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MODÜLÜN ADI  Çevre Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme 

MODÜLÜN TANIMI  

Öğrenme yöntem ve tekniklerini, sağlık eğitimi, iĢletme ve 

çalıĢanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve çevre 

sağlığına yönelik bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Çevre sağlığı hizmetlerine yönelik bilgilendirme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 
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Mevzuat doğrultusunda, çevre sağlığı hizmetlerine yönelik 

bilgilendirme yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Gerekli donanım sağlandığında öğrenme yöntem ve 

tekniklerini uygulayabileceksiniz. 
2. Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmetleri ve çevre 

sağlığına yönelik bilgilendirme yapabileceksiniz. 

3. ĠĢletmede, iĢveren ve çalıĢanlara yönelik bilgilendirme 

yapabileceksiniz. 
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DONANIMLARI 
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diğer eğitim materyalleri 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yirminci yüzyılın son on yılında geliĢen enformasyon ve internet, gezegenimizi 

Ģimdiye kadar hiç olmadığı kadar bir bütün hâline getirmiĢ ve bir iletiĢim devrimi 

yaĢanmıĢtır. 

 

Endüstri devrimi ile birlikte gezegenimizde üretilen malların çeĢidi ve miktarı Ģimdiye 

kadar hiç görülmedik Ģekilde artmıĢtır. Dünyamız endüstriyel üretim-tüketim iliĢkilerinin bir 

sonucu olarak tehlikeli bir biçimde kirlenmekte ve ısınmaktadır. O hâlde çevre sağlığı, halk 

sağlığı ve güvenliği çalıĢanların ve faaliyet gösterilen bölge halkının çevre, sağlık ve 

güvenlikle ilgili çevresel riskleri en aza indirme gayreti içinde hareket edilmelidir. 

 

Ġnsanın toplum yaĢamına uyum sağlaması, iyi bir insan ve vatandaĢ olabilmesi 

eğitimle sağlanır. Bir toplumun geliĢmesi, kalkınması ve çağdaĢ uygarlık düzeyine ulaĢması 

eğitimle mümkün olur. Ġnsan öğrenerek kendisini geliĢtirir; yeteneklerini hem kendi kullanır 

hem de toplumun hizmetine sunar. 

 

Ekolojik ağın bir noktasındaki küçük bir bozulma uzak bir noktada ve ileri bir 

dönemde çok büyük etkilerle kendini gösterebilir. Çevre sorunlarının etkileri ve etkilerin 

aciliyeti toplumu oluĢturan bireylerin bilgilerinin, bilinçlerinin, tutumlarının ve tavırlarının 

önemini artırmaktadır. KirlenmiĢ bir gezegende yaĢayan hiçbir canlının trajik bir sondan 

kurtulma Ģansı bulunmamaktadır. Ġnsan hem bu kirliliğin sorumlusu hem de kirliliği 

durdurabilecek yaĢanası bir dünyayı kurabilecek tek canlı türüdür. 

 

Günümüzde yaĢanan çevre sorunlarının çözümü incelendiğinde, sürdürülebilir 

kalkınmanın temel ilkesi olan kirletmemek ve gelecek kuĢaklara sağlıklı yaĢam 

sürdürebilecekleri bir ortam bırakılması yatmaktadır. 

 

Bizler ortak davranıĢ biçimi geliĢtirdikçe, ortak yaĢam alanlarımız kimliğini ve 

kimyasını çok daha hızlı ve sağlıklı bir değiĢimle güçlendirecektir. Bundan hiç kuĢkumuz 

bulunmamaktadır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gerekli donanım sağlandığında öğrenme yöntem ve tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Eğitimin toplumsal temellerini ilgili kaynakları tarayarak araĢtırınız. 

 Eğitimin felsefi temellerini ilgili kaynaklardan araĢtırınız. 

 Eğitimin psikolojik temellerini ilgili kaynaklardan araĢtırınız. 

 Eğitimin ekonomik temellerini ilgili kaynaklardan araĢtırınız. 

 Eğitimin yönetsel temellerini ilgili kaynaklardan araĢtırınız. 

 

1. ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ 
 

1.1. Eğitim 
 

Toplumlar yaĢamlarını devam ettirebilmek için eğitime ihtiyaç duymuĢlardır. Ġnsan 

eğitimsiz yaĢayamaz. YaĢamını sürdürmek için insanın doğuĢtan getirdiği hemen hiçbir 

davranıĢı yoktur. Emme, solunum, tutunma gibi birkaç tepkisinin dıĢında insan hemen her 

davranıĢını öğrenmek zorundadır. BaĢkalarının etkisi, kılavuzluğu olmadan insanın kendi 

kendine öğrendiği davranıĢları vardır. Ama bunların sayısı baĢkalarının etkisi, kılavuzluğu 

ile öğrendiklerinden çok daha azdır. Ġnsan, davranıĢlarının çoğunluğunu baĢkalarının etkisi 

ile öğrendiğinde baĢkalarınca eğitiliyor demektir. DavranıĢların çoğunluğunun baĢkalarından 

öğrenilmesi ise ömür boyu sürer. Böylece insan yaĢam boyu eğitim sürecinin içinde bulunur. 

 

Bugünkü modern yaĢamda eğitimin ne kadar önemli olduğu herkes tarafından 

bilinmektedir. 

 

Eğitim sözcüğü 1940’lardan beri dilimize yerleĢen bir terimdir. Bu tarihten önce 

“eğitim” yerine Arapça “terbiye” sözcüğü kullanılırdı. Günümüzde eğitim terimi, yazı 

dilinde ve konuĢmalarda genellikle aĢağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır. 

 

 Eğitim bir bilim alanıdır. Eğitim alanını inceleyen bilime eğitim bilimi denir. 

Çoğu zaman eğitim bilimi yerine eğitim sözü kullanılır. Bu anlamda eğitim bir 

bilimi (disiplini) anlatır. Ayrıca eğitimi birçok bilimler konu edinmiĢtir. 

Bunların hepsine eğitim bilimleri denir. 

 Eğitim toplumsal bir hizmettir. Devlet, eğitim hizmetlerini topluma sunmakla 

yükümlüdür. Eğitim sistemi ve okullar bu hizmeti halka sunmak için 

kurulmuĢlardır. Eğitim hizmetlerini anlatmak için doğrudan eğitim sözü de 

kullanılır. Bu anlamda eğitim sözü bir toplumsal hizmeti anlatır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Eğitim sözü, kiĢinin geçmiĢ yaĢantılarını anlatmak için kullanılır. KiĢinin 

davranıĢlarının istenilen nitelikte olduğunu söylemek için Ģu konuda eğitilmiĢ, 

eğitim görmüĢ denir. Bu anlamda eğitim kiĢinin kazandıklarını anlatır. 

 Eğitim bir ulusun yüzyıllar boyu süren kültürünün ürünüdür. Bu anlamda eğitim 

bir toplumsal kurumdur. Tıpkı din, töre ve benzerleri gibi eğitim sözü de bir 

toplumsal kurumu anlatır. 

 Eğitim terimi bazen yapılan eğitimin konusunu belirler. Sağlık eğitimi, 

çalıĢanların eğitimi, çıraklık eğitimi, trafik eğitimi, cinsel eğitim, iĢbaĢında 

eğitim, çocukları suçlardan koruma eğitimi gibi. Burada kiĢiye verilecek 

alıĢkanlıkların kiĢide yerleĢik olabilmesi için daha etkili bir eğitim sürecinden 

geçmesi istenmektedir. 

 Eğitim terimi, eğitilecek kitleyi içerecek biçimde kullanılabilir. Halk eğitimi, 

yetiĢkinler eğitimi, çocuk eğitimi, özel eğitim ve benzerleri gibi. Eğitimin bu tür 

kullanılmasında eğitilecek kitle ve çağ belirlenmektedir.  

 Eğitim terimi eğitimin aracını gösterecek biçimde de kullanılır. Televizyon, 

radyo ile eğitim, oyunla eğitim, görsel-iĢitsel araçlarla eğitim gibi. 

 Eğitim terimi kimi kez, daha önceki eğitimi tamamlayıcı anlamda kullanılır. 

ĠĢbaĢında eğitim, hizmet içi eğitim, olgunlaĢtırma eğitimi, geliĢtirme eğitimi, 

alıĢtırma eğitimi gibi deyimler, bir mesleğin gerektirdiklerinde kiĢilerin daha 

yeterli olabilmesi için yapılacak eğitimi belirlemektedir. 

 Kimi kez eğitim terimi bir sistemi belirlemek için kullanılır. Örgün eğitim ve 

yaygın eğitim, okul öncesi eğitim, temel eğitim, modüler eğitim deyimlerinde 

olduğu gibi, eğitim sözü sistem anlamında kullanılmaktadır. 

 Genel görünümü ile, dilimizde eğitim terimi, öğretim sözünden daha geniĢ ve 

daha kapsamlı olarak kullanılmaktadır. 

 Yukarıdaki anlamlarından da anlaĢıldığı gibi, eğitim geniĢ bir alandır. Aynı 

anda eğitim, toplumdaki her insanla iliĢkisi olan bir alandır.  

 

1.1.1. Eğitimin Tanımı 
 

Eğitim geniĢ bir alan olması nedeni ile değiĢik tanımları vardır. 
 

 Eğitim, yeni kuĢakların, toplum yaĢayıĢında yerlerini almak için hazırlanırken, 

gereken bilgi, beceri ve anlayıĢlar elde etmelerine ve kiĢiliklerini 

geliĢtirmelerine yardım etme etkinliğidir. 
 

Eğitimin bu tanımında, eğitimin yeni kuĢaklara nasıl verileceği gösterilmekte, eğitimin 

niçin verileceği “toplum yaĢayıĢında yerlerini almak için nasıl verileceği, neler verileceği ise 

bilgi, beceri ve anlayıĢlar elde etmek, kiĢilik geliĢtirmek olarak belirtilmektedir. 
 

 Eğitim, önceden saptanmıĢ amaçlara göre insanların davranıĢlarından belli 

geliĢmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir. 

 

Bu tanımda kime, niçin eğitim yapılacağı hangi konuda eğitileceği bilinmemektedir. 

Tanımın gösterdiği, eğitimin bir amaç için insanların davranıĢlarının planlı olarak 

değiĢtirilmesi olduğudur. 
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Resim 1.1: ĠĢ yeri eğitim ortamı 

 

 Yine eğitim, bireyin davranıĢında, kendi yaĢantısı yolu ile ve kasıtlı olarak 

istendik değiĢme meydana getirme sürecidir. 

 

Bu tanımda eğitimin değiĢtirilecek olan bireyin davranıĢıdır. DavranıĢın değiĢmesi 

ancak bireyin kendi yaĢantısı yolu ile olabilir. Bireyin davranıĢını değiĢtirmenin eğitim 

olarak adlandırılabilmesi için davranıĢın istenilerek ve kasıtlı (planlı) değiĢtirilmesi 

gerekmektedir. Eğitim, bütün bunların bir zaman akımı içinde yer aldığı bir süreçle oluĢur. 

 

Resim 1.2: Eğitim materyali ile eğitim ortamı 

 

Böylece eğitimin niteliğini oluĢturan aĢağıdaki dört durum ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

 

 Eğitim, eğitilen kiĢide istenilen davranıĢı oluĢturma iĢidir. 

