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1. İŞ HİJYENİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İş hijyeninin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.


İş hijyeni konusunda sorumlulukları ve ilişkileri sıralar (işyeri hekimi, iş
hijyenisti, iş güvenliği uzmanı vb.).


Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

•İş hijyeninin tanımını yapar,
kapsamı ve boyutlarını
söyler.
İş hijyeni konusunda
sorumlulukları ve ilişkileri
sıralar (işyeri hekimi, iş
hijyenisti, iş güvenliği
uzmanı vb.).
Ölçüm ve kontrol
yöntemlerini sıralar.

4

Anahtar Kavramlar


İş hijyeni tanımı,



İş hijyeni konusunda işyeri hekiminin sorumlulukları,



İlgili mevzuat,



Ölçüm ve kontrol yöntemleri

5

Giriş
Katılımcıların, işyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda
temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
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1.1. Hijyen Nedir?
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan
temizlik önlemlerinin bilimsel kurallarını ortaya koyan bir bilim dalıdır.

1.2. Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması

1.2.1. Kimyasal Tehlikeler: Zehirli veya tahriş edici maddeler olup doğrudan doğruya
vücuda girerler. Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karışımları vb. gibi.

1.2.2. Biyolojik Tehlikeler
Bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler vb gibi mikrobiyolojik olanlar ile bitkiler ve
hayvanlar gibi makroskobik tehlikeler sayılabilir.

1.2.3. Fiziksel Tehlikeler
Aşırı gürültü, titreşim (sarsıntı), ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine (
termal konfor koşullarına) maruz kalma durumlarıdır.
Ergonomik Tehlikeler:


Fiziksel

o

Tekrarlanan hareketler

o

Ağır kaldırma

o

Uygunsuz veya statik (değişmeyen) duruş

o

Yorgunluk

o

Aşırı güç uygulama

o

Doğrudan/direkt basınç veya aşırı güç uygulama



Psikolojik

o

Monotonluk o Ağır iş yükü o Diğerleri

1.3. Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları
1.3.1. Solunum Yolu İle

İşçiler sanayide en çok bu yolla etkilenir.

1.1- Gazlar:
Mesleki zehirlenmelerin, çoğu solunum yolu ile alınan havanın içinde bulunan klor,
karbon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azot dioksit, fosgen, brom, ozon gibi gazlarıdır.
Bu maddeler normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında gaz olarak havada bulunabilir. (Tüp
veya sarnıç gibi gaz taşıma kapları veya gaz boru hatlarındaki sızıntılar, kaynak ve kesme veya
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motorların egzozundan çıkan gazlar gibi yüksek sıcaklıkta yapılan işlemler sonucu çalışma
ortam atmosferine gazlar yayılabilmektedir.)
1.2- Buharlar:
Normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında buharlaşabilen gaz, sıvı veya katı maddelerin
havada bulunan buharlarıdır. Örneğin: Benzol, alkol, toluen vb. (Sıvıların karıştırılması veya
doldurulması, boyama, tabanca boyacılığı, temizleme işlemleri sonucu zararlı buharlar açığa
çıkmakta, soluk düzeyine erişmektedir.)
1.3- Sisler:
Bunlar, çok ince sıvı damlacıklarının havada dağılması sonucu meydana gelirler, elektro
metal kaplama tanklarında ve tabanca ile boya yapılması durumlarında olduğu gibi. (Kesme ve
taşlama işlemleri sırasında yağ sisleri, elektro kaplamada asit sisleri, sprey - tabanca
boyacılığında sprey sisleri oluşmaktadır.)
1.4- Tozlar:
Bunların, çok ince katı madde parçacıklarının havada dağılması ile meydana gelirler.
Organik ve inorganik partiküllerden oluşur. Partikül büyüklüğüne göre solunabilir, ya da üst
solunum yolları ile atılabilir olmalarına göre sınıflandırılabilir. Özellikle 0,1 ila 5 mikron
arasındaki tozlar son derece tehlikelidir. Temizleme, delme, kesme, öğütme, ezme gibi bir çok
işlem sonucu tozlar çalışma ortamına yayılmaktadır.
1.4.1- Tahriş Edici Tozlar:
Birçok toz deriyi tahriş etme özelliğine sahiptir. Örneğin: Sodyum hidroksit, potasyum
hidroksit, kireç tozları vb. gibi…
Bazı tozlar, kendileri tahriş edici olmadıkları halde cildin gözeneklerini tıkamak
suretiyle veya mikropların burada yerleşmelerine sebebiyet vererek, tahrişe yol açarlar.
Hububat, şeker ve un tozları bunlara örnek olarak verilebilir.
1.4.2- Zehirli Tozlar:
Bunlar, akciğerlerden, deriden veya sindirim yollarından kan dolaşımına girerek
zehirlenmelere neden olurlar. Örneğin, kurşun, arsenik, cıva, kadmiyum, fosfor ve birçok
kimyasal madde tozları. Bu çeşit tozlar tahrişe veya zehirlenmeye birlikte neden olabilirler.
1.4.3- Fibrozis Yapan Tozlar:
Bunlar, akciğerlerin hücrelerinde, fibrozis meydana getiren serbest silika ve asbest
tozlarıdır. Kömür madenciliği ve döküm sanayisi gibi sektörler için bu risk özellikle çok
önemlidir.
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1.4.4- İnert Tozlar:
Bunlar, tahriş edebilen fakat zehirlenmeye ve fibrosiz'e neden olmayan, rahatsızlık
verici tozlardır.
1.4.5- Alerji Yapan Tozlar:
Bunlar, bunlar bazı kimselere etki eden, polen, pamuk, yün, kürk, tüy, saç tozları ile
bazı cins odunların kesilmesinde meydana gelen tozlardır.
1.5- Dumanlar:
Bunlar, kimyasal maddelerin meydana getirdikleri katı parçacıkların gaz halindeki
dumanlarıdır. Örneğin hidroklorik asit ve amonyak buharları havada beyaz dumanlar halinde
amonyum klorür meydana getirirler. Özellikle kaynak ve kesme işlemleri sırasında açığa çıkan
dumanlar son derece önemlidir. Önlem almayı gerektirir.

1.3.2. Deriye Temas Yolu İle

Deri yolu ile absorbe edilme, doğrudan doğruya deriye temas etme ile meydana gelir.
Asitler, alkaliler, solventler, yağlar, formaldehit, krom veya nikel, bazı organik tozlar, epoksi
sertleştiriciler, neftyağı cilt için tehlikelidir.
2.1- Öldürücü zehirlenmeler
Göreceli olarak, çok az miktarlardaki zehirli maddeler absorbe edilebilir. Fakat anilin,
kurşun tetra etil veya hidrojen siyanür asidinin deriye kısa süre teması çok büyük tehlikeler
meydana getirebilir.
2.2- Tahriş Edici Maddeler
Bunlar, doğrudan doğruya deriye etki ederler. Kuvvetli asitler (sülfürik asit, nitrik asit,
hidro florik asit vb.). Bazlar (sodyum hidroksit - kostik, potasyum hidroksit, kireç vb.), klor,
flor, brom, fenol vb.
2.3- Çözücüler
Bunlar, doğrudan doğruya deriyi tahriş etmezler ancak, bakterilere karşı derinin
direncini azaltırlar. (Örneğin: Benzin, gazyağı ve alkol vb.)

1.3.3. Sindirim Yolu İle

Atmosferde bulunan ve salya ile karışan zehirli maddeleri yutmak, kimyasal maddeler
bulaşmış gıdaları yemek, içmek, çiğnemek ve tüttürmek suretiyle sindirim yolu ile vücuda
girerler.
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1.3.4. Enjeksiyon Yolu İle
1.3.5. Göz Tarafından Absorbe Edilerek
1.4. Fiziksel Etkenlere Maruz Kalma
1.4.1. Titreşim - Sarsıntı – Vibrasyon

Sarsıntıya katlanma, çalışanı yorar ve kişide gerginliğe yol açar. Parmakların
hassasiyetinin kaybolmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Pnömatik (yüksek hava
basınçlı) el aletleri - çekiçleri, yüksek hızlı taş tezgâhları, dikiş makineleri, forklift vb.
kullanmak gibi.

1.4.2. Gürültü

Gürültü arzu edilmeyen sestir. En modern şehirlerde, tekstil sanayi, dökümhaneler,
metal işleri sanayi gibi birçok işyeri ve mesleklerde, yüksek düzeyde gürültüye devamlı
maruziyet, şahısların kazalara ve işitme kayıplarına uğramalarına neden olmaktadır.

1.4.3. Aydınlatma

Yetersiz aydınlatma, farklı, göz kamaştıran titrek ve parlak ışıklar göz yorgunluğuna ve
sinir sisteminin bozulmasına neden olurlar.

1.4.4. Radyasyon - Işın Saçan Enerji

4.1- İnfraruj Işınları

Aşırı ısı ışınları sıcak çarpmasına, cilt tahrişine ve gözde katarakt meydana getirir. İzin
verilebilen (müsaade edilebilen) en fazla (azami) konsantrasyon saptanmalıdır.
4.2- Gamma Işınları
Radyoaktif maddeler ve x ışınlarına vücudun maruz kalması, canlılığın azalmasına,
halsizliğe, baş ağrısına, anemiye, lösemiye neden olabilir. Vücudun bazı kısımlarının bu
ışınlara çok fazla maruz kalması, radyum yanıklarını meydana getirir.
Gamma Işınlarının Kontrol Önlemleri:
1.

Bu gibi maddeleri çok az miktarlarda depolayın, taşıyın ve kullanın.

2.

İşçileri, bu ışınlardan olabildiğince uzakta tutun.

3.

Koruyucu kurşun malzeme kullanın.

4.

Maruz kalma süresini en azda tutun.
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4.3- Ultraviyole Işınlar
Bu ışınlar, korunmamış deri bölgelerinde yanıklar meydana getirir ve gözleri etkiler.
Konjonktivit, kornea ülseri gibi hastalıklara yol açar. Bu ışınların ana kaynağı kaynak
makineleridir.
Koruyucu önlemler: Özel giyim, başlık, gözlük, eldiven ve koruyucu siper
kullanmaktır.
4.4- Kısa Dalga Işınları
Yüksek frekanslı akımın kullanıldığı elektronik cihazlarda, radar Sistemlerinde
meydana gelebilir. Yüksek enerjili ışınlar çelik talaşlarını kızdırabileceği gibi flaş lambalarını
da yakabilir. Genellikle büyük ve küçük sabit radar direklerinin çok yakınlarına yaklaşmamalı
ve çalışan radar antenlerine özellikle yakın mesafede asla bırakılmamalıdır.

1.4.5. Isı - Sıcaklık

Çok fazla sıcaklık ve nem, insan vücudunun ısı kontrol mekanizmasına zarar verebilir.
Böyle bir duruma vücut ancak uzun bir sürede alışabilir.
1.4.5.1- Çalışmada rahat sıcaklık bölgesi
Bağıl (nispi) nem, rahat çalışmanın devamlı olmasında en önemli etkendir. Çok fazla
nem, terlemeye ve terin vücuttan uzaklaşmasına etki eder. Ancak soğutma sistemi ile vücut
sıcaklığı normalde tutulabilir. Eğer vücut sıcaklığı çok yükselirse sıcak çarpması (bayılma) ile
sonuçlanabilir.
En çok rahatlık veren sıcaklık, atmosfer ve hava koşullarını özel bir alanda ve mevsime
göre değiştirmekle elde edilebilir. Örneğin, rahat bir çalışma sıcaklığı kışın 18 0C - 21 0C ve
% 40 bağıl nem olarak verilebilir. Yazın ise bunun biraz üstü olabilir.
1.4.5.2- Sıcaklıktan Meydana Gelen Kasılmalar (Kramplar)
Fazla terlemede, vücuttan çıkan tuzu almak için fazlaca tuz kullanılır. Bu, sıcaklık
sebebi ile kramplara neden olabilir. İşçiler tarafından alınacak tuz miktarı işyeri hekiminin
kontrolü altında saptanmalıdır.

1.5. Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi
1.

Maddenin yapısı veya zararlı etkileri

2.

Maruziyet ağırlığı

3.

Maruziyet süresi

4.

Personelin duyarlılığı

5.

Havanın kirliliğinin ölçülmesi
11

6. Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü
Göz Önünde Bulundurulan Faktörler
Çeşitli kimyasal maddelerle çalışma sırasında ve bunların olası tehlikeleri hakkında
karar verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

1.5.1. Maddenin Yapısı veya Maddenin Zararlı Etkileri

Herhangi bir maddenin fiziksel veya kimyasal özelliklerinin sağlık üzerinde yapacağı
zararlı etkiler çok önemlidir. Bir işyerinde, iş güvenliği ile sorumlu olan kişi ve onun
temsilcileri (İş Güvenliği Uzmanı, İSG Kurul Üyeleri vb.) işyerinde kullanılan her maddenin,
sağlık riski oluşturma derecesini, kullanılmasını ve özelliklerini iyice bilmelidir.
Bilgi Alma Kaynakları
Üretilen her bir kimyasal maddenin ambalajına özel etiketler yapıştırılmaktadır. Ambalaj
üzerinde tehlike uyarı etiketinin bulunmaması içindeki maddenin sağlık açısından riskli
olmadığı anlamına gelmez. Tehlike işareti etiketi taşıyan ambalaj, sağlık açısından risk
oluşturabilecek maddenin varlığı yönünden dikkatle kontrol edilmelidir. Yasal olarak kimyasal
maddeyi üreten firmaların, maddenin sağlık açısından oluşturabileceği riskleri gösteren
etiketleri ambalajlara yapıştırmaları ve etiketlere güvenli taşıma için özel talimatları
eklemeleri bir zorunluluktur. Ayrıca her bir kimyasal maddenin Malzeme Güvenlik Bilgi
Formlarını da müşteriye vermeleri gerekmektedir.

1.5.2. Maruziyetin Ağırlığı

Şiddetli maruziyette zarar görme, kısa sürede meydana gelir.
Pratik olarak, zehirli maddelerin az miktarları bile zarara neden olabilir. Birçok
maddeye dokunmak bile çok tehlikelidir. Bu nedenle bu gibi maddeler dokunmaya karşı
korunmuş olmalıdır. Birçok ölüm, tanklarda, kuyularda, silolarda, kapalı olan yerlerde, oksijen
azlığından meydana gelmektedir.

1.5.3. Maruziyetin Süresi
3.1- Bir kere maruziyet
Çok kısa bir süre de olsa, maruziyet zararlı olabilir. Bunun için İzin verilen (müsaade
edilen) herhangi bir konsantrasyon için güvenliği sağlayacak bir rehber verilmelidir.
3.2- Tekrar eden (sürekli) maruziyet
Bazı maddeler, birikerek oluşturacakları etkileri ile sağlığa zararlı olabilirler. Bu tip
maddelerin bir kere ve tekrar eden maruziyetle meydana getirecekleri toplam zarar, sağlık
açısından risk oluşturan tehlikelerin değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır.
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1.5.4. Kişisel Duyarlılık

Her şahsın, çeşitli zararlı maddelere olan dayanıklılığı değişik olmaktadır. Bazı şahıslar,
allerjen özellikli maddelere çok duyarlıdır, bazıları değildir. Bazen maruziyet, önceleri yüksek
dayanıklılık gösteren şahıslarda bile duyarlılık meydana getirebilir.

1.4.5. Havanın Kirliliğini Ölçme

Verilen zehirli bir maddenin, neden olacağı zararın, sisteme konulan madde miktarına
bağlı olduğu kuşkusuzdur. Bu aynı zamanda, zararlı maddenin havadaki miktarına ve
maruziyet süresine de bağlıdır. Havadaki zararlı madde miktarı alınacak numunelerin analizi
ile ölçülebilir. Katı madde veya tozlarda, belli bir hava hacminde, taneciklerin büyüklüğü ve
adetinin ölçülmesi yöntemi uygulanmaktadır.

1.5.6. Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Kontrolü

6.1- İlk iş risk değerlendirmesi yapmak ve işyerinde kullanılan veya üretilen sağlığa
zararlı bütün maddelerin listesini hazırlamaktır. Aynı zamanda, depolarda veya işyeri
sahasında bulunan önceden satın alınmış malzemenin kontrolü de yapılmalıdır.
6.2- İkinci olarak, üretimde uygulanan yöntemlerin sağlığa zararlı olup olmadıkları
kontrol edilmelidir. Herhangi bir üretim yönteminde toz, duman veya sisin meydana gelip
gelmediği incelenmelidir.
Asitlerin, bazların (alkalilerin) duman çıkaran, tahriş edici sıvıların ve katıların,
çözücülerin - solventlerin taşınmaları sağlığa zararlılık yönünden kontrol edilmelidir.
Sadece ham ve mamul malzemenin, sağlık açısından riskli olup olmadıklarını
araştırmakla tam bir kontrol yapılmış olmaz, yan ürünler ve özellikle atıklar genellikle mamul
malzemeden daha çok tehlikeli olabilir.
Yangın ve patlama tehlikesi ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.

1.6. Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri
1.6.1. Genel Yöntemler

Çalışanların sağlığını
uygulanabilmektedir.

kontrol

etmek

1.

Ortamı Kirleten Kaynakları Gidermek

2.

Kirliliğin Dağılmasını Önlemek

3.

İşçileri Korumak

A-

Tehlike Kaynaklarını Giderme

için,

üç

Genel

Kontrol

Yöntemi

1- Tesisat ve teçhizat değişikliği
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Tesisatın ve teçhizatın arızalı ya da yetersiz olması nedeniyle oluşan kirlilik
önlenebilir.
2- Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması
Çoğu zaman, üretimin niteliği ve niceliği bakımından bunu başarmak zor olmaktadır.
Bu durum, değişiklik yapılmadan önce dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.
Örnekler
Kullanma Amacı Kullanılan Malzeme- Madde Daha Çok Güvenilir Malzeme - Madde
Polisaj (Parlatma) Kum

Çelik kum (bilye)

Öğütme, taşlama Adi taş

Suni taş

Vernik

Petrol Esaslı solvent

Makine Temizliği Benzin

Gazyağı, hatta motorin

Kurşun oksit

Boya

3-

Çözünmez kurşun bileşikleri

Üretim Yöntemini Değiştirme

Üretim yöntemlerinin sık sık değiştirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren
tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genellikle, işyerindeki büyük
değişikliklerde maliyet artışları dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu konuda bazı örnekler:
Sis, buhar ve gazların meydana geldiği kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık, basınç
ve reaksiyon hızının kontrolü
1.

