
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-2 

 

GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN TEMEL ÖNERİLER 
10.7.2014 

 

 
Bu dokuman Dr. Müsenna Arslanyılmaz, Dr. Can Keskin, Dr. Tahir Metin Pişkin, Dr. Songül Vaizoğlu ve Dr. Dilek Aslan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.  

  

1. Güneşin başlıca etkileri nelerdir?1,2 
 

Güneş enerji ve yaşamın en önemli kaynağıdır. Güneş ışınları yaşamın devamı için gerekli olmakla beraber 
bazı durumlarda önemli sağlık etkileri de bulunmaktadır.  
 

 Isıtma, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi anlamına 
gelen fotosentez, vitamin D sentezi, zararlı organizmaları önleme, aydınlatma başlıca yararlar 
arasındadır. 

 Güneş yanığı, erken yaşlanma, bağışıklık sistemi hasarı, cilt kanseri, katarakt gibi gözlerde hasar 
da sık görülen zararlar arasındadır. 
 

2. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için neler yapılmalıdır? 
 
Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki temel önerileri dikkate almak gerekir: 

 Gölgede durmak,  

 Güneş gözlüğü takmak; ultraviyole3 A ve B’den %99 koruma sağlayan güneş gözlüğü büyük ölçüde 
güneşten kaynaklanan göz hasarını azaltacaktır. Ultraviyole (UV) radyasyon, dalga boyları 100 ve 400nm 
arasında olan elektromanyetik radyasyondur. 

 Uygun giysiler giymek; örneğin; sıkı dokunmuş, bol ve uzun kollu elbiseler tercih edilmelidir. 

  Şapka takmak; gözler, kulaklar, yüz, sırt ve boyunun güneşten korunabilmesi için geniş kenarlı 
şapka kullanmak gerekir. 

 Yüz ve eller gibi güneşe daha fazla maruz kalan vücut bölgelerine koruma faktörü 30 ve üzeri4 olan 
güneş kremi uygulanması önerilmektedir. Güneş kremi kullanılsa bile uzun süre güneşte 
kalınmaması uygundur. Güneşe fazla maruz kalan cilt bölgelerinize bolca, geniş spektrumlu güneş 
kremini iki saatte bir ya da yüzdükten sonra, dışarda oyun oynamadan ya da bedensel etkinlik 
yapmadan önce uygulanmalıdır. 

 Güneşin UV ışınları 10:00-16:00 saatleri arasında güçlü olduğundan özellikle bu saatlerde güneşe 
çıkmamaya dikkat edilmelidir. 

 UV değerleri, UV indeksi gibi kriterler kullanılarak izlenmelidir. Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi1 
UV indeksine göre açık hava etkinlikleri planlamak güneş ışınlarına daha fazla maruz kalmayı 
önleyebilir. UV ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda, gölgede durulmalıdır. Fakat ağaçlar, 
şemsiye ya da güneşliklerin altında durmak güneşten tam koruma sağlayamamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Çocuklar genellikle yetişkinlere göre çevresel tehlikelere karşı daha hassastır. Bu nedenle çocuklar 
açık hava etkinlikleri sırasında, yüksek UV ışınlarından korunmalıdır. 

                                                           
1 Sun Protection, A primary, Teaching Resource WHO, 2003. 
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