 Ġnsan bir davranıĢı ancak yaĢayarak kazanabilmektedir. 

 Eğitilende oluĢturulacak davranıĢ önceden saptanan eğitim amaçlarına uygun 

olmak zorundadır. 

 Ġnsanda davranıĢın oluĢturulabilmesi, planlanmıĢ bir eğitim sürecinden 

geçmesine bağlıdır. 

 DavranıĢ, yaĢantı, amaç ve süreç terimleri eğitimin niteliğini belirleyen 

kavramlardır. Bu kavramların açıklanması eğitimin niteliğini tanımaya yardım 

edecektir. 
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1.1.2. Eğitimin Niteliğini Belirleyen Kavramlar 
 

AĢağıdaki kavramlar açıklandığında eğitimin niteliğini tanımamıza yardım 

edeceklerdir. 

 

1.1.1.1. DavranıĢ 
 

Ġnsanın gözlenebilen, ölçülebilen bilinçli etkinliklerinin tümüdür. Ġnsan davranıĢı her 

istendiğinde değiĢtirilemez. Ġnsanın davranıĢının değiĢtirilebilmesi için Ģu koĢulların yerine 

gelmesi gerekir. 

 

 DavranıĢı değiĢtirilecek kiĢi, istenilen davranıĢı yapabilecek geliĢim düzeyine 

ulaĢmıĢ olmalıdır. 

 DavranıĢın oluĢabilmesi için eğitilenin içinde bulunduğu ortam davranıĢ 

değiĢikliğine elveriĢli olmalıdır. 

 Eğitilen kiĢi değiĢtirilecek ya da yeniden kazandırılacak davranıĢı yapmaya 

istekli olmalıdır. 

 Yeni davranıĢ için gereken bilgi, beceri ve tutum eğitilence yeterli düzeyde 

öğrenilmiĢ olmalıdır. 

 

Bu koĢullar; istenilen davranıĢı eğitilene kazandırabilecek düzeyde 

gerçekleĢmediğinde yapılan eğitim amacına ulaĢamaz. Bunlar uygun olduğunda eğitilen kiĢi 

istenen davranıĢı yaĢayarak kazanmıĢ olur. Bu anlamda yaĢamak eğitim görmekle özdeĢtir. 

Bu yüzden yaĢantı eğitimin özünü oluĢturur. 

 

1.1.1.2. YaĢantı 
 

Ġnsanın çevresindeki karĢıtı ile etkileĢim içinde bulunmasıdır. Ġnsanın çevresinde 

bulunan karĢıtı canlı, cansız varlıklar, toplumsal olaylar vb. kendisinin dıĢındaki her Ģeydir. 

 

KarĢıtı ile etkileĢim sürecinde, insanın algılarında sürekli değiĢmeler oluĢur. 

 

1.1.1.3. Amaç 
 

Eğitimin, eğitilenin sorun çözme gücünü geliĢtirmesidir. 

 

Eğitim amaçsız yapılmaz. Rastgele yapılan eğitimlerde bile eğitimin belli bir amacı 

vardır. Planlı yapılan örgün ve yaygın eğitimlerde, eğitimin amaçları önceden belirlenir. 

Eğitim, eğitilenleri, önceden belirlenmiĢ eğitim amaçlarına ulaĢtıracak biçimde planlanır. 

 

Türk eğitim sisteminde, eğitimin amaçları yasalarda ve eğitim programlarında 

gösterilmiĢtir. Hiçbir eğitim etkinliği, Türk milli eğitim amaçlarına aykırı olarak yapılamaz. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Ģu hüküm yer almaktadır: 

 

“Milli eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda 

evde, çevrede, iĢ yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır.” 
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“Resmî, özel ve gönüllü her kuruluĢun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli eğitim 

amaçlarına uygunluğu bakımından, Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.” 

 

Eğitileni Ģimdiki ve gelecek yaĢamına hazırlayacak eğitimin amaçları Ģunlar olmalıdır. 

 

 Eğitim, eğitilen kiĢinin duygu, düĢünce, gereksinim ve sorunlarını türlü 

araçlarla anlatabilmesi için ona iletiĢim yeterliği kazandırmalıdır. 

 Eğitim, eğitilenin, demokratik yaĢayıĢın gerektirdiği biçimde 

toplumsallaĢabilmesi, diğer insanlarla olumlu iliĢkiler kurabilmesi, ortak 

amaçlar için birlikte çalıĢabilmesi için ona iĢ birliği yeterliği kazandırmalıdır. 

 Eğitim, eğitilenin sorunlarını çözebilmesi içim gereken bilgiyi toplayabilmesi, 

becerileri kazanabilmesi, sorunlarına olumlu ve yapıcı bir tutumla mücadele 

edebilmesi için ona öğrenme ve araĢtırma yeterliği kazandırmalıdır. 

 Eğitim, eğitilenin kendi bedenine bakabilmesi, onu koruyabilmesi, çevre sağlığı 

için gerekenleri yapabilmesi, baĢkalarının sağlığını tehlikeye atmaması için ona 

sağlıklı yaĢam yeterliği kazandırmalıdır. 

 Eğitim, eğitilenin kendine ve toplumuna hizmet edebilmesinde temel öge olan 

bir mesleği seçebilmesi, mesleği baĢarı ile yürütebilmesi, kazandıklarını 

tutumlu olarak kullanabilmesi, yurt zenginliğini kendi mesleği içinde 

değerlendirebilmesi için ona üretim yeterliği kazandırmalıdır. 

 

Resim 1.3: Bir eğitim ortamı 

 

1.1.1.4. Süreç  
 

Buraya kadar açıklanan konularda eğitimin süreç olduğu sık sık yinelendi. Süreç, 

oluĢum yolu ile bir hâlden diğer hâle geçerek ortaya çıkan Ģey. Süreç, değiĢim içinde olan bir 

nesnenin, olayın, düĢüncenin belli bir düzen içinde bir amaca doğru geliĢmesini anlatmak 

için kullanılan bir kavramdır. 

 

Eğitmek eylemi, sürekli değiĢtirmek eylemidir. Eğitilen kiĢi bir amaca doğru sürekli 

olarak değiĢtirilmeye çalıĢılır. Eğer eğitilen kimsede bir değiĢme yok ise eğitme eylemi de 

yok demektir. O nedenle eğitim verecek kimsenin bu meslekte iyi yetiĢmiĢ olmaları 

zorunludur. 
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1.2. Öğrenme 
 

Öğrenme, yaĢantısı sonucu insanın davranıĢında oluĢan değiĢme olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımda gözden kaçmaması gereken en önemli nokta davranıĢ değiĢmesinin insanın 

yaĢantısı yolu ile oluĢmasıdır. Ġnsan davranıĢını kendisi kazanır. DavranıĢın kazanılmasının 

yolu da yaĢantıdır. YaĢantı, insanın çevresinde bulunan karĢıtı ile etkileĢimi sonucunda 

kendinde kalan etkidir. Fakat etkileĢmenin sonunda insanda hiçbir etki kalmamıĢ ise, 

öğrenmede olmamıĢtır. 

 

Kısaca öğrenme, bir etkinliğe, bir yaĢantıya dayanan davranıĢ oluĢturma sürecidir. 

DavranıĢın oluĢumu bilinçli yaĢamanın, yaĢayarak öğrenmenin bir sonucudur. Öğrenmenin 

sonucunda insanın davranıĢında belirgin bir değiĢme görülür. Ġnsanın iĢini yapması, 

sorunlarına yaklaĢımı, ileriye dönük uğraĢıları değiĢir, baĢkalaĢır. 

 

Ġnsanın eğitimi öğrenmesine dayanır. Ġnsan öğrenemeseydi eğitilemezdi. Bu yüzden 

eğitim öğrenmenin nasıl oluĢtuğunu ne olduğunu, nasıl oluĢturulması gerektiğini araĢtırmak, 

bulmak zorundadır. 

 

Öğrenme üzerinde yapılan araĢtırmalar henüz sonuçlanmıĢ değildir. Ama elde edilen 

bulgular da oldukça çoktur. Bu bulgulara dayanarak öğrenmenin ne olduğu, nasıl oluĢtuğu 

oldukça bilinebilmektedir. Öğrenmeye iliĢkin bulgular değiĢik görüĢler yarattığı için değiĢik 

öğrenme kuramları oluĢmuĢtur. Bu öğrenme kuramları aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

1.2.1. DavranıĢçı Kuramlar 
 

Bunlar etki-tepki ya da çağrıĢım kuramları olarak da adlandırılır. Bu kümeye giren 

kurumlar, insanın çevresinden gelen uyaranlara verdiği karĢılığı öğrendiği, baĢka bir kez 

aynı uyaranlarla ya da benzeri uyaranlarla karĢılaĢtığında daha önce öğrendiği karĢılığı 

yinelediği görüĢüne dayanmaktadır. 

 

Uyaran, insanın gerek iç gerekse dıĢ çevresinden gelen ve insanda fizyolojik 

etkinliklerin baĢlamasını sağlayan fiziksel bir güç olarak tanımlanabilir. KarĢılık ise, bu 

uyaranların insanı etkilediği anda, insanın yaptığı tepkidir. 

 

Bu kuramların görüĢü Ģöyle özetlenebilir. Ġnsanların öğrenmesinde bireysel 

farklılıklar, ayrılıklar vardır. Zeki insanla az zeki insanın öğrenmesi farklıdır. 

 

Öğrenilecek konunun yinelenmesi, alıĢtırmaların yapılması öğrenme için yararlıdır. 

 

Uçak kazasında bir yakınını kaybeden kiĢinin uçağa binememesi, kaza yapmamak için 

trafik kurallarına uymak ( ortamdan kaza yapma tehlikesinin kalkması), öğretmenin tepkisini 

almamak için ders çalıĢmak ( ortamdan öğretmenin tepkisinin kalkması), alıĢveriĢ yaparken 

daha önce kullandığımız ve memnun kaldığımız markaları tercih etmemiz gibi. 

 

Yine çocuklar, çevresindeki büyüklerin, anne, babalarının, öğretmenlerinin 

davranıĢlarını gözleyerek öğrenirler. 
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1.2.2. BiliĢsel Öğrenme Kuramı 
 

Bu kümeye giren kuramlara alan ya da bütünlük kuramları adı da verilir. Bu kuramlar, 

öğrenmenin algılamaya dayandığını, biliĢsel (zihinsel) bir süreç olduğunu savunur. Bu 

kuramlara göre öğrenmede anlama, kavrama önemlidir. Öğrenen, öğreneceği konuyu 

bütünüyle görür, algılar ve kavrar. Bütünün parçaları öğrenence sonradan algılanır. 

Öğrenmede bütünleĢtirme, biçimlendirme ağır basmaktadır. Öğrenene konunun bütün olarak 

sunulması gerekir. 

 

Zeki insan ile az zeki insanın, bütünü kavraması bir değildir. Ġnsan yetenekleri 

oranında karĢılaĢtığı sorunu, öğreneceği alanı bütünü ile görebilir, parçalarını ayırabilir, 

yeniden kurabilir. Öğrenme farklılıkları onların yetenekleri ile ilgilidir. 

 

AlıĢtırmalar öğrenenin yeniden kurma yeterliğini artırır. 
 

