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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluĢur. Toplumun en önemli zenginliği
sağlıklı insan gücüne sahip olmasıdır. Sağlıklı toplumların oluĢmasında bireylerin kendi
sağlıklarını koruma bilincine eriĢmelerinin büyük önemi vardır. Bu da sağlık konusundaki
eğitim çalıĢmalarına katılmak ve bilimsel yöntemlerle kendi sağlığını korumak ile mümkün
olur.
Çevre sağlığı teknisyenleri koruyucu çevre sağlığı hizmeti veren sağlık personeldir.
Dolayısı ile bu hizmetleri, mevzuat, kamu kaynakları, toplumun sağlık göstergeleri,
toplumun özellikleri gibi birçok faktörü dikkate alarak gerçekleĢtirirler. Verilen bu
hizmetlerin verimli olması için iyi bir planlama yapılması gerekir. Bu planlama, sağlık
problemlemini, problemin analizi, problemlerin giderilmesi için çalıĢma programının
hazırlanması, öncelikler gibi çalıĢmaları ortaya çıkarır.
Bu modül planlama kriterlerine uygun sağlık hizmetlerinde iĢ organizasyonu
yapabilmek, çağa uygun yönetim anlayıĢını kavrayabilmek, koruyucu sağlık hizmeti
verilmesinde hatasız planlamalar yapabilmek, birimler arası yöneltme kavramını doğru
yorumlayabilmek, iĢ hayatında denetlemenin yararını kavrayabilmek, sektörlere uygun
modern yönetim ve organizasyonu yorumlayabilmeyi etkin ve verimli bir Ģekilde
öğretebilmeyi amaçlamaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
Ġ–1

AMAÇ
Gerekli çalıĢma ortamı sağlandığında mevzuata uygun olarak çevre sağlığı
çalıĢmalarını planlayıp görüĢ sunabileceksiniz.

ARAġTIRMA







Yönetsel teorilerin tarihi süreçlerini araĢtırınız.
Yönetici – üretici iliĢkisini araĢtırınız.
Ülkemizin demografik yapısını araĢtırınız.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin tarihsel sürecini araĢtırınız.
Rehabilitasyon hizmetlerinin önemini araĢtırınız.
Belediyelerin sağlık hizmetlerine yönelik görevlerini araĢtırınız.

1. ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIġMALARINI
PLANLAMAK
1.1. Yönetim
Yönetim uygarlık tarihi boyunca örgütlenmiĢ toplumların ilgi duydukları bir kavram
olmuĢtur. Yönetim günümüzde de önemini koruyan bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Ġnsanlar türlü nedenlerden ötürü amaçlarına ulaĢabilmek için baĢkaları ile iĢ birliği yapmayı
ve tek baĢlarına ulaĢamadıkları amaçlarına bu iĢ birliği sayesinde ulaĢmayı zorunlu görürler.
ÇalıĢmaları örgütlemek ve öğelerden en az düzeyde etkilenmelerini sağlayacak olan
sistem, yönetim olarak adlandırılır. Yönetim, ortak bir amacı gerçekleĢtirmek için bireysel ve
grupsal çalıĢmaların eĢgüdümlenmesi olarak tanımlanırken bir baĢka tanıma göre diğer
kiĢilerin faaliyetleri aracılığı ile iĢlerin yapılması olarak gösterilmektedir.
Yönetim, belli bir amacın gerçekleĢtirilebilmesi için, iĢletme faaliyetlerinin
planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, eĢgüdümlenmesi ve kontrol edilmesi biçiminde
de özetlenebilir.
Bir yönetim olayından söz edilebilmesi için gerekli olan özelliklerde Ģöyle
sıralanabilir:




Her Ģeyden önce yönetimden söz edilebilmesi için insanların varlığı gereklidir.
Bu insanların iĢ birliğinin sağlanması gereklidir.
Sağlanan iĢ birliğinin belirli bir amaca yöneltilmesi gereklidir.
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Bir örgütün kurulması ve çalıĢır duruma gelmesinin doğal sonucu da bir otoritenin ve
hiyerarĢinin oluĢmasıdır. Otorite, emretme hakkı ve söz dinletme gücü olarak
tanımlanabileceği gibi, yöneten ve yönetilen arasındaki özel iliĢki olarak tanımlanması daha
çağdaĢ bir görüĢü yansıtır. HiyerarĢi ise, basamaklaĢmıĢ otorite olarak tanımlanabilir. Bu
basamaklaĢma, ast olan kiĢinin daha üst bir makamın yapısal denetim ve gözetimde
bulunmasını gerektirir. ĠĢ bölümü, otorite ve hiyerarĢinin devlet yönetimine yansıyan biçimi
bürokrasidir. Bürokrasi, devlet yönetim biçimi olarak tanımlanabilir.
Yönetimden söz edebilmek için yönetimi gerektiren bir iĢ ya da sorun bulunması ve
iĢin yapılması ya da amacın belirlenmesi zorunludur. Yönetimin birincil özelliği budur.
Amaçsız olarak bir araya gelmiĢ kiĢilerin iĢlevi, yönetim kavramının dıĢında kalır.
Yönetimin ikinci özelliği planlamanın yapılmıĢ olması gereğidir. Üçüncü özellik, yönetimin
bir tür uygulama olduğu hususudur.

1.2. Yönetici Özellikleri
ĠĢletmeler, canlı bir organizma gibidir. Bu organizma içinde iĢ görenler, iĢletmenin
sinir sistemi; para, damarlarda dolaĢan kan; yönetici de bu organizasyonun beynidir.
Yönetici, iĢletmenin geleceğini ilgilendiren en önemli kararları alır, planlar, düzenler
ve uygular. ĠĢletmelerin yaĢama ve geliĢme güçleri, sahip oldukları yöneticilerin sayılarına
ve özelliklerine bağlıdır. Yöneticiler, iĢletmenin amacını belirler, kaynaklarını bu amaca
yöneltir, amaca ulaĢmak için yolları gösterir, karar verir, koordinasyonu sağlar ve sonuçları
değerlendirir. Bu derece önemli iĢleri üstlenen yöneticinin, Ģüphesiz birçok özellik ve
yeteneğe sahip olması gerekir.
Liderlerin en önemli özellikleri baĢkalarını etkileme, iletiĢim ve ikna yeteneklerinin
iyi olmasıdır.
BaĢarılı bir yöneticide bulunması gereken özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir:















Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma,
ĠĢi ve iĢ görenleri yakından tanıyabilme,
Zamanında ve doğru karar verebilme,
Tarafsız ve objektif davranabilme,
Ġkna yeteneğinin güçlü olması,
Sorun çözme yeteneğinin iyi olması,
Kendini geliĢtirmek ve yeniliklere açık olma,
ĠletiĢim ve insan iliĢkilerinde iyi olma,
Sorumluluk taĢıyabilme,
HoĢgörülü olabilme,
Grup çalıĢmasını özendirebilme,
Demokratik olabilme,
Ġyi bir eğitici olabilme,
Sabırlı, kararlı, iradeli, sağduyulu ve cesur olabilmektir.
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1.3. Yönetimin ĠĢlevleri
Yönetimin iĢlevleri klasik olarak, yöneticilerin, insanların yardımı ile ve kaynakları
kullanarak, hedefler doğrultusunda yaptıkları iĢlerin nasıl yapıldığının sınıflandırılmasıdır.
Etkili bir yönetimin baĢlıca iĢlevleri planlama, örgütleme, iĢ bölümü, koordinasyon,
eleman alma-çalıĢtırma, yönlendirme ve denetlemedir.

1.3.1. Planlama
Planlama: Bir iĢe yön vermek için amaçlar saptamak ve bu amaçlara ulaĢmak için
gereken stratejileri tasarlayarak uygulamaya koymaktır.
Bu tanıma göre planlama, iĢe yön vermek için gereken sıralı bir süreç olup, iĢi
yapacak örgütün gerekli değiĢim için hazırlanmasını sağlamak ve belirsizlikleri önlemektir.
BaĢka bir ifade ile planlama, nelerin, nasıl yapılacağının kararlaĢtırılmasıdır. Bu
anlamda hem gelecek ile hem de Ģimdiki koĢullar ile yakından ilgilidir. Planlamaya iliĢkin
yapılan tüm tanımlarda vurgulanan ortak unsurlar Ģunlardır:
Planlama;




Gelecekle ilgilidir, çünkü gelecekte sağlık örgütünün neleri baĢarmıĢ olması
gerektiğini ve bunun nasıl gerçekleĢtirileceğini tanımlar.
Bir karar sürecidir, çünkü nelerin, ne zaman, nerede, nasıl ve ne amaçlarla
yapılacağı konuları, alternatifleri iyi incelemeyi ve kaynakları yerinde
kullanmayı gerektiren konulardır.
Dinamik ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Planlanan düzenlemeler iç ve dıĢ
çevresel güçlerin ve beklenmedik olayların etkisine açıktır. Bu nedenle de
planlamada Ģartların sürekli olarak incelenmesi ve bunlara uyum sağlanması
gerekecektir.

Planlama, sağlık yöneticilerinin çevre koĢulları ile uyumlarını, belirsizliklerin,
kuĢkuların ve risklerin en az düzeyde tutulmasını sağlar. Planlamanın hedefi, amaçları
gerçekleĢtirmektir. Amaçlar ise, sonuçlar, arzu edilen değiĢimler ya da sağlık örgütünce
belirlenen her türlü çıktıdır. Bu sonuç ve çıktılar doğrultusunda girdiler belirlenmelidir.
Planlama, yöneticilerin öncelikleri saptama ve değiĢim için gereken en doğru kararları
vermesine, kaynakların en iyi Ģekilde paylaĢtırılıp kullanılmasına imkân sağlar.
Planlamanın özellikleri, planın türü, kapsadığı zaman dilimi, planı yapanlar ve
planlamada kullanılan yaklaĢımlarca belirlenir

Resim 1.1: Planlama, iĢe yön vermek için gereken sıralı bir süreç
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Sağlık hizmetlerinde stratejik planlama, sağlık örgütünde lider konumunda olan
kiĢilerin de katkısı ile üst düzey yöneticiler tarafından yapılan, gerek zaman gerekse kapsam
olarak geniĢ planlamadır. Bu planlamada koĢullar değerlendirilerek, amaçlar ve izlenecek
stratejiler belirlenir.
Operasyonel planlama daha dar kapsamlı olup, daha alt düzeydeki yöneticiler için
gereklidir. Operasyonel planlar, stratejik planlara göre yapılmıĢ, stratejik planlara hizmet
edecek Ģekilde ya da stratejik planlama ile uyumlu olmalıdır.
Stratejik planlama uzun vadeli olup genellikle uzun yılları kapsar. Operasyonel
planlama ise kısa vadeli olup bir yıl hatta daha kısa bir süre için yapılır.
Planlama faaliyetleri amaçların saptanmasından baĢka üç tür faaliyeti gerektirir:

1.3.1.1. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Sağlık hizmetlerinde planlama yapılırken, mevcut durumun değerlendirilmesi
sırasında, var olan fiziki imkânlar, insan gücü, para-bütçe, araç gereç durumu tespit edilir.
Mevzuat, halkın bilgi-tutum-inanç ve davranıĢları saptanır. Hizmetin planlandığı nüfus ya da
bölgedeki sağlık düzeyi göstergeleri, sağlık açısından ihtiyaç ve önceliklerin neler olduğu,
sağlık personelinin nicelik ve nitelikleri, personelin eğitim durumu ve eğitim ihtiyaçları,
kısacası belirlenen amaç açısından gerekli olan her değiĢkenin ne durumda olduğu
değerlendirilmeli ve somut bir Ģekilde ifade edilmelidir.
Mevcut durumun değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken noktalar
aĢağıda ana baĢlıklar hâlinde verilmiĢtir.
Genel olarak bölgeyi tanıma:












Coğrafi yapısı
Ġklimi
UlaĢım olanakları
HaberleĢme olanakları
Ekonomik yapısı
YerleĢim özellikleri
Personel durumu
Bina, fizik alt yapı durumu
DemirbaĢ malzeme, araç-gereç durumu
Yönetim yapısı ve ilgili mevzuat
Hizmet alanı, sorumlu olduğu nüfus grubu

1.3.1.2. Bölgeyi Sağlık Yönünden Tanıma


Nüfusun yaĢ grubu, cinsiyet ve yerleĢim birimlerine dağılımı

Nüfus piramidi, yaĢa ve cinsiyete göre dağılımı

Göçler ve nüfusun değiĢim oranı
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Doğurganlık durumu

Kaba doğum hızı

Genel doğurganlık hızı

Doğumların olduğu yer ve yaptıran kiĢiye göre dağılımı



Hastalık durumu

En çok görülen hastalıklar

BulaĢıcı hastalıklar

Kronik hastalıklar

Morbidite hızları, prevalans ve insidanslar

Beslenme durumu ve ilgili sağlık sorunları



Sağlık enformasyon sistemi durumu

Doğum, ölüm ve hastalık bildirimleri

Hastalıkların sınıflandırılması

Sağlık istatistiklerinden sorumlu olan kurum ve kuruluĢlar

1.3.1.3. Gelecekte UlaĢılmak Ġstenen Durumun Tanımlanması
Mevcut durumun bilgileri ıĢığında, uzak ve yakın gelecekte, sağlık hizmetlerinde
ulaĢılmak istenen durum tanımlanır. BaĢka bir deyiĢle, planın amaçları ve hedefleri saptanır.
Mevcut durumdan, gelecekte ulaĢılmak istenilen duruma varmak için gerekli olan
değiĢimler ile bu değiĢimi sağlayacak müdahale ve uygulamalar gerek sağlık örgütünde,
gerekse örgüt dıĢında pek çok düzenlemeyi gerektirebilir.

1.3.2. Örgütleme
Yönetim iĢlevi bir örgüt için söz konusu olduğundan örgüt ve örgütleme
kavramlarının bilinmesi gereklidir. Sağlık hizmetlerinde örgütleme, bireysel düzeyden
baĢlayıp, karmaĢık, entegre yapılara kadar uzanan bir çeĢit tasarım sürecidir. Örgütleme,
bireysel durumlarla baĢlar, bunların bir araya gelmesi ile çalıĢma grupları oluĢur. ÇalıĢma
grupları bir araya gelerek, kümeleri, bunlar da bir araya gelerek entegre sistemlerden oluĢan
bir örgütün ortaya çıkmasını sağlar.
Örgütsel yapı; yetki-sorumluluk iliĢkilerini, iĢ bölümünü, koordinasyon, iletiĢim, bilgi
toplama ve denetimi kapsar.

1.3.3. ĠĢ Bölümü
Klasik olarak iĢ bölümünün amacı, yapılan iĢin parçalarına yönelik olarak kiĢilerin
uzmanlaĢmasının sağlanması ve uzman olan kiĢilerin çalıĢması ile verimin, üretimin ve
kalitenin artırılmasıdır. Bugün sağlık örgütlerinde bu anlamda uzmanlaĢma ve iĢ bölümü son
derece yaygın ve etkilidir.
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Yetki, bir insanın örgütteki konumundan kaynaklanan güçtür, sorumluluk ise, bazı
iĢlevleri gerçekleĢtirme, amaçlara ulaĢma zorunluluğudur. Yetki gibi sorumluluk da kiĢinin
örgütsel konumu ile iliĢkilidir.
Örgütlerdeki kiĢilerin gücünü oluĢturan ve yetkili kılan pek çok etken söz konusu
olup, örgütsel konum bunlardan sadece biridir.