2.

Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme işlerinin yapılması.

3.

El ile yapılan işlerin, yükleme makineleri, araç gereçleri ile yapılması.

4- İşyeri Düzeni
İşyerinin düzenli olması, havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından
hayati önem taşır. Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu
temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu
sürelerde yapılması gerekir.
B)

Kirliliğin Dağılmasını Önleme
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Kirliliğin oluşmasını önlemenin, olası veya pratik olmadığı durumlarda, meydana
gelen toz, gaz, buhar vb.'nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir.
Bu durumu başarmak için denenmiş 5 yol vardır.
1.

Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).

2.

Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek.

3.

Islak (yaş) yöntem uygulamak.

Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından
uzaklaştırılması.
4.

5.

İşçi eğitimi

1-

Ayırmak (Tecrit Etmek)

Bütün tehlikeli işlemler diğerlerinden ayrılmalı veya ayrı bir yerde toplanmalıdır.
Böylece tüm çalışanlar yerine, sadece o işte çalışan işçiler bu kirli havaya maruz kalmış
olacaklardır. Bu durumda burada çalışan işçilere tehlikelerden koruyucu uygun koruyucu
donanım verilmiş olmalıdır.
Örnekler
Dökümhanelerde, dökümlerin temizlenmesi işlemleri, metal kaplama veya
metalleri asitlerle temizleme tankları (banyoları) ayrılmış (tecrit edilmiş) yerlerde bulunmalı
ve buralara, görevli işçilerden başkaları girmemelidir.
1.

Ayırmaya (tecrit etmeye) ek olarak, sınırlayıcı kuralların konulması ve kurşun
tetra etil ve diğer benzer maddelerin, seçilmiş ve eğitilmiş kişiler tarafından kullanılması
sağlanmalıdır.
2.

2-

Kapalı Duruma Getirme

Bu, tecrit etmenin daha genel bir uygulama şeklidir.
Bu, daha çok parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlamalarına karşı
korunmada uygulanmaktadır.
1.

2.

uygulanması.
3-

Taşlama ve parlatma işlemlerinde, çok yararlı olan, kapalı bir sistemin
Islak Yöntem Uygulamak

Bu, toz kontrolünde bilinen en eski bir yöntemdir. Delme ve bazı taşlama işlemlerinde,
tozumanın, büyük ölçüde azaltılmasında etkili bir yöntemdir.
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Meydana gelen tozun, tamamen ıslanmış olmasına ve daha kuru iken yayılmamış
olmasına dikkat edilmelidir.
4-

Kirli Havanın Emilerek Çalışma Ortamından Uzaklaştırılması

Bu, endüstride işyeri ortamının kirlenmesini önlemede kullanılan en etkili yöntemdir.
Bunun prensipleri ve uygun bir işyeri tasarımının önemi, genellikle anlaşılmamaktadır.
Bu nedenle işyerlerindeki birçok tesisat verimsiz veya yetersizdir.
Yerel (mevzii) havalandırmada iki büyük faktör etkilidir.
1.

Hava akımı kontrolü

2. Kirlenen havanın dağılmadan toplanıp emilmesi için uygun davlumbaz yapılması.
Bu konudaki sorunlar yeterli ve teknik havalandırma ile çözümlenebilir.
5-

İşçi Eğitimi

Bu konuda işçi eğitimi çok önemli olup, işçinin anlayışlı olması ve işbirliği kurması,
kontrol programını başarıya ulaştırır. Tehlikeli hareketler, alışkanlıklar ve uygulamalar,
planlanmış operasyon kontrol önlemlerini tamamen bozabilir.
C-

İşçileri Tehlikelerden Koruyun

Birçok durumda işçilerin maruziyetini azaltma, sağlık riski oluşturan tehlikeleri ortadan
kaldırmak için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda kontrol ve geliştirme için iki genel yöntem
vardır.
1.

Genel Havalandırma

2.

Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanma.

1-

Genel Havalandırma

Yerel (lokal) olarak yapılan, kirli havanın vakum yolu ile dışarı atılmasında, bu durum
ikinci derecede önemlidir.
Çoğu zaman genel havalandırmada meydana gelen bir hata sonucu, bunun yerine yerel
olarak havanın vakum yolu ile çalışma ortam atmosferinden uzaklaştırılması uygulanır.
Genel havalandırmanın etkili olmasını sınırlayan birçok faktör vardır.
1.

Kirli havanın toplam miktarı

2.

Ortamı kirleten kaynaklardaki kirlilik yoğunluğu.

Genel havalandırma, aşağıdaki durumlarda başarılı olarak kullanılabilir:
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Üretimden kaynaklanan kirlilik oranının düşük olduğu ve konsantrasyonunun
çalışma ortam atmosferi güvenlik sınırı içinde olduğu durumlarda.
1.

Üretimden dolayı, hava kirlenmelerinin diğer bölgelere
istenmediği veya bunun önemsiz olduğu durumlarda.
2.

2-

yayılmasının

Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanma.

Koruyucu donanımların özel kullanım koşulları:
1.

Duruma göre solunum yolları koruyucularının kullanılması için işçi ile anlaşma,

2.

Dikkatli ve özel bağlantı,

3.

Donanımın - teçhizatın temizliği ve bakımı için gerekli malzeme ve yer.

4.

Donanımın özel kullanılması ve koruyuculuk sınırı hakkında öğretim

5.

Eğitimi, verimli ve akıllıca yapılacak kontrol.

İş hijyeni (Endüstriyel hijyen)
İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve
toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel
faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan) değerlendiren ve kontrol
altına alan bir bilim dalıdır.

1.7. İş Hijyeni Bölümünün Görevleri

İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda
araştırmalar yapmak çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini yapmak, bunun için metot
ve stratejiler geliştirmek,
•

İşyerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin
tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk
değerlendirmesi yapmak,
•

Farklı endüstri kollarında kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve
hammaddeler hakkında bilimsel ve teknik araştırmaları yaparak işyeri ölçümleri için veri
hazırlamak,
•

İşyerlerinde yapılan inceleme-araştırma sonucunda tehlikeli ortamların
oluşumunun önlenmesi ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak uygulama
programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
•

İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı kimyasallara ithal izni için
karar vermektir.
•
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1.7.1. Hijyen Bölümünün Faaliyetleri

İşyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin
yapılabilmesi için ulusal/uluslararası standart ve metotların araştırılması ve bunların
uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi


İşyeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin
arttırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi




İşyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü,

İşyeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin, laboratuvarda
analiz için hazırlanması ve enstrümantal analiz cihazları (AAS, GC, IC, HPLC, SEM) ile
analiz edilmesi,


Laboratuar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm
dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,


Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli
malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,




cihaz,

kimyasal

ve

sarf

İSG alanında, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına teknik bilgi desteği verilmesi,

İş Hijyeni alanında ulusal/uluslararasıseminer, teknik destek programları,
konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,


İş Hijyeni alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer
vb. etkinliklerde yayınlamak,




İSG alanında, birimin çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak,

AB projeleri dâhilinde, Hizmet ve tedarik projesi başvurusu yapılması ve
onaylanan projelerin yürütülmesinde görev almaktır.


1.7.2. İş Hijyeni Bölümü Laboratuvarlarında Kullanılan Analiz
Cihazları
•

Gaz Kromatografi

•

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi

•

İyon Kromatografi

•

Atomik Absorpsiyon Spektrometre

•

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi

•

Faz Kontrast Mikroskobu
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•

Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)-Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS)
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Uygulamalar

20

Uygulama Soruları

21

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

22

Bölüm Soruları

23

2. FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ: GÜRÜLTÜ

24

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

kolları,



İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,



Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotları,



Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerler,



Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş


Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının
görevleri hakkında bilgi sahibi olmak

25

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

26

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

27

Anahtar Kavramlar

28

Giriş
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri:


Gürültü



Vibrasyon (titreşim)



Basınçlı hava



Sıcak – Soğuk (ısı radyasyonu)



Işınlar



İyonize ışınlar (α, β, γ, x, nötron, proton)



Noniyonize ışınlar (IR – UV), Lazer



Diğerleri

Meslek Hastalıkları Listemizin E Grubunda yer alan “Fizik etkenlerle olan hastalıklar”
aşağıda verilmiştir:
E - 1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt
E - 3 Gürültü sonucu işitme kaybı
E - 4 Hava basıncındaki ani değişmeler E - 5 Titreşim sonucu
E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu E - 6, b Aşırı yükleme
E - 6, c Maden ocağı ve benzeri E - 6, d Fazla zorlama sonucu
E - 6, e Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri E - 6, f Kas krampları
E - 7 Maden işçileri nistagmusu
Tablo – 1; E Grubu meslek hastalıkları listesi
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2.1. Gürültü

Doğada titreşim yapan her şey ses çıkarır. Gürültü ile ilgili olarak bazı temel kavramları
iyi bilmemiz konuyu daha iyi anlayabilmek için gereklidir.
Gürültü: İnsanı rahatsız edecek düzeydeki sestir.
Sesin frekansı: Saniyedeki titreşim sayısıdır.
Sesin şiddeti: Ses titreşimlerinin atmosferde yaratmış olduğu basınçtır.
yapılır.

Ses şiddeti Logaritmik olarak dB şeklinde belirlenir. A,B,C ölçeklerine göre ölçüm
En çok kullanılan A ölçeğidir ve sonuç; dB A şeklinde ifade edilir.

Birim alandaki ses gücüne sesin yoğunluğu, bu yoğunluk düzeylerine de sesin
şiddeti denir. Ayrıca, kulağımız ayni şiddetteki iki sesi tiz ve bas sesler diye ayırt edebilir.
Sesin bu özeliğine sesin yüksekliği denir. Sesi meydana getiren titreşimin frekans,
bir başka ifade ile sesin frekansı arttıkça (yükseldikçe) ses tizleşir, frekans düştükçe ses
pesleşir.
Bu ifadede PO sağlıklı genç bir kulağın duyabildiği en düşük ses basıncı olan 20 μPa
dır. Logaritmik ifadenin bir sonucu olarak, 20 μPa 0 (sıfır) dB'e; 200 Pa da 140 dB'e karşıt
gelir. Bu nedenle desibel cinsinden 0 (sıfır) dB'e işitme eşiği, 120 dB'e de ağrı eşiği denir. Her
üç desibellik artış sesin gücünü ikiye katlar, her on desibellik artış ise sesin gücünü on kat
artırır. Ses şiddeti uzaklığın karesi ile orantılı olarak düşer. Uzaklık iki katına çıkarsa ses
şiddeti 6 dB azalır.
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri Maruziyet sınır
değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak =200µ
En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Pa
En düşük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Pa
Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet
sınır değerini aşmayacaktır.
Akustik Sarsıntı (Travma): Akustik sarsıntı (travma) çok yüksek ses düzeyine ani
maruziyet sonucunda oluşan bir etkidir. Yoğun ses basıncı kulak zarı ile birlikte orta ve iç
kulağın fizyolojik yapısını tamamen bozar ve iç kulaktaki korti organını tahrip eder.
Geçici İşitme Kaybı: Gürültüye bağlı olarak meydana gelen ve normale dönebilen
işitme kaybıdır.


Maruz kalınan gürültünün frekans aralığına (alçak veya yüksek frekans),
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Ses basınç düzeyine (sesin şiddetine),



Maruz kalınan süreye ve

Gürültünün tipine (ani, kesikli veya sürekli gürültü) bağlı olarak değişir.
Gürültülü ortamdan uzaklaşıldığında düzelme olur.


Kalıcı İşitme Kaybı: Sürekli olarak gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme
yetisi kaybıdır.
Kalıcı kayıplar, geçici kayıplarda olduğu gibi;


Sesin şiddetine,



Toplam maruziyet süresine,



Gürültünün frekansına,



Gürültünün tipine,



Kulağın fizyolojik özelliklerine ve kişisel duyarlılıklara bağlı olarak değişim

gösterir.

Kalıcı işitme kayıpları ses basınç düzeyi, maruz kalınan süre arttıkça daha fazla
görülür. Yüksek frekanslı sesler ve sürekli ve kesikli gürültülere göre ani sesler kulakta daha
fazla işitme kaybı oluşturur.
Odyometri: İşitme yetisinin düzeyini ölçmeye yarayan cihazdır. Bu cihazla yapılan
testlere de odyometrik testler denilmektedir. Yapılan testlerde kalıcı işitme kaybının ilk
görüldüğü frekans 4000 Hz'dir ve "akustik çentik" olarak tanımlanır.
İşitilebilir frekans aralığı;
Ses frekansı 16 Hertz ile 20.000 Hertz olan sesler insan kulağının "işitilebilir frekans
aralığıdır. Günlük konuşma bölgesi yaklaşık olarak 250-2000 Hertz arasındadır Frekansı 20
Hz'den küçük olan seslere İnfrases (Infrasound),
Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere Ultrases (Ultrasound) adı verilir.
Bir ses yalnızca tek bir frekanstan oluşuyor ise bu tür seslere "saf ton" sesler adı
verilir. Gürültü genellikle değişik ses frekanslarının ve değişik ses şiddetlerin üst üste
binmesinden meydana gelir.
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti
azalmaktadır.
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Ses şiddetinde şiddetler arası 10 birim artması şiddetin 10 kat olduğu anlamına gelir.
Örnek: 70 dB’lik bir ses 60 dB’lik bir sesten 10 kat daha fazladır.
90 dBlik bir ses 60 dBlik bir sesten 10X10X10=1000 kat daha şiddetlidir.
Ortamda birden fazla ses kaynağı varsa toplam gürültü ne kadar olur? Çalışma
ortamında 90 dB gürültü çıkartan 2 makine olsun… Toplam gürültü ne kadar olur? Toplam
gürültüyü hesaplarken;
1- Gürültü düzeyleri toplanmaz; (90+90)= 180 dB değildir.
2-

değildir.
3-

Gürültü düzeylerinin aritmetik ortalaması alınmaz. (90+90)/2=90 dB
Gürültü düzeyleri arasındaki fark alınır

a)- 90-90=0
b)- Şekil 4de verilen grafikten 0 dB’in denk geldiği değer bulunur. Grafikte 0 değerine
karşılık 3 dB denk gelir,
c)- Bulduğumuz değeri en yüksek makine sesine ekleriz. Toplam gürültü böylece;
90+3=93 dB olur.
Ortamda 105 dB ve 80 dB gürültü yapan 2 makine varsa; 105-80=25 logaritmik tabloya
göre 0,3 olur. Bu değeri 105 dB üzerine ekleriz. Toplam gürültü 105,3 dB olur.
Bu, gürültüyü kontrol etme veya azaltma çalışmaları için önemlidir.
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Şekil – 4: Yüksek sese eklenecek değer grafiği

Tablo – 2: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
04 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazete Çevre ve Orman Bakanlığı
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Tablo – 3: Ses kaynakları ve gürültü düzeyleri
Gürültünün insan üzerindeki etkileri neler olabilir?
İnsanlar gürültüden farklı etkilenirler. Herkeste etkiler aynı şekilde ortaya çıkmaz.
Gürültü temel olarak şu etkileri yaratır;


İşitme yitiği yapar



İletişimi bozar



Rahatsızlık verir



Yorgunluk yaratır



Toplam olarak Verimliliği düşürür. Bunları;



Psikolojik



Fizyolojik



Sosyal etkiler olarak da adlandırabiliriz.
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Şekil – 5: Gürültünün insan üzerindeki etkileri

Korti organındaki sensoryel hücrelerin zarara uğramasına ve kokleadaki dejeneratif
değişikliklere bağlı, çoğu kez iki taraflı irreversibl (geri dönemez), maruz kalma sona erdikten
sonra ilerlemeyen işitme zorluğu veya kaybı. Gürültüye uzun süre maruz kalmada iki dönem
vardır:
a) İşitme yorgunluğu: Salt sensoryel, geçici bir işitme azlığıdır
b) Manifestasyon dönemi: İşitme azlığı veya kaybı irreversibldir.
Odiyogramda tipik olarak başlangıçta 4000 Hz.lik frekanslarda -V- şeklinde bir düşme
görülür, sonra bu 500-2000 Hz. lik frekans alanlarına da yayılır; Konuşmayı işitme zorluğu
bu alanlarda ortalama 35 desibellik bir işitme azalmasına uyar.
İşyerinde ve normal yaşamda karşılıklı konuşma olumsuz etkilenir. Çalışanlar
gürültü nedeniyle sesli uyarıları düzgün duyamazlarsa iş kazasına açık hale gelirler.
Gürültüye maruziyet sonucunda;


Uyku sorunları ortaya çıkar;

o

Uykusuzluk

o

Rahat ve derin uyuyamamak

o

Uykuya geç başlamak

Olarak sayılabilir.


Kalp atışlarında artış



Kan basıncında artış
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Bazı hormon ve salgı bezlerinin düzenini bozabilir



Davranış bozuklukları/sinirli olma (Yorgunluk ve stress sonucu)

Şekil – 6; Gürültüye bağlı olarak zaman içinde oluşan işitme yitiklerinin odyogramda
görünüşü
(1-Akustik çentik, 2-Akustik çanaklaşma ve 3- Sağırlık)
Gürültüye bağlı işitme yitiklerinin saptanabilmesi için;
Bilateral eşik odiogramı yapılmalıdır. Değerlendirme sırasında 40 yaşından
sonra her yaş için yarım desibellik düşme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır.


Odyometre, konuşma ve ton odyometresi olarak yapılmalıdır, fısıltı sesi ile
yapılan konuşma odyometresinin değeri yoktur.