Amaç, insanı öğrenmeye güdüleyen tek etmendir. 

 

Algılama, anlama, kavrama gibi biliĢsel süreçler, aralarında temelde birlik bulunan 

kapsamlı davranıĢların ve öğrenmenin temelidir. Bütün ile parçalarının iliĢkilerini algılama, 

ayrıntılama, yeniden kurma ile öğrenme daha güçlü olmaktadır. Yaratıcı, araĢtırıcı öğrenme, 

sorunları çözme bu tür öğrenme ile olmaktadır. 

 

Ani seziĢ ve kavrama yolu ile öğrenmelere örnek ArĢimet’in suyun kaldırma kuvvetini 

bulması, Newton’un baĢına düĢen elma ile yer çekimi kanununu bulması gibi. 

 

Yine, çatal- bıçakla yemek yemek, yazı yazmak, araba kullanmak, bisiklete binmek, 

yüzmek, müzik aleti kullanmak ve buna benzer faaliyetler. 

 

1.2.3. Bilgi ĠĢlem Kuramı 
 

Bu kümeye giren kuramlar öğrenmeyi, güdülere ve kiĢiliğe dayandırırlar. YaĢamanın 

amacı güdüleri doyurmaktır. Ġnsan güdülerini doyurmak için öğrenmek zorundadır. Ġnsanın 

güdülerini, akla ve toplum kurallarına uygun bir biçimde doyurmasını öğrenmesi, kiĢiliğini 

kazanması ile olanaklıdır. Böylece bu kuramlar, insanın iĢlevleri, kiĢiliğini, öğrenmenin 

kaynakları olarak görür, öğrenmenin amacını; insanın iĢlevlerini iyi yapmasına, kiĢiliğini 

geliĢtirmesine bağlar. 

 

Bu kuramların görüĢü Ģöyle özetlenebilir; insanların öğrenme yönünden bireysel 

ayrılıkları vardır. Bir insanın öğrenmesi hem baĢkalarından ayrı özellik gösterir hem de 

insanın yaĢamı boyunca farklı çağlarda değiĢiklikler gösterir. Özellikle insanın ilk çağları 

öğrenme yönünden önem taĢır, kiĢiliğin kazanılmasında çocukluk yılları temeldir. 

 

Öğrenilenlerin yinelenmesi öğrenmenin güçlendirilmesi için gereklidir. 

 

Ġnsanın güdüleri öğrenmenin kaynağı, güdülenmesi ise öğrenmesinde temel etkendir. 

Öğrenmeye baĢlarken ve öğrenme sürecinde sürekli güdülenme, insanı uyanık tutarak 

öğrenmesini güçlendirmektedir. 
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Öğrenmede algılama, anlama, kavrama önemlidir. 

 

Bu kuramcılara göre insan, uyarıcıları dıĢarıdan alan, iĢleyen ve davranıĢ olarak 

dıĢarıya veren geliĢmiĢ bir bilgisayardır. 

 

1.3. Öğrenmenin Türleri 
 

AĢağıya en yalınından en karmaĢık olanına doğru sekiz öğrenme türü sıralanmıĢtır. Bu 

öğrenme türünün her biri bir öğrenme kuramına dayanmaktadır. Öğrenilecek konunun 

zorluğu-kolaylığı, önemi-önemsizliği, azlığı-çokluğu gibi niteliği bu öğrenme türlerinden 

birinin ya da daha çoğunun kullanılmasını gerektirebilir. 

 

Planlı eğitimde bu öğrenme türünden hangisinin kullanılacağı, öğrenenin yeterliği ile 

öğreneceği konunun niteliğine göre kararlaĢtırılır. 

 

 Simgesel öğrenme 

 

Bireyin bir simgeye (sembol) karĢı yaptığı yaygın ve genelleĢmiĢ bir tepkidir. 

 

 ĠĢlemsel öğrenme 

 

Ġnsanın ayırt edebildiği bir uyarana karĢı belli bir tepkiyi öğrenmesidir. 

 

 Ulamalı öğrenme 

 

Daha önce uyaran-tepki yolu ile kazanılanların zincirleme birbirine bağlanmasından 

oluĢan öğrenmedir. Ġnsan bir dizi sınama yanılmalarla kazandıklarını birbirine ulayarak 

sorununu çözmeye çalıĢır. 

 

 Sözel çağrıĢım 

 

Uyaran tepki, sınama-yanılma bağlantısının yukarıda açıklanan biçiminin sözel 

olanıdır. Bir sözcüğün anılmasının, özdeĢ benzer ya da zıt olan diğer sözcükleri anımsatması 

ile bir düĢünce zinciri oluĢur. Sözlü, yazılı iletiĢim bu tür öğrenmeye dayanır. 

 

 Çoğul ayrımlama 

 

Ġnsanın çevresinden aynı anda gelen uyaranları birbirinden ayırt edebilmesi, bu 

uyaranların niteliğine göre bunlara tepkide bulunmasıdır. Bir insan, çevresinden gelen ses, 

görüntü, koku, tat, ısı ve benzeri etkileri ne oranda birbirinden ayırt edebiliyor, bunlardaki 

değiĢiklikleri duyabiliyor, algılayabiliyor ise o oranda gereken tepkileri yapmaya kendini 

hazırlayabilir. 
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 Kavram öğrenme 
 

Ġnsanın bir konunun anlaĢılması için gereken kavramları öğrenmesi, öğrendiği 

kavramları geliĢtirmesi, gerektiğinde bunları değiĢtirmesidir. Kavram bir olayın, nesnenin 

ögelerini, özelliklerini kısa yoldan anlatan soyut bir sözcük, bir simgedir. Kavramlarla insan 

daha çabuk, daha kapsamlı düĢünebilir. Kavram öğrenme, düĢünce üretmek için de 

gereklidir. 
 

 Ġlke öğrenme 
 

Birden fazla kavramın birbirine ulanarak, birbirini tamamlayarak bir kural, bir yargı 

oluĢturacak biçimde bütünleĢtirilmesidir. Bir ilke birden çok kavramdan oluĢur. Ġlkeler bir 

sorunu çözmede temel kuralları, ölçütleri, yargıları verir. Öğrenmenin etkilerini yükseltmek 

için bu ilkelerin öğrenilmesi gereklidir. 
 

 Sorun çözmeyi öğrenme 
 

Ġnsanın tüm bilgi, beceri ve tutumlarını birleĢtirip bütünleyerek karĢı karĢıya kaldığı 

bir sorunu çözmeyi öğrenmesidir. Sorun çözmede, daha önce kazanılan kavramlar, bunların 

oluĢturduğu ilkeler kullanılır. Bu ilkeler birbiriyle etkileĢerek yeni düĢünceler doğurur. 

Bunlar insanın yaratıcılığı oranında çoğalır. Yaratıcı düĢüncenin düzeyi ne oranda yükselirse 

sorunu çözme de o oranda kolaylaĢır. Ġnsan kendi düzeyinde sorunları çözmede yeterli olmak 

zorundadır. Ġnsan sorun çözmeyi öğrenmede ne denli yüksek baĢarı gösteriyor ise iĢinde o 

denli baĢarılı olur. 
 

Sorun çözmeyi öğrenme en yüksek düzeyde bir öğrenmedir. 
 

1.4. Öğretim 
 

Öğretme etkinliklerinin önceden belirlenen hedefler doğrultusunda planlı ve kontrollü 

olarak düzenlenmesi ve uygulanmasına denir. 
 

PlanlanmıĢ bir öğrenme sürecidir. 
 

Öğretme, hedeflenen davranıĢları kazandırmak için düzenlenmiĢ yaĢantılar sürecidir. 
 

Öğretme sürecinin baĢarılı olması için eğitilenin tanınması, öğretimin planlanması, 

eğitilene rehberlik yapılması gerekmektedir. Öğretimin planı hedefler, konular, eğitimin 

teknolojisi, değerlendirme olmak üzere dört konuda verilecek kararlardan oluĢmaktadır. 
 

Öğrenmede eğitilenin baĢarısında pek çok etmen bulunmaktadır. Bunlar: 
 

 Yoksulluk 

 Aile ortamı 

 Değerlerin çatıĢması 

 Kırsal yöre 

 Azınlık hissi 

 Ailenin dili ile okulun dilinin farklılığı 

 Uygun olmayan eğitim teknolojisi 

 Uygun olmayan ortam 
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1.5. Eğitimin Alanı 
 

Eğitim, aslında baĢkalarının etkisiyle insanın kendi davranıĢında değiĢmeler 

oluĢturması demektir. Böyle bir oluĢum insanın doğumundan ölümüne kadar tüm yaĢam 

boyu süren bir oluĢumdur. Bu anlamda eğitim, bir insanın bir baĢkasını etkileyerek onun 

davranıĢını değiĢtirmesidir. Ancak eğitim denildiğinde genellikle önceden tasarlanıp 

düzenlenen eğitim akla gelir. Bu tür eğitime planlı eğitim denir. 

 

Planlı eğitim, okul eğitimini, kurumların yaptığı hizmet içi eğitimi ve halk eğitimi 

kapsamaktadır. 

 

1.6. Planlı Eğitim  
 

Ġnsan, gereksinmelerini doyurmak, gidermek için uğraĢır. Her gereksinme ortaya 

çıktığında bunun ortadan kaldırılması bir amaç olur. 

 

Bu amaca ulaĢmada insanın yeterli bilgisi, becerisi varsa, sorununu çözmek için 

olumlu tutum içinde ise ona yardıma gerek yoktur. Ama insan amacına ulaĢacak yeterlikte 

değilse, onun bu sorununu çözebilmesine yardım edecek bilgi, beceri ve tutum kazanması 

gerekir. 

 

Ġnsan karĢılaĢtığı sorunları çözmeye gerekli öğrenmeyi kendi kendine her zaman 

yapamaz. Bunu için baĢkalarının kendine bazı yeterlikleri kazandırmasını ister. Bilinmeyenin 

bilenden öğrenilmesine bu yüzden gereklik duyulur. Bilen kiĢinin bilmeyen kiĢiye belli 

yeterlikleri kazandırmaya çalıĢması daha önceden, inceden inceye düĢünülmüĢ, planlanmıĢ 

bir öğretmen-öğrenme ortamının yaratılmasını, bu ortamda öğrenmenin gerçekleĢtirilmesini 

gerektirir. Bu tür öğretme- öğrenme sürecine planlı eğitim denir. 

 

Planlı eğitim Türk eğitim sistemindeki örgün ve yaygın eğitimi içine alır. Eğitim 

sistemini; 

 

 Formal (resmî) eğitim 

 

Resim 1.4: Resmi eğitim ortamı 
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 Formal olmayan (resmî olmayan) eğitim olarak sınıflandırılır. 

 

Resim 1.5: Resmî olmayan eğitim ortamı 
 

Formal eğitim ise  

 Örgün eğitim 

 Yaygın eğitim, Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. 

 

1.6.1. Formal Olmayan Eğitim 
 

YaĢam içinde kendiliğinden, amaçsız, plansız, geliĢi güzel oluĢan eğitimdir. Eğitimin 

alanları Ģeması; 

 

ġema 1.1: Eğitim alanı Ģeması 
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1.6.2. Formal Eğitim 
 

Planlı yapılan eğitimdir. 

 

Burada kısaca okul, hizmetiçi eğitim ve halk eğitimine kısaca değinmekte fayda 

vardır. 