1.3.4. Koordinasyon
Farklı bölümlerde yapılan iĢlerin bir uyum içinde yürütülmesi sağlık örgütlerinde
önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bölümler arasında koordinasyonu
sağlayacak mekanizmalar kurulmalıdır. Koordinasyon mekanizmalarına iliĢkin çok çeĢitli
sınıflama ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu mekanizmaları Ģu Ģekilde özetlemek
mümkündür:






KarĢılıklı uyum, çalıĢanların kendi aralarında iletiĢim ile gereken
koordinasyonu sağlamalarıdır.
Doğrudan gözetim, koordinasyondan sorumlu bir yetkili genellikle merkezi
otorite bulunmasıdır.
ĠĢlerin standardizasyonu, iĢlerin niteliğinin ve yapılıĢ biçiminin bir programa
dayandırılmasıdır. Örneğin, laboratuvar hizmetleri her iĢ için mümkün
olmayabilir.
Çıktıların standardizasyonu, çalıĢandan beklenen performansın ya da
yapılması gereken iĢin, hizmetin tanımlanmasıdır.
ÇalıĢanların becerilerinin standardizasyonu, iĢlerin ya da çıktıların
standardize edilemediği durumlarda kullanılabilecek bir yöntemdir. Sağlık
hizmetlerinin karmaĢıklığı nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir koordinasyon
mekanizmasıdır. ÇalıĢanların eğitimi ile becerilerinin standardize edilmesi
sağlanır.

1.3.5. Eleman Alma ve ÇalıĢtırma
Bu iĢlev, iĢlerin yapılabilmesi için uygun elemanların seçilmesi, bunların iĢe
yerleĢtirilmesi, iĢe uyumlarının ve geliĢimlerinin sağlanması, performanslarının ölçülmesi,
gibi bir dizi faaliyeti gerektirir. Bu amaçla hemen her kurum ve kuruluĢta insan kaynakları
bölümü bulunmaktadır.
ÇalıĢanların kendisini geliĢtirmesi ve iĢ veriminde artıĢın sağlanması için çeĢitli
gruplara yönelik eğitim programları düzenlenmeli, bu programlar sırasında hedef grubun iĢ
özellikleri ile kültürel değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.




ĠĢe yeni baĢlayanların eğitimi
Hizmet içi ve sürekli eğitim
Yöneticilerin eğitimi

Kısacası çalıĢma ortamı her çalıĢan için olabildiğince olumlu hâle getirilmelidir.
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1.3.6. Yönlendirme
Bu iĢlev, yönetimde eylemi baĢlatan önemli bir iĢlevdir. Yönlendirme, birtakım
emirlerle, yazılı talimatlarla, görevlendirmelerle yapılmakla birlikte, çalıĢanların
performansından en iyi Ģekilde yararlanmak için motivasyon ile de desteklenmelidir.

1.3.7. Denetim
Yönetimin önemli bir iĢlevi olan denetim ile yapılan planın amaca uygun olarak
yürüyüp yürümediği incelenir. Klasik bir denetim sürecinin 4 bileĢeni vardır:







Nitelik, nicelik ve zaman açısından standartların belirlenmesi: Standartlar
ölçülebilir, anlaĢılabilir ve bireyler tarafından denetlenebilir olmalıdır. Örneğin,
temel sağlık hizmetleri sunulur iken, bebek ölüm hızı, ana ölüm hızı, gebe
baĢına düĢen izlem sayısı, çocuk baĢına düĢen izlem sayısı, bağıĢıklama oranları
konusunda standartlar belirlenebilir.
Sonuçların ölçülmesi: Yönetim sürecinin her aĢamasında elde edilen sonuçlar
ölçülebilir olmalıdır. Bu ölçümler karmaĢık bazı iĢlemler ya da teknikler
gerektirmemeli olabildiğince basit olmalıdır.
Sonuçların standartlar ile karĢılaĢtırılması: Her aĢamada elde edilen
sonuçlar baĢlangıçta belirlenen standartlar ile karĢılaĢtırılarak hedef ve amaçlara
ne ölçüde ulaĢıldığı değerlendirilmelidir. Planlanandan sapmalar görüldüğünde
gerekli değiĢikliklere gidilebilmesi için geri bildirim sağlanmalıdır.
Gereken değiĢikliklerin yapılması: Elde edilen sonuçların planlanan
standartlardan sapması hâlinde ya amaç ve hedeflerde değiĢiklik yapılmalı ya
standartlar yeniden gözden geçirilmeli ya da performansı arttırmaya yönelik
önlemler alınmalıdır.

1.4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık; Dünya Sağlık Örgütü‘nün (DSÖ) kuruluĢ anayasasında yer verilen, ―Bireyin
bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir.‖ Ģeklindeki tanımıdır. YaĢamak,
öğrenmek, iĢ yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlıksız olan kiĢi görevlerini tam
olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı
olamaz.
Ġnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramıĢlardır. KiĢilerin ve
toplumun sağlık seviyesinin yükseltmek için sürekli çalıĢmalar yapılmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikle çözümlenmesi gereken sağlık
sorunları belirlenmiĢ ve sağlık hizmetleri olarak adlandırılmıĢtır. Sağlık hizmetleri
kapsamına giren uygulamalar Ģunlardır:



Var olan sağlık sorunlarını çözebilme ve kontrol altına alma yöntemlerini içeren
halk eğitimi uygulama,
Uygun bir beslenme sağlama,
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Yeterli ve temiz içme suyu sağlama,
Çocuk sağlığı hizmetlerini geliĢtirme,
Ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliĢtirme,
BaĢlıca bulaĢıcı hastalıklara karĢı etkili bağıĢıklama,
Salgın hastalıklardan koruma ve kontrol yöntemlerini iyileĢtirme,
Sık görülen hastalıkların ve yaralanmaların uygun Ģekilde tedavisi,
Gerekli ilaçları sağlama,
Sağlık yönetimini iyileĢtirme,
Çevre Ģartlarını geliĢtirmedir.

KiĢilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak,
sakat kalanların baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢayabilmelerini sağlamak ve toplumların
sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalıĢmaların tümüne sağlık hizmetleri denir.
Genel olarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalıĢmalara sağlık
hizmetleri denir. Sağlık hizmetleri üç grupta incelenir.




Koruyucu sağlık hizmetleri
Tedavi edici sağlık hizmetleri
Rehabilitasyon (esenlendirme) hizmetleri

1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Hastalığın oluĢmadan önlenmesi amacını taĢıyan hizmetler bütünüdür.
Çevre ve sağlık koĢullarının düzeltilmesi, halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaĢıcı
hastalıkların yok edilmesi, beslenme koĢullarının geliĢtirilmesi, ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması gibi konuları kapsar.
Sağlık alanındaki harcamaları azaltacak uygulamaların temelini oluĢturur. Toplumun
sağlık göstergelerini düzeltmeye yarayan, sağlık hizmetlerinin temelini oluĢturması gereken
hizmetler bütünüdür.
Koruyucu sağlık hizmetleri, kiĢiye ve çevreye yönelik hizmetler olarak iki ana gruba
ayrılır.


KiĢiye yönelik hizmetler bağıĢıklama, hastalıkların erken tanı ve tedavisi,
ilaçla koruma, beslenmeyi düzenleme, sağlık düzeyini yükseltme, sağlık eğitimi
ve aile planlaması hizmetlerinden oluĢur. Bu hizmetleri, eğitimli sağlık
personeli yürütür.
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Resim 1.2: KiĢiye yönelik sağlık hizmeti( hastalıkların erken tanı ve tedavisi )

Resim 1.3: Koruyucu sağlık hizmeti (bağıĢıklama kiĢiye yönelik)



Çevreye yönelik sağlık hizmetleri ise çevrede sağlığı olumsuz yönde etkileyen
etmenleri yok ederek ya da zararsız hâle getirerek çevreyi daha sağlıklı hâle
getirmeyi amaçlamaktadır. Çevre sağlığı ve besin kontrolü çalıĢmaları, bu tür
hizmetlerdir.

1.4.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Tedavi, ilaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle hastalıkların iyileĢtirilmesi çalıĢmalarına
verilen isimdir. Tedaviye yönelik sağlık hizmetleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak olmak
üzere üçe ayrılır.
Birinci basamak tedavi hizmetleri, hastaların ilk baĢvurdukları sağlık kurumlarında
ayakta ya da evinde uygulanan sağlık hizmetleridir. Bu hizmetler ülkemizde sağlık ocakları
ve onlara bağlı sağlık evleri ile hastanelerin poliklinikleri ve muayenehanelerde
uygulanmaktadır.
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Sağlık ocaklarınca hizmet götürülen bölge halkı, gerekirse tek tek taranarak
hastalıkların erken tanısı ve tedavisi sağlanır. Hastanelerde tedavisi gerekenler ise hastaneye
sevk edilir. Hastaların tedavilerinin evde ve ayakta yapıldığı sağlık kuruluĢlarıdır. Bu
kuruluĢlar genelde yataksızdır. Sağlık ocakları, verem savaĢ dispanserleri, ana-çocuk sağlığı
ve aile planlaması merkezleri birinci basamak tedavi edici sağlık kuruluĢlarına örnektir.
Ġkinci basamak tedavi hizmetleri, hastanelerde sunulan sağlık hizmetleridir.
Hastanelerde belli dallarda uzmanlaĢmıĢ hekimler çalıĢır. Bu sebeple hastanelerin etkin
hizmet sunabilmesi için hastaların öncelikle birinci basamak hizmeti sunan kuruluĢlara
baĢvurması gerekir. Hastaların yatırılarak teĢhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği genel
hastanelerdir. Bunlar 50-100 yataklı ve 3-4 uzman hekimin çalıĢtığı hastaneler olabileceği
gibi tam teĢekküllü hastanelerde olabilir.
Üçüncü basamak tedavi hizmetleri, en geliĢmiĢ sağlık teknolojisinin kullanıldığı
merkezlerde sunulan hizmettir. Ayrıntılı tetkik ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı, yüksek
teknolojiye sahip üniversite hastaneleri ve özel dal hastaneleri (ruh hastalıkları, verem,
kanser vb.) bu basamağı oluĢturur. Üçüncü basamağın etkin hizmet sunabilmesi için
basamaklı sağlık sistemine tam uyulması gereklidir. Sağlık hizmetlerinden etkin bir Ģekilde
yararlanmaları için, kiĢilerin öncelikle birinci basamağa baĢvurmaları, burada çözüm
bulunamadığı takdirde, ikinci ve üçüncü basamağa sevk edilmeleri hastanelerdeki
yığılmaları önleyecektir. Özel dal hastaneleridir. Kanser hastaneleri, sanatoryumlar, ruh
sağlığı hastaneleri gibi.

1.4.3. Rehabilitasyon Hizmetleri
Hastalık ve kazalar sonunda sakat kalarak iĢ gücünü kaybeden kiĢilerin sakatlıklarının
giderilmesi, bedensel yeteneklerinin arttırılması, yeni becerilerin kazandırılması, sosyal ve iĢ
uyumunun sağlanması için yapılan çalıĢmalara rehabilitasyon hizmetleri denir. Örneğin;
yaralanma sonucu felç olan bir kiĢinin kendi iĢini görebilir hâle gelebilmesi, çalıĢabilmesi,
yeniden topluma kazandırabilmesi için rehabilitasyon gerekir. Rehabilitasyon, tıbbi bakım ve
sosyal hizmet çalıĢmalarının birlikte yürütülmesini gerektirir. Sağlık hizmetlerinin etkin
olabilmesi için birbirini tamamlayan bir bütün olarak sunulması zorunludur.

Resim 1.4: Rehabilitasyon hizmetleri
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Ġki türlü rehabilitasyon vardır:



Tıbbi rehabilitasyon, bedensel sakatlıkların mümkün olduğu kadar
düzeltilmesidir.
Sosyal (mesleki) rehabilitasyon ise; sakatlıkları nedeniyle eski iĢlerini
yapamayanlara ya da belirli bir iĢte çalıĢamayanlara iĢ öğretme, iĢ bulma, iĢe
uyum sağlamalarına yönelik her türlü hizmeti kapsar.

1.5. Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Özelliği
Sağlık hizmetlerinin yönetimi: sağlık hizmetleri yönetimi, bireylere, toplumlara ya da
kurumlara, sağlık ve tıbbi bakım ile iyi bir ortamda yaĢamalarını sağlamak için, yapılacak
iĢleri ve kullanılacak kaynakları ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda, planlamak, örgütlemek,
yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmek Ģeklinde tanımlanabilir.
Sağlık hizmetleri, çeĢitlilik göstermesi ve insan hayatının kalitesi ile doğrudan iliĢkili
olması nedeniyle yönetim açısından özellikleri olan bir alandır.
Koruyucu sağlık hizmetler ile ilk basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin
yönetiminde, topluma yönelik ve sektörler arası iĢ birliğini gerektiren bir dizi yönetsel
faaliyet gerekir.
Sağlık hizmetlerinin yönetimi, insan sağlığı konusunda olduğu kadar, sosyoloji,
psikoloji, iletiĢim, insan kaynakları, iĢletme, muhasebe, hukuk, ekonomi gibi alanlarda da
bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirmektedir.

1.6. Sağlığa Etki Eden Faktörler
Sağlığa etki eden etmenleri iki ana grupta inceleyebiliriz. Bunlar, kiĢiye yönelik ve
çevresel etmenlerdir.

1.6.1. KiĢiye Yönelik Faktörler
KiĢiye yönelik faktörler genetik, metabolik ve hormonal bozuklukları içine alır. Bazı
kiĢisel özellikler bazı hastalıklara yakalanma oranında artıĢa sebep olabilir. Genetik
özellikler, kalıtım yoluyla geçen hastalıkların ya da kromozom bozukluklarının ortaya
çıkmasına sebep olabilir. Hormonal ve metabolik bozukluklar da birçok hastalığın
oluĢmasının sebebidir.

1.6.2. Çevresel Faktörler
Çevre, doğrudan hastalık sebebi olabileceği gibi bazı hastalıkların oluĢmasını
kolaylaĢtırabilir ya da bazı hastalıkların gidiĢini ve sonucunu etkileyebilir. Çevresel etkenler;
fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik, soysal - kültürel ve ekonomik etkenlerdir.
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Resim 1.5: Gürültü, kirli sular, çöp ve hava kirliliği insan sağlığını etkileyen fiziksel etmenler

1.7. Toplumun Sağlık Göstergeleri
Sağlık ölçülebilir bir kavramdır. Sağlıkla ilgili sorunları çözebilmek, bu konu ile ilgili
planları yapabilmek ve sağlık hizmetlerini değerlendirebilmek için konu ile ilgili objektif ve
sayısal göstergelere baĢvurulur. Bu göstergeler toplumların sağlık düzeylerinin
geliĢmiĢliğinin ölçüsüdür.
Sağlık ölçütleri denince; tanımlanmıĢ bir nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya
gösteren bir ölçüttür. Sağlık göstergelerini belirlemek için sağlık istatistiği ve epidemiyolojik
yöntemlerden yararlanılır.
Sağlık istatistiği ve epidemiyoloji, hızlar, veri, veri kaynakları, çeĢitleri ve anlamlı
hâle getirilmesine yönelik bazı bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.

1.7.1. Sağlık Ġstatistiği
Sağlık olayları ile ilgili verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, sunumu,
analizi ve değerlendirilmesi sonucu güvenilir sonuçlar elde ederek doğru kararlar verilmesini
sağlayan, problemlerin çözümünde kullanılan bilimsel yöntemler bütünüdür.

1.7.1.1. Sağlık Ġstatistiğinin Önemi
Günlük yaĢamımızda meydana gelen ve rakamlar ile ifade edilmesi mümkün olan her
türlü sağlık olaylarının kayıtlarını tutan bunları matematik ve istatistik kurallarına göre
değerlendiren ve bunlardan sonuçlar çıkararak bir takım kararların alınmasına yardım eden
bir bilim dalıdır.
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1.7.1.2. Sağlık Ġstatistiğinin Amaçları
Sağlı istatistiğinin sağlık hizmetlerinin araĢtırma, planlama, uygulama, değerlendirme
ve raporlama aĢamalarında ulaĢmak istediği amaçlar aĢağıda maddeler hâlinde verilmiĢtir.