İş yerinde sağlığa zarar verecek derecede gürültü bulunduğu saptanmalıdır


Varsa işe girişte ve periyodik kontrol muayenelerinde çekilmiş odyogramlardan
da yararlanılmalıdır.

İşitme zararına yol açan travmatik, toksik, medikamentöz ve dejeneratif
diğer etken ve nedenler giderilmelidir.


Gürültü kontrolü için uyulması gereken sıra;


Tasarım aşamasındaki önlemler



Gürültü kaynağında mücadele



Sesin yayılmasının önlenmesi



Kişisel koruyucu malzemeler

o

Kulaklık

o

Tıkaç
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Gürültü ile en etkin mücadele makine/donanımın tasarımı aşamasında yapılabilir.
Gürültü çıkartmayan veya çok düşük düzeyde gürültü yaratan makine/donanım üretilmelidir.
Gürültüyü Kaynağında Azaltmak: Gürültü yayan makine/donanımı ya da işlemi
daha az gürültülü olanıyla değiştirmek, izole etmek, tecrit etmek vb…
Sesin Yayılmasını Engellemek: Bir önceki önlemlerin biraz daha hafifletilmiş
şeklidir. Gürültünün etrafa yayılmasına engel olacak bariyerlerin kullanılmasıdır. Bunlar;
Gürültülü makine ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi arttırmak, sesin
havada yayılmasını önlemek üzere ses emici engeller kullanmak, sesin duvar ve tavan
gibi yapılardan yansımasını yok etmek için ses emici malzemelerden yararlanmak.
Gürültüyü Kaynakta
Azaltmak En etkili
yoldur.

Ses Enerjisinin Yayıldığı
Yolda Gürültüyü Azaltmak

Gürültüyü, Gürültüye Maruz
Kalan Kişide Engellemek

1Gürültü çıkartan
işlemi daha az gürültülü
işlemle değiştirmek.

1Gürültü kaynağı ve ona 1Gürültüye maruz kalan
maruz kalan kişi arasındaki
kişiyi tecrit etmek.
uzaklığı arttırmak.

Kişisel koruyucu
kullanmak.
2-

Daha az gürültü
çıkartan makineleri
kullanmak (ikame).
2-

Sesin havada
yayılmasını önlemek için ses
emici engeller kullanmak.
2-

Gürültüye maruziyet –
sunuk kalma süresini azaltmak
veya gürültülü yerlerde rotasyonla
çalıştırmak (idari kontrol).
3-

Gürültü çıkartan
makinelerin işleyişini
yeniden düzenlemek
(bakım, titreşen veya vuran
bölümleri yumuşak
3-

süreçte bazı değişiklikler

Sesin duvar, tavan ve
taban gibi geçebileceği ve
yansıyabileceği yerleri ses
emici malzeme ile kaplamak
veya böyle malzemelerle
3-

4-İş programını değiştirmek.

Tablo – 4: Gürültü kontrolü

Gürültüyü Maruz Kalan
Kişi Üzerinde
Kontrol Etmek
Gürültü
kaynağını
Gürültü sunukluğunu önleyebilmek üzere kişi üzerinden önlemler almak gerekir.
ayırmak.
Bunlar;


Gürültüden etkilenen kişiyi tecrit etmek,



Kişisel koruyucular kullanmak,



Gürültüye maruz kalınan süreyi azaltmak,
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o

Rotasyonlu çalışmak,

o

İş programını değiştirmek (idari yöntemler).

Kişisel koruyucu donanımlar eğitiminde işitme koruyucuları ayrıntılı olarak verilmiştir.
Kimlerde/Hangi işlerde oluşabilir;


Çekiçle, özellikle hava basınçlı çekiçlerle kaporta ve perçin işleri,

Metallerin, saç levhaların haddelenmesi, perdahlanması, yüzeylerinin
düzeltilmesi, buhar kazanlarındaki kazan taşlarının parçalanıp çıkarılması, hava basmalı kumla
temizleme ve metal püskürtme işlemleri,




Kakma, zımbalama, çekiçleme, perçinleme,



Bazı testereler ve planya makineleri,

Dokuma tezgâhlarında mekik vurması, tekstil sanayisinde gürültü yapan diğer
makine ve tezgâhlar,


Maden cevherlerinin parçalanması, kırma değirmenler, çekiçli, bilyeli
değirmenler, titreşimli elekler,




Metal taşıyıcıların otomatik yüklenmesi,



Taş kesme,



Gaz türbinleri, kompresörler, aspiratörler,

Şahmerdan, buldozer, ekskavatör gibi gürültülü araçlarla yapılan çalışmalar
(cadde, ev yapımı v.b.),


Motorların (pistonlu, jet v.b.) muayene edildikleri ve onarıldıkları, teste tabi
tutuldukları işyerleri,


Tarak dubaları, demiryolu, denizyolu araçlarında kullanılan dizel motorları
makine daireleri,




Havayolları (yer personeli, makinistler, uçucu personel v.b.),



Taşınabilir motorlu testerelerle ağaç kesimi,



Müzikçiler (caz).

Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl,
gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış
olması gereklidir. Yükümlülük süresi 6 aydır.
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3. TİTREŞİM VE BASINÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İşyerinde titreşimin ve basıncın tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.



Titreşim maruziyeti konusunda sorumlulukları ve ilişkileri sıralar



Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşyerinde titreşimin ve
basıncın tanımını yapar,
kapsamı ve boyutlarını
söyler.

Titreşim maruziyeti
konusunda sorumlulukları ve
ilişkileri sıralar

Ölçüm ve kontrol
yöntemlerini sıralar.
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3.1.Titreşim
Titreşim (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır.
Yani; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye
dönüşmesi olayına titreşim denir.
Endüstride iki tip titreşimden bahsedilir. Birincisi el- kol titreşimi, ikincisi tüm
vücut titreşimidir.
Titreşim, ses dalgaları gibi belirli aralıklarla tekrarlayan mekanik bir enerjidir. İletim
ve etkileme derecesi, titreşimin frekans ve şiddetine bağlıdır.
Gürültüde olduğu gibi, titreşimli işler de çalışanlarda meslek hastalıklarına neden
olabilir. İnsan kulağı 20-20000Hz sesleri duyarken;


Bütün vücut titreşiminde 1-80 Hz ve



El-kol titreşiminde 1-1000 Hz frekansları hissedebilir,

Vücut hareket halinde iken;


Kinetik duyu organlarında,



Kas, bağ ve eklem dokularında,



İç kulak denge organında,



Deri kıl dibinde,



Deri altı dokularda,



Kılcal damar ağında zararlı ve kalıcı etkiler olabilir.

Titreşim kaynakları neler olabilir?


Yapı makine ve araçlarını kullanmak,



Helikopterle uçuş,



Zeminde titreşime yol açan sabit makineler,



Elle kullanılan hava kompresörlü gereçler

o

Testere,

o

Freze,

o

Zımparalama, oPerdahlama, oDelme

v.b.

makinelerin;
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Madenlerde,



Taş ocaklarında,



Tersanelerde çelik sanayisinde,



Metalürjide,



Yapı işlerinde,



Ormancılıkta kullanılmaları,

Ayakkabı sanayisinde, derilerin düzeltilmesinde vibrasyonlu makine
kullanılması, Başlıca titreşim kaynağı ve işleri olarak sayılabilir. Örnekler daha da artırılabilir.


Kullanılan malzeme ve donanımları şu şekilde de gruplandırabiliriz.


Üretim makine ve tezgâhları kullanımı,



Forklift kullanımı,



Küçük taşıma araçları,



Motorlu araç kullanımı,



Yükleme araçları,



Vinç vb kaldırma araçları,



Tekerlekli, değişik araç kullanımı,



El aletleri kullanımı,



Elektrikli el aletleri kullanımı,



Mekanik el aletleri kullanımı,



Sıcak uçlu aletler kullanımı,



Hafriyat makineleri kullanımı…

Titreşim sonucu görülen kemik - eklem zararları ve anjönöratik bozukluklar


Sırt ve bel ağrıları, vertebralarda artrozik değişmeler, disk hernisi, visseroptoz,

Dirsekte kemik-eklem zararları (eklem aralığında daralma, ekzostoz, osteoliz,
ostooskleroz). Ayni şeyler daha ender olarak omuz ve el eklemlerinde görülür,




El bilek kemikleri zararları; Ağrı, el gücünde azalma, osteokondroz, Kienböck
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hastalığı, fraktür, psödoartroz,
Vasomotor bozukluklar, parmaklarda iskemi, sensibilite, bozuklukları, ağrı,
Raynaud sendromu, ender olarak gangren,


Yüksek frekanslı vibrasyonlarda (dakikada 10.000 – 50.000 gibi) elde ve
parmaklarda trofik ve sensitiv bozukluklar, parestezi, kramplar, kaslarda atrofi.


Tanı için:


Kemik- eklem zararlarında;

o

Radyografik inceleme,



Anjionörotik bozukluklarda;

Termoelement aracılığı ile orta parmağın dorsal yüzünde cilt sıcaklığı ölçümü "
vardiyanın sonunda başlangıçtakinden 5-6 0C fazla olmalı"
o

Bağlanarak 2 dakika dolaşımı durdurulmuş parmağın tekrar ısınması için 75
saniyeden fazla zaman geçmesi,
o

o

Parmak pletismografisi, gibi yöntemlerden de yararlanılır.

Titreşime bağlı meslek hastalıklarında yükümlülük süresi 2 yıldır.
Titreşim maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması:
Mekanik titreşim riskleri öncelikle kaynağında yok edilmeli veya en aza
indirilmelidir. Yönetmeliklerde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşılması halinde,
işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için teknik ve
organizasyonel önlemler almak durumundadır. Bu önlemlerden bazıları;


Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerine geçiş,

Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak
uygun ergonomik tasarım ve uygun iş donanımı seçimi,


Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili
bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma
yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,




İşyeri, işyeri sistemleri ve iş donanımları için uygun bakım programları,

İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş
donanımını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve
talimat verilmesi,
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Organizasyonel olarak maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması, yeterli
dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programının hazırlanmasıdır.


3.2. Titreşim Yönetmeliği İle Getirilen Yükümlülükler

İşçiler hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz
kalmamalıdırlar. Maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değerin altına
indirecek önlemleri derhal almakla yükümlüdür. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının
nedenleri belirlenerek, sınır değerin aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme
tedbirleri de işverenin sorumluluğundadır.
Titreşim Yönetmeliği'nde; mekanik titreşim, el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi
olarak tanımlanmış ve bu tanımlar çerçevesinde de sekiz saatlik çalışma süresi için günlük
maruziyet sınır ve etkin değerleri verilmiştir.
Buna göre sekiz saatlik çalışma süresi için;


El-kol titreşiminde günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2

o

Etkin değeri 2,5 m/s2



Bütün vücut titreşiminde sınır değeri 1,15 m/ s2 ve

o

Etkin değeri 0,5 m/s2 olarak uygulanmalıdır.

İşveren ayrıca;


Titreşim düzeyini ölçmek,



Ekipmanın üreticisinden bilgi almak ve



Ölçümleri;

o

Yetkili uzman kişi veya kuruluşlara yaptırmak,

o

Tekrarlamak ve

o

Verileri saklamakla yükümlüdür.

3.3. Titreşimin Ölçülmesi

Titreşim ölçümlerinde, titreşim düzgün ise; etkin değer rms ivme (m/sn2)
cinsinden oktav bantları ile ölçülür.
Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür.
Lokal titreşimde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm
vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.
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Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür. Eğer
iletim esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında göz
önünde bulundurulur. Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun şekilde
kalibre edilecektir. Ayrıca, bu cihazlar belli aralıklarla test edilmeli ve kalifiye elemanlarca
kalibre edilip saklanmalıdır.

3.4. Hava Basıncı Değişmeleri

Alçak basınç ve yüksek basınç altında çalışanlarda birtakım etkilenmeler olur.
Hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar. Akut:

Normal basınçtan yüksek basınca ani geçişte baş ağrısı, kulak ve diş
ağrıları (özellikle sağlam olmayan dişlerde), denge bozukluğu,


Normal basınçtan alçak basınca ani geçişte kulaklarda, yüz sinüslerinde,
ağrı, karın ağrıları, bilinç kaybı,


Yüksek basınçtan normal basınca ani geçişte kaşıntı, subkutan anafizem, kas
ve eklem ağrıları, dispne, kulak çınlaması,


İşitme kaybı, baş dönmesi, hipertermi, ödem, taşikardi, stenokardi, asfeksı,
gaz embolisi, sonucu miyokard infarktüsü, nervöz bozukluklar, (öfori, psişik bozukluklar,
epilepsi, felçler),




Felçler (en çok alt ekstremitelerde) ve (Menier sendromu kalıcıdır)

Kimlerde / Hangi işlerde oluşabilir;


Yükseklerdeki uçuşlarda uçak iç basıncının ani olarak düşmesi,



Yüksek basınçlı ortamda (caisson),



Solunum cihazları taşıyan dalgıçlar,



Bunların süratle normal basınçlı ortama geçmeleri (son iki durum için).

Geç zararlar:


Kemik nekrozları, epifizlerde deformasyon (en fazla pelvis ve omuz kemik ve

eklemlerinde)
Yükümlülük süresi akut durumlarda 3 gün ve kronik etkiler için 10 yıldır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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4. IŞINLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


. Işının tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.



Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Işının tanımını yapar,
kapsamı ve boyutlarını
söyler.
Ölçüm ve kontrol
yöntemlerini sıralar.
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Anahtar Kavramlar

62

Giriş
Katılımcıların, işyerinde ışın maruziyeti, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda
temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
İşyerindeki ışınlar ikiye ayrılır:


İyonlaştırıcı ışınlar



İyonlaştırmayan ışınlar

Ortamdaki ışınların;


Dalga boyu



Yoğunluğu



Etkileşim süresi Önem taşımaktadır.
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4.1. İyonlaştırıcı Işınlar

Bu ışınlar hücre içeriğindeki iyonların ayrışmasına neden olur. İyonlaştırıcı ışınları 2
grup halinde inceleyebiliriz;

4.1.1. Elektromanyetik Işınlar (X Ve Γ Işınları)
4.1.2. Korpüsküler Işınlar (Α, Β Işınları, Nötron Ve Protonlar)

Bu ışınlar kontrollü olarak kullanıldığında insanlara yarar sağlarken, kontrol dışına
çıktığında ise sağlığa zarar vermektedir.
Hangi işlerde oluşabilir ya da kullanılır?
Röntgen ışınları, radyoaktif elemanlar, siklotron ve betatron gibi hızlandırıcılarla
tıpta tanı ve tedavi,




Sanayi röntgenografisi,



Kristallografi,



Gama ışınları fotografisi,



Kalınlık ve kapanma ölçümleri,



Sondaj ve yer saptama gereçleri,



Radyoindikatörler,



Elektrostatik yüklerin yok edilmesi,



Luminasan boyalar,



Cerrahi gereçlerin sterilizasyonu,



Besin maddelerinin konserve edilmesi,



Bazı analiz yöntemlerinin uygulanışı,



Radyoaktif minerallerin çıkarılması ve işlenmesi,



Reaktörlerde araştırma ve enerji sağlama,



Radyoaktif maddelerin elde edilmesi ve kullanılmasına yarayan kuruluşlar,



Işınlandırılmış atom yakıtlarının tekrar işleme sokulması,



Atom artıklarının yok edilmesi,



Radyoaktif materyalin taşınması,
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Araştırma laboratuarları.

Elektron ışın kaynağında da x ışınları oluşmaktadır. TIG kaynağında kullanılan
toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olmasıyla oluşur. (bu parçalar
radyoaktiftir.) Işınların oluşmasında;


Elektrot tipi



Uygulama yüzeyi



Uygulanana metal

Gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. Kaynak yapılan alanda gerekli koruyucular
kullanılırsa zararlı etkileri kabul edilebilir sınırlarda kalır.
İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar nelerdir?
İyonlaştırıcı ışınlar çok ciddi hastalıklara neden olabilirler. Bu hastalıklardan bazıları ve
etkilenen organlar aşağıdaki gibidir;


Akut ışın sendromu



Deri ve mukozala hastalıkları



Göz hastalıkları



Hematopoez bozuklukları



Akciğer kanseri



Kemik hastalıkları



Gonadların tutulumu

Akut ışın sendromu: Doza ve süreye bağlı olarak değişik fazlarda ve değişik belirtiler
vererek ölüme kadar gidebilen bir hastalıktır. Yükümlülük süresi 2 aydır.
1 rad: iyonize ışın etkisindeki cismin bir gr. nın soğurduğu 100 erglik enerjiye eşittir.
Değişik dozda değişik tablolar açığa çıkar.
A-400 radlık doz ile
Birinci faz (inisyal faz): iki-üç günlük bir süre ile bulantı, kusma, yorgunluk, geçici
hiperlökositoz, lenfopeni,
İkinci faz (latent faz): 3 haftalık bir süre içinde genel belirtiler azalır, lenfopeni artar,
sonra ilerleyen ağır bir granulositopeni, trombopeni ve orta derecede bir anemi,
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Üçüncü faz (kritik faz): 3 haftalık bir süre ile genel belirtiler: Ateş, enfeksiyon
odakları, adinami, baş ağrısı, granulositopeni, trombopeni artar, rajiler ve mide-barsak kanalı
şikayetleri,
Dördüncü faz: Olgu iyiye giderse hematolojik değişiklikler geriler, veya ağırlaşan
enfeksiyon veya kanamalarla ölüm.
B-700-800 rad'lık ve daha yüksek doz ile:
Mide-barsak kanalı bozuklukları çok belirlidir, genellikle letaldir, Birkaç bin rad ile
adinami, ataksi, kramplar ile ilk 48 satte ölüm.
C-200 rad ile: Hastane tedavisi gereklidir.
D-75 rad altında: Görünür, klinik belirti yoktur, sadece kan tablosunda bazı
değişiklikler olur.
Deri ve mukozalara etki
Sınırlı bir deri bölgesine ve 500 rad'dan aşağı bir ışınlama söz konusu ise organ zararı
yoktur
bırakır.