 

 Okul 

 

Ġnsanların eğitim gereksinimi büyük ölçüde okullarda sağlanır. Bu yüzden okul bir 

toplumda eğitimin pazarlandığı yerdir. Okul, yüzyıl süren bu geliĢim sonucunda toplumun 

ortaya çıkardığı vazgeçilmez bir toplumsal kurumdur. 

 

Resim 1.6: Resmi eğitim kurumu (okul) 
 

 Hizmet içi eğitim 

 

Bilimin yeni bulguları teknolojiyi hızla değiĢtirmektedir. Okulu bitirerek iĢe giren 

insan bu hızlı değiĢme yüzünden okulda öğrendiklerinin kısa sürede eskidiğini görmektedir. 

Ġnsanın çalıĢtığı alanda baĢarılı olabilmesi için teknolojiyi öğrenmesi gerekmektedir. O 

nedenle iĢ yeri, kurum ve benzeri yerlerde hizmet içi eğitim yapmak ve bu eğitimi sürekli 

kılmak bir zorunluluktur.  

      

Resim 1.7: Hizmet içi eğitim ortamı 
 

 Halk eğitimi 

 

DeğiĢen çevre ve teknolojiden etkilenen yalnız okullarda eğitilenler ve iĢ yerlerinde 

çalıĢanlar değildir. DeğiĢimin etkisi her insanda görülür. Toplumun değiĢmeye sancısız 

uyum sağlayabilmesi için eğitim yolu ile insanlara yardım edilmesi gerekmektedir. Okulun 

ve iĢ yerinin yaptığı eğitim dıĢında insanların yardımına koĢan bu tür eğitime ise halk eğitimi 

denir. 
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Resim 1.8: Halk eğitim ortamı 

 

Eğitim insana yalnız değiĢen çevreye uyumu ya da iĢ edinmesi için yardımda 

bulunmaz. Bunların yanı sıra kiĢiilerin iyi ve sorumluluk sahibi yurttaĢ olmasına, çevre ve 

halk sağlığını korumaya yönelik bilinç geliĢtirmesine, boĢ zamanlarını iyi değerlendirmesine 

yardım eder.  

 

1.7. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 
 

 Yöntem 

 

Hedefe ulaĢmak için önceden belirlenen veya izlenen en kısa yoldur. 

 

Yöntem; bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da 

öğretmek gibi amaçlara ulaĢmak için, bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur. 

 

Yöntem; öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleĢtirmek amacı ile teknikleri, içeriği, 

araç-gereç ve kaynakları iliĢkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur. 

 

Yöntem; genel anlamda bir Ģeyi yapma yoludur. 

 

Öğretme yöntemi seçilirken; hedef ve davranıĢlar, öğrenenin özellikleri, öğrenme 

gücü ve yetenekleri, öğretme ortamının fiziksel donanımı ve diğer koĢullar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Uygulanan yöntemler; 

 

 Düz anlatım yöntemi 

 Örnek olay yöntemi 

 Gösterip yaptırma yöntemi  

 Problem çözme yöntemi 

 Bireysel çalıĢma yöntemidir. 

 

 Teknik  

 

Öğretme materyalini sunmada ve öğretim etkinliklerini örgütlemede izlenen özel bir 

yoldur. 
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Diğer bir tanıma göre teknik; özel bir konuyu, bir olayı, strateji ve yöntemle 

bağlantısını koruyarak iĢleyen özel bir yoldur. 

 

Teknik; bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. Eğitimcinin becerisi ve 

yeteneği teknikleri kullanmada önemlidir. Eğitim, tekniklerle zenginleĢtirilir.  

 

Uygulanan teknikler; 

 

 Beyin fırtınası 

 Gösteri  

 Soru-cevap 

 Drama ve rol yapma 

 Benzetim  

 Ġkili ve grup çalıĢmaları 

 Mikro öğretim  

 Eğitsel oyunlar  

 Bireysel öğretim teknikleridir. 

 

Geleneksel eğitim yöntemleri, çok uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Ancak 

eğitimcilerin ortak görüĢü; artık bu yöntemlerin yerine öğrenen merkezli yöntemlerin 

kullanılmasıdır. Geleneksel ( didaktik) yöntemlerde eğitmen, bilgilerini karĢısındakilere 

aktarır. Eğitmen, bilgi sahibi, eğitilen ise dinleyen ve bilmeyendir. 

 

TartıĢma, soru-cevap, problem çözme, gezi-gözlem, inceleme, buluĢ, deney gibi aktif 

öğretim yöntemleri, öğrenenin beden ve zihin enerjisini iĢe koĢar. Yaparak, yaĢayarak, duyu 

organlarını iĢe koĢarak öğrenmeyi gerçekleĢtirir. Kavrama ve bilme ile birlikte uygulama, 

analiz, sentez, değerlendirme davranıĢlarını gerçekleĢtirir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Öğrenme yöntem ve tekniklerini uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Öğrenme türlerini tespit ediniz. 

 Simgesel öğrenmelerin hangi durumlarda 

etkili olduğunu kaynak tarayarak tespit 

ediniz. 

 Ulamalı öğrenmelerin hangi durumlarda 

etkili olduğunu kaynak tarayarak tespit 

ediniz. 

 Kavram öğrenmelerin hangi durumlarda 

etkili olduğunu kaynak tarayarak tespit 

ediniz. 

 Ġlke öğrenme hangi durumlarda etkili 

olduğunu kaynak tarayarak tespit ediniz. 

 Sorun çözmeyi öğrenmenin hangi 

durumlarda etkili olduğunu kaynak 

tarayarak tespit ediniz. 

 Öğrenme yöntemlerini tespit ediniz. 

 Bir kurguyu düz anlatım yolu ile 

anlatınız. 

 Gösterip-yaptırma yöntemini uygulayarak 

kulaklıkların yararlarını anlatınız. 

 Örnek olay yöntemi ile bir olayı 

kurgulayınız. 

 Öğrenme tekniklerini tespit ediniz. 

 Beyin fırtınası tekniğini uygulayarak bir 

vaka anlatınız. 

 Gösteri tekniğini uygulayarak bir vaka 

anlatınız. 

 Soru- cevap tekniğini uygulayarak bir 

vaka anlatınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uygun eğitim ortamını tespit ediniz. 

 Bölgenizdeki yaygın eğitim 

kurumlarındaki sınıflarda ortalama 

öğrenci sayısını belirleyiniz. 

 Bölgenizdeki yaygın eğitim 

kurumlarındaki sınıflarda ısınmanın 

yeterli olup olmadığına yönelik 

incelemelerde bulununuz. 

 Bölgenizdeki yaygın eğitim 

kurumlarındaki sınıflarda aydınlatmanın 

yeterli olup olmadığına yönelik 

incelemelerde bulununuz. 

 Uygun eğitim materyallerini tespit 

ediniz. 

 Bölgenizdeki yaygın eğitim 

kurumlarındaki sınıflarda hangi etkin 

eğitim materyallerinin kullanıldığına 

yönelik incelemelerde bulununuz. 

 Sonuçları raporlayınız. 
 Resmî yazıĢma kurallarına dikkat ediniz. 

 Dosyalama sistemine dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aĢağıda verilenlerden hangisidir? 

A) Büyümeleri  

B) GeliĢmeleri 

C) DavranıĢ değiĢikleri 

D) Solunum yapmaları 

E) Çoğalmaları 

 

2. AĢağıdaki anlamlardan hangisi eğitimi anlatamamaktadır? 

A) Eğitim bir bilim alanıdır. 

B) Eğitim toplumsal hizmettir. 

C) Eğitim kiĢilerin geçmiĢ yaĢantılarını anlatmak için kullanılır. 

D) Eğitim bir ulusun kültürünün ürünüdür. 

E) Eğitim bir ulusun ekonomik ürünüdür. 

 

3. AĢağıda verilenlerden hangisi eğitimin niteliğini oluĢturan bir durum değildir? 

A) Eğitim, eğitilen kiĢide istenilen davranıĢı oluĢturma iĢidir. 

B) Ġnsan bir davranıĢı yaĢamayarak kazanabilmektedir. 

C) Ġnsan bir davranıĢı ancak yaĢayarak kazanabilmektedir. 

D) PlanlanmıĢ bir eğitim sürecinden geçmesine bağlıdır. 

E) Eğitim önceden saptanan eğitim amaçlarına uygun olmak zorundadır. 

 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi eğitimin niteliğini belirleyen kavram değildir? 

A) Davranış 

B) Yaşantı 

C) Amaç 

D) Çoğalmak 

E) Süreç 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi eğitileni Ģimdiki ve gelecek yaĢamına hazırlayacak eğitimin 

amaçlarıdır? 

A) ĠletiĢim yeterliği kazandırmalıdır. 

B) ĠĢ birliği yeterliği kazandırmalıdır. 

C) Öğrenme ve araĢtırma yeterliği kazandırmalıdır. 

D) Sağlıklı yaĢam yeterliği kazandırmalıdır. 

E) Yukarıda verilen yeterliklerin hepsini kazandırmalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
E FAALĠYETĠ–2 

 

 

 

 

Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmetleri ve çevre sağlığına yönelik bilgilendirme 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yaygın olarak kullanılan sağlık eğitim araçlarının etkinliğine yönelik 

araĢtırmalar yapınız. 

 Sağlık eğitiminde iĢ birliği yapılacak kiĢi, kurum ve kuruluĢları araĢtırınız. 

 Sağlık eğitiminin tarihsel geliĢimini ilgili kaynakları tarayarak araĢtırınız. 

 Sağlık eğitimini etkileyen etkenlere yönelik araĢtırmalar yapınız. 

 Doğal afetlerde sağlık eğitimi niçin önemlidir? AraĢtırınız. 

 Bölgenizde çalıĢan çevre sağlığı teknisyenlerine yönelik yapılan hizmet içi 

eğitimleri araĢtırınız. 

 

2. SAĞLIK EĞĠTĠMĠ 
 

Hızla artan dünya nüfusu, plansız endüstrileĢme ve sağlıksız kentleĢme, nükleer 

denemeler, bölgesel savaĢlar, verimi artırmak amacı ile kullanılan tarım ilaçları, yapay 

gübreler, deterjanlar, kimyasal maddeler ve diğer önemli teknolojik geliĢmeler ekolojik 

dengeyi önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

Hemen her çalıĢma alanının sağlık üzerine olumsuz etkisi söylenebilir. ÇalıĢanların ve 

yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmeleri, çevreyi dikkate alan politikaların belirlenmesi ve 

çalıĢmaların sürdürülmesi gerekmektedir. 

         

Resim 2.1: Laboratuvar ortamında sağlık eğitimi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Sağlık 

 

Sağlık yakın tarihe kadar hastalıkların iyileĢmesi olarak bilinirdi. Hastalığın kader, 

yazgı olduğu dolayısı ile kaçınılmaz olduğu kabul edilirdi. Günümüzde sağlığa bakıĢ açısı 

değiĢti. Artık sağlık kavramı, yalnız hastalığın olmayıĢı olarak algılanmamaktadır. Sağlığın 

kiĢilerin iradesi ve çabaları ile geliĢtirilebileceği fikri egemen olmaya baĢlamıĢtır. 