Sağlık ile ilgili bilimsel araĢtırmalarda araĢtırmacıya kullanılabilir yöntemler
vermek,
Tek baĢlarına bir anlam ifade etmeyen sağlık olayları ile ilgili sayısal bilgileri
düzenlemek, özetlemek, kendine özgü yöntemler ile verileri uygun tablo, grafik
ve Ģekillerle göstermek,
Doğru ve geçerli veriler ile sonuca ulaĢıp mevcut durumu objektif bir Ģekilde
kullanıcıların hizmetine sunmak,
Toplumun sağlık ile ilgili değiĢik sayıdaki problemlerini çözümlemek için
programların hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Bir konu ile ilgili program
hazırlamak için onunla ilgili daha önce mevcut olan bilgileri elde etmek gerekir.
Sağlık sistemindeki mevcut düzenin aksayan yönlerini ortaya koymak ve
değiĢikliği için yapılan giriĢimlere altyapı oluĢturmaktır.

1.7.2. Veri
Birimlerden elde edilen toplu sayısal bilgi demektir. Daha açık bir ifade ile veri; sağlık
ile ilgili herhangi bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve
bilgiye denir.

1.7.2.1. Verinin Özellikleri
Veriler aĢağıda verilen özellikleri taĢımalıdır.







Veriler doğru olmalı, objektif ve tarafsız bir Ģekilde toplanmalıdır.
Veriler güvenilir olmalıdır.
Veriler kullanılabilir olmalıdır.
Veriler yeterli olmalıdır.
Veriler ucuz ve güncel olmalıdır.
Veriler tam olmalıdır.

1.7.2.2. Veri Toplama Yöntemleri
Veriler baĢlıca iki yöntemle elde edilir.


Sistematik veri toplama yöntemleri

Kayıtlar: Belirli zamanlarda meydana gelen sağlık ile ilgili olguların
düzenli bir Ģekilde kayıt edilmesidir. Sağlık hizmetlerinde sistematik
olarak sıkça toplanan üç tür kayıt vardır. Bunlar doğum, ölüm ve hastalık
kayıtlarıdır.

Sayımlar: Nüfus sayımları iĢin özelliğine göre iki Ģekilde uygulanır.
Bunlar genel sayımlar ve özel sayımlardır.

Özel bildirimler: Özel durumlarda sağlık birimleri tarafından
doldurularak gönderilen formlardır.
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Özel veri toplama yöntemleri

Toplum veya belirli bir konu hakkında veri toplarken kayıt, sayım ve bildirimler her
zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Toplum hakkında doğru, yeterli ve güvenilir bilgi elde
edilebilmesi için özel veri toplama yöntemleri kullanılır.
Bu yöntemler Ģunlardır:

Gözlem yöntemi, belirli koĢullar altında olayların gözlenerek mevcut
durumu bir plan dâhilinde tespit edilmesi yöntemidir.

Anket yöntemi, standart bilgiler elde etmek için geliĢtirilmiĢ, ortak
soruları kapsayan formların bulunduğu bir araĢtırma tekniğidir.

Deney yöntemi, çeĢitli olaylar arasında neden sonuç iliĢkilerine karar
verebilmek için yapılan bir özel veri toplama yöntemidir.

Taramalar, düzenli olarak verilemeyen sağlık hizmetlerinde olabilecek
sağlık ile ilgili bazı durumları tespite yönelik bir çalıĢma yöntemidir.

Muayeneler, yerleĢim birimlerinde her gün hekimler tarafından gerek
sağlık ocağı, hastane gerekse özel muayenehanelerde hastanın muayene
tetkik ve tedavisi çalıĢmalarına yönelik bilgilerdir.

1.7.2.3. Verileri Sınıflandırma, Tablo ve Grafiklerle Gösterme
Tüm bilimlerde olduğu gibi sağlık bilimlerinde de değiĢik yollarla elde edilen verilerin
güvenilir ve doğru olması yetmez. Tek baĢlarına bir anlam ifade etmeyen bu verilerin değiĢik
tekniklerle tasnif (ayırım), sınıflandırma ve analiz edilerek kullanıcıların hizmetine
sunulması da çok önemlidir.
Toplanan verilerin dikkatli bir Ģekilde tasnif, sınıflandırma ve analizi yapılmalı, bu
iĢlemler sonucunda elde edilen bulgular uygun tablo ve grafikler ile desteklendikten sonra
rapor hâline getirilmelidir.


Tasnif

Ham verilerden bir anlam çıkarabilmek için ham verilerin bir yönteme uygun olarak
sıraya dizilmesi, aynı özelliği taĢıyanların bir araya getirilmesi iĢlemine denir.


Tablolar

Sütun ve satırlar olarak düzenli bir biçimde bir araya getirilmiĢ sayısal bilgiler
topluluğudur. Bütün tablolarda ortak dört bölüm vardır. Bunlar tablonun adı, sütun ve satır
baĢlıkları, gövde ve toplamlar bölümüdür.
Genel amaçlı ve özel amaçlı tablolar olarak düzenlenir.


Grafikler

Ġstatistiki bilgilerin Ģekil veya çizgilerle ifade edilmesidir. BaĢka bir ifade ile sayısal
bilgilerin kolayca anlaĢılmasını sağlamak için göz ile izlenebilir bir Ģekle sokulmasıdır.
Çizgi grafiği, çubuk grafiği, daire grafiği, resimli grafikler, haritalar, pramidler ve
benzeri çeĢitlerde düzenlenir.
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Ayrıca merkezi eğilim ölçüleri ( aritmetik ortalama, medyan, mod ) ve dağılım
ölçüleri (standart sapma, çeyrek sapma, değiĢim katsayısı, standart hata) gibi istatistiki
yöntem ve teknikler uygulanarak veriler değerlendirilir.

1.7.3. Epidemiyoloji
Sağlık olaylarının görülüĢ sıklığı, dağılımı ve nedenlerini inceleyen bilim dalıdır.
Epidemiyoloji bilimi sadece salgınlarla değil, tüm sağlık olaylarıyla ilgilenir.
Epidemiyoloji, sağlık bilimlerinde çeĢitli amaçlarla kullanılabilir.
Bu amaçların baĢlıcaları;






Sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi,
Hastalık nedenlerinin ortaya çıkarılması,
Hastalık kontrol yöntemlerinin değerlendirilmesi,
Hastalıkların doğal seyrinin tanımlanması,
Hastalıkların sınıflandırılmasıdır.

Sağlık ölçütlerinin belirlenmesi düzenli sağlık kayıtlarının tutulmasına bağlıdır. Sağlık
ölçütlerinin bir bölümü ölüm olaylarını, yaĢa, cinsiyet ve benzeri nedenlere göre belirler. Bir
bölümü ise hastalıkların görülme hızlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca doğurganlık hızı,
tedavi hizmetleri, sağlık elemanına düĢen nüfus, yatak baĢına düĢen hasta, çevre sağlığı
yönetimi, sağlıklı insan gücü gibi konularda da çeĢitli ölçütler kullanılır. Tüm bu ölçütler,
çeĢitli ülkelerin sağlık düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına imkân sağlar. Ayrıca sağlık
hizmetlerinin değerlendirilmesine, toplumların sosyal ve ekonomik düzeylerinin
belirlenmesine de yardımcı olur.
Bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütler arasında en önemli olanları; ana ölüm
hızı, bebek ölüm hızı, kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, nüfus artıĢ oranıdır.

1.7.4. Hız Ġle Ġlgili Kavramlar
Sağlık olaylarının incelenmesinde, mutlak sayı olarak ifade etmek olayı tanımlamak
için yeterli değildir. Bu durum yanıltıcı sonuçlara neden olur. Bu nedenle gerek
epidemiyoloji gerekse istatistik biliminde sağlık olayları sayı ile değil hız ve oran denilen
ölçütler ile tanımlanır.
Çoğu kez hız ve oran aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa bunlar bir birlerinden farklı
ölçülerdir. Hız, bir orantı olmasına karĢın; oran, bir miktarın kendi bütünü içindeki payıdır.



Hız kavramı bir sağlık olayının bir toplumdaki görülme sıklığıdır. Payında
sağlık olayının sayısal ifadesi, paydasında ise o olay ile ilgili toplam nüfus yer
alır. Pay ile paydasındaki bilgiler farklı cinsten bilgilerdir.
Morbidite belirli bir hastalığın belirli bir toplumda süresini ve önemini
gösteren hızların tümünü içeren bir terimdir. Morbidite (hastalık) hızları, bir
toplumda hastalık, iĢgörmezlik ve travmaların miktarlarına ait bilgiler verir.
Morbidite denince akla insidans ve prevalans gelir.
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Fatalite, fatalite hızı, belirli bir sürede herhangi bir hastalığa yakalanıp da, o
hastalıktan ölenleri gösterir. Bu hıza öldürücülük hızı da denir.
Mortalite herhangi bir toplumdaki ölüm olayının boyutlarını belirlemek için
kullanılan ölçütlerdir.

1.7.4.1. Hastalıklar ile Ġlgili Hızlar
Hastalık hızları, insidans hızı ve prevalans hızı olarak iki biçimde hesaplanabilir.
Ġnsidans bulaĢıcı hastalıklarda kullanıldığı zaman atak hızı adını alır.




Ġnsidans hızı bir toplumda belli bir süre içerisinde görülen yeni vakaların risk
altındaki nüfusa oranıdır. Bu hız belirli bir zaman periyodu içinde görülen yeni
vaka sayısının, risk altındaki topluma yani sağlam kiĢi sayısına bölünmesi ile
elde edilir.
Prevalans hızı bir toplumda herhangi bir hastalığın belli bir dönemdeki
görülme sıklığıdır. Belirli bir zaman peryodunda bir toplumda tespit edilen eski
ve yeni vakaların, tüm topluma veya risk altındaki topluma oranıdır.

1.7.4.2. Ölümlerle Ġlgili Hızlar
Nüfusun (toplumun) büyüklük ve yapısına etki eden faktörlerin birincisi doğumlar,
ikincisi ise ölümlerdir. Ölümlerin içinde kuĢkusuz en önemlisi bebek ölümleridir.




Kaba ölüm hızı: Bir bölgede belli bir sürede herhangi bir neden ile bir yılda
meydana gelen toplam ölüm sayısının, aynı toplumun yıl ortası nüfusuna
oranının binle çarpımı ile bulunur. Türkiye‘de kaba ölüm hızları 1940‘lı yıllarda
binde 30 seviyelerinde iken 2006 yılına gelindiğinde binde 6,90 seviyelerine
inmiĢtir.
Bebek ölüm hızı: Bir yıl içinde canlı doğup 365 gününü tamamlamadan ölen
bebek sayısının, o yıl içinde meydana gelen canlı doğum sayısına oranının bin
ile çarpımıdır. Günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri; o ülkenin ticari
kapasitesi, kiĢi baĢına düĢen gelir miktarı, ortalama yaĢam süresi gibi
parametrelerden daha önemli olan bebek ölüm hızı ile değerlendirilmektedir.
Ana ölüm hızında olduğu gibi, bebek ölüm hızı da geliĢmiĢ ülkelerde düĢük, az
geliĢmiĢ ülkelerde yüksektir. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre
ülkemizde 2005 yılında bebek ölüm hızı bin doğumda 24′tür.

Resim 1.6: Bir toplumun sağlık göstergelerinden biri bebek ölüm hızı
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Ana ölüm hızı: Belirli bir bölgede bir yıl içinde gebelik, doğum ve lohusalık
sebebiyle meydana gelen 15-49 yaĢ arası kadın ölümleri sayısının, aynı yıldaki
canlı doğum sayısına oranının on bin veya yüz bin ile çarpımıdır. Ana ölüm
hızı, geliĢmiĢ ülkelerde daha düĢük, az geliĢmiĢ ülkelerde daha yüksektir. Bu
gösterge annelerin doğumda karĢılaĢtıkları ölüm riskini, ana sağlığı
hizmetlerinin yeterli olup olmadığını ve toplumun genel sosyoekonomik
durumunu gösterir.

1.7.4.3. Doğumlarla Ġlgili Hızlar
Doğumlar nüfusun (toplum) büyüklüğüne etki eden faktörlerin baĢında gelir. Doğum
ve ölümler arasındaki farka, nüfusun doğal artıĢı denir.
Nüfusu artan toplumlarda bu toplumun doğal artıĢı daima (+) pozitiftir. Nüfusu azalan
toplumda ise bu (-) negatiftir.







Kaba doğum hızı: Bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum
sayısının, aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının binle çarpılması ile
bulunur. Ülkemizde 2005 yılında kaba doğum hızı binde 20′dir.
Genel doğurganlık hızı: Bir toplumda, bir yılda gerçekleĢen canlı doğum
sayısının o toplumdaki 15-44 veya 15-49 yaĢlar arası (doğurgan çağdaki) kadın
nüfusuna bölünmesi ile elde edilen bir hızdır. Doğurgan çağdaki her 1000
kadının bir yılda yaptığı doğum sayısını gösterir.
Doğumda beklenen yaĢam süresi: Bir kiĢinin doğumundan itibaren yaĢaması
beklenilen ortalama yıl sayısıdır. Türkiye‘de 2004 yılı itibariyle doğumda
beklenen yaĢam süresi, ulusal düzeyde 69.77‘dir. En yüksek batı bölgesinde
71.14, en düĢük ise doğu bölgesinde 67.31‘dir
Nüfus artıĢ oranı: Bir toplumda bir yıl içinde meydana gelen canlı doğumların
sayısından, ölümlerin sayısının çıkarılması ile bulunan sayının, aynı toplumun
yıl ortası nüfusuna oranının bin ile çarpılmasıyla bulunur. Türkiye için nüfus
artıĢ oranı 2005 yılında binde 16′dır.

KiĢi ve toplumların sağlık düzeyini, sosyal ve ekonomik faktörler ile çevre Ģartları
belirler. KiĢilerin hastalıkları, sadece kendilerini değil, ailesinden baĢlayarak tüm toplumu
etkiler. Bu sebeple sağlıkla ilgili olarak yapılan harcamalar da kiĢi ve toplumun sağlık
düzeyini gösteren ölçüttür.
Sağlık hizmetlerine verilen önemin, hayat standardını yükseltmede, yaĢama süresini
uzatmada ve ülke ekonomisini geliĢtirmede büyük önemi vardır. Çünkü hastalanan ve ölen
insanlar, toplum için kayıptır. Bir toplumun en büyük zenginliği sağlıklı ve iyi yetiĢmiĢ bir
insan gücüne sahip olmasıdır. Sağlığa yapılan yatırımlar üretim ve katkı gücü yüksek
insanlar yaratmayı amaçlar. Bu sebeple sağlık harcamaları bir masraf değil, insan gücüne
yapılan yatırımdır.
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1.8. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri baĢta Sağlık Bakanlığı olmak üzere
birçok meslek grubu ve birçok değiĢik kurum aracılığı ile verilir.
Bu kurumların baĢında Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve
KöyiĢleri Bakanlığı, yerel yönetimler (belediyeler), il özel idareleri gelmektedir.
1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile sağlık hizmetlerinin
politikasının esasları belirlenmiĢtir. 1936 yılında ise 3017 sayılı ‗Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı TeĢkilat ve Memurin Yasası‗ çıkarılmıĢ sağlık örgütünün temel çatısı kurulmuĢtur.
Sağlık hizmetleri il içinde bir bütündür ve sağlık hizmetlerinin ildeki amiri validir. Ġl
sağlık müdürü, vali adına hizmeti yürütür. Ġl içindeki bütün sağlık kuruluĢları, il sağlık
müdürlüğüne bağlıdır.
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Ġl Sağlık Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı
VALİ

ĠL HIFZISSIHHA KURULU

SAĞLIK MÜDÜRÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILARI

Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi
(SABĠM)

PERSONEL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TIP MESLEKLERĠ ÖZEL TANI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK OCAKLARI ġUBESĠ/AĠLE VE
TOPLUM SAĞLIĞI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BULAġICI HASTALIKLAR ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLGĠ ĠġLEM VE SAĞLIK ĠSTATĠSTĠKLERĠ
ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EĞĠTĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE ÇEVRE SAĞLIĞI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ECZACILIK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ġema 1.1: Ġl sağlık müdürlüğü teĢkilat yapısı

21

Ġl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Ġlçelerdeki Sağlık TeĢkilatının Yapılanması
KAYMAKAM

SAĞLIK GRUP BAġKANI

AÇS MERKEZĠ

VEREM SAVAġ
DĠSPANSERĠ
DEVLET HASTANESĠ

SAĞLIK OCAKLARI

SAĞLIK EVĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ
KOMUTA MERKEZĠ
ACĠL YARDIM ĠSTASYONU

ġema 1.2: Ġl sağlık müdürlüğüne bağlı ilçelerdeki sağlık teĢkilatının yapılanması

Çevre sağlığı teknisyenleri baĢta Sağlık Bakanlığı olmak üzere belediye baĢkanlıkları,
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ve diğer bazı kurum ve kuruluĢlarda istihdam edilir. Sağlık
Bakanlığında istihdam edilen çevre sağlığı teknisyenleri baĢta bakanlık merkez teĢkilatı, il
sağlık müdürlüğü, gıda ve çevre kontrol Ģube müdürlüğü, sağlık grup baĢkanlıkları ve sağlık
ocaklarında görev alır.