600 rad'dan 10 - 14 gün sonra eritem olur, 14 günde kaybolur, hiperpigmentasyon

800 rad ile eritem, deskuamasyon, en fazla 3. haftadadır, 6 haftada kaybolur, kalan
pigmentasyon daha çok ve daha süreklidir (kuru dermit).
Eksüdatif ışın dermiti:
Bir defalık 100 rad'lık dozdan sonra olur, eritemli büllü, eksudalı deskuamasyon, 2.
derece yanık, 2 ayda spontane sikatris meydana gelir, pigmentasyon ve telenjiektaziler kalır
Gerçek ışın dermiti: Ağrılı ülserler vardır, bunların sikatrisleşmesi aylar sürer ve ağır
zararlar kalır.
Akut ışın dermiti: Kısa sürede birkaç bin rad ile olur, hemen ağrılı bir hiperemi, birkaç
saatte kızarma, şişme ve radyodermit.
Geç ışın zararları:
Bir defada 500 rad'a maruz kalan bir cilt kısmında sonradan en ufak bir doz bile
(örneğin güneş ışınları) ağır zararlara yol açar, Kronik radyodermitte ciltte epitelyoma
spinesellülare gelişebilir.
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Göze etki:
500 rad ile bir haftada göz kapağı iltihabı ve konjonktivit. Daha sonra kornea iltihabı,
nekroz, telanjektazi, bulbusda ülserasyon, retraksiyon, maruz kalma uzarsa lensde bulanıklık.
Hematopoeze etki (kronik) :
Spesifik değildir; Panmiyelopati, aplastik anemi, lökopeni, lökositoz.
Kemiklere etki
Nekroz ve spontane fraktürler
Kötü tabiatlı (maligne) tümörler, osteosarkom, paranasal sinüslerde, processus
mastoideusde tümörler,
Akciğer kanseri:
Bronşiyal karsinom gibi,
Gonadlara etki:
Geçici veya sürekli sterilite, amenore, oligo veya azospermi, fertiliteyi azaltan en
küçük doz 150 rad'dır.
Kesin tanı için:
1.

Dıştan etki yapan ışınların ölçülmesi, parsiyel ve dozimetri,

2.

İç kontaminasyonun ölçülmesi için total veya parsiyel beden spektrometrisi

yapılır.

Işına maruz kalınan işlerde çalışanların özel kuruluşlar tarafından sürekli
denetimin ve hastalıkları halinde bu denetimi sonuçlarından yararlanılır.)
3.

Şekil – 7: dalga boyuna gör ışınlar ve gözümüz
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4.2. Non iyonize ışınlar

Bunlar mor ötesi (UV) ve kızılötesi (IR) ışınlarıdır. Bu ışınlar da kontrollü olarak
kullanıldığında yarar sağlarken, kontrolden çıktığı zaman sağlığa zarar vermektedirler.
Kızılötesi ışınlar (IR, ER) Hangi işlerde oluşabilir?


Cam sanayisinde ergimiş cam,



Çelik yapımında ve dökümhanelerde,



Ergimiş ve akkor haline gelmiş her türlü maden karşısında çalışma,

haddehaneler,


Saç yapımı, karpit yapımı,



Ergimiş materyalin içinde bulunduğu kaplar (ergitme fırınları, potalar).

Not: ateş olan her yerde IR ışını vardır

4.2.1. Noniyonize Işın Hastalıkları


Gözde katarakt;

Lensin arka kutbundan başlayan bulanıklık, ön kapsüldeki yüzeysel
lamellerinin ayrılması, bulanıklığın bütün lense yayılması,
o



Görme zorluğu,



Ciltte;

o

Yüz cildinde;

o

Kahverengi, kırmızı pigmentasyon,

o

Telenjiektaziler

Mor ötesi ışınlar (UV)
İnsan yaşamı için hayati öneme sahiptir. Bitkilerin fotosentez yaparak bizlere oksijen ve
besin sağlaması yalnızca UV ışınları ile olur. Başta tıp olmak üzere değişik sektörlerde
kontrollü olarak kullanılmaktadır. Örnek; Sterilizasyon işleri, görüntüleme işleri, terapi amaçlı
kullanım…
UV ışınları kaynak işlemleri sırasında da açığa çıkar. Arktan yayılan ve görünmeyen
UV ışınları 1 dakikadan az bir süre bile etkilediği takdirde;
Göz kamaşmasına neden olur (Arc Eye, Welders Flash). Hastalığın belirtileri birkaç
saat sonra meydana gelir.
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Göz içinde kum veya çakıl tanesi varmış gibi kaşıntı



Net görememe



Şiddetli sızı



Gözde yaşarma ve yanma



Baş ağrısı

UV (Mor Ötesi Işın); Çevredeki malzemelerden, parlak/beyaz yüzeylerden yansır. Bu
durumda diğer yakında çalışanları etkileyebilir. Sürekli kaynak ve kesme işlerine korumasız
olarak çalışanlarda UV ışınları kalıcı körlük yapabilir. Deride güneş yanığına benzer yanıklar
oluşturarak deri kanseri riskini artırır.
Gözler, tüm kaynak işlemlerinde her tür radyasyona ve ısıya karşı mutlaka
korunmalıdır.

Tablo – 5: Mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların etkileri
Lazer ışını
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation =LASER
Işık enerjisinin ısıya dönüşmesiyle etki gösterirler. Lazerlerin gücü Watt veya Joule
cinsinden söylenir
Lazer ışınının yoğunluğu yüksek, dalga boyu kısa ve tek renklidir. Lazer ışınları elde
edildikleri maddelere göre dörde ayrılırlar:


Katı cisimden çıkan lazerler
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Sıvı cisimden çıkan lazerler



Gaz cisimden çıkan lazerler



Yarı iletkenlerden oluşan lazerler.

En sık kullanılanı: Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet;
Nd:Y3Al5O12)
Lazerin üstünlükleri


Çok dar bir bölgede lazer ile kaynak yapılabilir



Hassas elektronik parçaların kaynağında kullanılır



(Bu tip parçalar direnç kaynağına dayanamamaktadır)



Vakum ortamında lazer ile kaynak yapılabilir

İş parçaları mengene gibi aletler ile bağlanmadan lazer ile işlenebilir. (Böylece
malzemede gerilme olmaz)




Kaynak işleminde;

o

Başka ek malzeme ve cihaza gereksinim olmadan kaynak yapılır

o

Birbirinden farklı metaller kaynak edilir

o

Isıl işlem uygulanması parçaların belli bölgeleriyle sınırlı kalabilir

Lazer sınıflaması
ABD sınıflaması


Sınıf I



Sınıf II



Sınıf IIa



Sınıf IIIa



Sınıf IIIb



Sınıf IV

EN 60825-1:2007 ve TS EN 60825-1:2008 sınıflaması
Potansiyel olarak “Biyolojik hasar verme” gücüne göre sınıflama yapılmıştır.
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Sınıf 1



Sınıf 1 M



Sınıf 2



Sınıf 2 M



Sınıf 3 R



Sınıf 3 B



Sınıf 4

Sınıf 1 kullanımı her koşulda güvenlidir. Maruziyet sınırı yoktur.
Sınıf 1 M kullanımı her koşulda güvenlidir. Işınların çapı geniştir. Yeniden
foküslanırsa, optik araçlardan geçirilirse tehlike sınıfı değişir!
Sınıf 2 Görülebilir alandadır, göz kırpma refleksi ile korunabiliriz.
1mW ile sınırlı ise
Emisyon süresi 0,25 sn den azsa Işın yağmuru yoksa
Zararsızdır, lazer işaretleyiciler (pointer) bu sınıfa girer.
Sınıf 2 M Görülebilir alandadır, güvenlidir. Göz kırpma refleksi ile korunmak
olanaklıdır. Yeniden foküslanırsa, optik araçlardan geçirilirse tehlike sınıfı değişir!
Sınıf 3 RDikkatli olunduğu sürece zarar vermez. 5mW ile sınırlıdır. Göz koruması
gerekir. Dalga boyu değişirse tehlike sınıfı değişir!
Sınıf 3 B Doğrudan bakılırsa zararlıdır. Mat yüzeylerden yansıması zararsızdır.
Kilitleme sistemi gerekir. Göz koruması gerekir. 315 nm üzerinde sürekli ışınım yapan
lazerlerde güç 0,5 mW, Pulse lazerlerde 400-700nm arasında güç 30 mJ ile sınırlıdır.
Sınıf 4 3 B üzerinde güce sahip bütün lazerler bu sınıfa girer. Mutlaka kilitleme sistemi
olmalıdır.


Göz yanıkları



Cilt yanıkları



Tutuşturma-yangın potansiyeli vardır.



Endüstriyel, tıp, bilimsel lazerler bu sınıfa girer.
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Lazer riskleri
Lazer ışınının riskleri 2 şekilde ele alınır;


Işın dışı



Işına bağlı

Işın dışı lazer riskleri


Sıkıştırılmış gazdan kaynaklanan riskler



Karyojenik malzeme riskleri



Toksik ve kanserojen malzeme riskleri



Gürültü



Elektriksel riskler



Patlama riski



Açığa çıkan duman ve buharlardan kaynaklanan riskler

Işının kendisine bağlı riskler


Yakma – Tutuşturma riski



Biyolojik etkileri

o

Göz yaralanmaları – yanıkları

o

Termal yaralar (ciltte)

Sınıf 2 ve daha üzeri lazerler kullanıldığında mutlaka uygun işaretleme yapılmalıdır.

Şekil – 8: Lazer ışını tehlike sembolü
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Güvenlikli çalışabilmek için bilinmesi gereklidir.


Lazerin gücü veya çıkış enerjisi



Işının çapı



Işının dağılımı



Sinyal atım hızı sıklığı



Dalga boyu



Işının optiği ve ışın yolu



Maksimum tahmini maruziyet süresi

Lazer güvenliğinde mühendislik önlemleri önceliklidir. Yetersiz kalan durumlarda / ek
olarak;


Uygun göz koruması

o

Sınıf 3 ten itibaren kullanılmalıdır



Cilt koruması

Kıyafetler (sınıf 4 için yanmaz olmalı) oEldivenler (sık dokuma ve opak olmalı)
oKoruyucu kremler
o



Bariyerler



Havalandırma (zorlu emiş…)



Diğerleri

Mutlaka Lazer uygulama prosedürü hazırlanmalıdır!
Sınıf 3 ve üzeri durumlarda


Yöneticinin lazer güvenliği konusunda bilgili olmalı,



Yetkili olmayan personelin ilgili alana girmesi engellenmeli,



Tehlike durumunda sistem durdurulabilmeli,



Gerekli uygun yansıtıcı malzeme kullanılmalı,



Uygun göz koruyucuları kullanılmalı,



Uygun cilt koruyucular kullanılmalı,
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Işının yolu güvenlik altına alınmalı,



Işın kaçaklarına karşı gerekli korumalar sağlanmalıdır.

Genel korunma önlemleri olarak;


Koruyucu kabin



Kabinin uyarı işaretlemesi



Ürün tanıtımı etiketi ve sertifikası



Güvenlik kilitlemesi



Emisyon göstergesi



Uzaktan kilitleme uygulaması



Anahtar koruması



Işın zayıflatıcı



Kontrol bölgesi spesifikasyonları



Optik görüşün sınırlandırılması



Işın güvenlik koruması



Işının elle müdahale ile kesilebilmesi

TS 5559 EN 207
Bu standard, 180 nm (0,18 um)'den 1000 um'ye kadar olan spektrum aralığında EN
60825-1:1994 'de tanımlanan lazer ışınımına maruz kalındığı zaman kullanılan göz
koruyucularının özelliklerini deney metotlarını ve işaretlemesini kapsar.
TS EN 208
Lazere uygun filtreleri ve göz koruyucularını kapsar.
Bu filtreler ve göz koruyucuları, EN 60825-1'de belirtilen 40 nm ila 700 nm'lik
görülebilir spektrum aralığında tehlikeli ışınımın meydana geldiği lazer ve lazer sistemleriyle
çalışmaya uygundur.
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Bölüm Soruları

78

5. TERMAL KONFOR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İşyerinde termal konfor şartlarının tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını



Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.

söyler.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşyerinde termal konfor
şartlarının tanımını yapar,
kapsamı ve boyutlarını
söyler.

Ölçüm ve kontrol
yöntemlerini sıralar.
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Anahtar Kavramlar

83

Giriş
Katılımcıların, işyerinde termal konfor tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar
konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
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5.1. Termal Konfor Nedir?
Isı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, GEREK BEDENSEL VE GEREKSE
ZİHİNSEL faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder.


Hava sıcaklığı



Nem



Hava akım hızı



Termal radyasyon

uygun değilse; İnsanın çalışma kapasitesi ve iş verimi düşer.
Uygun ısı (Hava sıcaklığı) belirlemede de çeşitli faktörler göz önünde Bulundurulması
gerekmektedir;


Yapılan işin niteliği

o

(Ağır veya Hafif iş olması)



Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı

o

(Zayıf, şişman, sakin, heyecanlı, tez canlı, v.s.)



Kişinin sağlık durumu

o

(Hasta veya sağlıklı olması)



Çalışanın giyim durumu

o

(Kalın veya ince giymiş olması)



Çalışanın beslenme durumu

o

(Yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme)



Endüstride genellikle yüksek sıcaklık problemi vardır



Sıcaklık yönünden işyerleri

o

Nemli ve

o

Kuru Sıcaklık

olmak üzere iki grupta incelenir.


Nemli sıcaklık; Kağıt, Kumaş, Konserve ve yeraltı maden işletmeleri gibi

yerlerde
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Kuru sıcaklık ise, Demir-çelik, cam ve çimento sanayinde, rastlanmaktadır



Hava sıcaklığındaki değişmeler;

o

Çalışan kişilerin işe uyumunu olumsuz etkiler



Aşırı ısınma

o

Yorgunluk ve uyku hali meydana getirir



Aşırı soğuma ise

o

Dikkat azalması

o

Zihinsel çalışmanın olumsuz etkilenmesi

İşyerlerinde, çalışanların büyük bir kısmının (%80), ısı hissi bakımından kendilerini en
rahat hissettikleri şartlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde TERMAL KONFOR
BÖLGESİ kavramı ortaya çıkmıştır

Şekil -9: Termal konfor bölgesi
Çalışırken en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor şartlarının üst ve
alt sınırlar arasında olan bölgedir.
Termal Konfor Bölgesini etkileyen faktörler;


Ortam sıcaklığı



Ortamın nem durumu



Hava akım hızı



Yapılan işin niteliği



Çalışanın giyim durumu



Çalışanın yaşı ve cinsiyeti
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Çalışanın beslenmesi



Çalışanın fiziki durumu



Çalışanın sağlık durumu

Efektif sıcaklık: Hava sıcaklığı, havanın nem oranı ve hava akım hızının beraberce
kişi üzerinde yarattığı sıcaklık etkisine denir.

Şekil – 10: Ortam sıcaklığı ve iş kazası ilişkisi, WHO tarafından önerilen sıcaklık değerleri
Yüksek sıcaklıkta;


Nabız yükselir



Sinirlilik duygusu artar



Kan dolaşımı hızlanır



Terleme artar



Tuz ve sıvı kaybı meydana gelir

o

Isı krampları,

o

Susuzluk duygusu



Dikkat azalması



LDH, CPK, SGOT, SGPT artar



Fiziksel ve zihinsel verim düşüklüğü

o

Hatalar
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o

İş kazaları

Düşük sıcaklıkta;


Soğuk algınlıkları



Donma



Soğuk yanıkları



Dikkat azalması

o

Hata artışı

o

İş kaza riski artışı



El ayak parmaklarındaki donma



nedeni ile verim düşer



Tepki yeteneği azalmış olur

NEM


Sıcaklık yanında nemin de etkisi büyüktür.



Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.

Mutlak nem: Birim havadaki su miktarıdır.
Bağıl nem: Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin
yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösterir.
İSG yönünden bağıl nemin değeri önemlidir. Bağıl nem %30 ila %80 arasında
olmalıdır.
Yüksek bağıl nem; Ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır. Düşük
olması durumunda ise üşüme ve ürperme hissi verir.
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Tablo – 6: WHO tarafından önerilen nem ve hava akım hızları
Oluşan kirli havayı dışarı atmak ve yerine temiz havayı almak için uygun bir
havalandırma yapılmalıdır.




“uygun bir hava akımının olması zorunludur”

Ancak bu hava akımı 0,5 metre/saniyeyi aşması durumunda rahatsız edici
esintiler meydana gelir.


Isıtma ve Havalandırma; İklimlendirme şeklinde anlaşılmalı ve bu anlayışla,
bütün değerler göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır.


5.2. Havalandırma

Kirli hava insan sağlığını ve hayatını kötü etkileyen önemli faktörlerdendir. MESLEK
HASTALIKLARINA neden olabilecek kirli hava ile ilgili faktörler;


Termal konfor



Toz



Gaz

Temiz hava nedir: Normal şartlarda (Büro ortamında), CO2 miktarının binde birin
üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
Ortamda zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz konusu gaz, toz ve kokunun
kabul edilebilir sınırların altında olması gereklidir.
Kabul edilebilir sınırlar:
Müsaade edilebilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin altındaki
değerler, (Maksimum Allowable Concentrations=MAC) (Bu değerler cm3/m3 veya mg/m3
şeklinde ifade edilir)




Eşik sınır değerler (TLV) (Threshold Limit Values)
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Kısa Süreli Karşılaşma Sınır Değerleri (STEL) (Short Term Exposure



Yetişkin bir insanın saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyacı vardır

Limits)

Normal şartlarda doğal havalandırma ile ortam havasının saatte 2-3 defa
değiştiği kabul edilmektedir




Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 m3 olmalıdır



Koğuşlarda“““““12 m3“

(Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası hesaba
katılmaz)


Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 m olmalıdır.



Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 m

olmalıdır.


İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 m2 olmalıdır.