 

Sağlık kavramı, toplum ve kültür faktörlerine göre değiĢik anlamlar kazanabilir. 

Günümüzde birçok ülke tarafından hastalık ve sakatlığın olmayıĢı sağlık olarak algılanırken 

bazı toplumlarda sık görülen hastalıklar, sağlık sorunu olarak algılanmayabilir. 

 

Dünya sağlık teĢkilatı (WHO) sağlığı Ģöyle tanımlamıĢtır: “Sağlık, yalnızca hastalık 

ve sakatlığın olmayıĢı değil, kiĢinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli 

içinde bulunmasıdır.” Bu tanımdan da anlaĢıldığı gibi sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik 

unsurları taĢıyan kompleks bir kavramdır. Sağlığın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik 

boyutlarını incelemek gerekirse; 

 

 Bedensel iyilik hâli 

 

Hastalık ve sakatlığın olmayıĢı olarak tanımlanabilir. Yani fiziksel iyilik hâlidir. 

 

 Ruhsal iyilik hâli 

 

KiĢinin kendisi ve çevresi ile uyumlu ve dengeli iliĢkiler içinde bulunması, çalıĢması 

ve üretmesi, mücadele etmesi ve bunların sonucunda mutlu olabilmesi ve ayrıca değiĢimlere 

kısa sürede uyum gösterebilmesi, kiĢinin ruh sağlığının yerinde olduğunu gösteren 

ölçütlerdir. 

 

 Sosyal iyilik hâli 

 

KiĢinin ailesi, akrabaları, çevresi ve iĢ arkadaĢları ile uyumlu iliĢkiler içinde olması, 

çalıĢması ve yaĢamını devam ettirebilecek bir kazanç elde etmesidir. 

 

Sağlığın tanımında yer alan hastalık ve sakatlık kavramlarını da açıklamak yerinde 

olur. 

Hastalık; organizmada birçok patolojik durumların ortaya çıkması ile bazı fizyolojik 

görevlerin yerine getirilememesi durumudur. 

 

Sakatlık; vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde, kaza veya hastalıklar 

sonucu meydana gelen fonksiyon kaybıdır. 

 

Hastalık ve rahatsızlık kavramlarını da karıĢtırmamak gerekir. Rahatsızlık; daha çok 

kiĢinin algıladığı sağlık durumudur. Örneğin; kiĢi çok önemli bir hastalığa yakalanmıĢ olsa 

bile, bazen rahatsızlık hissetmeyebilir ve bu yüzden erken tanı konmayabilir. Bazen de kiĢi 

ciddi bir hastalığı olmadığı hâlde, kendini çok rahatsız hissedebilir. 
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Ayrıca sağlık, çok değiĢken, çok yönlü yapısı olan bir olgudur. Sağlık, aynı noktada 

sabit kalan bir durum değildir. Bugün kendini çok iyi ve sağlıklı hisseden bir kiĢi, ertesi gün 

hatta birkaç saat sonra çok ciddi bir sağlık problemi yaĢayabilir. Bazı sağlık problemleri de 

yıllar sonra ortaya çıkabilir. Sağlık için risk oluĢturan bazı davranıĢların sonuçları uzun 

zaman sonra ortaya çıkacağından ( birikmiĢ etki) kiĢiler bu davranıĢların sağlığı çok da 

etkilemediğini düĢünürler. Örneğin; alkol kullanan kiĢiler, ancak yıllar sonra yaĢadıkları bir 

sağlık problemi sonucunda alkolün zararını anlayabilir. 

 

Sağlık; ölçülmesi zor, subjektif bir kavramdır. Kavramın tanımında geçen “tam bir 

iyilik hâli” ile kastedilen, tam olarak açıklanmamıĢtır. Muhtemelen kastedilen, olabilecek en 

üst (optimal) seviyedir. 

 

 Sağlık eğitimi 

 

Yakın tarihe kadar sağlık eğitimi, insanlara sağlıkla ilgili bilmediklerini öğretmek 

olarak algılanırdı. Ancak son yıllarda sağlık eğitimindeki hızlı geliĢmeler, kendine has etiği, 

ilkeleri, programları, ölçümsel süreçleri olan bir bilim dalı olduğunu ortaya koydu. 

 

Sağlık eğitimi; bireylerin ve toplumun sağlığının geliĢtirilmesi, sürdürülmesi ve 

iyileĢtirilmesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranıĢları kolektif olarak belirleyen etkileĢimler 

bütünüdür. 

 

Sağlık eğitimi, insanların sağlıkla ilgili davranıĢlarında değiĢiklik yapmak, 

alıĢmadıkları iyi uygulamalara alıĢtırmaktır. 

 

Kendi yaĢantıları yolu ile istenen sağlık davranıĢları kazandırmaktır. 

 

Dünya sağlık teĢkilatının ( WHO) tanımına göre sağlık eğitimi; bireylere ve topluma 

sağlıklı yaĢam için alınması gereken önlemleri benimsetip uygulatmak, sağlıklarını ve 

çevrelerini iyileĢtirmek için insanları ikna etmek, bireylerin sağlık kuruluĢlarından verimli 

bir Ģekilde yararlanmalarını sağlamak, ortak karara vardırmak ve eyleme yöneltmek amacı 

ile gerçekleĢtirilen eğitim uygulamalarıdır. 

 

Yukarıdaki tanımdan anlaĢılacağı üzere sağlık eğitiminin temel özelliklerini Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür. 
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Resim 2.2: Teknik laboratuvar ortamında sağlık eğitimi 
 

 Sağlık eğitimi; sağlığa yönelik istekli ve bilinçli kararları geliĢtiren, 

öğrenme yaĢantılarını tanımlamaktadır. 

 Bireylerin sağlığını etkileyen davranıĢlarla yaĢam ve çalıĢma koĢulları ile 

ilgilidir. 

 Bireylerin, topumun ve çevrenin sağlığına katkıda bulanabilmesi için 

insanların güçlendirilmelerini amaçlar. 

 Hasta eğitiminin ötesinde sağlığı korumaya ve geliĢtirmeye yöneliktir. 

 

Sağlık eğitiminin amacı; bireylerin ve toplumun kendi çabaları ve eylemleri ile 

sağlıklı yaĢamalarına yardım ve rehberlik etmektir. 

 

Sağlık eğitimcisinin öncelikle var olan bir sağlık sorununu birey ve topluma 

hissettirmesi ve onları bu sorun doğrultusunda karar almaya inandırması gerekir. 

 

Ardından birey ve toplumun karar alıp, bu kararı uygulamaya koyması gerekir. 

Uygulanan bu eylemler sonucunda bilgi, tutum ve davranıĢlarda değiĢiklik meydana gelmeli 

ve bu değiĢim zamanla alıĢkanlık hâline dönüĢmelidir. 

 

Genel olarak sağlık alanında yapılan eğitimin çeĢitli aĢamaları vardır. Bunlar; 

 

 Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi ile ilgili bilinenleri iyice anlatmak ve 

öğretmek, 

 Benimsetmek ve inandırmak, 

 Yapmak ve yaptırmak, 

 Yineleterek alıĢkanlık kazandırmaktır. 
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 Sağlık eğitiminin önemi 

 

Sağlık eğitiminin temel amacı, bireylere ve topluma kendi çaba ve eylemleriyle 

sağlıklı bir yaĢam sürmeleri için yardımcı olmaktır. ĠĢte bu amacı gerçekleĢtirmek içinde 

sağlık eğitimi, öncelikle sağlıkla ilgili her türlü öğrenme iĢlemini destekler ve geliĢtirir. 

Bireylerin anlayıĢlarında ve düĢünce biçimlerinde değiĢiklik yaparak inançlarını ve 

değerlerini etkiler. Tutumların değiĢmesini ve becerilerin kazanılmasını sağlar, yaĢam 

biçimlerini değiĢtirir. 

 

Bireyleri teknolojinin yeniliklerinden yararlanır hâle getirmek, çevreyi sağlıklı bir 

Ģekilde düzenlemek ancak sağlık eğitimi ile olabilir. Bu nedenle 1979 yılında Dünya Sağlık 

TeĢkilatı’nın “ 2000 yılında herkes için sağlık” konulu genel planında sağlık eğitimi hedefini 

üç baĢlık altında toplanmıĢtır. Bunlar; 

 

 Sağlıklı bir yaĢam için bilgilendirme ve yönlendirme, 

 Olumlu sağlık davranıĢlarının geliĢtirilmesi, 

 Sağlığa zararlı alıĢkanlıkların azaltılmasıdır. 

 

Bunun yanı sıra ülkemizde de kalkınma planlarında( beĢinci beĢ yıllık kalkınma planı) 

sağlık personelinin eğitiminin yanı sıra, halkında sağlık eğitiminin sağlanması ve 

geliĢtirilmesi gerekliği belirtilmiĢtir. 

 

Sağlık eğitimi, sağlıklı bir toplum yaratabilmek için her adımın anahtarıdır. Çünkü 

toplumda sağlıkla ilgili yanlıĢ inanıĢların yok edilmesi, bireylere sağlıklı davranıĢlar 

kazandırılması, eldeki kaynakların bireylerin ve toplumun sağlığı için verimli bir Ģekilde 

kullanılması, ancak sağlık eğitimi ile mümkün olur. 

 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin baĢarıya ulaĢmasında sağlık eğitimi, önemli bir 

unsurdur. Örneğin, aile planlaması yöntemlerinin bilinmesi ve uygulaması, halka verilen 

sağlık eğitiminin baĢarılı olduğunun ispatıdır. 

 

2.1. Sağlık Hizmetleri 
 

Sağlık hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilite 

edici sağlık hizmetleri olmak üzere üç sınıfta incelenmektedir. 

 

 Koruyucu sağlık hizmetlerinde sağlık eğitimi 

 

Koruyucu sağlık hizmetleri, kiĢiye ve çevreye yönelik sağlık hizmetleri olup 

1.basamak sağlık kuruluĢlarında verilmektedir. 

 

Koruyucu sağlık hizmetleri kiĢiye ve çevreye yönelik olmak üzere iki grupta ele alınır. 
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              BağıĢıklama                Ana çocuk sağlığı eğitimi 

 

       

Hijyen 

 

           

Zararlı alıĢkanlıklardan korunma 

Resim 2.3: Koruyucu sağlık hizmetleri 

 

 KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri; doğrudan bireylere götürülen 

hizmetlerdir. Hijyen, bağıĢıklıma, ilaçla koruma, ruh sağlığı, aile 

planlaması, yeterli ve dengeli beslenme, hastalıkların erken teĢhis ve 

tedavisi, ilk yardım, ana-çocuk sağlığı, zararlı alıĢkanlıklardan koruma 

gibi. 

 Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri; bu hizmetlerin amacı, 

çevremizdeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörleri yok 

ederek, düzelterek ya da insanların etkilenmelerini önleyerek kiĢilerin 

sağlıklarını koruyabilmektir. Atıkların zararsız duruma getirilmesi, temiz 

su sağlanması, çevre kirliliğinin ve atmosfer kirliliğinin önlenmesi, 

vektörlerin kontrolü, iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı gibi. 