1.8.1. Gıda ve Çevre Kontrol ġubesi Müdürlüğünün Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
Gıda ve çevre kontrol Ģubesi müdürlüğünün hedefi, ildeki çevre sağlığı çalıĢmalarında
etkinliği sağlayarak sistemli ve düzenli bir çalıĢma ile halk sağlığı ve çevre sağlığını en etkin
bir Ģekilde korumaktır.
Müdürlüğün görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır:


Fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğini genel sağlığı tehdit eden veya
etkileyen risk faktörlerini/unsurlarını belirlemek, mevcut ve olası durumlarını
izlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme araĢtırma ve çalıĢmalarını yürütmek,
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Çevresel risk faktörlerine/unsurlarına iliĢkin sağlık etkilenmelerini izlemek, bu
faktörlerle ilgili olarak Dünya Sağlık TeĢkilatı ölçütlerine uygun olarak sağlık
etki değerlendirmelerinde bulunmak ve yayımlamak,



Bu faktörlerle/unsurlarla ilgili risklerin, tehditlerin ve etkilenmelerin azaltılması
ve önlenmesine yönelik araĢtırma ve denetim hizmetlerini planlamak,
uygulamak, ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içinde gerekli tedbirleri
almak/aldırtmak,



Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
uygulamaları denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,



ġube faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, hizmetlerin gerçekleĢmesi için gerekli
insan gücü planlamasını ilgili Ģube ile iĢ birliği içinde yapmaktır. Planlamanın
gerçekleĢmesi için gerekli olan tedbirleri almak,



Üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢları, gerektiğinde özel sektör ve sivil toplum
kuruluĢları ve ilgili birimlerle iĢ birliği içinde, personelin toplu, ferdi veya
kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve
programın gerçekleĢmesini sağlamak,



Bütün araç ve gereçlerin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin,
depolama ve dağıtım hizmetleri ile ilgili ödeneklerin zamanında usulüne uygun
ve yerinde harcanmasını ilgili Ģube ile iĢbirliği yaparak sağlamak,



Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eĢgüdümü sağlamak; bu
konuda diğer resmi ve özel kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak,



Ġstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili Ģubeye yardımcı olmak,



Görev alanına giren özel ve resmî kuruluĢların çalıĢmalarını denetlemek,
çalıĢmaların niteliği ve niceliği hakkında veri toplamak, kurumları belirli
aralıklarla ziyaret ederek gerekli uyarı ve yönlendirmeleri yapmak,



Ġl düzeyinde çevre sağlığı sorunlarını tespit etmek, nedenlerini araĢtırmak,
çözümlenmesi için gerekli önlemleri almak, aldırtmak ve önerilerde bulunmak.



Görev ve yetkileri kapsamında toplum sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak
ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluĢlar ile görüĢ
alıĢveriĢinde bulunarak, gerekli olan görüĢü oluĢturmak,



Ġlgili birimler ve istatistik Ģubesiyle iĢ birliği içinde hizmet değerlendirmesi
yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme
sonuçlarını gelecek yılın çalıĢma plan ve programlarında göz önünde
bulundurmak,



Görevleri ile ilgili araĢtırma ve proje ihtiyaçlarını belirlemek, hazırlamak,
onaylatmak, onaylanan araĢtırma ve projelerin uygulanmasını sağlamak;
beslenme ve gıda hijyeni konusunda düzenlenecek araĢtırmalara iĢtirak etmek,
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Ġl ve ilçelerde sağlığı korumaya yönelik çalıĢmalar yapmak ve verilen görevleri
yerine getirmek,



ÇalıĢanların sağlık ve portör muayenelerini kontrol etmek ve bu konuda diğer
birimler ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmaları yürütmek,



Ġnsan sağlığını ilgilendiren maddelerin ithalatında gerekli sağlık kontrollerinin
yapılmasını sağlamak üzere yurda giriĢlerinde numune almak ve gerekli
laboratuvar muayenelerini yaptırmak,



Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ve beslenme sorunlarını tespit
etmek, araĢtırmak ve çözümlenmesi için önerilerde bulunmak özellik gösteren
gruplara yönelik düzenlenecek beslenme programlarını ilgili Ģubelerle iĢ birliği
içinde uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek,



Gıda ve su kaynaklı hastalık ihbarının epidemiyolojik değerlendirilmesinde ve
gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili birimlerle iĢ birliği içinde gıda, su ve
pestisit zehirlenmesi olaylarına en kısa sürede müdahale ederek inceleme ve
araĢtırma yapmak, numune almak aylık zehirlenme istatistiklerini hazırlayarak
ilgili bakanlığa göndermek,



Ġçme ve kullanma sularının sağlık açısından takibi ile içme kaynak ve mineralli
suların ruhsatlandırma ve denetimle ilgili iĢlemlerini yürütmek,



Ġller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme ve kullanma suyu
temini ve kanalizasyon sistemleri geçici ve kesin kabulleri ilgili çalıĢmalara
ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢ birliği içinde katılmak ve gerekli görüĢleri
oluĢturmak,



Kanalizasyon, çöp ve sanayi atıkları vb. katı ve sıvı atıklarla ilgili denetim ve
ıslah hizmetlerini, ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içinde yürütmek, gerekli
önlemleri almak ve aldırtmak,

Resim 1.7: Çevre sağlığı teknisyenlerinin kanalizasyonu olmayan yerlerde yapılan atık su
tesislerini kontrolü
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Vektör kontrol hizmetlerini düzenlemek, bu hizmeti veren belediye ve diğer
kuruluĢların eğitim faaliyetlerini yürütmek,



Mesken ve topluma açık yerlerin sağlık denetim hizmetlerini yürütmek, hijyen
kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri almak ve aldırtmak,



Hava, su ve toprak kirlenmesiyle ilgili hizmetleri denetlemek, ilgili kurum ve
kuruluĢlarla iĢ birliği içinde gerekli önlemleri almak ve aldırtmak,



Görüntü kirliliği ile risk kirliliği konularında araĢtırmalar yapmak, izleme ve
denetleme plan ve programlarını hazırlayıp uygulamaya koymak, sonuçlarına
göre gerekli tedbirleri almak/aldırtmak,



Elektromanyetik kirlilik ile ilgili araĢtırma ve denetim faaliyetlerini yürütmek,
gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,



Radyasyon sağlığı ve güvenliği (iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon dâhil)
hakkındaki çalıĢmaları ilgili birim kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içinde
yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,



Gürültü kirliliği ile ilgili çalıĢmaları ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği
içinde yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,



Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarınca verilen izin ve ruhsatlandırma aĢamasında
oluĢturulan inceleme kurullarına iĢtirak etmek ve görüĢ bildirmek,



Organize sanayi bölgeleri-endüstri bölgeleri kurulması amacı ile oluĢturulan yer
seçim komisyonlarına iĢtirak etmek,



Halkın sağlığını tehlikeye düĢürecek; afetleri ve çevre değiĢmelerini izlemek,
etkilerini araĢtırmak, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil çevre sağlığı
hizmetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi ve çevre sağlığının korunması
amacı ile ilgili kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak, gerekli tedbirleri almak ve
aldırtmak,



Çevre sağlığının korunmasında gerekli önlemleri almayanlar hakkında uyarıdan
baĢlayarak her türlü yasal iĢlemlerin uygulanmasını sağlamak,



Çevresel biyogüvenlik ile ilgili çalıĢmaları ilgili birim kurum ve kuruluĢlarla iĢ
birliği içinde yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,



Turizm sağlığı hizmetlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak aldırmak,



Doğal kaynakların korunması amacı ile; pestisitlerin ve diğer çevre
kirleticilerinin kontrol altına alınması çalıĢmalarını planlamak ve uygulanmasını
sağlamak, üretilen veya ithal edilen halk sağlığı alanında kullanılan pestisitlerin
ve yüzey dezenfektanlarının ruhsatlandırma ve izin iĢlemlerinin yürütülmesini
sağlamak,



Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamında, oyuncak üretim, dağıtım ve
satıĢ yapan iĢ yerini kontrol etmek ve güvenli olmayan oyuncakların satıĢlarını
durdurmak,
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Resim 1. 8: Çevre sağlığı teknisyenin oyuncak üretim, dağıtım ve satıĢ yerlerini kontrolü










Halk sağlığı alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik gereğince açılacak olan iĢ yerlerini ruhsatlandırmak, denetimini
yapmak,
Sanayi kuruluĢları ile faaliyetleri esnasında halkın sağlık ve huzurunu
bozabilecek veya çevre kirlenmesine neden olabilecek her türlü tesis ve
iĢletmelerin sağlığa uygun hizmet vermesi amacı ile; araĢtırma, düzenleme,
geliĢtirme, kontrol ve denetim planları yapmak, uygulamak, değerlendirmek ve
gerekli tedbirleri almak/aldırmaktır.
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalıĢmalarına katılmak, ilgili konularda
görüĢ bildirmek,
Ġl mahalli çevre kuruluna ve çalıĢmalarına katılmak,
Görev kapsamına giren konularda il hıfzıssıhha kuruluna katılmak,
Gıda üretimi ve satıĢ yerlerinin denetimini yapmak,
Ġçme-kullanma sularının kontrolünü yapmak,

Resim 1.9: Fabrika atıklarının çevreye vermiĢ olduğu kirlilikler ve çevre sağlığı ekibi
denetimleri
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Resim 1.10: Okul denetimlerinde sağlıklı gıda tüketimine yönelik kantin ve tuvalet - lavoba
hijyen kontrolleri



Arıtım tesislerinin geçici ve kesin kabullerinde, taĢ, kum vb. ocaklarının açılma
izinlerini vermektir.

1.9. Kurullar
Kurul, bir iĢi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluĢu temsil etmek için
görevlendirilmiĢ kiĢilerden oluĢmuĢ topluluk, heyet, konsey, asamble olarak ifade edilir.
Gerekli görüldüğü hâlde çevre sağlığı teknisyeni, aĢağıdaki kurulların sekretarya
iĢlemlerinin yürütülmesi veya katılması sağlanır.

1.9.1. Hıfzıssıhha Kurulu
Bu kurul illerde, vali baĢkanlığında, belediye baĢkanlığı, il sağlık müdürlüğü, il milli
eğitim müdürlüğü, il bayındırlık ve iskân müdürlüğü, il tarım müdürlüğü, il çevre ve orman
müdürlüğü, il sanayi ve ticaret müdürlüğü, hastane baĢtabibi, serbest eczacı, askeri hastane
baĢtabibi, belediye tabibi, veteriner hekimden oluĢur. Ayda bir defa toplanarak, sağlığın
korunması ile ilgili, mevzuatta yer almayan, bölgeye özel konularda kararlar alırlar.
Bu kurulun sekretarya görevi sağlık müdürlüğü, gıda ve çevre kontrol Ģubesi
tarafından gerçekleĢtirilir.
Ġlçelerde bu kurul, kaymakam baĢkanlığında toplanır. Ġlçelerde kurulun sekretarya
görevlerini sağlık grup baĢkanlıkları yürütür.

1.9.2. Mahalli Çevre Kurulu
Çevre ve Orman Bakanlığının çıkarmıĢ olduğu Mahalli Çevre Kurulları ÇalıĢma Usul
ve Esasları Yönetmeliği kurulun çalıĢma usul ve esaslarını belirlemektir.
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Kurul, her ilde valinin baĢkanlığında, ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye, Milli Eğitim,
Bayındırlık ve Ġskan, Sağlık, UlaĢtırma, Tarım ve KöyiĢleri, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik,
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman
Bakanlıklarının il temsilcileri, il jandarma komutanlığı temsilcisi ile ticaret ve sanayi odaları,
ticaret odası, sanayi odası ve ziraat odası baĢkanları, büyük Ģehirlerde büyükĢehir belediye
baĢkanı, diğer illerde ise belediye baĢkanından oluĢur. Kurul üyesi bakanlıkların illerde
teĢkilatının bulunmaması hâlinde, bu bakanlıklar, bağlı veya ilgili kuruluĢları aracılığı ile;
birden fazla bağlı ve ilgili kuruluĢun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile
ilgisi olan kuruluĢ aracılığı ile temsil edilir.
BaĢkanca gerekli görülmesi hâlinde, görüĢ ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢu, bilimsel kuruluĢ, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, özel
sektör ve gönüllü kuruluĢ temsilcileri ile uzman kiĢiler de oy hakkı olmaksızın kurul
toplantılarına davet edilir.
Kurul her ay baĢkanın davetiyle, davetiye gönderilen üyelerin en az üçte ikilik
çoğunluğuyla toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Gündemde konu
bulunmadığı hâllerde, sekreteryanın teklifi ve baĢkanın onayıyla, o ayın toplantısı
yapılmayabilir. Yapılamayan toplantı sayısı bir takvim yılı içinde üçten fazla olamaz.
Kurulun sekretarya hizmetleri il çevre ve orman müdürlüğü tarafından yürütülür.


Kurulun Görevleri


Çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla,
bakanlıkların mevzuatlarında belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli
kararları almak,



Ormanların korunması, geliĢtirilmesi ve orman alanlarının geniĢletilmesi
ile ormanların içinde ve bitiĢiğinde yaĢayan köylülerin kalkındırılması
için bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, halkın ve sivil toplum
kuruluĢlarının katılımı ile toplantılar düzenlenir. Anket çalıĢmaları ile
alınması gerekli tedbirlerin ve yapılacak uygulamaların belirlenmesi
konusunda çalıĢmalar yapmak, bunların sonuçları doğrultusunda ilgili
hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmak,



Alınan karar ve tedbirlerin il düzeyinde uygulanması için programlar
hazırlamak,



Hazırlanan programların ön görülen sürelerde uygulanmasını sağlamak,



Ġlde çevre kirliliğine neden olan ya da olabilecek tesis ve iĢletmeleri
belirlemek, yapılan iĢ ve iĢlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli
önlemleri almak,



Ġl düzeyindeki faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek amacıyla çeĢitli
bakanlık ve kuruluĢlarla eĢgüdümü sağlamak,



Çevre ve orman konularında eğitsel faaliyetler düzenlemek,
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Milli parklar, tabiat parkları, çevre düzeni planlarında belirlenen ve
yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra belirlenecek olan su ürünleri
yetiĢtiriciliği yapılan alanlar hariç koruma alanları ve mesire yerleri ile
ilgili her türlü kararları almak,



Ġlin çevre ve orman alanlarıyla ilgili sorunlarını belirlemek ve çözüm
önerileriyle birlikte ilgili bakanlığa bildirmektir.