Günümüzde yapı malzemelerinde ortaya çıkan gelişmeler ve değişmeler sonucunda
işyeri havası saatte 2 – 3 kez değiştirilemeyebilir.
Bu durumda;


Kapı ve pencereleri açmak



Zorlu çekişli havalandırma Yapmak gerekir

Havalandırma metotları


Doğal Havalandırma



Cebri Havalandırma



Kapalı Çalışma Metotları

CEBRİ HAVALANDIRMA
Havalandırmanın doğal havalandırma ile yeterli şekilde yapılamadığı durumlarda cebri
havalandırmaya başvurulur.
GENEL HAVALANDIRMA


Dışarıdan hava basarak havalandırma
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İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma



Alttan havalandır



Üstten havalandır



Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma,

LOKAL HAVALANDIRMA


Sabit davlumbazlar



Hareketli emme ağızları



Seyyar emici cihazlar



Havayı filtre edip temizleyen cihazlar
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6. TOZ VE AYDINLATMA

96

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İşyerinde tozun ve optimal aydınlatma koşullarının tanımını yapar, kapsamı ve
boyutlarını söyler.


Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş


Toz çeşitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür



Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur



Tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır

Tane büyüklükleri 300 µ ile 100 µarasındaki tozlar kuvvetli ışıkta çıplak gözle
görülebilen tozlardır.




Kolay kolay solunum sistemine giremezler, girseler de üst solunum yollarında

tutulurlar.
Tane büyüklükleri 100 µ ile 50 µ arasındaki tozlar, uzun süre havada askıda
kalamazlar. bu nedenle vücuda alınabilmeleri çok az ihtimaldir.


Tane büyüklüğü 50 µ ile 5 µ arasındaki tozlar, üst solunum yollarında
tutulabilen tozlar olup, bu tozlar üst solunum yollarındaki nemli ortamda birikirler. Tozun
cinsine göre üst solunum yolu hastalıklarına sebep olurlar.


Tane büyüklüğü 5 µ ile 0.5 µ arasındaki tozlar, akciğerlere kadar ulaşan
tozlardır. Alveollerde toplanırlar ve çalışanlar için en zararlı ve tehlikeli olan tozlardır.


Tane büyüklüğü 0.5 µ. dan küçük olan tozlar vücut için zararsız olan tozlardır,
vücuda girip çıkarlar.


*Tozlar esas olarak kimyasal risk etkenleri içinde değerlendirilmelidir. Aşağıda
açıklanan nedenle fiziksel etkenler dersi sonuna bu bölüm eklenmiştir.
Tozlar;
o

düşürmekte,
o

Görüş sahasını azaltmakta, oÇalışanları rahatsız etmekte, oİş verimini
Meslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

İnsan sağlığına etkileri açısından tozlar;


Fibrojenik tozlar: Silikoz, asbestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır.

Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep
olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.


Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik,
berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.




Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum,
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seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır.


Allerjik tozlar



İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan

tozlardır.

Zararlı
Tozlarla
(PNÖMOKONYOZ)

Meydana

Gelen

Mesleki

Akciğer

Hastalıkları

Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına geleneksel tabiri ile
pnömokonyozlar denilmektedir.


Pnömokonyozlar, toz halinde olan zararlı maddelerin solunum yolu ile akciğere
girerek, akciğerlerin küçük ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen hastalıklardır.


Mineral ve metalik tozlarla meydana gelen pnömokonyozlar.
SİLİKOZ (Saf silikoz):
Silisyum dioksit (SiO2 )(Silis) kristallerinin solunması sonucu meydana gelen akciğer
hastalığıdır.
KARIŞIK SİLİKOZLAR:
Kömür işçileri pnömokonyozu: Maden kömürü ile uğraşan işçiler, kömür
tozlarından başka oldukça yoğun olarak silis tozuyla da muhatap olurlar. Bu işçilerin
ciğerlerinde kömür ile silis tozu birikerek antrako-silikoz adı verilen hastalık meydana gelir.
1)

Sidere- silikoz: Akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesi ile meydana gelen
bir hastalıktır.
2)

Kaolen pnömokonyozu: Saf kaolin (Alüminyum silikat) 2H2O AL2O2 2SiO2
dır. Endüstride kullanılan kaolinde büyük oranda silis bulunmaktadır.
3)

Kaolen porselen endüstrisinin ilkel maddesidir. Diğer bazı endüstrilerde ekleme ve
doldurma maddesi olarak kullanılmaktadır.
FİBROTİK SİLİKATOZLAR
1-Asbestoz: Asbest (Amyant) tozlarının solunması sonucu meydana gelir. Asbest
bileşimi 3 Mg.2SiO2.H2O(Magnezyum silikat) olan ve lifler halinde bulunan bir maddedir. 2Talkoz:
Talk
tozlarının
solunması
sonucu
meydana
gelir.
Saf
talk,
mağnezyumsilikathidratedir. Mg3 SiO4 O OH2
Endüstride kullanılanlarda Ca, Al, Fe ihtiva eder.
3-

Silimanite mineralleri pnömokonyozu: Alüminyum silikatların bütün değişik
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formlarının (AL2O2SiO2) solunmasından meydana gelir.
ALÜMİNOZ
İnce alüminyum tozları ile uğraşanlarla olur.
BERİLYOZ
Bazı mineral tozlarının meydana getirdiği yığılma (Birikme) pnömokonyozları:
Bunlar ağır sonuçları olmayan pnömokonyozlardır.


Baritoz: Baryum sülfat tozlarının yığılması,



Sideroz: Demir oksit tozlarının yığılması,



Stannoz: Kalay tozlarının yığılması,



Antrakoz: Kömür tozlarının yığılması

PNÖMOKONYOZLARDA KORUMA
Tıbbi koruma;


Erken tanı



Tedavi



Hastalığın ilerlemesinin durdurulması çalışmalarını içerir

Teknik koruma;


Ortamdaki tozun en aza indirilmesi

Toza muhatap olan kişi sayısının en aza indirilmesidir. Tozdan Korunma
Politikalarının Etkinlik Sıralaması


1.

RiskSeçme

2.

RiskKişisel koruma

3.

RiskToplu koruma

4.

RiskTam önleme

PNÖMOKONYOZLARDA TEKNİK KORUMA


Sulu çalışma (yaş metot)



Uygun havalandırma yapılması
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İşçilerin hiperventilasyonunun (Fazla soluma, şiddetli soluma) önlenmesi



Kapalı çalışma metodu



Ara odacıklar



İkame çalışmalarının yapılması

Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit edilmesi (Çapları 10
mikrondan küçük olan tozlar, zararlı ve tehlikeli tozlar olarak kabul edilmelidir)




Kişisel korunma araçlarının kullanılması

Islak sistem çalışması
Toz meydana gelen yerlerde su kullanılması (Sulu çalışma- Yaş metot). Tünellerde ve
taş ocaklarında …
Uygun havalandırma yapılması
Tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse en etkili havalandırma
yapılmış olur. Bu tür havalandırmaya lokal havalandırma denir.
İşçilerin hiperventilasyonunun* önlenmesi
İşyerinde mekanizasyon ve otomasyon yerleştirilerek kas çalışmalarının azaltılması ve
dolaysıyla fazla solumanın önüne geçilmesi sağlanmalıdır. *(Fazla soluma, şiddetli soluma)
Kapalı çalışma metodu
Teknolojinin müsaade ettiği oranda, çalışmaların kapalı metotlarla yapılması, meydana
gelebilecek tozların ortama yayılmasının önlenmesi sağlanmalıdır.
Kişisel korunma araçlarının kullanılması
Maskelerin iyi ve uygun seçilmesi ve doğru kullanılması gerekmektedir.
Ara odacıklar
Tozun meydana geldiği kısımlar ile tozsuz kısımlar arasında hava basıncı oldukça
yüksek olan ara odacıklar yerleştirilerek, tozsuz ortama tozların geçmesi önlenmelidir.
İkame çalışmalarının yapılması
Zararlı maddeler yerine zararsız veya daha az zararlı maddelerin kullanılması
yararlıdır.
Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit edilmesi İşyerindeki
tozun sayısı ve çapları tam olarak tespit edilerek, risk derecesi tam olarak belirlenip, buna
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göre gerekli önlemler alınmalıdır.
Hangi Tür Toz Olursa Olsun,
-

tozun yapısına,

-tozun yoğunluğuna,
-maruziyet suresine göre sağlık açısından sakıncalıdır.
Kişisel faktörler olarak ise
-kişinin genel yapısı,
-sağlık durumu,
-kişisel direnç-duyarlılık,
-alışkanlıklar (sigara vb.) hastalık oluşumunda pay sahibidirler.
AYDINLATMA
VÜCUDUMUZUN EN ÇOK ZORLANAN BÖLÜMÜ GÖZDÜR. DIŞ DÜNYAYI
%80-90 ORANINDA GÖZ İLE ALGILARIZ.

Gözün en iyi görebileceği bakış açısı: Yatay eksenden 300-400 aşağısıdır. Bakılan
objedeki hareketlilik; Gözün yorulmasına neden olur.
Gözün;


Uyum



Düzenleme (akomodasyon)



Tespit (görüntüleme)

Olmak üzere 3 temel fonksiyonu vardır.
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Bu fonksiyonların zorlanmadan yerine getirilebilmesi için çalışma ortamının uygun
şekilde aydınlatılması gerekmektedir.
Görmeyi etkileyen etkenler Kişisel etkenler


Görme açısı



Bakma süresi



Görme keskinliği

Çevresel etkenler


Cisim ile zemin arasındaki kontrast



Zemin ışıklılığı



Zeminin yapısı ve rengi



Bakılan cismin karmaşıklığı ve gölge



Ortamdaki renkler

İyi görebilmek için kontrastın iyi ayarlanması gerekir.
Kontrast:
Cisim ile zemin arasındaki kontrast, cisim ve zeminin sahip olduğu yansıtma katsayıları
dikkate alınarak belirlenir.
Uygun aydınlatma nasıl olmalıdır?


Aydınlatma türünün seçimi oDoğal aydınlatma oYapay aydınlatma



Aydınlatma araç ve türünün seçimi



Aydınlatma araç ve lamba sayısının seçimi



Aydınlatma araçlarının düzeninin saptanması şeklinde planlama yapılmalıdır.

Doğal aydınlatma =Güneş ışığı ile yapılır
Yapay aydınlatma=Işık kaynakları kullanılarak yapılır


Genel aydınlatma



Genel aydınlatma ile destekli yöresel aydınlatma



Yöresel aydınlatma
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Aydınlatma araçları arasında olması gereken uzaklık:
Aydınlatılan yüzey yüksekliğinin 1,5 katını geçmemelidir. (ör.yükseklik 2 m ise
armatürler (lambalar) arası mesafe 3 m olmalıdır. Gerektiğinde bu mesafe azaltılabilir.
Sağ elini kullananlar için ışık arkadan ve soldan gelmelidir.
Buradaki amaç:


Yansımaları



Gölgeleri ve



Parlamaları engellemektir.

AYDINLATMA KURALLARI


Aydınlatma araçlarından çıkan ışık ışınları direkt veya yansıyarak göze

gelmemelidir.


Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya yakın olmalıdır.



Çalışma alanında keskin gölgeler oluşmamalıdır.



Aydınlatmada titreşim (pırıldama) olmamalıdır.
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7. KİMYASAL RİSK ETMENLERİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal etmenler,



Kimyasal etmenlerin ortam ve biyolojik ölçüm metotları,



Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerler,


iş kolları,

Dünya’da ve Türkiye’de kimyasal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu


Kimyasal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanına düşen
görevler hakkında bilgi sahibi olmak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

•

Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü

•

Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları

•

Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması

•

Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler

•

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler

•
teçhizat

Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve

•

Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler

•

İlgili mevzuat
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Giriş
Gerek iş yaşamında ve gerekse de çalışma yaşamında kimyasal maddelerle iç içe
yaşamaktayız. Başka bir deyişle günümüzün 24 saati kimyasal maddelerle birlikte
geçmektedir. Doğada her şey kimyasal maddedir. Kimyasal maddelerin bir kısmı canlı
yaşamı için olmazsa olmaz koşul iken bazıları da canlı yaşamı için son derece tehlikeli
olabilmektedir. Yüzbin kimyasal madde varlığından söz edilmektedir. Her yıl 400.000.000 ton
kimyasal üretilmektedir.
Bu kimyasal maddelerin 5000-7000 arasındakilerin zararlı etkileri olduğundan ve
bunların da içinden 3000 kadarının kanserojen özellik taşıdığı bilinmektedir.
Öte yandan; bugün için zararsız olduğu düşünülen bir kimyasal maddenin ileriki
bir dönemde zararlı etkileri ortaya çıkabilir. Bu nedenle bütün kimyasal maddeler özel
birimlerce izlenmektedir.
Ülkemizde de tehlikeli kimyasal maddelerin;


Üretilmesi



Kullanımı



Depolanması



Nakliyesi

Konularında değişik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buradaki amaç çalışanın,
çevrenin ve üretimin korunmasıdır. Bazı kimyasal maddelerin kullanımına sınır getirilirken,
bazılarının üretimi ve kullanımı yasaklanmıştır.
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7.1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik

4857 sayılı yasaya tabi işyerlerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde
işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını
korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemek üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılmış olan bir yönetmeliktir (R.G:
26.12.2003/25328). Yönetmeliğin kapsamı aşağıda verilmiştir;
“Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle
çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri
dışında taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu
Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyerinde
bulunan Kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu
Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, İSG Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.”

Yönetmelikte bazı tanımlar verilmiştir;
Kimyasal madde nedir?


Doğal halde bulunan,



Üretilen,



Bir işlem sonrasında oluşan,



Atık olarak meydana gelen,



Kazara oluşan,

Her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasal madde denilmektedir.
Tehlikeli kimyasal madde:


Patlayıcı



Oksitleyici



Çok kolay alevlenir



Kolay alevlenir



Alevlenir
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Toksik (Zehirli)



Çok toksik



Zararlı



Aşındırıcı



Tahriş edici



Alerjik



Kanserojen



Mutajen



Üreme için zehirli



Çevre için tehlikeli

özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler,
Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli
nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler,
o

o
Mesleki etkilenim sınır değeri belirlenmiş maddeler de Tehlikeli maddeler
kapsamındadır.

Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya
belirlenmiş test koşullarında atlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi
haldeki maddelerdir.
Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile
de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

düşük

Çok kolay alevlenir madde: 0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den

kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile, oda sıcaklığında ve basıncı
altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.
Kolay alevlenir madde:
Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen
ve sonuç olarak alevlenen,
o
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Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş
kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,
o

o

Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvı haldeki,

Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir
gaz yayan maddelerdir.
o

Alevlenir madde: Parlama noktası 21 0C – 55 0C arasında olan sıvı haldeki
maddelerdir. Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla
alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya
ölüme neden olan maddelerdir.
Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddelerdir.
Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen
maddelerdir.
Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya
tekrarlanan temasında lokal eritem, skar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı
olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.
Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet
meydana getirme özelliği olan ve daha sonra etkisi altında kalınması durumunda
karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir.
Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde
kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran
maddelerdir.
Üreme için zehirli madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak
çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz
etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç
unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.
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Kimyasal maddenin işlem görmesi: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi,
kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması
işleridir.
Mesleki etkilenim sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede,
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun
zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.
Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30
cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.
Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi
belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.
Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeden etkilenimleri ile ilgili
olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.
Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir.
Risk: Kimyasalmaddeninzarar verme potansiyelininçalışma ve/veyaetkilenim koşullarında
ortaya çıkması olasılığıdır.
Yönetmelik hükümlerine devam etmeden önce aşağıdaki tanımları da görelim.


CAS No: Chemical Abstract Service Number



ICSC: International Chemical Safety Cards



RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances



ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists



MAC: Maximum Allowable Concentration



TLV: Threshold Limit Value



STEL: Short Term Exposure Limit



TWA: Time Weighted Average



Ppm: Particles per meter cube

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number):
Kimyasal maddenin , ‘’ Kimyasal Kuramlar Servisi ‘’ tarafından verilen numarasını,
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IUPAC (ınternational Union of Pure and Applied Chemistry) adı:
adını,

Kimyasal maddenin “Uluslar arası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği”nce verilen
EC Numarası:

Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter mumarası ( Einecs – European
ınventory of Existing Commercial Chemical Subtances) veya Avrupa bildirimde bulunulan
maddeler liste numarası ( Elinics – European List of Notified Substance )nı, ifade eder.
Çeşitli kimyasal maddelerin çalışma ortamında bulunması ile ilgili olarak aşağıdaki
tanımlamalar kullanılmaktadır.
MAK Değeri
Ülkelere göre her madde için bir değer söz konusudur. Kanserojen (kanser yapan)
maddelerin MAK değeri yoktur.
MAC = MAK (Müsaade edilen Azami Konsantrasyon) Günde 8 saat ve haftada 40
saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını
bozmayacak maksimum konsantrasyondur.


Hacim birimi ppm(cm3/m3),



Ağırlık birimi mg/m3 ve



Parçacık birimi ppm/m3 tür.

Eşik değerler
TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) çalışanların 8 saatlik
mesai boyunca veya 40 saatlik bir haftalık mesaide, maruz kalabileceği havadaki madde
konsantrasyonun maruz kalma zamanına oranı olarak belirlenmekte.
TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit) kısa sürede maruz
kalma konsantrasyonu. Genelde 15 dakikalık bir süre için ön görülen ve çalışanın tahriş, uzun
süreli tedavi edilemez, deri harabiyeti gibi zararlara neden olabilecek konsantrasyondur. Aynı
zamanda günlük TLV-TWA eşiklerini geçmemek şartıyla günde 60 dakika arayla en çok dört
defa maruz kalma konsantrasyonudur.
TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling) anlık dahi olsa geçilmemesi gereken eşik
değerdir.
İşverenin Yükümlülükleri
Genel Yükümlülük
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İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin bu maddelerden
etkilenimini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden
korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.


Risk Değerlendirmesi
İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit
etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği
yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, uygun şekilde, risk değerlendirmesi
yapmakla yükümlüdür.


