeler yapınız. 

 KiĢisel korunmaya yönelik tedbirler 

alınız. 

 Vücudun korunmasına yönelik 

alınabilecek tedbirlerin önemini 

inceleyiniz. 

 Solunum yollarının korunmasına yönelik 

alınabilecek tedbirleri inceleyiniz. 

 BaĢın korunmasına yönelik ekipman 

çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Gözün korunmasına yönelik ekipman 

çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Kulakların gürültünün yol açacağı 

zararlardan korunmaya yönelik kullanılan 

koruyucu ekipmanların özelliklerini 

inceleyiniz.  

 Eldiven kullanmanın sağladığı yararları 

inceleyiniz. 

 Ayak koruyucularının özelliklerini 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇalıĢma ortamına yönelik korunma 

tedbirlerini alınız. 

 Fiziksel faktörlerin yol açtığı zararlardan 

korunmaya yönelik önlemleri inceleyiniz. 

 Kimyasal faktörlerin yol açtığı 

zararlardan korunmaya yönelik önlemleri 

inceleyiniz. 

 Biyolojik faktörlerin çalıĢan sağlığı 

üzerine etkilerini inceleyiniz. 

 Ergonomik faktörlerin çalıĢan üzerinde 

bıraktığı geçici ve kalıcı etkilerini 

inceleyiniz. 

 Psikososyal faktörlerin yol açtığı 

zararlardan korunmaya yönelik önlemleri 

inceleyiniz. 

 Ekipman kullanımına yönelik güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Ekipmanların kullanma kılavuzlarını 

gözden geçiriniz. 

 Ekipmanın çarpma, düĢme ve kırılma 

sonucu oluĢabilecek zararlı etkilerini 

inceleyiniz. 

 Yapılan iĢlemleri rapor hâline getiriniz. 

 Resmî yazıĢma tekniklerini inceleyiniz. 

 Dosyalama sistemlerini inceleyiniz. 

 ArĢivleme tekniklerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi toksikolojinin bir alt gurubu değildir? 

A) Mesleki toksikoloji 

B) Çevresel toksikoloji 

C) Fırtına toksikolojisi 

D) Gıda toksikolojisi 

E) Afet toksikolojisi 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi iyi bir hijyen için doğru bir uygulama değildir? 

A) Soyunma odalarının bir bölümüne çalıĢanların yemek ihtiyaçlarını karĢılayacak 

ortam hazırlanmalıdır. 

B) Ġçme suyu temiz ve içilebilir nitelikte olmalıdır. 

C) Uygun iĢ elbisesi ve iĢ ayakkabısı giyilmelidir. 

D) ĠĢ elbiseleri iĢ dıĢında giyilen elbiseler ile karıĢtırılmamalıdır 

E) Fiziksel sağlığı korumak için düzenli eksersiz yapılmalıdır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi eldiven seçimi ve kullanılması ile ilgili yanlıĢ uygulamadır? 

A) Eldiven temiz ele giyilmelidir. 

B) Eldiven ele rahatça uymalıdır. 

C) Ekonomik olmalıdır. 

D) Eldivenler, kutuları ve diğer ekipmanları sıkıca kavrayabilecek esneklikte 

olmalıdır. 

E) BulaĢık eldiveni en uygun olanıdır. 
 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi çalıĢma ortamında sağlığı tehdit eden faktörlere ait bir 

sınıflandırma değildir? 

A) Fiziksel faktörler 

B) Bireysel faktörler 

C) Kimyasal faktörler 

D) Biyolojik faktörler 

E) Ergonomik faktörler 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi baĢlık, kulaklık veya kulak tıkaçlarının gürültüyü çeĢitli 

frekanslarda azaltma aralığıdır? 

A) 3-5 desibel 

B) 7-10 desibel 

C) 12-14 desibel 

D) 15-40 desibel 

E) 45-50 desibel 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Dekontaminasyon; 

I. Toksik bir maddenin sterilizasyon yöntemi ile zararsız duruma getirilmesidir. 

II. Toksik bir maddenin dezenfeksiyon yöntemi ile zararsız duruma getirilmesidir. 

III. Mikroorganizmalardan arındırılması iĢlemidir. 
 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, II ve III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

2. Temizlik uygulaması ile; 

 

I. Aletlerin üzerinde bulunan mikroorganizma sayısı azaltılır. 

II. Aletler korozyondan korunur. 

III. Ölü mikroorganizmalardan kaynaklanacak pirojen ve endotoksinlerin ortaya 

çıkması engellenir.  