1.9.3. Ġçme-Kullanma Suları ile Ġlgili Kurullar
Sağlık Bakanlığının yayımlamıĢ olduğu, Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali,
Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, su
tesisi iĢletmek, açmak isteyenler Sağlık Bakanlığından önce tesis izni, sonra da iĢletme izni
almak zorundadır. ĠĢ yeri sahibinin müracaatı ile suları incelemek üzere her ilde sağlık
müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile oluĢturulan inceleme kurulu oluĢturulur.
Ġnceleme kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının
baĢkanlığında, gıda ve çevre kontrol Ģube müdürü, sağlık ocağı tabibi, bakteriyoloji ve
enfeksiyon hastalıkları veya mikrobiyoloji uzmanı, kimya mühendisi yok ise gıda mühendisi,
biyolog, jeoloji mühendisi, inĢaat mühendisi, tıbbi teknolog, çevre sağlığı teknisyeninden
oluĢur. Gerekli görülür ise ilgili teknik elemanlar da kurula dâhil edilir. Kurul üyelerinin
görüĢleri arasında ihtilaf doğması hâlinde; bakanlık, konu ile ilgili uzmanın görüĢünü dikkate
alabilir veya yeniden kurul oluĢturabilir.
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; doğal mineralli suları
incelemek üzere her ilde il sağlık müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile iĢletme ve tesis izin
kurulu oluĢturulur. Kurul; il sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının
baĢkanlığında, gıda ve çevre kontrol Ģube müdürü, kimya mühendisi, kimyager, gıda
mühendisi veya biyolog, jeoloji mühendisi veya hidro-jeoloji mühendisi, makine mühendisi,
inĢaat mühendisi, tıbbi teknolog, sağlık memuru veya çevre sağlık teknisyeni, ilgili imar
müdürlüğünü temsilen bir yetkili ve kurula konusunda uzman ilgili sivil toplum örgütü
temsilcisi gözlemci olarak katılabilir. Her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde
toplanır. Kurul en az beĢ üyeden oluĢturulur. Kurul üyelerinin görüĢleri arasında ihtilaf
doğması hâlinde Bakanlık, konu ile ilgili uzmanın görüĢünü dikkate alabilir veya yeniden
kurul oluĢturabilir.
Ġçme ve kullanma suyu ile mahalle çeĢmelerinden alınan su numunelerinin analiz
sonuçlarının değerlendirilmesi amacı ile; il sağlık müdürünün ya da görevlendireceği il
sağlık müdür yardımcısının baĢkanlığında gıda ve çevre kontrol Ģube müdürü, bulaĢıcı
hastalıklar Ģube müdürü ile il özel idare genel sekreterliği, belediye baĢkanlığı, halk sağlığı
laboratuvar müdürlüğü ya da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı veya bölge
hıfzıssıhha enstitü müdürlüğünden bir yetkilinin katılım sağlayacağı içme-kullanma suyu
değerlendirme kurulu oluĢturulur. Bu kurul, su analiz sonuçlarını inceleyerek alınması
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
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1.9.4. Gayrisıhhi ĠĢletmelerle Ġlgili Ġnceleme Kurulları




Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için gayrisıhhi müesseseleri inceler.
Ġkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için gayrisıhhi müesseseleri ve
beyanname bilgilerini denetleyip inceler.
Ġl inceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin yer seçimi ve tesis
kurma ile açılma iznine esas inceleme ve değerlendirme yapan ve ilgili
kurumların temsilcilerinden teĢekkül eden kurul oluĢturulur.

Bu kurulların dıĢında; içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve atık su, sanayi
bölgelerinin kurulmasında, mezarlık, çöplük, atık bertaraf tesislerinin yer seçiminde kurullar
oluĢturulur. Bu konuda insan ve çevre sağlığına, mevzuata uygunluğu açısından
değerlendirilerek, raporla ilgili birime gönderilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gerekli çalıĢma ortamı sağlandığında mevzuata uygun olarak çevre sağlığı
çalıĢmalarını planlayınız ve görüĢ bildiriniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler




 Sağlığa etki eden etkenleri kontrol 
ediniz.




 Sağlık hizmetlerinin
tespit ediniz.

KiĢiye yönelik etkenleri inceleyiniz
Çevresel etkenleri inceleyiniz.
Fiziksel etkenleri inceleyiniz.
Kimyasal etkenleri inceleyiniz.
Biyolojik etkenleri inceleyiniz.
Psikolojik etkenleri inceleyiniz.
Sosyal- kültürel ve ekonomik etkenleri
inceleyiniz.
 Sağlık Bakanlığı merkez teĢkilat
yapısını inceleyiniz.
örgütlenmesini  Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilat yapısını
inceleyiniz
 Yerel yönetimlerin çevre sağlığına
yönelik görevlerini inceleyiniz.

 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün su
güvenliğine
yönelik
görevlerini
inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün gıda
güvenliğine
yönelik
görevlerini
inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün konut
ve okul hijyenine yönelik görevlerini
inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün atık
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün
yönetimi
ile
ilgili
görevlerini
görevlerini tespit ediniz.
inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün
atmosfer kirliliğini önlemeye yönelik
görevlerini inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün
umuma açık yerlerin sağlık Ģartlarını
denetlemeye
yönelik
görevlerini
inceleyiniz.
 Gıda ve çevre Ģube müdürlüğünün
biyosidal ve oyuncakların denetimine
yönelik görevlerini inceleyiniz.
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 Katılabileceği
tespit ediniz.

kurulların

 Faaliyet sonuçlarını
kuruluĢlara gönderiniz.

ilgili

 Ġl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının faaliyet
alanını inceleyiniz.
 Mahalli çevre kurullarının faaliyet
alanını inceleyiniz
 Ġçme- kullanma suları ile ilgili kurulların
faaliyet alanını inceleyiniz.
 Gayrisıhhi iĢletmeler ile ilgili inceleme
iĢlevlerini
kurullarının faaliyet alanını inceleyiniz.
 Kanalizasyon ve atık sularla ilgili
inceleme kurullarının faaliyet alanını
inceleyiniz
 Sanayi bölgelerinin kurulmalarına iliĢkin
inceleme kurullarının faaliyet alanını
inceleyiniz.
 Mezarlıkların yer seçimine iliĢkin
kurulların faaliyet alanını inceleyiniz.
 Ġl sağlık müdürlüğünün görevlerini
inceleyiniz.
 Sağlık grup baĢkanlıklarının görevlerini
kurum
inceleyiniz.
 Sağlık
ocaklarının
görevlerini
inceleyiniz.
 Ġl tarım müdürlüğü koruma kontrol Ģube
müdürlüğünün görevlerini inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilenlerden hangisi, ortak bir amacı gerçekleĢtirmek için bireysel ve grupsal
çalıĢmaların eĢgüdümlenmesidir?
A) Yönetim
B) Kurum
C) KuruluĢ
D) Yönetici
E) Örgüt

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, yöneticilerde bulunması gereken bir özelliktir?
A) Liderlik özelliği
B) Kaynakları birçok amaca yöneltme
C) BaĢkalarını etkileme
D) ĠletiĢim
E) Ġkna yeteneği

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, bir iĢe yön vermek için amaçlar saptamak ve bu
amaçlara ulaĢmak için gereken stratejileri tasarlayarak uygulamaya koymaktır?
A) ÇalıĢtırma
B) Yönlendirme
C) Planlama
D) Denetleme
E) EĢgüdüm sağlama

4.

5.

Planlama faaliyetleri
I. Mevcut durumun değerlendirilmesi
II. Gelecekte ulaĢılmak istenilen durumun tanımlanması
III. Gelecekteki duruma ulaĢabilmek için gereken değiĢim ve müdahalelerin
belirlenmesidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I,II ve III
AĢağıda verilenlerden hangisi, bir bölgeyi genel olarak tanınmasına yönelik bir özellik
değildir?
A) Coğrafi yapısı
B) Ġklimi
C) Ekonomik yapısı
D) Doğurganlık durumu
E) YerleĢim özellikleri
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6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, sağlık hizmetleri kapsamına giren uygulamalardan
değildir?
A) Ġnsan haklarını geliĢtirme
B) Yeterli ve temiz su sağlama
C) Çocuk sağlığı hizmetlerini geliĢtirme
D) Ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliĢtirme
E) Çevre Ģartlarını geliĢtirme

7.

AĢağıda verilenlerden hangisi sağlığa etki eden etmenlerden değildir?
A) Fiziksel etmenler
B) Kimyasal etmenler
C) Biyolojik etmenler
D) Sosyal etmenler
E) Tarihsel etmenler

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Gerekli çalıĢma ortamı sağlandığında mevzuata uygun olarak çalıĢma programı
hazırlayıp, uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevre sağlığı hizmetlerinin hangi kurumlar tarafından verildiğini araĢtırınız.
Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemeye yönelik olarak
devletin görevlerini araĢtırınız.
Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemeye yönelik olarak
vatandaĢın görevlerini araĢtırınız.

2. ÇALIġMA PROGRAMI HAZIRLAMAK
2.1. Çevre Sağlığı ve Çevre Koruma
Çevre koruma; ekolojik, dengenin korunması; havada, suda, toprakta kirliliğin
bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileĢtirilmesi için yapılan tüm çalıĢmaları ifade eder.
Ġnsanların ve diğer canlıların sağlık ve doğal yaĢam temellerinin güvence altına alınması için
gerekli önlemlerin bütünlüğünü ifade eden bir kavramdır.
Çevre sağlığı tanımı ise öznel çevre yerine, varlığa yüklenerek onun, çevresel
etkenlere karĢı korunması hali ve çevresel etkenlerin ona entegre edilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Demek ki çevre sağlığı, varlığın; olumsuz olarak tarif edilen her türlü
çevresel etkene karĢı korunması ve onunla çevresel etkenleri belirlenen kriterlere uyumlu
olarak bir arada tutma hizmetidir. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyen
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin ne olduğunu ve nasıl kontrol
edilebileceklerini inceleyen bilim dalıdır. Çevre sağlığı, toplumların sağlık düzeyini önemli
ölçüde etkilemektedir. Toplumların sağlık düzeylerinin geliĢmiĢliği ise değiĢik göstergelerle
ölçülebilmektedir. Bunlar sağlık elemanına düĢen nüfus, yatak baĢına düĢen hasta, hastalık,
ölüm olayları ve nedenleri gibi parametrelerin genel olarak alan üzerindeki dağılımıdır. Kimi
bilim adamları, çevre sağlığı terimi yerine çevre sanitasyonu terimini kullanmaktadırlar.
Aslında çevre sanitasyonu terimi çevre sağlığına göre daha kapsamlı anlam taĢımakta olup
kiĢinin fiziksel çevresinde bulunan ve onun bedensel geliĢmesini sağlığını ve yaĢam
süresince olumsuz yönde etkileyen tüm etmenlerin kontrolü olarak tanımlanmaktadır.
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Sonuç olarak yapılan bu iĢler, genel anlamda toplum sağlığının korunmasını
amaçlamaktadır. Bu da koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer almaktadır. Bu hizmetler
çevreye ve kiĢiye yönelik olarak iki bölümde incelenmektedir. Çevreye yönelik hizmetlerin
amacı; çevrede sağlığı olumsuz yönde etkileyen biyolojik fiziksel ve kimyasal etmenleri yok
ederek bu etmenlerin bireyler üzerindeki etkilerini inceleyip çevreyi sağlıklı duruma
getirmektir.

2.2. Çevre ve Halk Sağlığı
Sağlığın korunması için bir yandan koruyucu sağlık hizmetleri kiĢiye yönelik olarak
uygulanırken (kiĢi direncini arttırmak için yeterli ve dengeli beslenme, aĢılama, sağlık
eğitimi, erken tanı ve tedavi) bir baĢka önemli nokta da çevreye yönelik koruyucu
uygulamalardır. Bunlar;


Hastalık etkenlerinin oluĢumunu önlemek

Hastalık etkenlerinin oluĢumunu önlemek için aĢağıdaki iĢlemler Ģunlardır:





Kanser yapıcı maddeleri kontrol altına almak ve kullanılmasını önlemek,
Olumsuz fizik etkenlerini en az düzeye indirmek,
Sosyal çevrede olumsuz koĢulları ortaya çıkarmak ve kontrol altına
almaktır.

Hastalık sebeplerini çevre sağlığı bakımından zararsız hâle getirmek

Hastalık sebeplerini çevre sağlığı bakımından zararsız hâle getirmek için aĢağıdaki
iĢlemler Ģunlardır:






Atıkların kontrolü yönünde gerekli her türlü tedbirlerin alınması,
Kanalizasyon sistemlerinin bütün konut alanlarını kapsaması, düzenli
çalıĢması ve arıtma tesisleri ile sonlanması,
Çöplerin uygun biçimde toplanması, uygun alanlarda depolanması ve yok
edilmesi,
Endüstriyel atıklar için toplama-arıtma tesislerin kurulmasıdır.

Hastalıkların yayılmasını önlemek

Hastalıkların yayılmasını önlemek için aĢağıdaki iĢlemler Ģunlardır:





Kirli suların arıtılması, dezenfeksiyonu,
Besinlerin sanitasyonu,
Hastalık taĢıyıcı haĢerelerle mücadele,
Hastalık aracı olan hayvanlar ile mücadele edilmesidir.
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Sağlık yönünden risk altında olan kiĢi, grup ya da kitlelerin eğitimi

Hızlı kentleĢmeyle birlikte, artan kentli nüfusun birinci basamak sağlık hizmeti
talebini karĢılayacak, etkin bir model geliĢtirilerek sağlık sistemi kurulmalıdır.
Çevresel risk faktörlerinin azaltılması için sektörler arasında iĢ birliği programları
geliĢtirilmeli, yerel ve merkezi yönetimler tarafından, çevre sağlığı hizmetleri yeterince
güçlendirilmelidir.

2.2.1.Çevre Eğitimi
Anayasamızın 56. m addesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama
hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek devletin ve vatandaĢın ödevidir" denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması
ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaĢlara çeĢitli görevler
düĢmektedir. Ülkemizde, bugün ortaya çıkan sorunların ana nedenlerinden birisi, bilgi
edinme ve bilinçlenmede karĢılaĢılan eksikliklerdir.
Çevre bilinci; bireylerin veya toplumların çevreyle, dengeli bir Ģekilde iliĢkilerde
bulunabilmesi için sahip olması gereken davranıĢ, tutum ve düĢünce Ģekline denir. Bunun
temelinde, insanların çevreyi tahrip etmeden, ondan yararlanma ilkesi yatmaktadır. Çevre
bilincine sahip olmayan bir insan, yaĢadığı dünyayı kendisinden sonra baĢkalarının da
kullanacağını idrak edemez. Toplumun tüm kesimlerini; çevre konusunda bilgilendirmek,
bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranıĢ değiĢiklikleri kazandırmak ve sorunların
çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak, çevre eğitiminin temel hedefleridir.
Çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karĢı tepki
oluĢturacak, bireysel çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düĢünülemeyeceği gerçeğini
kavratacak bir eğitim yöntemi uygulanmalıdır.
Çevre eğitimi, yalnız bilgi vermek ve sorumluluk hissi oluĢturmakla kalmamalı, insan
davranıĢını da etkilemelidir. Bunun için eğitim çalıĢmalarında, iĢitsel ve görsel materyaller
ile uygulamaya ağırlık verilmelidir.
Çevrenin korunması, geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi konularında gösterilen çabaların
amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaĢamalarının sağlanmasıdır. Bunu
sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve
geliĢtiren de insandır. Günümüzde çevre bilinci, sağlıklı bir çevrede yaĢamayı, temel insan
haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür.