Risk değerlendirmesi yapılarak, bu Yönetmelikte
alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır.


belirtilen

önlemler

Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır;
Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,


o

İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak güvenlik bilgi formu,

o

Etkilenimin türü, düzeyi ve süresi,

o

Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki etkilenim sınır değerleri ve
biyolojik sınır değerleri,
o

o

Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,

o

Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için
gerekli olan ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal
maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir.
o

İşveren, uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmak ve bu belirlenmiş (bakınız
önlemler) önlemlerden hangilerinin alınmış olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Risk
değerlendirmesi yazılı belge haline getirilerek, istenildiğinde yetkili kişilere gösterilmek
üzere işyerinde bulundurulacaktır.




Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;

o

Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

o

Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

o

Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

o

Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,
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o

En az beş yılda bir defa.

Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal
maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır.


Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve
birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.


Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak
değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.


risk

Genel Önlemler
Tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinin önlenmesi ve bu Yönetmelikte
belirtilen risk değerlendirmesi ile ilgili hususların uygulanmasındaki genel prensipler
aşağıda belirtilmiştir:


İşveren tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve
güvenliğini korumak üzere gerekli olan tüm koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür.


Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği
yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir;


o

İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate
alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman sağlanacaktır.
o

Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol,
denetim ve gözetim sağlanacaktır.
o

o

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.

İşçilerin etkisi altında kalacakları madde miktarları ve etkilenim süreleri
mümkün olan en az düzeyde olacaktır.
o

Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli
kimyasal madde bulundurulmayacaktır.
o

o

İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.

o

İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır.

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde
işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
o

Risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk
bulunduğunun ortaya çıkması halinde genel önlemlerle beraber, tehlikeli kimyasal
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maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel önlemler de alınacaktır:
Risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde
miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının
belirlenmesi veya alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde özel
koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanmayacaktır.


Özel Koruyucu ve Önleyici Önlemler
Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel
önlemler alınacaktır:


o Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan
risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi
alacaktır.
Bu yapılırken;
Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin
sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya
işlem kullanılacaktır.
Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk
değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk
azaltılacaktır;


İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal
madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol
sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.
o

Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli
havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.
o

Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak
korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel
korunma yöntemleri uygulanacaktır.
o

Riskin özelliğine göre, gerekiyorsa yukarıda belirtilen önlemlerle sağlık
gözetimi de yapılacaktır.


Alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir
şekilde ortaya koyamadığı hallerde işveren;


İşçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli
olarak ölçümünü sağlayacaktır.
o

o

İşyerinde

işçilerin

kimyasal

maddelere

etkilenimini

etkileyebilecek
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koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır.
Ölçüm sonuçları, aşağıdaki Tablo – 2/3 de verilen mesleki etkilenim sınır
değerleri dikkate alınarak, değerlendirilecektir.
o

İşverenler, yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin ölçüm sonuçlarını
da göz önünde bulunduracaktır. Mesleki etkilenim sınır değerlerinin aşıldığı her
durumda, işveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alacaktır.


İşveren; risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel
alarak, işçileri kimyasal maddelerin fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanan
tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve
birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil
olmak üzere, yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre
teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır.


İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve
kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir. Bu
mümkün değilse,
o

İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların
bulunması önlenecektir.
o

Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine
sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılacaktır.
o

Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya
kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden, işçilerin zarar
görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.
o

İş donanımı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin
tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun
olacaktır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu
sistemlerin 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
hükümlerine uygun olmasını sağlayacaktır.
o

o

Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunacaktır.

o

Tesis, makine ve donanımın sürekli kontrol altında tutulması sağlanacaktır.

Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler


İşyerlerinde,kazaveacildurumlardauyulmasıgerekenhususlaraşağıda belirtilmiştir:

İşveren; İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,
olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı
o
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hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli
aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun
ilkyardım imkanları sağlanacaktır.
İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm
önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.
o

Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılacak
ve etkilenmiş alana zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine
izin verilmeyecektir.
o

Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim
eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik donanımı verilecek ve bu durum
devam ettiği sürece kullanmaları sağlanacak, ancak bu durum sürekli olmayacaktır. Koruyucu
araç ve gereci bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmeyecektir.
o

İşveren, İSG Yönetmeliğinin (*) 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı
ile kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve
güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini
kuracaktır. (* iptal edilen yönetmelik)
o

İşveren, tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki
bilgileri kullanıma hazır bulunduracaktır. İşyerindeki ve işyeri dışındaki ilgili kaza servisleri
ve acil servisler bu bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir.
o

Bu bilgiler;
Acil servislerin önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi
yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeler, alınacak önlemler ve yapılacak işler ve


Kaza halinde veya acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve
yapılacak işler hakkında bilgileri içerecektir.


İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile
ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:


o

İşveren, işçilere veya temsilcilerine özellikle;

Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler
koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler,


ve

çalışma

İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili,
bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki etkilenim sınır değerleri ve diğer
yasal düzenlemeler,
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İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli
önlemler ve yapılması gerekli işler,


Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi
formları, hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.


İşçilere veya temsilcilerine verilecek bilgi, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine
göre yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı
olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olacaktır. Bu bilgiler
değişen şartlara göre güncellenecektir.


Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri
tesisat ilgili mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça
belirtecek şekilde etiketlenecek veya işaretlenecektir.


Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi
halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek
zorundadır. Bunlar;


o

Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

o

İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak güvenlik bilgi formu (GBF),

o

Etkilenimin türü, düzeyi ve süresi,

o

Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki etkilenim sınır değerleri ve
biyolojik sınır değerleri,
o

o

Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,

o

Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan
ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin
yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir.
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması
İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen
temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

konularda

işçilerin

veya

Kimyasalların;
•

Üretilmesi,

•

Kullanımı,
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•

Doğal ortamdan alınarak değiştirilmesi,

•

Yeniden üretilmesi veya

Sentetik yollarla yeni kimyasalların üretilmesi yaşamı kolaylaştıracağı gibi,
yaşam için zararlı sonuçlar da yaratabilir. Bu sonuçların;
•

•

Bir kısmı tolere edilebilir,

•

Bir kısmı edilemeyebilir.

Bu da canlılar ve eko sistem için risk oluşturur.
Kimyasalların bazı özellikleri
•

Kokulu veya kokusuz olabilirler.

•

Hepsinin tehlike ve zararları farklıdır.

•

Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir. (İspirto-Sahte rakı)

•

Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir. (Savaş gazları)

•

Renkli veya renksiz olabilirler.

•

Suyla temas eden bir kimyasal yanıcı gaz çıkarabilir. (Karpit)

•

İki zararsız kimyasal bir araya gelince zararlı olabilir. (N ve C

•

İki tehlikeli kimyasal bir araya gelince zararsız olabilir. (H ve O2

•

Havadan hafif veya daha ağır olabilirler. (LPG-NPG)

Siyanür)
Su)

Yanabilen katıların tozları statik elektrikle yüklenerek patlayabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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8. KİMYASAL RİSK ETMENLERİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İşyerinde kimyasal tehlikenin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.



Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşyerinde kimyasal tehlikenin
tanımını yapar, kapsamı ve
boyutlarını söyler.

Ölçüm ve kontrol
yöntemlerini sıralar.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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8.1. Kimyasal Tehlikeler Nelerdir?
8.1.1. Gazlar
•

Organik sıvıların buharları,

•

Parlayıcı, patlayıcı gazlar

•

Ergimiş haldeki metal gazları

8.1.2. Yanma
•

Asitler,

•

Bazlar,

•

Basınç Altındaki Gazlar

•

Toksik gazlar,

8.1.3. Tozlar
•

İnert tozlar,

•

Fibrojenik tozlar,

•

Toksik tozlar,

•

Kansorejonik tozlar,

•

Alerjik tozlar

8.1.4. Radyasyon
•

Radyasyona maruz kalma

•

(X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler,)

•

Kızılötesi ışınlar,

•

Mor ötesi ışınlar

8.2. Kimyasal Madde Kullanan Tesislerde İş Güvenliği Mevzuatında
Dikkat edilecek Hususlar
•

İşe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması,

Meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan işten
uzaklaşmalarda, işe dönüş muayenesinin yapılması,
•

Kronik hastalığı olanların sık aralıklarla muayene edilmesi, gerekli laboratuar
tetkiklerin yaptırılması ve koruyucu önlemlerin alınması,
•
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Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı olan çalışanların izlenmesi ve kontrolünün
yapılması, Meslek Hastalığı Hastanesi ile işbirliği,
•

Herhangi bir hastalık veya kaza ya da periyodik muayene sonrasında eski işinde
çalışması sakıncalı bulunan çalışanın, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasının
sağlanması,
•

•

yapılması,

İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan çalışanların rehabilitasyonu

8.3. Kimyasal maddelerin vücuda giriş yolları
Kimyasal maddeler vücuda 3 temel yolla girebilir;

•

Ciltten emilim

•

Solunum yolundan

•

Sindirim kanalından

Tartışma;
Çalışma hayatında sindirim kanalından kimyasal maddeler vücuda nasıl girer?

8.4. Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Riskleri Nelerdir?
•

Akut sağlık riskleri

•

Kronik sağlık riskleri

•

Ekotoksik riskler

•

Yangın riski

•

Diğer fiziksel riskler

Akut sağlık riskleri Tahriş ediciler;
Temas ettiği yerde kimyasal bir etkiyle, eski durumuna gelebilen kızarıklığa neden olur.
Azot oksit, sodyum hipoklorit, kalay klorür…
Deriye ait tehlikeler;
Derinin dış tabakasına etki ederek, koruyucu yağ tabakasını bozan, kızarıklığa veya deri
tahrişlerine neden olur. Aseton, klorlu bileşikler…
Zehirli maddeler;
Hayvanlar üzerinde yapılan bir takım testlerle öldürücü etki ve dozları saptanan
maddelerdir. Epiklorohidrin, akrilonitril, anilin ve
•
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Çok zehirli maddeler;
•

Aldirin, Etilenamin ve Hidrojen sülfür, Hardal gazı (iperit)…

Aşındırıcı (yakıcı, çürütücü, korozif) maddeler;
Temas ettikleri dokularda, kimyasal reaksiyon sonucu, geri dönüşsüz, görülebilir
tahribatlara neden olur. Sodyum hidroksit, sülfürik asit,
Gözler için tehlikeli olanlar;
Göz veya görme yeteneğine etki eden maddelerdir. Bunlar konjonktivit ve kornea’ya
zarar verebilir. Solventler, asitler ve alkaliler,
Kan ve Hematopoietik sistemler üzerine etkisi olan maddeler;
Bu maddeler hemoglobin'in fonksiyonlarını (işlevlerini) azaltarak vücut dokularını
oksijensiz bırakır. Siyanozis ve bilinç kaybı tipik hastalık belirtileridir. Karbonmonoksit,
siyanürler, nitrobenzen, hidrokinon, anilin, arsin
Hassaslaştırıcılar;
Belli süre maruz kalındığında normal dokularda alerjik reaksiyonlara neden olur.
hidrokinon, brom, platin bileşikleri, izosiyanatlar ve ozon.
Kanserojenler;
Yetkili kuruluşlarca kanserojen olduğu saptanan asbest(ler), benzen (benzol), berilyum,
kurşun kromat, formaldehit, vinil klorür, trikloroetilen ve karbon tetraklorür bu sınıfa girer.
Doğurma sistemi zehirleri (Reproductive Toxins);
Bu sınıfa giren maddeler doğum kusurlarına veya kısırlığa neden olurlar. Bazı bilim
adamları, bu kadınların, doğurma döneminde hiçbir kimyasal maddeye maruz kalmamalarını
öneriyor. Bu sınıfa giren maddelere örnek olarak Polybrominated biphenyl PBB'ler,
Polychlorinated biphenyl PCB'ler, selenyum bileşikleri ve vinil klorür verilebilir.

Kronik sağlık riskleri
Hepatotoksinler (karaciğer hücrelerini yok eden toksinler);
Karaciğer büyümesi veya sarılık gibi karaciğerde hasara neden olur. Karbon tetraklorür,
nitrosaminler, vinil klorür, klorobenzen, trikloretilen, kloroform ve etilalkol.
Nefrotoksinler (böbrek dokusunu yok eden toksinler);
ödem veya idrarda protein bulunması (proteinuria) gibi böbrek hasarlarına neden olur.
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Halojenli hidrokarbonlar, uranyum, vinil klorür, trikloroetilen ve etil alkol
Nevrotoksinler (sinir dokusunu harap eden toksinler);
Merkezi sinir sitemine etki ederek davranış değişiklikleri, motor fonksiyonlarının
azalması ve uyuşukluğa neden olur. cıva, karbon sülfür, etil alkol, asetilen, mangan, talyum ve
kurşun tetraetil'dir.
Akciğerlerde hasara neden olan maddeler;
Solunum sistemi dokularını tahrip eden maddelerdir. Bu maddeler öksürük, göğüste
sıkılık, ve nefes darlığına neden olurlar. Silisyum dioksit, asbest(ler), pamuk lifleri, kömür
tozu ve toluen diizosiyanat'lar bu sınıfa girer.

Ekotoksik risk
Serbest halde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon yoluyla çevre üzerinde ani
veya gecikmeli olarak olumsuz ve biyotik sistemlerde toksik etkiler yaratan maddelerdir.
Bu tehlikeli özellikleri taşıyan maddelerin depolanması ve taşınması sırasında,
maddenin çevre için olan tehlikelerini, koruma tedbirleri ve tehlikeli özelliğini belirten işaret
ve yazıları taşıyan etiketlerin üzerinde bulunması gerekmektedir.
Diğer fiziksel riskler
Basınçlı gazlar;
Tüplerde basınç altında gaz olduğu için patlama tehlikesi vardır. Yangında ısınırsa
kabının patlamasına neden olabilir. Azot, oksijen, argon, asetilen, propan ve karbon dioksit ,
Patlayıcılar;
Nitrogliserin, barut ve diasetil peroksit ,
Kararsız maddeler;
Benzoil peroksit, akrilonitril ve butadien gibi birçok tehlikeli madde bu sınıfa girer.
Su ile şiddetli reaksiyon veren maddeler;
Asetik anhidritleri, sodyum metali ve kalsiyum karpit örnek olarak verilebilir. Çok
dengesizdirler. Su ile reaksiyona girince zehirli veya yakıcı gazlar çıkarır. şok, sürtünme ve
sıcaklık artışı sonucu olarak parlayabilir. Ayrıca kapalı bir kapta ısıtılırsa patlayabilir.
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Tehlikeli kimyasallar; Sıkıştırılmışgaz
Bir kapta bulunan ve 21,1ºC derecece 275,8 kPa üzerinde mutlak basınca sahip gaz ya
da gaz karışımı…
Büyük Tehlikeler


Kaynayan Sıvı Genişleyen Buhar Patlaması-BLEVE

oBir sıvılaştırılmış kaz kabı ateşe maruz kaldığında olur oZayıflamış kap + basınç artışı
= kabın parçalanması oParçalanma çok patlayıcı olabilir
•

Ayrıca, alev alıcı, oksitleyici, zehirli, korozif olabilir

Alev Alıcı ve Yanıcı Sıvılar
•

Alev alıcı sıvı

o

Parlama noktası 60,5ºC altında

•

Yanıcı sıvı

o

Parlama noktası 60,5ºC üzerinde ve 93ºC altında

Alev Alıcı Katılar
•

Ateşleme sıcaklığı 100ºC altında

•

Güçlü ya da kalıcı yanma Örnekler

•

Organik katılar: selüloz nitrat, naftalin

•

İnorganik katılar: lityum amid, kükürt

•

Yanıcı metaller: sezyum, magnezyum, zirkonyum

•

İnce parçalanmış katılar: alüminyum tozu, saf metal tozları

Büyük tehlike: Hızlı yanma, çok miktarda toksik duman.
Oksitleyiciler
•

Oksitleyiciler yanmayı başlatabilir ya da güçlendirebilir

•

Katı- amonyak perklorat oSıvı- dumanlı nitrik asit oGaz- oksijen

•

Organik peroksitler istikrarsız ve reaktif olabilir – patlayıcı potansiyele sahiptir.
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Tehlikeli Kimyasallar – Tipik Yerleri
•

Kimyasal madde tesisleri

•

Depolar

•

Yakıt istasyonları

•

Kamyon, gemi, havayolu terminalleri

•

Silah depoları

•

Hastaneler

•

Laboratuarlar

•

Nükleer tesisler

•

Bakım tesisleri

Bazı temel kimyasalların vücutta etki noktaları
Gazlar ve dumanların akut etkileri
•

Gözlerimizi ve cildimizi tahriş ederler (Gözlerde – Ciltte kızarıklık/yanma)

•

Koklama – Solunum yollarını tahriş ederler

•

Öksürük

•

Hırıltılı solunum
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•

Nefes darlığı

•

Bronşit – AC ödemi – Pnomoni

•

Sinir sistemini etkilerler

•

Zehirlenmelere neden olurlar

•

Mide bulantısı - Kusma

•

İştahsızlık

•

Yavaş sindirim gibi sorunlar oluşur

•

Adale krampları ve

•

Davranış bozuklukları

•

Ölüm

Kronik etkiler:
•

Akciğer kanseri riski çok yüksektir.

•

Larinks kanseri

•

Mesane kanseri

•

Kronik bronşit

•

Astım

•

Akciğer kapasitesinin azalması

•

Böbrek bozuklukları

•

Sperm miktarı azalması ve kısırlık (kaynakçı eşlerinde geç gebelik, düşükler)

•

Merkezi sinir sistemi etkilenmeleri (konuşma ve hareket yeteneği azalması)
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Yasaklar
CAS No

Madde Adı

Yasak Uygulanmayacak Limit
Değer

91-59-8

2-naftilamin ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

92-67-1

4-aminodifenil ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

92-87-5

Benzidin ve tuzları

% 0.1 (ağırlıkça)

92-93-3

4-nitrodifenil

% 0.1 (ağırlıkça)

Tablo – 1: Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler
Tablo -1 ile verilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin
işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması
yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki
konsantrasyonu, yukarıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak
uygulanmaz.
Bu kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:

İşçilerin, bu kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı
işlemlerden kaynaklanan sağlık risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen
oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin
yapılması yasaktır.

Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu
maddelerden etkilenimlerinin önlenmesi koşuluyla Bakanlıktan izin alınarak söz konusu
maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılabilir;
o

Bilimsel araştırma ve deneylerde,

o

Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,

o

Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.



Çalışmalar için izin isteyenler;

o

İzin isteme nedeni,

o

Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,

o

Bu maddelerde çalışacakların sayısı,

o

Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,

o

İşçilerin bu maddelerden etkilenimini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki
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bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır.
Sağlık Gözetimi
Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında
olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
o

İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate
alınacak ve bu gözetimler özellikle;


Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden
olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeden etkilenimin söz konusu olduğu,


İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma
olasılığının bulunduğu,


İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir
düzeyde olduğu, durumlarda yapılacaktır.


Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin
bulunduğu durumlarda yapılacaktır.




Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılacak çalışmalarda;

Biyolojik izleme; Absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir
başka metot kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır.
o

o

Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 µg Pb/100 ml kan.



Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır:

Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış,
zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0,075 mg/m3'ten fazla ise,
o



İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan

fazla ise.


İşe başlamadan önce bu durumdan işçiler haberdar edileceklerdir.

Sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve etkilenim
kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir.
o

Kişisel sağlık ve etkilenim ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve
kişinin etkilenim düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık
gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alacaktır.
o

İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve etkilenim ile ilgili
kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir.
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Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir.

İşçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait
bilgileri görme hakkına sahiptirler.


İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sağlık ve etkilenim ile ilgili
kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.


Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeden
etkilenim altında kalan işçide, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya
olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi
halinde, işçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile
ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir.
o

Bu durumda;


Yapılan risk değerlendirmesi yenilenecek,


Riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemleri gözden geçirilecek ve
gereken önlemler alınacak,

İşçinin yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeden etkilenim riskinin
olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci
maddesine göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında,
işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya


Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak,

o
Benzer şekilde etkilenim altında kalan başka işçiler de varsa, sağlık durumları
kontrol edilecek ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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9. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar.



Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklar.



Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çalışma ortamının
gözetimini tanımlar ve
kapsamını açıklar.
Gözetim amaçlı ortam
ölçümü ve biyolojik
izlemenin ilişkisini açıklar.

Çalışma ortamının
gözetimine ait kayıtları
sıralar.
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Anahtar Kavramlar
•

Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı

•

Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izleme

•

Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler

•

İlgili Mevzuat

•

Koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle anlatılması
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Giriş
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9.1. Çalışma Ortamının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

Bu çalışma ile öncelikle meslek hastalıklarının önüne geçebiliriz. Teknik bir çalışma
olduğu için İş Güvenliği Sorumlusu, İşyeri Hekimi, Çevre Mühendisi gibi teknik personelin
kontrolünde ve aslında bu personel tarafından yapılmalı/yaptırılmalıdır.

Şekil -1: Ortam Analizleri için süreçler
Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulları için mevzuatımızda
sınır değerlere yer verilmiştir ve her işyeri bu sınır değerlere uymak zorundadır. Sınır
değerlere uygunluk (uygun olup olmadığımız) ise ancak “akredite” bir kuruluş tarafından
yapılacak ölçümlerle ortaya konmalıdır. Buna kısaca “Ortam analizleri “ diyebiliriz. Önce
ilgili teknik personel tarafından ortamın koşulları gözlenir ve hangi ölçümlerin
yapılacağına karar verilir. Şekil-1 ile ortam analiz süreçleri verilmiştir. Kimyasallar ile ilgili
ölçümler öncesinde; ortamda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formları mutlaka
incelenmelidir. Bunun yanı sıra, olabilecek imisyonların da neler olduğu belirlenmelidir.
Elde edilen sonuçlar Şekil-2’de verilen örneğe uygun bir tabloya yerleştirilmelidir.

Şekil -2: Ortam analizleri için tablo örneği
Kimyasal ortam analizlinde aşağıdaki maddelere yönelik ölçümler yapılmalıdır.
•

Patlayıcı

•

Oksitleyici

•

Çok kolay alevlenir

160

•

Kolay alevlenir

•

Alevlenir

•

Toksik (Zehirli)

•

Çok toksik

•

Zararlı

•

Aşındırıcı

•

Tahriş edici

•

Alerjik

•

Kanserojen

•

Mutajen

•

Üreme için zehirli

•

Çevre için tehlikeli

•

Çalışırken terlemenin sakıncalı olduğu madde ve ürünler

Fiziksel ortam analizlerinde aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır.
•

Gürültülü – Titreşim

•

Sıcak – Soğuk

•

Esinti – Nem

•

Basınç

•

Toz – Duman (imisyon olarak; kimyasal ortam analizi olarak da düşünülebilir)

•

İyonize radyasyon

•

Noniyonize radyasyon

Biyolojik ortam analizlerinde aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır.
•

Ortamdaki bakteriler

•

Ortamdaki virüsler

•

Ortamdaki mantarlar
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Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar daima sınır değerler ile kıyaslanmalıdır.
Sınır değerlerin aşıldığı durumlarda önceliğimiz; sınır değerlerin altına inebilmek üzere
teknik çalışmaların yapılması olmalıdır. Burada hep göz önünde bulundurulması gereken
nokta;”Sınır değerler aşıldığında veya etkilenim süresi uzadığında iş kazaları ve meslek
hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır”
Gerek İş-Risk analizleri ve gerekse de ortam analizleri sonucunda yapılacak önleyici
ve düzeltici çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli ölçüde azalacaktır. Bütün
bu olayların öznesi daima insandır. Bu nedenle, işyerinde yapılacak düzenlemelerde
önceki sayfalarda çalışan insan ile ilgili olarak verilen genel bilgilerin dikkate alınması
gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bu konuda daima İşyeri Hekimliğinden destek
alınmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
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10. BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çalışma ortamında enfeksiyon etkeni olarak karşılaşılan; bakteriler, virüsler,
mantarlar, parazitlerin temel mikrobiyolojik özellikleri,


Sayılan hastalık etmenlerinin tanınmasında kullanılabilecek basit mikrobiyolojik
parametreler ve basit laboratuvar yöntemleri,




Biyolojik etmenlerden korunma yöntemleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Bakteriler

•

Virüsler

•

Mantarlar

•

Parazitler
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Giriş
Çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına
dair asgari hükümleri düzenlemek üzere bir yönetmelik çıkartılmıştır. Söz konusu
yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde;
çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz
kalabilecekleri işleri, biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin
kullanılmadığı ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de
yer alan işleri kapsamaktadır.
(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık
riski oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci paragrafında
belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile Bakanlığın bilgilendirilmesi (9.madde), Bakanlığa
bildirim (15.madde), Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel
önlemler (18.madde) uygulanmaz.
Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden
olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmalar, hücre kültürlerin ve
insan endoparazitleridir.
Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak
geliştirilmesidir.
Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma hücresel veya hücresel
yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıktır. yeteneğinde olan
Patojenite: Hastalık yapabilme gücüdür.
Virülans: Hastalığın şiddetidir.
Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi
Enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır;
•

Grup 1 biyolojik etkenler

•

Grup 2 biyolojik etkenler

•

Grup 3 biyolojik etkenler

•

Grup 4 biyolojik etkenler
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Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın
sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken
önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu
işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike
dikkate alınarak yapılır.
Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere
etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

maruziyet

koşullarını

Risk değerlendirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk
değerlendirmesi yapılır;
İnsan
sınıflandırılması.
•

sağlığına

zararlı

olan

veya

olabilecek

biyolojik

etkenlerin

Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin
denetim altına alınması hakkındaki önerileri.
•

•

Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili

bilgiler.
•

Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik

etkiler.
Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar
ile ilgili bilgiler.
•
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İşverenlerin Yükümlülükleri
İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır
ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak
çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder.
Risklerin azaltılması
İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki
önlemleri alır:
Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği
için risk olduğu ortaya çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler.
•

Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk
değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak
şekilde, çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki
önlemleri alır:
•

•

Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda

tutulur.
Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama
yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde
düzenlenir.
•

Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla
önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
•

Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya
taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.
•

Biyolojik risk işareti ile birlikte Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde
yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.
•

•

Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam
dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun
ölçümler yapılır.
•

Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar
tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması,
güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.
•

•

Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve
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taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.
Bakanlığın bilgilendirilmesi
Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk
bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren aşağıdaki
konularda gerekli bilgileri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne verir:
•

Risk değerlendirmesinin sonuçları

•

Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler.

•

Maruz kalan çalışan sayısı

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği
•

Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve
önleyici tedbirler.
•

Çalışanların, grup 3 veya grup 4’te biyolojik etkenlere ait fiziksel
korumalarının ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil
eylem planı.
•

İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya
hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık
Bakanlığına bildirir.
İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, düzenlenen biyolojik etkene maruz kalan
çalışanların listesi ile tutulan tüm tıbbi kayıtlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
verilir.
Hijyen ve kişisel korunma
İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik
riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar:
Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında
yiyip içmeleri engellenir.
•

•

Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır.

Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve
yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır.
•

Gerekli koruyucu donanım belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza
edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir.
Koruyucu donanım kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir.
•

175

İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve
incelenmesi yöntemleri belirlenir.
•

Koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş giysileri ve
koruyucu donanım çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı
bir yerde muhafaza edilir.
İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu donanımın dekontaminasyonu ve
temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir.
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli
eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları
verir;


Olası sağlık riskleri



Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler



Hijyen gerekleri



Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi

Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca
yapılması gereken adımlar


Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir.
Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak
tekrarlanır.
Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay
durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip
edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları
görünür şekilde asar.
Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza
veya olayı, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren veya
işveren vekiline derhal bildirir.
İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi
enfeksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya
çalışan temsilcilerine derhal bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek
için alınan önlemleri de en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir.
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Her çalışan, kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşma hakkına sahiptir.
Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin, çalıştıkları konu ile ilgili ortak bilgilere
ulaşabilmeleri sağlanır.
İşverenler, istemeleri halinde çalışanlara ve/veya çalışan kendilerini ilgilendiren sağlık
ve maruziyet bilgilerini temsilcilerine verir.
Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi
İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların
listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve
maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.
Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır;
ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz
konusu olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca
saklanır:


Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere

maruziyet.
Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar
teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.


Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep
olan biyolojik etkenlere maruziyet.


Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan
biyolojik etkenlere maruziyet.


Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik
etkenlere maruziyet.


İşyerinde görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya bu konuyla ilgili diğer
sorumlu kişilerin yukarıda belirtilen listeye ulaşabilmeleri sağlanır.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci
maddesine uygun olarak, çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını
sağlar.
Bakanlığa bildirim
İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş
kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur:
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a)

Grup 2 biyolojik etkenler.

b)

Grup 3 biyolojik etkenler.

c)

Grup 4 biyolojik etkenler.

Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. Üçüncü fıkrasında
belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, grup 4’te yer alan her bir biyolojik etkeni
veya geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3’te yer alan yeni bir
biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur.
Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin
içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.
İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği
önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim aşağıdaki bilgileri içerir;


İşyerinin unvan ve adresini,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,




Risk değerlendirmesinin sonucunu,



Biyolojik etken türlerini,



Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini,

Sağlık gözetimi
Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara
başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi
tutulmalarını sağlar.
Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları
tanımlar.
Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı
olmayan çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu ildeki yetkili
birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır. İşverenler, aşı bulundurduklarında
yönetmelik Ek-VII’de belirtilen hususları dikkate alır.
Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya
hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer
çalışanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda
maruziyet riski yeniden değerlendirilir.
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Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son
bulmasından sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır. Yukarıda belirtilen özel durumlarda
kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl süre ile saklanır.
İşyeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile
ilgili olarak önerilerde bulunur.
Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili
olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.
Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve
ilgili çalışanlar veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir.
Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya
ölüm vakaları Bakanlığa bildirilir.
Tanı laboratuvarları dışında kalan insan sağlığı ve veterinerlikle ilgili hizmetler
Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veterinerlik hizmeti verilen
işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilir;

Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve
örneklerde biyolojik etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler.

Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve
örneklerde var olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin
oluşturduğu tehlike.




İşin doğasından kaynaklanan riskler.

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden korumak için aşağıdaki hususları da içeren
uygun önlemler alınır:


Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi.

Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve
ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.


Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen
hasta insanların veya hayvanların bulunduğu izolasyon yerlerinde, enfeksiyon riskini en
aza indirmek için, yönetmelik Ek-V’in (A) sütununda belirtilen önlemler alınır.
Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler
Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, grup 3 ve grup 4
biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından şüphe
edilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır:
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Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4
biyolojik etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye
indirmek için Ek-V’te belirtilen önlemler alınır.


Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre
fiziksel koruma düzeyi tespit edilir ve yönetmelik Ek-V’te belirtilen önlemler alınır.
Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar;


1)

Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,

2)

Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,

3)

Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan, çalışma alanlarında

yürütülür.

İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların
konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri
içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi
en az 2 olan önlemler uygulanır. Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin
yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda
koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır.


Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi
proseslerinde aşağıdaki önlemler alınır;
Yukarıda tanımlanan koruma ilkeleri, yönetmelik Ek-VI’da belirtilen
uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de
uygulanır.


Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile
ilgili risk değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken
önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.


Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme
yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az
3 olan önlemler alınır.
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER LİSTESİ


Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.



Tarımda çalışma.



Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.



Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
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Mikrobiyolojikteşhislaboratuvarlarıdışındakiklinik,veterinerlikveteşhis
laboratuvarlarındaki çalışma.




Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.



Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.

BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ
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10.1. Sınıflandırılmış Biyolojik Etkenler Listesi

Açıklamalar

1– Bu Yönetmeliğin kapsamına uygun olarak, sınıflandırma listesine yalnızca insanı
enfekte ettiği bilinen etkenler dahil edilmiştir.
Uygun olduğu yerlerde, bu etkenlerin toksik ve alerji yapma potansiyelleri belirtilmiştir.
İnsanı etkilemediği bilinen hayvan ve bitki patojenleri çıkarılmıştır.
Sınıflandırılmış biyolojik etkenler
mikroorganizmalar dahil edilmemiştir.

listesine,

genetik

olarak

değiştirilmiş

2– Sınıflandırılmış etkenler listesi sağlıklı işçilerde o etkenlerin yaptıkları etkilere
dayandırılmıştır.
Önceden var olan bir hastalık, ilaç kullanımı, kazanılmış bağışıklık, gebelik veya
emzirme gibi bir nedenle ya da başka bir nedenden dolayı bir kişinin duyarlılığının
etkilenebileceği özel durumlardaki etkiler dikkate alınmamıştır.
Bu tür işçilerdeki ek riskler bu Yönetmelikte öngörülen risk değerlendirmesi
kapsamında ele alınacaktır.
Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruz kalınan veya maruz
kalınabilecek bazı sanayi proseslerinde, laboratuvar çalışmalarında veya hayvanlarla yapılan
çalışmalarda bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine uygun teknik önlemler alınacaktır.
3 – Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de
sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer
aldığı anlamına gelmez.
Listede, birden çok türünün insanda patojen olduğu bilinen etkenlerin hastalıklara
en fazla neden olduğu bilinen türleri yer alacak ayrıca, aynı cinsin diğer türlerinin de sağlığı
etkileyebileceğini gösteren daha genel bir bilgi bulunacaktır.
Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı
bilinen türleri ve tipleri (strains) listeye alınmamıştır.
4– Bir suş (strain) zayıflatıldığında ya da bilinen virülans genlerini yitirdiğinde, ait
olduğu ve işyerindeki uygun risk değerlendirmesine konu olan ana suşun sınıflandırılması
için gerek görülen korumanın mutlak olarak uygulanması gerekli değildir.
Örneğin; Böylesi bir suşun, koruyucu veya tedavi edici amaçlar için kullanılacak bir
ürün veya bu ürünün bir parçası olarak kullanılması durumunda.
5– Bu listeyi oluşturmak için kullanılan sınıflandırılmış etkenlerin nomenklatürü
(bilimsel adlandırması) bu listenin hazırlandığı tarihteki etkenlerin taksonomisi (hayvan veya
bitkilerin tasnifi) ve nomenklatürü ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygundur.
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6– Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesi, oluşturulduğundaki bilgileri yansıtır.
7– İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer
almayan bütün virüsler en az Grup 2 de sınıflandırılmış sayılacaktır.
8– Grup 3 de sınıflandırılan ve karşılarında (**) işareti bulunan biyolojik etkenler,
genel olarak hava yolu ile bulaşıcı olmadıklarından işçiler için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar.
9– İşyerinde, parazitlerin sınıflandırılması sonucuna göre belirlenen koruma
düzeyine uygun gerekler, sadece insanda enfeksiyona neden olabilecek parazitin yaşam
döngüsünün evrelerine uygulanır.
10– Bu listede ayrıca biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep
olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan işçilerin isim
listesinin 10 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir.
Bu göstergeler aşağıdaki harflerle ifade edilir.
A: Olası alerjik etkileri olan.
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan işçilerin listesinin bilinen son maruziyetten sonra
10 yıldan daha fazla saklanması gereken.
T: Toksin üretimi olan. V: Etkili aşısı bulunan.
Koruyucu aşılamanın uygulanması Ek–VII de verilen kılavuza göre yürütülecektir.

10.2. İşçilerin Sağlık Gözetimi İçin Uygulamaya Yönelik Öneriler

Biyolojik etkene maruz kalan işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi ya
da işyeri hekimi her bir işçinin durumunu ve maruziyet şartlarını bilmelidir.
1-

İşçilerin sağlık gözetimi iş hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun olarak
yürütülmeli ve aşağıdaki önlemleri içermelidir:
2-

-

İşçinin mesleki ve tıbbi öyküsü ile ilgili kayıt tutmak,

-

İşçinin kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi,

-

Uygun ise, erken ve geri döndürülebilir etkilerin saptanması gibi biyolojik

gözetim.