 

 Çevre sağlığı eğitimi 

 

Çevre; insanların ve diğer canlıların iliĢkilerini sürdürdükleri dıĢ ortama denir. 
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Çevre sağlığı; Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO)’ya göre “Çevre sağlığı; insan hayatının 

fizik çevresinde bulunan ve sağlığına zararlı etki yapan veya yapabilecek bütün Ģartların 

düzeltilmesi iĢidir. 
 

     

Resim 2.4: KirletilmemiĢ sağlıklı çevre 

 

Günümüzde, çevre kirlenmesi sonucu, doğal dengenin bozulması, doğal kaynakların 

tahrip olması büyük bir sorundur. Bu sorun, insan hayatını büyük ölçüde tehdit etmektedir. 

Çevre sorunlarının temelinde hızlı nüfus artıĢı ile birlikte; hızlı teknolojik geliĢme, çevreyi 

koruma bilincinin topluma yayılmamıĢ olması ve sağlıkla ilgili alt yapının kurulamamıĢ 

olması vardır. 
 

     

Resim 2.5: Sağlıksız bir çevre 

 

 Sağlık personelinin hizmet içi eğitimi  

 

Meslek sahibi olan kiĢilerin çalıĢma alanlarındaki verimliliği artırmak amacı ile yeni 

bilgi ve beceri kazandırıcı, eksik olanları tamamlayıcı eğitim uygulamalarıdır. 

 

Temel ve mesleki eğitim bireylere, becerinin yanı sıra teorik bilgiler de kazandır. 

Sağlık eğitimi uygulamalarında, eğitim verecek personelin iyi yetiĢmiĢ olması gerekir. 

Bunun için de sağlık personelinin mesleğinde bilgili ve yetkin olması gerekir. Sağlık 

personeli, kendini sürekli yenilemeli ve hizmet içi eğitim programları ile eğitimini 

sürdürmelidir.  
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Göreve yeni baĢlayan sağlık personelinin uzun yıllar tecrübe kazanmıĢ sağlık 

personeli ile arasında verimlilik açısından çok fark vardır. Bunun için sağlık personelinin 

zaman zaman eğitime alınmaları, görevde adaptasyonları açısından önemlidir. 

 

Hizmet içi eğitimde öncelikli sağlık eğitimi konuları Ģunlar olmalıdır: 

 

 Eksik olan bilgi ve becerileri tamamlayıcı konular 

 Yeni bilgi ve becerileri geliĢtirici konular 

 Toplumun sağlık sorunlarını tanıtıcı konular 

 Sağlık eğitimi metodolojisi ve teknolojisi ile ilgili konular  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve çevre sağlığına yönelik bilgilendirme yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sağlık ve sağlık eğitimine yönelik 

açıklamalar yapınız. 

 Bedensel (fiziksel) iyilik hâlini bir grup 

arkadaĢınızla tartıĢınız. 

 Ruhsal iyilik hâlini bir grup arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 Sosyal iyilik hâlini bir grup arkadaĢınızla 

tartıĢınız. 

 Hastalık ve sakatlık kavramlarını irdeleyiniz. 

 Koruyucu sağlık hizmetlerine 

yönelik bilgilendirmeler yapınız. 

 Sağlık eğitiminin toplum üzerindeki 

etkilerine yönelik gözlem yapınız. 

 Çevre sağlığına yönelik 

bilgilendirmeler yapınız. 

 KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin 

etkili bir Ģekilde yürütülmesine yönelik;  

 Hijyen kurallarının toplum tarafından 

benimsenmesine yönelik gözlemlerde 

bulununuz. 

 Bölgenizdeki sağlık kurumlarından veri 

toplayarak, aĢılarla sağlanabilen 

bağıĢıklama düzeyini tespit ediniz. 

 Bölgenizdeki sağlık kurumlarından veri 

toplayarak aile planlaması düzeyini tespit 

ediniz.  

 Halkın beslenme alıĢkanlıklarını 

gözlemleyerek yeterli ve dengeli beslenme 

düzeyini tespit ediniz. 

 Çevreye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetlerinin etkili bir Ģekilde yürütülmesine 

yönelik; 

 Sağlığı olumsuz yönde etkileyen fiziksel 

etkenleri tespit ediniz. 

 Sağlığı olumsuz yönde etkileyen kimyasal 

etkenleri tespit ediniz. 

 Sağlığı olumsuz yönde etkileyen biyolojik 

etkenleri tespit ediniz. 

 Hizmet içi eğitimlere katılınız. 

 Sağlık kurum ve kuruluĢlarında hizmet içi 

eğitimlere yönelik çalıĢmaların ne maksatla 

verildiğini inceleyiniz. 

 Sonuçları raporlayınız. 
 Resmî yazıĢma kurallarına dikkat ediniz. 

 Dosyalama sistemine dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. WHO göre sağlığın tanımında yer alan ve sağlığı etkileyen birtakım etkenler 

verilmiĢtir. AĢağıda verilenlerden hangisi veya hangileri olumlu yönde 

etkilemektedir? 

I-  Bedensel iyilik hâli        II- Ruhsal iyilik hâli         III- Sosyal iyilik hâli 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I-II-III 
E) I-II 

 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi, sağlık alanında yapılan eğitimin aĢamalarından 

değildir? 

A) Sağlık korunması ve geliĢtirilmesi ile ilgili bilinenleri iyice anlatmak ve öğretmek 

B) Benimsetmek ve inandırmak 

C) Yapmak ve yaptırmak 

D) AlıĢkanlık kazandırmak 

E) Rol play yapmak 
 

3. AĢağıda verilenlerden hangisi kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir? 

A) Hijyen 

B) Ġlaçla tedavi 

C) BağıĢıklama 

D) Yeterli ve dengeli beslenme 

E) Zararlı alıĢkanlıklardan korunma 
 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden 

değildir? 

A) Atıkların zararsız duruma getirilmesi 

B) Temiz su sağlanması 

C) Atmosfer kirliliğinin önlenmesi 

D) İş güvenliğinin sağlanması 

E) Kişisel hijyen sağlanması 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen çevresel bir faktör değildir? 

A) Fiziksel faktörler 

B) Kimyasal faktörler 

C) Biyolojik faktörler 

D) Ergonomik faktörler 

E) Genetik faktörler 
 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

ĠĢletmede, iĢveren ve çalıĢanlara yönelik bilgilendirme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizdeki iĢletmelerde iĢ yeri ortamını etkileyen ergonomik faktörleri 

araĢtırınız. 

 Bölgenizdeki iĢletmelere yönelik, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları olaylarının 

sıklığını kontrol altına alma konusundaki uluslararası düzenlemeleri araĢtırınız. 

 Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına yönelik yapılan ulusal 

düzenlemeleri ilgili kaynakları tarayarak araĢtırınız. 

 

3. ÇALIġANLARA YÖNELĠK 

BĠLGĠLENDĠRME 
 

Toplumun tüm kesimlerinin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, 

duyarlı ve olumlu davranıĢ değiĢikliklerin yaratılması, doğal çevrenin korunması, doğanın 

tahrip edilmeden kullanılabilmesi ve tahribe uğramıĢ çevrenin yeniden kazanılmasının 

temelinde eğitim yatar. 

 

Bu noktada bireylerin çevre ile ilgili hak ve görevleri konusunda çok büyük bir önemi 

olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliĢtirilmesi için çevre eğitimin düzenli, tutarlı ve 

sürekli bir Ģekilde uygulanması gerekmektedir. Eğitimin özünde benimseme olgusu, 

temelinde sevgi ve sorumluluk duygusunun geliĢtirilmesi yatar. Doğa sevgisi beraberinde 

insancıllığı, iyiliği, güzelliği, uygar ve barıĢçıl iliĢkileri de getirecektir. Bu bilinç ise ancak 

çağdaĢ bir eğitimle kazandırılır. 

 

Tek bir kürede yaĢadığımıza göre insanlığın ortak geleceği bizi de ilgilendirir. Gelecek 

kuĢaklara sağlıklı bir çevre bırakmanın sorumluluğu bugünkü kuĢağa ait olacaktır. 

 

Çevre sorunlarının artmasına paralel olarak çevre koruma gayretleri de artmaya 

baĢlamıĢtır. Çevrenin korunması, geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi konularında gösterilen 

çabaların amacı insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaĢamalarının sağlanmasıdır. 

Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Bu da ancak insan kaynağını geliĢtirmekle 

mümkündür. Çevre eğitimi ise bu kaynağın geliĢtirilmesini sağlayacak tek unsurdur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġnsan sağlığı baĢlıca iki temel faktör tarafından belirlenir. Bunlar, bireysel ve çevre 

faktörleridir. ÇalıĢanların sağlığı da bireysel özellikleri yanı sıra baĢlıca iĢ yeri ortam 

koĢulları olmak üzere çevre koĢullarından etkilenecektir. Bireysel özellikler en yalın Ģekli ile 

yaĢ, cinsiyet, alıĢkanlıklar, genetik özellikler ve genel sağlık durumudur. ĠĢ yeri ortam 

faktörleri ise kısaca fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler olarak incelenir. 

 

ĠĢ sağlığı çalıĢmalarının amacı, bir yandan bireysel özellikleri, diğer yandan iĢ yeri 

ortam faktörlerini göz önünde tutarak çalıĢanların sağlıklarının bozulmasını önlemektir. 

ÇalıĢanın sağlığının korunması amacına ulaĢabilmek için, çalıĢanın sağlığının nasıl 

bozulduğunun, çalıĢan bir kiĢinin nasıl hastalandığının veya kazaya uğradığının iyi bir 

Ģekilde incelenmesi ve anlaĢılması gereklidir. 

 

3.1. ĠĢletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik  
 

Günümüzde Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ĠLO), Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO) ve 

BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP)’e göre mesleki sağlığın üç temel odak noktası 

bulunmaktadır. 

 

 ÇalıĢan sağlığının ve çalıĢma kapasitesinin korunması ve iyileĢtirilmesi 

 ÇalıĢma ortamının ve iĢ uygulamalarının güvenlik ve sağlığa yönelik olarak 

iyileĢtirilmesi 

 ĠĢ organizasyonunun ve çalıĢma kültürünün iĢ yerinde sağlık ve güvenliği 

destekleyecek Ģekilde geliĢtirilmesi ve bu yapılırken olumlu bir sosyal ortamın 

ve problemsiz bir çalıĢmanın sağlanması ve böylelikle iĢletme veriminin 

artırılması 

 

ĠĢletmelerde sağlık, çevre ve güvenlik yönetiminde uygulamalar; iĢ yerinde sağlık ve 

güvenliği iyileĢtirmeye ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini minimuma indirmeye yönelik 

birden fazla disiplinli yaklaĢımdır. Sağlık, çevre ve güvenlik yönetiminde iyi uygulamaların 

temel hedeflerinden biri de genel olarak çevreyi ve tesislerin dıĢında yaĢayan kiĢilerin 

sağlığını korurken güvenli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı sağlamaktır. 

 

Sağlığın korunması ve iyileĢtirilmesinin temel koĢulu, insanların kendi sağlıklarının 

korunması ve iyileĢtirilmesinde doğrudan doğruya rol oynamalarıdır. ĠĢgücü kapasitesi 

arasında uygun bir denge sağlamak, rasyonel kararlar alma süreçleri, tüm iĢletme çapında 

katılımcı bir altyapının kurulmasını sağlamak ve her düzeydeki çalıĢanın uzmanlıklarını 

diğerleri ile paylaĢmalarına imkân sağlamak son derece önemlidir. 