2.3. Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görevleri
Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin verilmesinde, önemli rol oynayan sağlık
personelinden biri de çevre sağlığı teknisyenidir. Çevre sağlığı teknisyeni, atıklar,
kemiriciler, vektörler, su, gıda, hava, endüstri ve toplu yaĢanan yerlerin sağlık kontrollerini
yapan, ruhsatlandırma iĢlemleri ile iyileĢtirme metot ve tekniklerini uygulayan, sağlık
eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.
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Çevre sağlığı teknisyeni; mevcut mevzuat ve almıĢ oldukları eğitime göre, insan
sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre Ģartlarını düzeltme ve
iyileĢtirme tedbirlerini uygulayan; gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen
mesleki eğitim almıĢ kiĢidir.
Çevre sağlığı teknisyeninin görevlerini ana baĢlıklar hâlinde Ģöyle özetleyebiliriz.











Gıda hijyeni ile ilgili görevleri
Su hijyeni ile ilgili görevleri
Hava hijyeni ile ilgili görevleri
ĠĢ yeri ve konutların sağlık yönünden denetim görevleri
Kemirici ve haĢarat denetim görevleri
Mezarlık denetimi ve ölü taĢınmasıyla ilgili görevleri
BulaĢıcı hastalıklarla ilgili görevleri
Belediye görevleri (Bulunduğu yerde belediye ile koordineli olarak çalıĢır.)
ArĢiv görevleri
Eğitim görevleri

2.4. ÇalıĢma Programları Hazırlamak
Program kelimesi sözcük anlamı olarak belirli Ģartlara ve düzene göre yapılması
öngörülen iĢlemlerin bütünü anlamına gelmektedir. BaĢka bir deyiĢle program insanlara ne
yapması gerektiğini söyleyen bir komutlar dizisidir.
Koruyucu sağlık hizmetlerinden olan çevre sağlığı hizmetlerinin düzenli, planlı olarak
verilmesi çevreden kaynaklanan sağlık sorunlarını ortadan kaldırıp, halkın sağlık seviyesinin
yükselmesine katkıda sağlayacaktır.
Toplumdaki çevre sağlığı problemlerinin çözülmesinde kendi görev alanı ve mevzuata
çerçevesinde uygun olarak gerekli yöntemleri planlamaktır. Örneğin; görev bölgesindeki
içme ve kullanma suları ile ilgili çalıĢmaların planlanması ve çalıĢmalarını bu plana göre
yapılması aklımıza gelmelidir. Ġster özel sektör isterse kamu sektöründe çalıĢılsın yapacağı
iĢlerin planlı olması hedef, amaçların açıkça ortaya konması, sonuçların değerlendirilmesi,
oluĢabilecek problemlere karĢı çözümler ortaya koyarak beraberinde amaçların
gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır.

2.4.1. ĠĢ Programı Hazırlama Teknikleri
Planlama, bir iĢin optimum süre ve maliyet ile gerçekleĢtirilebilmesi için, çalıĢma ile
ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından, iç ve dıĢ sınır koĢulları
çerçevesinde zamana bağlı olarak koordine edilmesi iĢlemidir.
Ana prensip, insan zekâsı yardımı ile günlük hayatta yapılan iĢlerin metodik olarak
değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir.
Belirli bir zamanda tamamlamak zorunda olduğumuz iĢleri hangi sıra ile ve nasıl
yapacağımızı düĢünür karar verir uygularız. Yapılacak iĢler, az sayıda, karmaĢık olmayan,
her gün karĢılaĢılan, standart iĢler ise kararlar kolaylıkla verilebilir.
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Ancak iĢlerin sayısı ve aralarındaki iliĢkiler artarak karmaĢık bir hâl alması
durumunda bunları en uygun biçimde gerçekleĢtirmek zorlaĢır.
ĠĢte bu gibi hâllerde, önce söz konusu iĢlerin bir dökümünü yapmak ve bunları
öngörülen hedefe ve mevcut koĢullara uygun bir biçimde planlamak gerekir.

2.4.2. ÇalıĢma Planları Hazırlama
ÇalıĢma Planı: Herhangi bir proje veya çalıĢmada belirlenen hedeflere ulaĢmak için
yapılacak çalıĢmaları detaylı bir biçimde planlamaya yarayan listedir. BaĢka bir ifade ile
yapılacak iĢler için önceden hazırlanmıĢ tasarı, program çalıĢma yönergesi olarak ifade
edebiliriz.
ÇalıĢma planının faydaları Ģunlardır:






Bütün üyeler uygulama planındaki beklentileri paylaĢır ve planlanan hedeflere
ulaĢmak için yapılacak çalıĢmalara katılırlar.
Hem çalıĢma grubundaki bütün üyeler hem de grup dıĢındakiler, iĢin istenilen
biçimde gerçekleĢtirilmesi için kendilerine düĢen görevin önemini görebilirler.
Yapılması düĢünülen çalıĢmalarda bazı noktaların dikkatten kaçması bazılarının
da gereksiz yere tekrarlanması riski azalır.
Hem çalıĢma grubundaki bütün üyeler hem de grup dıĢındakiler, planlanan
hedeflere ulaĢmada kendilerine düĢen sorumluluğun bilincine varır.
Yapılacak çalıĢmaların detaylı bir Ģekilde belirlenmesi ve bunların kimler
tarafından gerçekleĢtirileceğinin ortaya konması fikirlerin gerçekleĢtirilebilmesi
olasılığını artırır.

ÇalıĢma planının hazırlanması







ÇalıĢma planı formu üzerinde, detaylandırılacak iĢin yapılması çalıĢmaları
belirlenir.
Yapılacak çalıĢmaların baĢarıya ulaĢması için tamamlanması gerekli çalıĢma
basamakları listelenir.
Her basamak için çalıĢmanın baĢlama tarihi, hedeflenen bitiĢ tarihi, kullanılacak
kaynaklar ve sorumlu kiĢi/kiĢiler listelenir.
Planlanan çalıĢmadan beklenen yararlar belirlenir.
Her basamaktaki çalıĢma bitirildiğinde yapılan çalıĢmanın tamamlanma tarihi
kaydedilir.
Eğer ek basamaklar belirlenir ise bunlar da çalıĢma planına eklenir.

ÇalıĢma planı hazırlamada dikkate alınacak konular
ÇalıĢma gurupları tarafından uygulanacak çalıĢmaların amaca uygun olarak
planlanabilmesi için bu basamakta çeĢitli etmenlerin dikkate alınması gereklidir. Bilinmelidir
ki; en mükemmel plan bile uygulamaya geçirilemez ise bir değer taĢımaz. O hâlde; çalıĢma
planı hazırlanırken bunların uygulanabilirliklerinin de dikkate alınması gereklidir. Bunun
için Ģunlar unutulmamalıdır:
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Her çalıĢma planının, hedeflenen amaca en kısa yoldan, en az zaman, iĢgücü ve
maliyet ile ulaĢtırabilecek Ģekilde hazırlanması ile planın uygulanabilirliği artacaktır.
Yapılan planda, hedef alınan amacın açık ve net olması, herkes tarafından paylaĢılan bir
özellik taĢıması, izlenecek stratejilerin önceden belirlenmesi, kullanılacak kaynakların
hazırlanması ve uygulamadan sorumlu kiĢilerin görevlendirilmelerinin yapılması planın
uygulamadaki baĢarısını artırır.
Her bir çalıĢma alanı için ayrı ayrı çalıĢma planı hazırlanır. Bu nedenle çalıĢma
planlarının sayısı bir çalıĢma grubundan diğerine değiĢebilir. Ayrıca, grubun planladığı
çalıĢmaların uygulanmasında her ne kadar sorumlu kiĢi veya kiĢiler önceden belirlenecek
olsa da, bütün çalıĢmalar iĢ birliği içinde yürütüleceği için herkes çalıĢmanın baĢarısından
sorumludur.
Etkin çalıĢma planlarının hazırlanmasında öngörülen bir baĢka konu da, planlama
aĢamasında çalıĢılan kurumun fiziki kaynaklarının ve insan gücü kaynaklarının önceden
dikkate alınmasıdır. Her çalıĢma planında mutlaka kullanılacak parasal kaynakların, zamanın
ve hatta gerekli ekipmanların önceden belirlenmesidir. Yapılması planlanan çalıĢmanın
kimin sorumluluğunda yürütüleceğinin önceden belirlenmesi ile uygulamadaki karıĢıklıklar
ortadan kalkar ve çalıĢma planlanan zamanda sonuçlanır. Bu inceliklerin dikkate alınması ile
planın uygulamadaki baĢarısı artacaktır.
ÇalıĢma planları hazırlanırken dikkate alınması gerekli diğer bir konu da hedeflerin
belirlenmesidir. En ideal hedefler bile ulaĢılamadığında önemini kaybeder. O hâlde; küçük
de olsa ulaĢılabilecek gerçekçi hedeflerin ortaya konması ve bunlara ulaĢma yollarının
önceden düĢünülmesi yararlı olacaktır.
Planlanan ve uygulaması yapılan çalıĢmaların ne ölçüde hedeflenen amaçlara ulaĢtığı
ölçülecektir. ÇalıĢma planları hazırlanırken bu basamakların da dikkate alınarak
değerlendirme ölçütlerinin önceden hazırlanması yararlı olacaktır. Hangi ölçütlere göre
hedeflenen amaca ulaĢılıp ulaĢılamadığının planlama yapılırken düĢünülmesi planın
geçerliliğini artıracaktır.
Planlama, basitten karmaĢığa bütün çalıĢmaların ilk basamağı olmasına ve
uygulamanın baĢarısının, planlamanın baĢarısına bağlı olması gerçeğine rağmen, bilinmelidir
ki; planlamacılar, planlama süreci boyunca birçok engel ve güçlüklerle karĢılaĢacaklardır.
ÇalıĢma gruplarına fikir vermesi amacı ile planlamada karĢılaĢılabilecek bazı engeller
ve bunların aĢılması için izlenebilecek bazı stratejiler aĢağıda örnek olarak verilmiĢtir. ġunu
da unutmamak gerekir ki, bunlar karĢılaĢılabilecek engellerin tamamı değildir. Kurumun
içinde bulunduğu çevre Ģartları, toplumun ihtiyaçları, insanların beklentileri ve kurum
personelinin özelliklerine göre karĢılaĢılabilecek birçok baĢka engel olabilir. Zaman içinde
planlamacıların deneyimleri arttıkça karĢılaĢılan engellerin daha hızlı aĢıldığı ve zorlukların
üstesinden daha kolay gelindiği görülecektir.
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Örnek Su Sanitasyon ÇalıĢma Programı
Amaç
Halka sağlıklı su temini sağlamak
Kapsam
Amaç doğrultusunda kirlenme riski olan su noktalarının ve Ģebekesi
olmayan köy sularının dezenfeksiyonunu yapmak
ÇalıĢma Ekibi
Ġlçe merkezlerinde çevre sağlığı teknisyenlerinin katıldığı en az iki
kiĢiden oluĢan gezici su sanitasyon mobil ekibi
ÇalıĢma Stratejisi
Kritik noktalar; okullar, camiler, köy depoları, çeĢmeler, isale
hatları, ev bahçelerinde umuma açık kullanılan kuyuları vb. belirlenecek.
Örneğin, Ģehir Ģebeke suyu olmayan köylerden baĢta Dolun,
KaraçaĢar, Balçıkhisar, , Hasanlar, Selviler, Demirkıran, Demircioğlu,
Konak, Koçlar ve Çamlıca köyü, yerleĢim yerlerine klor takviyesinde
öncelik verilecek.
.
ÇalıĢma Periyotları
ÇalıĢmalar ilçelerde hemen baĢlatılacaktır. OluĢturulan ekipler,
oluĢturulan ve risk noktalarını içeren program doğrultusunda, 12 saat hafta
sonu dâhil kesintisiz Ģekilde, ………………. tarihine kadar
sürdürülecektir.
ÇalıĢma Tekniği
Kireç kaymağı veya klor tabletleriyle klorlama yapılacak.
Komparatör cihazıyla sudaki serbest klor tespiti yapılacak.
Gerekli görülen noktalardan mikrobiyolojik yönden numune
çalıĢması yapılacak.
Genel Kurallar
Ġlçelerde hazırlanacak su sanitasyon programı çerçevesinde
öncelikle ekipler oluĢturulacaktır. Personel ve araç plakaları hakkındaki
form doldurulup gıda ve çevre kontrol Ģubesine gönderilecektir. Kiritik
noktalar ile diğer çalıĢma noktalarını belirten listeler oluĢturulacaktır.
Belirlenen noktaların nasıl, ne zaman klorlanacağı ile ilgili ekteki su
sanitasyonu takip programı formu hazırlanarak, 7 günlük sürelerde gıda
ve çevre kontrol Ģube müdürlüğüne gönderilecektir.
Su sanitasyon mobil ekipleri kirlenme riski yüksek kritik noktalarda
program dâhilinde klorlama yapacaktır.
Kirlenme riski yüksek kritik noktalardan belirli aralıklarla
numuneler alınarak mikrobiyolojik analizler için halk sağlığı
laboratuvarlarına gönderilecektir.
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Okul sağlığı program çalıĢmaları kapsamında okul su depolarının
dezenfeksiyon çalıĢmalarına titizlikle riayet edilecektir.
Özel ve Tüzel KiĢiliklerle ĠĢ birliği
ġebeke olmayan yerlerde köy muhtarlarıyla toplantı yapılacak, köy
depoları ve kuyuların periyodik olarak klorlanmasının sağlanacak, bu
imkânın olmadığı durumda gerektiğinde suların kaynatılarak içilmesi
konusunda, halkın eğitilmesine yönelik ilçe merkezlerinde çalıĢmalar
yapılacaktır.
Okul müdürlerine çalıĢma programı hakkında bilgi verilecek.
Müftülüklere ve cami dernekleri yönetimine, çalıĢmalar hakkında
bilgi verilecek gerektiğinde ortak çalıĢmaya gidilecektir.
ġehir Ģebeke hattı olan ilçelerin bu dağıtım noktasının ana dağıtım
depolarındaki klorlama oranları devamlı takip edilecektir. ġebeke
sularında su kesintilerinden sonra mikrobiyolojik kontaminasyon riski
arttığı için, Ģebeke suyu yeniden tüketime verildiği zaman süper klorlama
yapılması ve dinlendirilmesine müteakip tüketime verilmesi sağlanacaktır.
Bağırsak enfeksiyonları takibi için ilçe sağlık grup baĢkanlığı yaz
ayları boyunca sağlık ocakları ve devlet hastaneleri ile devamlı irtibat
hâlinde olacaktır. Belli bir bölgeden gelecek çok sayıda hastanın tespiti
durumunda ilgili bölgede çalıĢmalar artırılacaktır.
ÇalıĢma Formları
Su sanitasyonu takip programı formu ve gezici mobil ekip
formudur.
Yürütme
Ġl merkezlerinde il sağlık müdür yardımcısı baĢkanlığında, ilçelerde
sağlık grup baĢkanlığında yürütülecektir. ÇalıĢmaların koordinasyonu gıda
ve çevre kontrol Ģube müdürlüğünce sağlanacaktır.

Tablo 2.1: Örnek su sanitasyonu çalıĢma programı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gerekli çalıĢma ortamı sağlandığında mevzuata uygun olarak çalıĢma programı
hazırlayanız ve uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢma programı hazırlama tekniklerini
inceleyiniz.
 Çevre ve halk sağlığına yönelik program
hazırlayınız.
 Önceki yıllara ait çalıĢma planlarını
inceleyiniz.
 Bireye yönelik verilmesi gereken sağlık
eğitim hizmetlerini inceleyiniz.

