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Çevreyi nasıl tanımlıyoruz ve 
çevreyle karşılaşmamız ne zaman 
başlıyor ?



“Çevre” 

• Dar ya da geniş bir çok öğe

• Evimiz, ofisimiz, yaşadığımız mahalle, kent, bölge hatta gezegen, hepsi

çevrenin bir parçası. 

• Güler’in tanımıyla “canlının dışındaki her şey;  kalıtsal yapı dışındaki her 

şey; herhangi bir anda sistem ya da canlıyı etkileyen bütün koşullar”



İnsanlar 

Yaşam biçimi 

Toplum ve yerel 
ekonomi 

Aktiviteler 

Yapılı çevre 

Doğal çevre 

Küresel ekositem

İklim 

Biyoçeşitlilik



İnsan 

Topluluk 

Yerel aktiviteler  

Yaşam alanları 

Doğal kaynaklar 



• Fiziksel (gürültü, sıcaklık, aydınlatma, radyasyon, vb) 

• Kimyasal (Ağır metaller, solventler, tarımsal kimyasallar vb)

• Biyolojik (Virüsler, bakteriler, mantarlar, allerjenler, vektörler, 

atropodlar vb)  

• Davranışsal

• Sosyal





Çevresel faktörler ilişkili «hastalıklar»

• Küresel düzeyde ölümlerin %24’ü çevre ile ilişkili.
• İskemik kalp hastalıkları
• Kronik solunum yolu hastalıkları
• Kanserler 
• Kazalar
• Solunum yolu infeksiyonları
• İnme 
• İshalli hastalıklar
• Diyabet
• Sıtma
• Yenidoğan yaşam koşulları

https://www.who.int/phe/infographics/environmental-impacts-on-health/en/



Yapılı çevre (built environment)

• Genel olarak insanlara yaşama, çalışma ve rekreasyon alanları 

sağlayan insan eliyle oluşturulmuş  veya değiştirilmiş yapılar. 

https://www.epa.gov/smm/basic-information-about-built-environment



Çevresel hastalık/ çevresel rahatsızlık 

Baş ağrısı.
Ateş ve titreme.
Mide bulantısı.
Öksürük.
Kas ağrıları.
Döküntü/kızarıklık.





















Çevresel etkilenimin özellikleri

Etkinin gecikme özelliği

Çok etmenli olması

Spesifitenin olmaması

Kişilerarası duyarlılık farklılıkları



Çevresel etkenler-hastalık 

1. LATENCY; Çevresel etkilerle 

karşılaşmadan sonra sağlık etkileri 

uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir.

• “İhtiyatlılık ilkesi”  



Ciddi ve geri dönüşümsüz hasar söz konusu 

olduğunda sonuçlar kesin olarak 

gösterilememiş de olsa korumaya yönelik 

müdahaleler yapılmalıdır. 

Neden-sonuç ilişkisi açık olarak ortaya 

konmamış olsa da ihtiyatlılık ilkesi esas 

alınmalıdır.



Çevresel etkenler-hastalık

2. ÇOK FAKTÖRLÜ NEDEN ; karşı 

karşıya kalınan çevresel etken, diğer 

etkenlerin kombinasyonu biçiminde 

ortaya çıkabilir. 

Etkene yanıtta bu çok faktörlülük 

yanında yaşam biçimi, sağlık 

durumu, yaş, cins, beslenme vb gibi 

özellikler de etkilidir. 



• Çevresel etkilenim kimyasallar örneğinde de olduğu 

gibi, tek tek ya da sınırlı sayıda kimyasalla değil, 

kimyasallar kokteyliyle olmaktadır.  

• Günümüzün çevre sorunları çevresel etkenler ve 

hastalıklar arasındaki ilişkileri belirlemenin önemini 

arttırıyor.



Çevresel etken-hastalık 

3. ETKİNİN ÖZGÜL OLMAMASI;

çevresel etkene maruz kalma sonrası 

ortaya çıkan belirtiler özgül değil. 

Örneğin: Toksik bir maddeyle 

karşılaşma sonrası genel belirtiler 

ortaya çıkabiliyor. 



Çevresel etken-hastalık 

4. DUYARLILIK FARKLILIĞI; 

Karşılaşılan etkene verilen bireysel yanıtlarda 

farklılıklar olabilir. Yaş, cinsiyet, genetik yapı, 

daha önce karşılaşıp karşılaşılmadığı, 

beslenme ve fizyolojik durum vb faktörle etkili 

olabilir. Bazı etkenler, sadece bazı insanları 

etkileyebilir. 