 

Mesleki sağlık, yapılan iĢin çalıĢanların sağlığı için oluĢturabileceği riski en aza 

indirmeyi, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlar. ĠĢ güvenliği, çeĢitli türdeki 

tüm üretim ve hizmet tesislerinde iĢ kazalarının önlenmesi amacı ile kullanılan ilkeler ve 

prosedürleri ifade eder. 
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Resim 3.1: Güvenlik uygulamaları 

 

Sağlık, çevre ve güvenlik yönetiminde iyi uygulamaların bir diğer unsuru olan çevre 

sağlığı ise; iĢletmenin dıĢındaki çevrede mevcut olan faktörlere maruz kalmanın sağlık 

konusunda yol açacağı sonuçlar anlamına gelmektedir. Her iĢletme, özellikle de çevreyi 

kirletici maddeler yayan iĢletmeler, yakın çevrede yaĢayan insanların sağlığını etkileme 

potansiyeline sahiptir. Bir iĢletmenin kendi çalıĢtırdığı iĢgücü de dâhil olmak üzere toplum 

sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için, entegre olarak çevre sağlığı ile mesleki 

sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Her iĢletme, çevre kirlenmesinin 

sağlık üzerindeki etkilerini ve doğal kaynakların aĢırı derecede kullanımını en aza indirmek 

amacı ile kendi prosedürlerini geliĢtirmeli ve uygulamalıdır. 

 

ÇalıĢanlar ve toplum için en iyi sağlık koĢullarını sağlamak amacı ile, bir iĢletmenin 

çevre yönetimi içinde, doğal kaynakların uygun Ģekilde kullanımı, enerji verimliliği, atıkların 

en aza indirgenmesi, daha temiz üretim ve iĢ yerindeki sağlık ve güvenlik koĢullarının 

iyileĢtirilmesi yolu ile insan sağlığı konusundaki risklerin önlenmesi ilkeleri bulunmalıdır. 

Üretim süreçlerine koruyucu çevre stratejisi uygulanmalıdır. Çevre kirlenmesinin önlenmesi, 

kirlilik kontrolünün yerini almalıdır. 

 

 Sağlık, çevre ve güvenlik yönetiminde iyi uygulamalar sistemi aĢağıdaki 

temel unsurlardan ve faaliyetlerden oluĢmalıdır. 

 

 Resmî bir politikanın oluĢturulması, iĢveren veya en üst düzey yöneticisi 

tarafından benimsenmesi 

 Yönetimin çalıĢanların katılımı ile iĢletmede etkin bir sağlık, güvenlik ve 

çevre yönetimi sistemlerinin geliĢtirilmesine ve uygulamasına katılımın 

sağlanması 

 Ulusal sağlık, güvenlik ve çevre yasa ve standartlarına tam olarak 

uyulmasının sağlanması 

 Ġlgili Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ĠLO) sözleĢmelerine, Dünya Sağlık 

TeĢkilatı (WHO) ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) 

tavsiyelerine uyulması 

 Çevre yönetim sisteminin benimsenmesi 

 Eğitime ağırlık verilmesi 

 Uygun araçlar ve göstergeler kullanılarak, sistemden elde edilen 

sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi(Performans göstergesi olarak 

çevre kalitesi ve iĢçi sağlığını kullanır.) 
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 ĠĢ yerlerinin önemli riskleri, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına 

alınması 

 

Bir kimsenin ya da bir Ģeyin güvenliğini, varlığını tehdit eden durum tehlike olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Sembol 3.1: Önemli uyarı sembolleri 
 

Risk, belli bir dönemde veya koĢullar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma 

olasılığıdır. 
 

Yine risk; henüz gerçekleĢmemiĢ tüm olası sonucu, tehlikeli olabilecek durumları 

anlatan ifadedir. BaĢka bir değiĢle risk; bir tehlikenin ciddiyetini açıklayan terimdir. 
 

Risk değerlendirmesi ise; iĢ yerinde var olan ya da dıĢarıdan gelebilecek tehlikelerin, 

iĢçilere, iĢ yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karĢı alınacak önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalıĢmaları ifade eder. 

 

3.2. ĠĢ Yerlerinin Önemli Riskleri  
 

 Kimyasal etmenler 

 Fiziksel etmenler 

 ĠĢ ekipmanları 

 Elektrik 

 Basınçlı kaplar  

 Yangın 

 ĠĢyeri düzeni 

 KiĢilerin davranıĢları 

 Ekranlı araçlar 

 Elle taĢıma iĢleri vb. olarak sıralanabilir. 
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Sembol 3.2: Önemli uyarı sembolleri 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği; iĢverene iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda 

riskleri belirlemesi yükümlülüğünü getirmiĢtir. ÇalıĢanların ise iĢçi sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili yeterli bilgi ve eğitimi almalarını zorunlu kılmıĢtır.  

 

3.3. Risklerin Kontrol Altına Alınması 
 

ĠĢ yerlerindeki risklerin kontrol altına alınmasında; genel olarak sıra ile aĢağıdaki 

yöntemler kullanılmaktadır. 

 

 Tehlikenin yok edilmesi (tehlikeli iĢin terk edilmesi) 

 Yerine koyma (tehlikeli yöntemin daha az tehlikeli bir yöntemle yer 

değiĢtirilmesi) 

 Ġzolasyon (çalıĢanları tehlikelerden ayırmak)  

 Mühendislik kontrolü (mühendislik çözümleri kullanmak) 

 Ġdari kontroller (eğitim ve iĢin izlenmesi) 

 KiĢisel koruyucu uygulaması (Daha fazla güvenlik sağlamak için tek baĢına bir 

çözüm değildir.) 
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Resim 3.2: ÇalıĢırken alınması gereken tedbirler 

 

3.4. ĠĢletmenin Çevreye KarĢı Sorumlulukları 
 

Endüstri devrimi ile birlikte gezegenimizde üretilen malların çeĢidi ve miktarı Ģimdiye 

kadar hiç görülmedik Ģekilde artmıĢtır. Sağlık teknolojileri ve beslenme koĢullarındaki 

iyileĢmeye paralel olarak ölüm oranları azalmıĢ ve dünya nüfusu hızla artmaya baĢlamıĢtır. 

Milyarlarca insan her gün atmosferdeki oksijeni solumakta, su içmekte, çeĢitli yiyecekleri 

tüketmekte, dıĢkılamakta, yıkanmakta ve giyinmektedir. Bu temel ihtiyaçlar için dahi 

muazzam miktarda doğal kaynak tüketilmekte ve doğal çevreye atıklar bırakılmaktadır. Özet 

olarak Ģunu söyleyebiliriz ki dünyamız endüstriyel üretim, tüketim iliĢkilerinin bir sonucu 

olarak tehlikeli bir biçimde kirlenmekte ve ısınmaktadır. O hâlde çevre kirliliği ve doğal 

kaynakların tüketilmesi konusunun önemi iĢ ahlakı (etiği) açısından tartıĢılmaz derecede 

büyüktür. 

 

Resim 3.3: Elektromanyetik çevre kirliliği 
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ĠĢletmenin çevreye karĢı sorumluluğunu iki ana baĢlık altında inceleyebiliriz. 
 

 Çevre kirlenmesini önlemek ya da en aza indirmek 

 Kıt olan doğal kaynakların gelecek kuĢaklarca da kullanılacağı bilinciyle 

hareket etmek  

 

ĠĢletmelerin yer aldığı üretim tüketim iliĢkileri Ģu ya da bu Ģekilde ekolojik dengeyi 

olumsuz yönde etkilemektedir. Ekosistemler içlerindeki her öğrenci birbiriyle karĢılıklı iliĢki 

içinde olduğu yapılardır ve bu ögelerden birine zarar verilecek olursa sistemdeki tüm ögeler 

bu olaydan çeĢitli ölçülerde etkilenecektir. 

 

ĠĢletmenin çevreye karĢı sorumlulukları söz konusu olduğunda “sürdürülebilir 

kalkınma” kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Bu kavram gelecek kuĢakların yaĢamsal 

ihtiyaçlarını karĢılayabilmelerine engel olmaksızın iktisadi büyümenin sürdürülmesi 

anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki dünyamızdaki doğal kaynaklar sonsuz değil 

sınırlıdır. 

 

Doğal kaynakların kirlenmesi ve tüketilmesi konusunda insanların duyarlılığı 

artmıĢtır. Bu eğitimle daha da artırılmalıdır. 

 

Endüstriyel faaliyetler sonucu tehdit altında olan çevresel ögeler Ģunlardır: 
 

 Hava 

 Su 

 Ekilebilir arazi 

 Fosil yakıtlar 

 

Bu ögelerden bazıları yenilenebilirken bazıları tükendiğinde yenilenemeyecek niteliğe 

sahiptir. 1992’ de yapılan Dünya Zirvesi ve 1997’de imzalanan Kyoto Ġklim DeğiĢimi 

Konvansiyonu ile çevre kirlenmesi ve küresel ısınmaya karĢı uluslararası tedbirler gündeme 

gelmiĢtir. 

 

Yasal önlemler kadar, iĢletmelerin kendileri için koydukları çevreye yönelik etik 

önlemler de önemlidir. 

 

3.5. Çevre Konusunda Alınabilecek Önlemler 
 

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe bu artan nüfusun ihtiyaçlarını sağlamak için 

daha çok endüstriyel üretim yapacak ve önlem alınmazsa bu da bir çevre felaketi ile 

sonuçlanacaktır. 

 

ĠĢletmelerin çevreye karĢı sosyal sorumlukları çerçevesinde bu bağlamda bazı 

önlemler geliĢtirilmiĢtir. 

 

 Zorlayıcı yasal standartlar 

 ĠĢletmelerin gönüllü uygulamaları 
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Bunun olması için de toplumda çevre bilincinin yerleĢmesi ve iĢletmeleri bu konuda 

zorlayacak bir kamuoyu baskısı ve talep oluĢmasıdır.  

 

Bir iĢletmenin çevre konusunda alınabilecek önlemlerle ilgili Ģu özelliklere sahip 

olması beklenir: 
 

 Biyosferin korunması 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir bir Ģekilde kullanılması 

 Endüstriyel atıkların azaltılması 

 Enerji kullanımında sorumlu tüketim 

 Çevresel riskleri en aza indirme 

 Güvenli ürün ve hizmetlerin pazarlanmasını yapmak 

 Çevresel hasarları tazmin etmek 

 Bilgilendirme 

 Çevreden sorumlu bir birim ya da yönetici bulunması 

 Çevresel denetim  

 KurumsallaĢma  

 

3.6. ĠĢveren Yükümlülüğü 
 

 ĠĢveren, iĢçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin 

önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü önlemi almak, 

organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. 
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Resim 3.4: Koruyucu ekipman resimleri 

 

 ĠĢveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiĢtiren Ģartlara uygun hâle 

getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileĢtirilmesi amaç ve çalıĢması içinde 

olacaktır. 

 ĠĢin kiĢilere uygun hâle getirilmesi için, özellikle iĢ yerinin tasarımında, iĢ 

ekipmanları, çalıĢma Ģekli ve üretim metotlarının seçiminde özen 

gösterilmesinde, özellikle de monoton çalıĢma ve önceden belirlenmiĢ üretim 

temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza 

indirilmesinde sorumluluk taĢır.  
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Resim 3.5: Koruyucu ekipman resimleri 

 

 Teknik geliĢmelere uyum sağlanmasında sorumluluk taĢır. 