 Çevre eğitimine yönelik konuları tespit
 Çevre ve halk sağlığına
ediniz.
verilmesi gereken sağlık
hizmetlerini inceleyiniz.

yönelik
eğitimi

 Çevre
sağlığı
teknisyeninin
su
güvenliğine
yönelik
görevlerini
inceleyiniz.
 Çevre sağlığı teknisyeninin görevlerini
tespit ediniz.

 Çevre sağlığı teknisyeninin gıda
güvenliğine
yönelik
görevlerini
inceleyiniz.
 Çevre sağlığına yönelik Ģikâyet ve
ihbarları değerlendirmek ile ilgili
görevlerini inceleyiniz.
 Ġl sağlık müdürlüğünün
inceleyiniz.

 Faaliyet sonuçlarını
kuruluĢlara gönderiniz.

ilgili

kurum

görevlerini

 Sağlık grup baĢkanlıklarının görevlerini
inceleyiniz.
 Sağlık
ocaklarının
inceleyiniz.

görevlerini

 Ġl tarım müdürlüğü koruma kontrol Ģube
müdürlüğünün görevlerini inceleyiniz.

43

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Çevre koruma;
I. Ekolojik dengenin kurulması
II. Havada, suda, toprakta kirliliğinin ve bozulmalarının önlenmesi
III. Çevrenin iyileĢtirilmesi çalıĢmalarını ifade eder.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız II

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, çevre ve halk sağlığına yönelik, hastalıkların
yayılmasını önlemeye yönelik bir uygulama değildir?
A) Kirli suların arıtılması (dezenfeksiyon)
B) Besinlerin sanitasyonu
C) Hastalık taĢıyıcı haĢereler ile mücadele
D) Hastalık aracı olan hayvanlar ile mücadele
E) Atıklarda enerji elde etmek

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, çevre sağlığı teknisyeninin görevlerini belirleyen
düzenlemedir?
A) 3017 sayılı Sağlık Bakanlığı KuruluĢ Kanunu
B) Çevre Sağlığı Memurları Yönetmeliği
C) 1593 sayılı U.H.K
D) 5179 sayılı kanun hükmünde kararname
E) 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Ġle Ġlgili Kanun

4.

AĢağıda verilenlerden hangisi, çevre sağlığı teknisyenlerinin görevlerinden değildir?
A) Gıda hijyeni ile ilgili görevler
B) Su hijyeni ile ilgili görevler
C) Hastalıkların tedavisi ile ilgili görevler
D) Eğitim görevler
E) Hava hijyeni ile ilgili görevler
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5.

ÇalıĢma planının hazırlanması;
I. ÇalıĢma planı formu üzerinde, detaylandırılacak iĢin yapılması çalıĢmaları
belirlenir.
II. Yapılacak çalıĢmaların baĢarıya ulaĢması için tamamlanması gerekli çalıĢma
basamakları üstlenir.
III. Planlanan çalıĢmalardan beklenen yararlar belirlenir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I ve III

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Mevzuata ve çalıĢma ortamına uygun olarak yerleĢim yerlerine ait dosyalama
iĢlemlerini yürütebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Kentsel ve kırsal alan uygulamalarına yönelik verilebilecek sağlık hizmetlerini
araĢtırınız.
YerleĢim yeri krokilerin faydalarını araĢtırınız.
Ġmar planlarının önemini araĢtırınız.
Haritaların faydalarını araĢtırınız.

3. DOSYALAMA ĠġLEMLERĠNĠ
YÜRÜTMEK
3.1. YerleĢim Yeri Dosyaları Hazırlanması
YerleĢim yeri dosyalarında bulundurulacak bilgiler iki örnek olarak hazırlanacak, bir
örneği sağlık ocağı tarafından sağlık ocağı dosyasına yerleĢtirildikten sonra diğer örneği gıda
ve çevre kontrol Ģube müdürlüğüne gönderilecektir.
Hazırlanan her türlü bilgi ve belge tanzim edenlerle birlikte sağlık ocağı tabibi
tarafından imzalanacaktır.
YerleĢim yeri hakkında toplum ve çevre sağlığını etkileyen bilgi ve belgeler bu
dosyada saklanacaktır.
Ocak bölgesindeki çevre sağlığı çalıĢmaları periyodik aralıklarla sağlık ocağı tabibi
baĢkanlığında; çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru, toplum sağlığı hemĢiresi ve ebeler
ile yapılan toplantı sonucunda eğitim ve hizmet değerlendirilmesi yapılacaktır.
YerleĢim yeri hakkında il, ilçe hıfzıssıhha kurul karaları ile il çevre kurulu kararları
dosyası bulundurulması sağlanacaktır.
YerleĢim yeri dosyaları her zaman denetime hazır hâlde bulundurulacaktır.
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3.1.1. YerleĢim Yeri Dosyasında Bulundurulacak Bilgiler




YerleĢim yerinin adı: Dosya üzerine il, ilçe ve köy adlarının büyük harflerle
yazıldığı etiketler yapıĢtırılacaktır.
Ġçindekiler listesi: Dosya içinde bulunan bilgi ve belgeler bir liste hâlinde
numaralandırılacaktır.
YerleĢim yeri bilgi raporu: Raporda aĢağıdaki bilgiler yazı, tablo ve
grafiklerle gösterilecektir.



















YerleĢim yerinin coğrafi konumu: YerleĢim yerinin çevresindeki
komĢu yerleĢim yerleri harita sınırları ve yolu gösterilecektir.
Tarihi: YerleĢim yerinin bilinen tarihi, resmi kaynaklardan ya da köyün
ileri gelen kiĢileri ile yapılan görüĢmeler sonucu yazılacaktır.
Ġklimi: YerleĢim yerini iklim özellikleri açıklanacaktır.
Nüfusu: Bunun için 003 formu kullanılacaktır.
UlaĢım: YerleĢim yerini ulaĢımı rapor edilecektir.
Sosyoekonomik durumu: YerleĢim yerindeki ailelerin sosyal ve
ekonomik durumları araĢtırılıp bir rapor hâlinde hazırlanacaktır.
Eğitim: Hane halkı tespit fiĢlerinden eğitim durumları belirlenecek ve bir
tablo hâlinde gösterilecektir. Okul ve kurslar belirtilecek, halk eğitim
merkezlerinin açtığı kurslar için tanzim edilecek raporlar saklanacaktır.
HaberleĢme: YerleĢim yerinin haberleĢme durumu açıklanacaktır.
Sosyal Kurumlar: YerleĢim yerinde hayır kurumları, dernekler, spor
kulüpleri ve adları, adresleri ve faaliyet alanları rapor edilecektir.
YerleĢim yerinin sağlık durumu: Sosyal hastalıklar, ihbarı zorunlu
hastalıklar ve yerleĢim yerinin sağlık düzeyi tablo, grafik ve istatistiki
bilgiler ile belirtilir.
Sonuç ve öneriler: Rapor hâlinde yazılacak, gerektiğinde maddeler
hâlinde açıklamalarda bulunulacaktır. Bu bölüm ayrı olarak tanzim
edilecek ancak daha sonra tanzim edilecek raporların dosyaya
konulmasında meydana gelen iyileĢmeler sonrası ya da yeni durumların
tartıĢılması amacı ile dosyadan çıkarılmayacaktır.

YerleĢim yeri krokisi ya da imar planı: YerleĢim yerinin varsa imar planı
dosyaya konulacaktır. Yapılacak imar değiĢiklikleri ve mevzii imar planları da
dosyada muhafaza edilecektir. Yoksa kroki çizme tekniğine göre o yerleĢim
yerini krokisi çizilecek ve uygun Ģekilde iĢaretlenecektir.
Konut durumu ve hane halkı listesi: Aile reislerinin ev halkı tespit fiĢine
(ETF) uygun, hane sırasına göre listesi tanzim edilecektir.
Ġçme ve kullanma suyu durum raporu: YerleĢim yerindeki tüm suların
kimyasal ve bakteriyolojik numuneleri alınarak sonuç raporları dosyasına
konulmalıdır. Ayrıca yerleĢim yerinin içme ve kullanma suyunun temin edildiği
yerden baĢlayarak Ģebeke sistemi varsa bunun plan ya da krokilerle gösterilmesi
gerekir.
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Katı ve Sıvı Atık Durumu








YerleĢim yerinin tüm su temin Ģekilleri açıklanacaktır.
Varsa halk tarafından kullanılan, Ģifalı özelliği olan suyun tespiti ve ön
incelmesi yapılarak ayrı bir rapor tanzim edilecektir. Bu raporda suyun
debisi, bilinen özellikleri, halkın hangi amaçla kullandığı, etrafındaki
çevre koĢulları, yerleĢim yerlerine olan yakınlığı, uzaklığı gibi hususlar
belirlenecektir.
ġebekenin klorlanıp klorlanmadığı belirlenecektir. Klorlama Ģekli,
klorlamadan sorumlu bir görevlinin bulunup bulunmadığı, klorlama
iĢleminin düzenli bir Ģekilde yapılıp yapılmadığı ve ayrıca bu konuda
yapılması gerekli olanlar belirlenecektir.
YerleĢim yerinde halkın içme, kullanma, sulama vb. amaçlarla açtığı adi,
keson ve sondaj kuyuları belirlenerek, sonuçlar dosyada
bulundurulacaktır. Bunlara ek olarak kuyuların bir listesi
bulundurulacaktır (adresi, sahibi, biliniyorsa debisi, özellikleri vb.) .
YerleĢim yerindeki yüzme, sulama vb. amaçlı yapılmıĢ havuzların
bulunduğu yer ve sahiplerinin bir liste hâlinde aynı rapor içine
iĢlenmesine dikkat edilecektir.
YerleĢim yerine bir kaç yerden su gelmesi halinde, bu sular kroki
üzerinde belirlenerek iĢaretlenecektir.

YerleĢim yerinde, çöp ve atıkların toplanma yerinin tespiti ve imha
koĢullarının yerleĢim yerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu
husus plana iĢlenecektir.
YerleĢim yerinde bulunan kanalizasyon, durumu ve yerleĢim yeri planı ya
da krokiye iĢlenecektir. Ġzale Ģekilleri ve Ģartları belirlenecektir.
Kanalizasyonu olanlar için deĢarj noktaları ve durumu belirlenecektir.
Çevre kirliliğine olan etkileri rapor edilecektir.

Kamuya açık yer ve kuruluĢlar: Bir liste hâlinde adresi ile birlikte
belirtilecek, yeni açılanlar listeye eklenecektir.
Gıda üretim, dağıtım, depolama ve satıĢ yerleri: Bir liste hâlinde adresi ile
birlikte belirtilecek, yeni açılanlar listeye eklenecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak:
YerleĢim yerinde bulunan mezarlıklar incelenerek mevzuatın belirlediği Ģartlarda ve
mevcut durumlarının düzeltilmesi için ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içinde
çalıĢmaların yapılması ve bu çalıĢmalara ait raporlar dosyaya konulur.
Hava, su kirliliği, gürültü ve diğer çevresel problemler incelenerek, doğal çevrenin
korunması için yapılan çalıĢmalar ile tespit edilecek özel bir dosyaya konularak ilgili kurum
ve kuruluĢlara bilgi verilir.
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Su kaynaklı hastalıklarda, yerleĢim yerlerinde yapılacak filyasyon çalıĢmalarının
raporları dosyasına konulur.
YerleĢim yerlerinde yapılacak ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü inceleme,
araĢtırma konuları ile ilgili raporlar yerleĢim yeri dosyasına konulur.
Veri toplama görevi önemli, vazgeçilmez görevlerden biridir. Çünkü devlet
kaynakları, yöneticiler tarafından ihtiyaçlara göre paylaĢtırılır. Hizmetlerin planlanmasında
ve programlanmasında bu ihtiyaçların giderilmesi ve var olan sorunların giderilmesine
yönelik olarak yapılır. Bunların yapılabilmesi için güvenilir veriler gerekir. Sorunlar
sayılarla somut bir biçimde ortaya konmazsa onların çözümüne yönelik adımlar atılamaz.
Eğer kaynaktan gelen bilgiler doğru değilse, buna dayanılarak alınan önlemler yetersiz
kalacaktır.
Toplum ile ilgili veriler ve istatistiki bilgiler doğru ve güvenilir toplanmalıdır. Bu
veriler birçok kaynaktan sağlanır. Verilerin toplandığı kaynağın güvenirliği çok önemlidir.
Sağlık ocağı ve sağlık evi bölgesindeki yıl ortası nüfusun tespitleri bölge nüfusu ve yaĢ
grupları ile ilgili verilerin güncellenmesi sağlık hizmetlerinin planlamasında önemli yer tutar.
Verilerin toplanması
değerlendirilmesi yapılabilir.

ve

sorunların

belirlenmesinin

yanında

etkinliğini

3.2. Su Envanter ÇalıĢmaları
Su envanteri; bir yerleĢim yerine ait içme ve kullanma suyu durumunu gösterir
çizelgedir. Nicelik ve debi durumunun ayrıntılı olarak gösterilmesidir. Ayrıca yerleĢim yeri
krokisi üzerinde iĢaretleneceği gibi ayrı bir kroki Ģeklinde de hazırlanabilir. Burada yeraltı,
yerüstü, Ģebeke, kuyu, çeĢme, gölet, depo, sarnıç vb. ve en önemlisi de kirlenmeye neden
olabilecek odak noktaları, numune alınacak noktalar iĢaretlenerek, su ile ilgili çalıĢmalar bu
veriler üzerinden yürütülür.
Su envanter çalıĢmalarına ait dosyalarının hazırlanması ve takip edilmesi önemlidir.







Dosyaların bir örneği illerde il sağlık müdürlüğü gıda ve çevre kontrol Ģube
müdürlüğü, ilçelerde sağlık grup baĢkanlığı veya sağlık ocağı tabipliklerinde
bulundurulacaktır.
Ġl merkezi, ilçe merkezi ve köylere ait imar planlarının birer örnekleri ve
yapılacak değiĢikliklerinin en kısa zamanda dosyada yerini alması
sağlanacaktır.
YerleĢim yerindeki çevre sağlığı ile ilgili bilgilerin ve yapılan çalıĢmalar bu
dosyada bulundurulması sağlanacaktır.
Dosyaların tanzimi ve takibinden sağlık ocağı tabibi, çevre sağlığı teknisyeni
veya sağlık memuru sorumludur.
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3.3. YerleĢim Yeri Krokisi
Çevre sağlığı hizmetlerinin verilmesinde yerleĢim yerinin kroki, harita ve planlarından
yararlanılır. Harita, plan ve krokileri ilgili kurumlardan (belediye, bayındırlık il müdürlüğü,
tapu ve kadastro müdürlüğü, tarım ve il müdürlüğü vb.) temin edilerek, üzerinde çalıĢmaları
kolaylaĢtıracak iĢaretleme ve renklendirme yapılır.
Kroki; sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuĢ bakıĢı görünüĢünün
küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine denir. KuĢbakıĢı görünüĢünün
kabataslak (ölçeksiz) düzleme aktarılmasıdır.
KuĢ bakıĢı, yüksek bir yerden aĢağıya doğru bütün geniĢliği içine alabilecek Ģekilde
bakmak demektir. Kroki, günlük yaĢantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler,
ana hatları ile ölçmeden yapılır.
Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler Ģematik
olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köĢesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren
bir ok konulur.
Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca
aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaĢımıza evimizin yerini
basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın
durumunu da kroki ile gösterebiliriz.