IV. Aletlerin eskimesi engellenir. 
 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) I, II ve III 

E) Yalnız IV 

 

3. AĢağıda verilenlerden hangisi sterilizasyon iĢleminde en çok kullanılan fiziksel 

yöntemdir? 

A) IĢınlar 

B) Elektrik akımı 

C) Isı 

D) Filtrasyon 

E) TitreĢimler 

 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan dezenfektanlarda 

aranan bir özellik değildir? 

A) Kısa sürede en dayanıklı mikroorganizmaları etkilemelidir. 

B) Çözücüde kolay erimemelidir. 

C) Kokusu hoĢ olmalıdır. 

D) Ekonomik olmalıdır. 

E) Kolay temin edilebilmelidir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi kimyasal maddeye 1 ay veya daha kısa sürede tekrarlanan 

temastır? 

A) Akut temas 

B) Subakut temas 

C) Subkronik temas 

D) Kronik temas 

E) Hiçbiri 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi riketsiyaların genellikle bulaĢma yoludur? 

A) Temas yolu  

B) Sindirim yolu  

C) HaĢereler (deri yolu) 

D) Solunum yolu  

E) Besin yolu 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi mantarların bulaĢmasına neden olan araçlardan değildir? 

A) Banyo havluları 

B) Terlik 

C) Kravat 

D) Çorap 

E) Berber aletleri 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi bir canlı aĢı çeĢidi değildir? 

A) Kızamık 

B) Kızamıkçık 

C) Kabakulak 

D) BCG 

E) Boğmaca 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi bir ölü aĢı çeĢidi değildir? 

A) Kuduz 

B) Kızamık 

C) Hepatit 

D) Polio 

E) Tifo 

 

10. AĢağıda verilenlerden hangisi solunum yolu ile organizmaya girerek etki gösteren gaz 

hâlindeki bileĢiklerin akut toksisite ölçüsüdür? 

A) ppm veya mg/m
3
 

B) µ m
3
 

C) Desibel 

D) m / l 

E) °C 
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11. AĢağıdakilerden hangisi bir maddenin belirli koĢullarda veya belirli ortamlarda hasar 

yapma olasılığıdır? 

A) Risk 

B) Hasar 

C) Tehlike 

D) Maruziyet 

E) Etki – doz 
 

12. AĢağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin amaçlarından değildir? 

A) Kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemek 

B) Yasal kurumlar, üreticiler, çevre ve tüketici organizasyonlarının yapacağı 

aktiviteler için önem önceliklerini belirlemek   

C) Rezidüel riskleri belirlemek 

D) Riskleri azaltmada kullanılan yöntemlerden sonra riskin ne kadar azaldığını tespit 

etmek  

E) Risk ve yararları dengelememek 
 

13. AĢağıdakilerden hangisi çalıĢma ortamında sağlığı tehdit eden kimyasal faktörlerden 

değildir? 

A) Gürültü 

B) Gazlar  

C) Çözücüler  

D) Asit ve alkali maddeler  

E) Pestisitler  
 

14. AĢağıdakilerden hangisi baĢı, boynu, omuzları kaplayan, respiratör içeren bir 

kapüĢonu olan kiĢisel koruyucu ekipmandır? 

A) Baret 

B) Gözlük 

C) BaĢlık 

D) Yüz siperi 

E) Maske 
 

15. AĢağıdakilerden hangisi kazaların önlenmesi için çalıĢma ortamında alınacak pratik 

tedbirlerden değildir?  

A) Ortamın fiziki Ģartları incelenmeli ve düzeltilmelidir.  

B) Zararlı maddeler değiĢtirilmelidir.  

C) Toz için ıslak yöntemler uygulanmamalıdır.  

D) Uygun havalandırma sistemi kullanılmalıdır.  

E) ÇalıĢma ortamında sürekli bakım ve temizlik yapılmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 B 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 C 

4 B 

5 B 

6 C 

7 C 

8 E 

9 B 

10 A 

11 A 

12 E 

13 A 

14 C 

15 C 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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