 Tehlikeli olanların tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiĢtirilmesinde 

sorumluluk taĢır.   

 Teknolojinin, iĢ organizasyonun, çalıĢma Ģartlarının, sosyal iliĢkilerin ve 

çalıĢma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme 

politikasının geliĢtirilmesinde  sorumluluk taĢır. 

 Toplu korunma önlemlerine, kiĢisel korunma önlemlerine göre öncelik 

verilmesinde sorumluluk taĢır. 

 ĠĢçilere uygun talimatların verilmesinde sorumluluk taĢır. 

 ĠĢveren, iĢ yerinde yapılan iĢleri dikkate alarak; 

 

 Kullanılacak iĢ ekipmanın, kimyasal madde ve preparatların seçimi, iĢ 

yerinde çalıĢma düzeni gibi konular da dâhil iĢçilerin sağlık ve güvenliği 

yönünden tüm riskleri değerlendirir.  

 Bir iĢçiye herhangi bir görev verirken, iĢçinin sağlık ve güvenlik 

yönünden uygunluğunu göz önüne alır. 

 Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere, sadece yeterli bilgi ve 

talimat verilen iĢçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır.  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili iĢ hijyeni önlemlerini alır. 
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Resim 3.4: Elektromanyetik kirlilik 
 

3.7. ĠĢçilerin Yükümlülükleri 
 

 ĠĢçiler, davranıĢ ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kiĢilerin sağlık 

ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkat gösterirler ve 

görevlerini, iĢveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar 

doğrultusunda yaparlar. 

 Makine, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde taĢıma ekipmanı ve diğer üretim 

araçlarını doğru Ģekilde kullanırlar. 

 ĠĢ yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik 

donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak, bunları keyfi olarak 

çıkarmamak ve değiĢtirmemekle yükümlüdürler. 

 ĠĢ yerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine 

vardıkları herhangi bir durumla karĢılaĢtıklarında veya koruma tedbirlerinde bir 

aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, iĢverene veya sağlık ve güvenlik iĢçi 

temsilcisine derhal haber vermekle yükümlüdürler. 

 ĠĢ yerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftiĢe yetkili makam tarafından 

belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, iĢverenle veya sağlık ve 

güvenlik iĢçi temsilcisi ile iĢ birliği yapmakla yükümlüdürler.  
 

3.8. ĠĢçilerin Eğitimi 
 

ĠĢ yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için iĢveren, her 

iĢçinin alıĢtığı yere ve yaptığı iĢe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi 

almasını sağlamak zorundadır. 
 

Bu eğitim özellikle; 

 

 ĠĢe baĢlamadan önce 

 ÇalıĢma yeri veya iĢ değiĢikliğinde 

 ĠĢ ekipmanlarının değiĢmesi hâlinde 

 Yeni teknoloji uygulanması hâlinde yapılır. 
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Eğitim, değiĢen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde 

periyodik olarak tekrarlanır. 

 

3.9. Sağlık Gözetimi 
 

ĠĢ yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için iĢveren 

aĢağıdaki yükümlülüklerini yerine getirir. 

 

 ĠĢveren, çalıĢanların iĢ yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine 

uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. 

 ĠĢçilerin iĢe giriĢlerinde sağlık durumlarının yapacakları iĢe uygun olduğunu 

belirten sağlık raporu alır. 

 Yapılana iĢin özelliğine göre iĢin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli 

aralıklarla yapılır. 

 Risk gurupları; kadınlar, çocuklar, yaĢlılar, özürlüler ve diğer risk grupları, 

özellikle bunları etkileyen tehlikelere karĢı korunurlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

ĠĢletmede, iĢveren ve çalıĢanlara yönelik bilgilendirme yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ yerlerindeki önemli riskleri tespit 

ediniz. 

 ĠĢ yerlerinde sağlık ve iĢçi güvenliğini 

olumsuz etkileyen kimyasal etmenleri tespit 

ediniz. 

 ĠĢ yerlerinde sağlık ve iĢçi güvenliğini 

olumsuz etkileyen fiziksel etmenleri tespit 

ediniz. 

 ĠĢ ekipmanlarının doğru bir Ģekilde 

kullanıldığına dair tespitlerde bulununuz. 

 ĠĢletmelerde çalıĢanların basınçlı kaplar 

hakkındaki bilgi düzeylerini tespit ediniz. 

 ĠĢletmelerde çalıĢanların iĢ yeri düzeni 

hakkındaki bilgi düzeylerini tespit ediniz. 

 ĠĢletmelerde çalıĢanların elle taĢıma 

iĢlerinde yeterli güvenlik tedbirleri ile ilgili 

bilgi düzeyleri ve davranıĢ biçimlerini tespit 

ediniz. 

 Risklerin kontrol altına alınıp 

alınmadığını denetleyiniz. 

 ĠĢletmelerde çalıĢanların kendilerini 

korumaya yönelik koruyucu tedbirler 

hakkındaki bilgi düzeylerini kontrol ediniz. 

 ĠĢletmelerde tehlikenin yok edilmesine 

yönelik yapılan çalıĢmaları kontrol ediniz. 

 ĠĢletmelerin izalosyana yönelik yapılan 

çalıĢmaların yeterliğini kontrol ediniz. 

 ĠĢletmenin çevreye karĢı olan 

sorumluluklarının yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol ediniz. 

 Bölgenizdeki iĢletmelerin çevre 

kirlenmesini önlemeye yönelik ; 

 Su ve su kaynaklarını korumaya yönelik 

alınmıĢ tedbirleri kontrol ediniz. 

 Toprağı korumaya yönelik alınmıĢ 

tedbirleri kontrol ediniz. 

 Atmosferi korumaya yönelik alınmıĢ 

tedbirleri kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢverenin yükümlülüklerini yerine 

getirip getirmediklerinin kontrolünü 

yapınız. 

 ĠĢçilerin eğitim düzeylerini kontrol ediniz. 

 Yeterli araç-gerecin sağlandığının 

kontrolünü yapınız.  

 ĠĢletmenin teknik geliĢmelere uyumunun 

sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediniz. 

 ĠĢin kiĢilere uygun hâle getirilmesine 

yönelik çalıĢmaları kontrol ediniz. 

 ĠĢçilerin yükümlülüklerini yerine 

getirip getirmediklerinin kontrolünü 

yapınız. 

 Makine, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde 

taĢıma ekipmanının doğru Ģekilde 

kullanımına yönelik kontroller yapınız. 

 ĠĢ yerinde tehlike anında yapılması 

gerekenlerin öğrenilip öğrenilmediğini 

kontrol ediniz. 

 Mevzuatla getirilen esaslar, 

sınırlamalar ve yasaklara uyulup 

uyulmadığının kontrolünü yapınız. 

 ĠĢ Kanunu’nu inceleyiniz. 

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ni 

inceleyiniz. 

 Ġlgili diğer mevzuat hükümlerini tarayınız. 

 Sonuçları raporlamak ilgili kurum ve 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Resmî yazıĢma kurallarına dikkat ediniz. 

 Dosyalama sistemine dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi iĢ yerinde çalıĢanların yükümlülüğü değildir? 

A) Makineyi doğru Ģekilde kullanmak 

B) Araç- gereç sağlamak 

C) Cihazı doğru Ģekilde kullanmak 

D) ĠĢçi temsilcisi ile iĢ birliği yapmak 

E) Güvenlik donanımlarını kurallara uygun kullanmak 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi iĢletmede iĢveren yükümlülüğü değildir? 

A) ĠĢçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak 

B) Eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak 

C) Risklerin önlenmesini sağlamak 

D) Makine, cihaz, araç-gereci doğru Ģekilde kullanmak 

E) Teknik geliĢmelere uyum sağlamak 

 
3. AĢağıda verilenlerden hangisi uluslararası çalıĢmaları düzenleyen kuruluĢtur? 

A) UNEP 

B) FAO 

C) WHO 

D) ĠLO 

E) UNĠCEF 

 
4. ĠĢ yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesine yönelik eğitim 

hangi durumlarda verilmeyebilir? 

A) ĠĢe baĢlamadan önce 

B) ÇalıĢma yeri veya iĢ yeri değiĢikliğinde 

C) ÇalıĢanın iĢine son verildiğinde 

D) ĠĢ ekipmanlarının değiĢmesi hâlinde 

E) Yeni teknoloji uygulanması hâlinde 

 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi iĢ yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve 

sürdürülmesine yönelik iĢ veren yükümlülüğü değildir? 

A) ÇalıĢanlar sağlığını korur. 

B) ÇalıĢanları maruz kalacakları risklere uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutar. 

C) ĠĢe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alır. 

D) Sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır. 

E) Risk gruplarını, bunları etkileyen tehlikelere karĢı korunmalarını sağlar. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilen yöntemlerden hangisi kavrama ve bilme ile birlikte uygulama, analiz, 

sentez ve değerlendirme davranıĢlarını gerçekleĢtiremez? 

A) Düz anlatım yöntemi 

B) Beyin fırtınası yöntemi 

C) TartıĢma yöntemi 

D) Dramatizasyon yöntemi 

E) Problem çözme yöntemi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen bireysel özelliklerden değildir? 

A) YaĢ 

B) Cinsiyet 

C) AlıĢkanlıklar 

D) Genel sağlık durumu 

E) ĠĢyeri ortamı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi endüstriyel faaliyet sonucu tehdit altında olmayan çevresel 

bir öge değildir? 

A) Yenilenebilir enerji kaynakları 

B) Hava 

C) Su 

D) Ekilebilir arazi 

E) Fosil yakıtlar 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi öğrenmenin türlerinden değildir? 

A) Kolay öğrenme 

B) Simgesel öğrenme 

C) ĠĢlemsel öğrenme 

D) Kavram öğrenme 

E) Ġlke öğrenme 

 

5. AĢağıdaki verilen kararlardan hangisi öğretme sürecinin baĢarılı olması için gerekli 

değildir? 

A) Hedefler 

B) Konular 

C) Eğitim teknolojisi 

D) Değerlendirme 

E) Cinsiyet 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıda verilenlerden hangisi öğrenmede eğitilenin baĢarısına etkide 

bulunmamaktadır? 

F) Aile ortamı 

G) Sosya ekonomik durum 

H) Biyolojik durumu 

Ġ) Değerlerin çatıĢması 

J) Uygun olmayan eğitim teknolojisi 

 
7. AĢağıda verilenlerden hangisi yaygın eğitim türüdür? 

A) Anaokulu eğitimi 

B) ĠĢ baĢında eğitim 

C) Okul öncesi eğitim 

D) Temel eğitim 

E) Yüksek öğretim 

 

8. AĢağıda verilenlerden hangisi örgün eğitim türü değildir? 

A) Ön lisans eğitimi 

B) Lisans eğitimi 

C) Yüksek lisans eğitimi 

D) Halk eğitimi 

E) Doktora eğitimi 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 
1 C 

2 E 

3 B 

4 D 

5 E 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 B 

4 E 

5 E 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 E 

3 A 

4 A 

5 E 

6 C 

7 B 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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