ġekil 3.1: Yer tarifi için kullanılan kroki (Ģehir merkezi)

Hayal edilen (tasarlanan) veya mevcut olan bir yapının tamamının ya da bölümlerinin
serbest el veya cetvel ile ölçeksiz olarak çizilmesine denir.
Krokide ölçü ve ölçek aranmaz. Tek çizgi olarak çizilir. Daha çok serbest elle çizim
yapılır. Kroki, her türlü yapı, yapının bölümleri, arsa, parsel, yol, vb. yerlerde kullanılır.
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Krokiler, serbest elle ve cetvel ile olmak üzere iki Ģekilde çizilir.
Krokisi yapılacak konu etüt edilir. Kullandığımız iĢaretler kâğıdın uygun bir
bölümüne açıklanır. Açıklama yazıları tertipli bir Ģekilde yazılır.

ġekil 3.2: Köy krokisi örneği

3.4. Haritalar
Harita, yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının belirli oranlarda küçültülüp
iĢaretleĢtirilerek bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan kapalı bir
Ģekil olduğundan küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüĢüm
iĢlemi de yapılır.
Haritanın temel iĢlevi, bölgenin topografyası ya da iliĢkili diğer konularda, jeolojisi,
jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değiĢik bakıĢ açılarından ekonomisi vb.
hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten kartograf) insana
(harita kullanıcısı) yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletiĢim aracıdır.
Haritaların, ülkenin değiĢik amaçlı kalkınmasında ve taĢınmaz mal hukukunda
kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle
ülkemizde de büyük ölçekli topoğrafik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir, ya da ihale
yoluyla özel firmaların üretmesi sağlanır.
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1: 5.000 ölçeğine kadar taĢınmaz mal hukukunda hizmet verecek haritalar orijinal yer
ölçümleri ya da fotogrametrik yöntemlerle BaĢbakanlığa bağlı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü sorumluluğunda; 1:25.000 ve daha küçük ölçekli haritalar ise, Milli Savunma
Bakanlığına bağlı Harita Genel Komutanlığı yetki ve sorumluluğunda hazırlanır ve
güncellenir. Belediye hizmeti verilen yerleĢim merkezlerinde özellikle teknik alt yapı
tesislerinin projelendirilmesinde kullanılan haritalar ise yerel yönetimler tarafından, yine
özel firmalara ihale yöntemi ile hazırlanır.
Haritalar, basılı haritalar ve sayısal haritalar üzere iki gruba ayrılabilir. Sayısal harita
niteliğindeki coğrafi veriler, ulusal coğrafi veri altyapısının temel verilerini oluĢturur.
KuĢbakıĢı görünümün ölçekli düzleme aktarılmasıdır. Yeryüzünün bir bölümünün kuĢ
bakıĢı olarak çizilmesiyle elde edilen Ģekillerin harita özelliğini taĢıyabilmesi için, çizimin
belirli bir ölçek dâhilinde yapılması gerekir. Lejant (Haritalarda kullanılan iĢaret ve renklerin
ifade edildiği tablodur.) belirtilmelidir.
Haritalar:


Konularına göre haritalar


Fiziki haritalar: Yer Ģekillerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan
yaralanarak; profil çıkarılabilir, konum belirlenir, alan-uzunluk
hesaplanabilir, yerel saat farkı bulunabilir, yön tayini yapılabilir,
yükseltiler tespit edilebilir.

Resim 3.1: Fiziki harita



Siyasi (idari) haritalar: Sınırları gösteren haritalardır

Resim 3.2: Ġdari harita
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BeĢeri ve ekonomik haritalar: Nüfusun dağılıĢı, ırk, dil, dinlere göre
dağılıĢı, tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, madencilik gibi
özellikleri gösteren haritalardır.
Özel haritalar: Konunun uzmanlarınca çizilen haritalardır. Ġklim
(izoterm, izobar gibi) , turizm, deprem, toprak, karayolları ve bitki örtüsü
haritaları özel haritalara örnektir.

Resim 3.3: Ġlçe haritası



Ölçeklerine göre haritalar






Büyük ölçekli haritalar
Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‗den daha büyük olan haritalardır. En ayrıntılı
haritalardır.
Topografya
haritaları:
Ölçeği
1/20.000–1/200.000
arasında
olan haritalardır. Yer Ģekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır.
Orta ölçekli haritalar: Ölçeği, 1/200.000–1/500.000 arasındaki
haritalardır.
Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‗den daha küçük ölçekli
haritalardır.
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3.4.1. Ölçek ve Ölçek ÇeĢitleri
Bir projede görülen uzunluklarla bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki
orana ölçek denir.
Bir yerin, haritasını veya planını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem
üzerine çizilebilir. Çünkü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kâğıt bulmak
ve kullanmak olanaksızdır. Bunun için çizilecek yerleri eĢit oranlarda küçülterek çizmemiz
gerekir. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, herhangi bir yerin plan veya haritası
çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. Plan ve haritaların hepsinde ölçek
bulunur.
Ġki çeĢit ölçek vardır. Bunlar kesir ve çizgi ölçeğidir.
Harita üzerindeki uzunluk
Ölçek = ----------------------------------Arazi üzerindeki uzunluk
1/25 000, —1/300 000 veya 1: 250 000 Ģeklinde yazılan ölçeklere, kesir ölçeği denir.
Bu ölçekte küçültme oranı, payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir. Kesir ölçeğinde, harita ya
da plan üzerindeki 1 cm‘lik uzaklığın, gerçekte ne kadar olduğu paydada görülür.
Örneğin, bir planın köĢesinde "Ölçek: 1/100" olarak yer almıĢ olsun. Bu kesir ölçeği,
gerçek uzunlukların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir.
100 cm'lik gerçek uzaklık, plânda, 1 cm'lik uzunlukla gösterilmiĢ demektir. Ölçekten
yararlanılarak iki yer arasındaki gerçek uzaklıklar hesaplanmaktadır. Örneğin, 1/3 000 000
ölçekli bir haritada iki Ģehir arasındaki uzaklık 8 cm olsun. Bu iki Ģehrin birbirine olan
gerçek uzaklığını Ģu Ģekilde bulabiliriz:
Gerçek uzaklık = Haritanın ölçeği x Haritadaki uzunluk
3 000 000 x 8 = 24 000 000 cm = 240 km'dir.
Kesir ölçek, kesirlerle ifade edilen ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her
zaman cm ile ifade edilir.
Çizgi ölçek, çizgilerle ifade edilen ölçeklerdir. Bu ölçekte çentikler arasındaki uzaklık
farkı birbirine eĢittir. Çizgi ölçeği, haritanın bir köĢesinde çizgi ile gösterilir. Çizgi ölçeği,
haritadaki küçültme oranına göre, eĢit bölümlere ayrılıp üzerine rakamlar yazılarak
oluĢturulmaktadır.

Ölçek rakamından, plan veya haritası yapılan yerlerin, gerçek ölçülerinin ne kadar
küçültüldüğünü anlarız.
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3.5. Planlar
Plan; bir iĢin, bir yapıtın gerçekleĢtirilmesi için uyulması tasarlanan düzendir. Bir
kentin, bir yapının, bir makinenin çeĢitli bölümlerini gösteren çizimdir. Belli kurallar
doğrultusunda çizilir ve çevre sağlığı hizmetlerinin planlamasında ve hizmetin
götürülmesinde faydalanılır.
Ġmar planı: Ġmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve
düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren üzerine
kadastro durumu da iĢlenmiĢ plana uygulama imar planı denir. Nüfusu 10.000‘i aĢan
belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar iĢleri
bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca saptanan
belediyelerin, imar kanunu uyarınca yaptırmak ile yükümlü oldukları fiziksel plandır.
Ġmar planları, nazım planı ve uygulama planı olmak üzere iki türlüdür.


Nazım imar planı

Onaylı hâli hazır haritalar üzerine varsa kadastro durumu iĢlenmiĢ olan, varsa bölge ve
çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanıĢ
biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde
yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini,
ulaĢım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar
planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı
bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.


Uygulama imar planı

Onaylı hâli hazır haritalar üzerine varsa kadastro durumu iĢlenmiĢ olan ve nazım imar
planına uygun olarak hazırlanan ve çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve
düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak
uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte
düzenlenen raporu ile bir bütün olan plandır.
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Resim 3.4: Uygulama imar planı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mevzuata ve çalıĢma ortamına uygun olarak yerleĢim yerlerine ait dosyalama
iĢlemlerini yürütünüz.
ĠĢlem Basamakları

 YerleĢim yeri
hazırlayınız.

ile

ilgili

Öneriler
 YerleĢim yerlerine ait hazırlanmıĢ
dosyaları inceleyiniz.
dosya
 Önceki yıllara ait hazırlanmıĢ dosyaların
içeriklerini inceleyiniz.
 YerleĢim yerlerinin coğrafi konumlarını
inceleyiniz.
 YerleĢim yerinin iklim yağısı, nüfus
yapısı, haberleĢme ve sosyal kurum
yapısını inceleyiniz.
 YerleĢim yerinin krokisini inceleyiniz.

 YerleĢim yerinin konut durumu ve hane
 YerleĢim
yeri
dosyasında
halkı durumunu inceleyiniz.
bulundurulabilecek
bilgileri
tespit
 YerleĢim yerinin içme-kullanma suyu
ediniz.
durumu raporunu inceleyiniz.
 YerleĢim yerinin katı-sıvı atık durumunu
inceleyiniz.
 Gıda üretim, tüketim
yerlerini inceleyiniz

ve

dağıtım

 YerleĢim yerinin kamuya açık yer ve
kuruluĢları inceleyiniz.
 YerleĢim yerinin yeraltı su durumunu
inceleyiniz.

 Su envanter çalıĢmalarını yürütünüz.

 YerleĢim yerinin yerüstü su kaynaklarını
inceleyiniz.
 YerleĢim yerinde, suyun kirlenme odak
noktalarını inceleyiniz.
 YerleĢim
yerinde,
su
numunesi
alınabilecek noktaları inceleyiniz.
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 Konularına göre hazırlanmıĢ haritaları
inceleyiniz.
 Ölçeklerine göre hazırlanmıĢ haritaları
inceleyiniz.

 YerleĢim yeri krokisini, harita ve
planlarının ilgili kurumlardan temin  Büyük, orta ve küçük ölçekli haritaları
ediniz.
inceleyiniz.
 Nazım
imar
inceleyiniz.

planı

örneklerini

 Mevzi imar plan örneklerini inceleyiniz.
 Ġl sağlık müdürlüğünün
inceleyiniz.
 Faaliyet sonuçlarını
kuruluĢlara gönderiniz.

ilgili

kurum

görevlerini

 Sağlık grup baĢkanlıklarının görevlerini
inceleyiniz.
 Sağlık
ocaklarının
inceleyiniz.

görevlerini

 Ġl tarım müdürlüğü koruma kontrol Ģube
müdürlüğünün görevlerini inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilenlerden hangisi, yerleĢim yeri için hazırlanacak dosyada bulundurulması
gereken bir bilgi değildir?
A) YerleĢim yerinin adı
B) YerleĢim yerinin coğrafi konumu
C) Soysa ekonomik durumu
D) Sosyal kurumlar
E) Tüketim alıĢkanlıkları

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, yerleĢim yeri dosyasında bulundurulacak sosyal
kurumlarla ilgili bilgilerden değildir?
A) Kamu kurumları
B) Vakıf kurumları
C) Dernekler
D) Spor kulüpleri
E) Kültürel yardımlaĢma dernekleri

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, bir yerleĢim yerine ait içme ve kullanma suyu
durumunu gösterir çizelgedir?
A) Harita
B) YerleĢim yeri krokisi
C) Su envanteri
D) Plan
E) Ölçek

4.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su envanteri krokisinde bulunması gereken bir bilgi
değildir?
A) YerleĢim yerinin gıda dağıtım ve depolama yerleri
B) Yeraltı su durumu
C) Yerüstü su durumu
D) Kirlenmeye neden olabilecek odak noktaları
E) Numune alınabilecek noktalar

5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, kuĢ bakıĢı görünüĢünün küçültülerek, ölçüsüz olarak
düzlem üzerine çizilmesidir?
A) Su envanter çalıĢması
B) Harita
C) Plan
D) YerleĢim yeri krokisi
E) Resim
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6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, konularına göre hazırlanmıĢ haritalardan değildir?
A) Fiziki haritalar
B) Topografya haritaları
C) Siyasi (idari) haritalar
D) BeĢeri ve ekonomik haritalar
E) Özel haritalar

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.

60

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
1.

Bir yönetim olayından söz edilebilmesi için;
I. Her Ģeyden önce insanların varlığı gereklidir.
II. Bu insanların iĢ birliğinin sağlanması gereklidir.
III. Sağlanan iĢ birliğinin belirli bir amaca yöneltilmesi gereklidir.
Yanda verilen ifadelerin hangisi doğrudur?
A) I,II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
E) I ve II

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, etkili bir yönetimin iĢlevlerinden değildir?
A) Planlama
B) Haritalama
C) Örgütleme
D) Yönlendirme
E) Denetleme

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, planlamaya iliĢkin ortak bir unsur değildir?
A) Gelecek ile ilgilidir
B) Bir karar sürecidir
C) GeçmiĢ ile ilgilidir
D) Dinamik bir süreçtir
E) Süreklilik gerektiren bir süreçtir

4.

AĢağıda verilenlerden hangisi, bir bölgeyi sağlık yönünden tanınmasına yönelik bir
özellik değildir?
A) Nüfusun yaĢ grubu, cinsiyet ve yerleĢim yerlerine dağılımı
B) Doğurganlık durumu
C) Hastalık durumu
D) YerleĢim özellikleri
E) Sağlık enformasyon sistemi durumu

5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, ideal bir örgütlenmenin sahip olması gereken
özelliklerden değildir?
A) HiyerarĢik bir yapı, emir-komuta zinciri kurulmalı
B) ĠĢ bölümü açık ve net olmalıdır
C) ÇalıĢanlara yol gösterilecek kurallar bozulmalı
D) KiĢilerin yapılarına bağımlı bir iliĢki düzeneği kurulmalı
E) Tamamen teknik bilgi ve yeterliğe dayanan istihdam sağlanmalı

61

6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden
değildir?
A) BağıĢıklama
B) Ġlaçlama
C) Sağlık eğitimi
D) Erken tanı ve tedavi
E) Besin kontrolü

7.

AĢağıda verilenlerden hangisi, bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum
sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının bin ile çarpınması ile bulunan
hızdır?
A) Kaba ölüm hızı
B) Toplam doğurganlık hızı
C) Kaba doğum hızı
D) Doğumdan beklenen yaĢam süresi
E) Nüfus artıĢ oranı

8.

AĢağıda verilenlerden hangisi, belli bir anda belli bir nüfustaki eski ve yeni vakaların,
mevcut olayların veya durumların sayı ile ifadesidir?
A) Ġnsidans
B) Prevelans
C) Surveyans
D) Etkinlik ve verimlilik
E) Kapsama düzeyi

9.

AĢağıda verilenlerden hangisi, çevre ve halk sağlığına yönelik faliyetler içeren bir
kurul değildir?
A) Etik kurulu
B) Ġl ve ilçe hıfzıssıhha kurulu
C) Ġçme – kullanma suları ile ilgili kurullar
D) Mahalli çevre kurulu
E) Gayrisıhhi iĢletmeler ile ilgili inceleme kurulları

10.

AĢağıda verilenlerden hangisi, ölçeklerine göre hazırlanmıĢ haritalardan değildir?
A) Büyük ölçekli haritalar
B) BeĢeri ve ekonomik haritalar
C) Orta ölçekli haritalar
D) Küçük ölçekli haritalar
E) Topografya haritaları

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
E
D
A
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
B
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

E
A
C
A
D
B

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
D
D
E
C
B
A
B
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