Sağlık gözetimi yapılırken, her işçi için, iş hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler
ışığında, konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir.

10.3. Koruma Düzeyleri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Göstergeler

Bu ekte yer alan önlemler, işçilere yönelik risk değerlendirmesine, etkinliklerin ve
ilgili biyolojik etkenin doğasına göre uygulanacaktır.
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10.4. Endüstriyel İşlemlerde Alınacak Önlemler
Grup 1 biyolojik etkenler:
Canlı zayıflatılmış (attenüe) aşılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalışmalar için
genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır.Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik
etkenler:
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İşlemin bir bölümü veya belirli bir yöntemle ilgili risk değerlendirmesi sonucuna
göre aşağıdaki farklı kategorilere karşılık gelen alınacak önlemleri seçip bir arada
uygulamak mümkündür.

Not: tablonun devamı bir sonraki sayfadadır.

10.5. Koruyucu Aşı Uygulama Kılavuzu

Aşağıdaki hususlar, koruyucu aşılamanın uygulanmasında hesaba katılacaktır.


Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.

Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. İşçiler,
aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.




Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir.

İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, işçiyle ilgili bir aşılama belgesi
düzenlenecektir.


Bir önceki sayfada bulunan tablonun devam
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186

Uygulamalar

187

Uygulama Soruları

188

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

189

Bölüm Soruları

190

11. PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

191

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen Psikososyal risk etmenleri
ve sağlık etkileri,

Dünyada ve Türkiye’de Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek
olduğu iş kolları,

Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş
Psikologunun önemi,


İşyerinde stres kavramı,


Psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve işyeri hekimine düşen
görevler hakkında bilgi sahibi olmak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

193

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

194

Anahtar Kavramlar
•

Çalışma ortamı

•

Çalışma süresi

•

Ücret

•

Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler

•

Sendikalaşma

•

Kreş, gündüz bakımevi vb.

•

Gebe ve emziren çalışanlar

•

Genç çalışanlar

•

Tacizler
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Giriş
Günümüzde iş sağlığından söz edebilmek için çalışan kişinin bedensel sağlığı yanı sıra
ruhsal sağlığının da iyi olmasına özen göstermek zorundayız. Çalıştıran konumunda olanların
“çalışanın ruhsal sağlığı” konusunda bilgi sahibi olması gerekir.
Çalışanın ruhsal dünyasında esen fırtınaları dindirmedikçe iş kazalarını önlemek,
üretimde verimlilik sağlamak olanaklı değildir.
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11.1. Tanımlar

Öncelikle bilinmesi gereken temel kavramları öncelikle görmekte yarar vardır. İnsan
nedir?
İnsan biyolojik ve sosyal bir varlıktır.
Sağlık nedir?
Dünya sağlık örgütü sağlığı ruhsal, sosyal ve bedensel olarak tam bir iyilik hali olarak
açıklamaktadır.
Psikososyal tehlike
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); İş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi,
çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim
temelinde tanımlamıştır.
Psikososyal tehlike; İşin;
•

Psikolojik veya

•

Fiziksel hasar oluşturma potansiyeli taşıyan

•

Tasarım

•

Örgütlenme

•

Yönetim özellikleri

•

Gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşullardır

Psikososyal Risk nedir?
İşçinin yapması gereken işin (özelliklerinden kaynaklanan) gerekleri işçinin bilgi, beceri
ve gereksinimleriyle çatıştığında o iş stres yapıcı özellik kazanır.
Stres nedir?
Kişinin kendisini tehdit altında hissetmesine neden olan, fiziksel veya psikolojik
zorlanmalar karşısında, savunma ya da uyum sağlama amacıyla verdiği tepkidir.
İşyerinde stres nedir?
Çalışanın yeteneklerinin ve becerilerinin, işin gereksinimleri ile uyuşmadığında
oluşan, zararlı fiziksel ve duygusal yanıtlardır. Sağlık bozuklukları ve yaralanmalara neden
olabilir. (OSHA, 1999)
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İş organizasyonu, çevresi, işin zararlı ve çekinilecek yönlerine duyusal, bilişsel,
davranışsal ve fiziksel reaksiyondur. Sıklıkla baş edilemeyen duygularla ve aşırı uyarı ve
üzüntüyle karakterizedir. (Avrupa Komisyonu)
Kendilerinden talep edilen görevlerin değişik tipleri veya aşırı baskısıyla oluşan
insan reaksiyonlarıdır. (İngiltere Sağlık ve Güvenlik Komisyonu, 1999)
Stresör (gerginleştirici) nedir?
Birey ve organizmanın uyumunu bozan stres deneyimleşmesine neden olan iç ya da
dış ortamlardan kaynaklanan uyaranlara stresör (gerginleştirici) denir.
Stresörler değişik şekillerde tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamalardan yola çıkarak
aşağıdaki gibi bir sınıflama yapılabilir.


Ruhsal ve sosyal nedenler



Fiziksel nedenler

Ruhsal ve sosyal nedenler
•

İşyerinde geçimsizlik,

•

İşi kaybetme endişesi (Gelecek güvencesi)

•

Terfi edememe,

•

Ücret azlığı,

•

Vardiyalar,

•

Akort ücret sistemi,

•

Grev –lokavt,

•

Aile içi sorumluluklar ile iş sorumluluklarının çatışması,

•

Keder, sevinç vb.

•

Gündelik sıkıntılar

•

Ev İşleri

•

Sağlık sorunları

•

Duygusal ilişkiler

•

Karar verme durumunda kalmak

198

•

Toleransa düşmeler

•

Her türlü engellenmeler (trafik, değer yargıları, kendi duygularımız)

•

Çevresel sıkıntılar

•

Evlenme, boşanma, eşin (veya bir yakının) ölümü

•

Hamilelik, çocuk sahibi olmak

•

İşyerindeki başarıya bağlı yükselme

•

Mezuniyet, evden ayrılma, işe yeni başlama

•

Uyum yapmayı gerektiren her değişiklik

Yavaş değişimlerden hızlı değişimlere geçiş oİzole yaşamdan birbirine bağlı
yaşama geçiş oKırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş
•

•

Durağan yaşamdan değişken yaşama geçiş

•

İş değiştirme, emeklilik

•

Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelmek

•

Aktif yaşamdan hareketsizliğe geçiş

Ruhsal ve sosyal nedenleri aşağıdaki gibi sınıflayarak da açıklayabiliriz.
•

Olaylara verdiğimiz anlamlar

•

Kalabalık ortam /kişisel alanımızın ihlali

•

Gündelik sıkıntılar

•

Çalışma hayatı, sosyal beklentiler

•

Kişisel beklentiler, yaşamdan beklediklerimiz

•

Sosyal/iletişim becerileri eksikliklerimiz

Ruhsal ve sosyal olaylarda zihinsel faaliyetler söz konusudur ve bu durumda
stresin ana kaynağı dış etkilere verdiğimiz içsel tepkilerdir.
Fiziksel nedenler (dışarıdan etki edenler)
•

Gürültü,

•

Titreşim,
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•

Basınç,

•

Termal konfor şartları,

•

Aydınlatma düzeni

•

Sessizlik

•

Bakteriler, virüsler, zehirler

•

Yoğun ısı değişmeleri, doğal afetler

•

Radyasyon, X ışınları

•

Fiziksel yaralanmalar, aşırı egzersiz

•

Hava kirliliği, gürültü, kalabalık

•

Oksijen, yiyecek, uyarı aşırılığı/yetersizliği

•

Teknoloji kazaları

•

Bazı meslekler

Zihnimiz herhangi bir faaliyet göstermediği halde fiziksel etkenler biyolojik dengemizi
etkileyerek stres yaratırlar.
Bazen de alışkanlık kazandığımız bazı maddeleri zamanında bulamadığımızda stres
yaşarız. Bu maddelerin yokluğunda;
•

Anksiyete/Huzursuzluk, Depresyon/Karamsarlık

•

Uykusuzluk, Kas zayıflığı

•

Kardiyovasküler zayıflık, mide rahatsızlığı Gibi sorunlar ortaya çıkar.

Çalışan açısından ele aldığımızda ya işyerindeki kurumsal yapıdan ya da çalışan
bireyin kendisinden kaynaklanan değişik stres nedeni söz konusudur. Aşağıda verilenler
ilk planda öne çıkan etkenler olarak sayılabilir.
Kurumsal
•

Fiziksel Yapı

•

Belirsizlikler

•

İş yükü

•

Meslek türü
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•

Sorumluluk

•

Paylaşım

•

Ücretler

•

Sosyal İklim

•

Kötü çalışma koşulları

•

Zaman baskısı

•

Rol çatışması

•

Rol belirsizliği

•

Kişilerden sorumlu olma

•

Yönetim sorunları

•

Kararlara katılamama

•

Aşırı/Yetersiz ödüllendirme

•

Personel azlığı

•

Nöbet/Zaman baskısı

•

İş güvencesi

•

Deneyimsizlik

Bireysel
•

İş tecrübesi

•

A-Tipi kişilik

•

Özsaygı/özgüven

•

Psikolojik sağlamlık

•

Esneklik

•

İçe dönüklük

•

Özel yetenekler/ihtiyaçlar

•

İşe verilen anlam
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•

Yaşam olayları/değişimleri

Stresin insan üzerindeki etkilerini anlamak üzere değişik çalışmalar yapılmıştır. 100
üzerinden puanlandığında aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki
ortaya çıkan puanlar ülkelere, kültüre, sosyoekonomik yapıya vb göre değişecektir.
Olaylara göre stres dağılımı
•

Çocuğun ölümü

•

Eşin ölümü

•

Eşi tarafından aldatılma

87

•

Anne veya babanın ölümü

87

•

Hapse mahkûm olma 86

•

Çocuğun sakatlanması

83

•

İstemediği evliliği yapma

83

•

Eşin ağır kaza yapması

79

•

Anne-baba geçimsizliği veya ayrılma

•

Ağır hastalık, kaza, yaralanma

•

Boşanma

•

Büyük ölçüde borçlanma

72

•

Evlilik dışı ilişkiye girme

68

92

90

77

75

72

İşyerindeki kronik stres kaynakları
Çalışma hayatındaki stres kaynakları genellikle kolayca saptanabilir. Rutin olaylar,
gelişen olaylar, işletmenin doğasından kaynaklananlar gibi… Bu olayların bazıları belirgin,
bazıları belirgin değildir. Stres kaynakları fark edilmeyince etkili yönetilemez ve kronik
stres kaynağı haline dönüşür.
Rollerdeki belirsizlikler
İşyerinde çalışanların rolleri iyi tanımlanmadığı, kendilerine doğru anlatılmadığı
zaman çalışanlar neyi nasıl yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını, neden yapacaklarını
bilemezler. Başka bir deyişle “işletmenin kendilerinden beklediği nedir” sorusuna yanıt
bulunmadığı zaman stres ortaya çıkacaktır.
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Kişiler arası çatışmalar
Çalışanlar arasındaki rekabet, yatay ve dikey ilişkilerde belirsizlik veya sorunlar
kişilerde sürekli iç çatışmasına neden olacaktır. Çalışanlar yüksek sesle söyleyemedikleri her
şeyin sonunda strese girecektir.
Sorumluluk
Öncelikle yönetici konumunda olan personeli ilgilendirmektedir. Başkalarının
sorumluluğunu üstlenmek, onlarla ilgili kararlar vermek durumunda olmak stres
kaynağıdır. Üretim süreçlerinde üstlenilen sorumluluk da stres kaynağıdır.
Yoğun iş yükü
Kişilerin zamana karşı yarışarak iş yapması, bilgi ve becerisinin (kapasitesinin)
üzerinde gereklilikler taşıyan işleri yapması kişide sürekli yüklenmelere neden olur.
Katılım
Katılım, kişinin kendi çalıştığı kurumdaki karar verme sürecinde bir birey olarak
etkisinin olup olmaması ya da kararları etkileme derecesi ile tanımlanır.
•

Karar vermekten kaçınmak isteği

•

Zaman yetersizliği

•

O işe bulaşmak istememek

•

Karar verme aşamasında dışlanmak kızgınlık ve stres yaratacaktır.

Mekân ve yer sorunları
Kişisel çalışma ortamımız bizim özel alanımızdır. Kendi masamıza başkasının
oturmasını ister miyiz? Bazen de iş gereği başka mekânlarda çalışmak gerekebilir. Bu tür
durumlar stres yaratır.
İş yaşamındaki stres sonucunda aşağıdaki durumlardan bazıları (veya hepsi)
ortaya çıkabilir.
•

Hızda ve enerjide azalma, hatalarda artma

•

Zihinsel yorgunluk, yoğunlaşma sorunları

•

İş doyumunda azalma

•

Bireysel farklılıkları algılama sorunları

•

Hoşgörü ve yardım etme davranışında azalma
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•

Saldırgan davranışlarda bulunma

•

Empatide, duyarlılıkta azalma

Başarı – Başarısızlık
Bir işi hedeflenen düzeyde ve sürede yapmayı başarmak olarak tanımlayabiliriz.
Hedeflenenden daha iyi düzeyde ve sürede yaparsak yüksek başarı kazanmış oluruz.
Ya başaramazsak?
Başarılı veya başarısız olmamız da stres yaratacaktır. Başarmak veya başarısız olmak
da bir sonuçtur ve nedenleri vardır. Başarısızlık da kişisel ve kurumsal nedenlere bağlıdır.
Başarısızlığın kişisel nedenleri
Zekâ ve işe ilişkin nedenler oYetersiz sözel beceri oYetersiz özel beceri
oYetersiz iş bilgisi
•

•

Yargılama ve bellek yetersizliği

•

Bireysel isteklendirme

•

Engellenen güçlü güdüler

•

Doyumsuz güdüler oDüşük iş standartları oDüşük güdülenim

•

Duygular ve duygusal hastalıklar

•

Sıkça yaşanan yıkıcı duygular

•

Psikozlar

•

Kişilik bozuklukları

•

Madde bağımlılığı

•

Fiziksel özellikler ve hastalıklar

•

Hastalıklar

•

Engelli olmak

•

Fizik yetersizlik

Başarısızlığın gruba özgün nedenleri
•

İşyerindeki gruplar
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•

Grup saygınlığını ilgilendiren olumsuzluklar

•

Yönetimin yetersizliği

•

Yönetimin etkisizliği

•

Aile bağları

•

Aile krizleri

•

Aileden uzakta olmak

•

Aileye ilişkin endişeler

•

Kuruma ait nedenler

•

Her türlü yetersizlik

•

Toplumsal nedenler

•

Toplumsal değerler

•

Yasal yaptırımlar

•

Genel değerler ile iş değerleri çatışması

•

İşe ait nedenler

•

Ekonomik güçsüzlükler

•

Coğrafi bölge

•

İş riskleri

•

Olumsuz çalışma koşulları

Kuşkusuz daha farklı sınıflamalar da yapılabilir. Burada önemli olan nokta;
başarısızlık tek bir nedene bağlı değildir.

Birey strese karşı nasıl bir tepki verir?
Bireylerin stres karşısındaki tepkilerini bilmek işyerindeki olası iş kazalarının pek
çoğunun önüne geçmek demektir. Stres karşısında bireylerin biyolojik sistemlerinde
değişiklikler olur ve bu değişmeler davranışları etkiler.
Stres altındayken değişim tehdit olarak algılanır ve


Endokrin sistem,
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Hipotalamus,



Pankreas,



Tiroid

gibi doğrudan kana karışan hormonları üreten bezleri uyarılır.
Stres karşısında vücudumuz 3 aşamadan geçer. Bu aşamalar;


Alarm



Direnç



Tükenme

Her aşamanın kendine özgün belirgin özellikleri ve dışarıdan fark edilebilecek
bulguları vardır.

Stres

Sempatik sinir sistemi

Savaş ya da kaç tepkisi

Organizmada değişimler

Beden yüzleşmeye ya da kaçmaya hazır
Şekil – 1: Stres sonucu biyolojik değişmeler
Sırasıyla bu değişimleri inceleyelim.
Alarm aşaması
Stres kaynağı ile karşılaştığımızda sempatik sinir sistemimiz etkin hale gelir ve
bedenimiz
“savaş ya da kaç” tepkisi gösterir.
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Bu tepki sırasında bedende değişmeler olur ve sonuçta ya stres kaynağıyla yüzleşiriz
ya da kaçmaya hazır hale geliriz.
Alarm aşamasında


Fiziksel



Duygusal



Zihinsel



Sosyal Belirtiler gösteririz.

Alarm Aşamasında Fiziksel Belirtiler


Kan akımında değişiklikler (kaslara ve beyne yönlenme…)



Baş ağrısı



Göz bebeklerinde büyüme



Tükürük salgısında artma



Solunum sayısında artıma



Kalp atışlarında hızlanma



Ellerde titreme



Sindirim yavaşlaması



Kan şekeri yükselmesi



İştah bozukluğu

Bu değişikliklerin düzeyi kişilere göre farklılıklar gösterebilir.
Alarm Aşamasında Duygusal Belirtiler


Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik



Kaygılı olma



Karamsarlık



Durgunlaşma



Çökkünlük



Sinirlilik, öfke patlamaları
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Aşırı duygusallık, kolay kırılabilirlik



İşte isteksiz tavırlar



Özgüven azalması, güvensizlik

Alarm Aşamasında Zihinsel Belirtiler


Unutkanlık



Konsantrasyonda azalma



Kararsızlık



İlgi azalması



İş kalitesinde düşüş



Hatalarda artış



Aşırı hayal kurma



Olumsuzluklar üzerinde odaklanmak

Alarm Aşamasında Sosyal Belirtiler


Sosyal hayatın yoksunlaşması



Randevulara gitmemek veya çok kısa zaman kala iptal etmek



İnsanlarda hata bulmaya çalışmak



Sözle rencide etmek



Birden fazla kişiyle küsmek

Direnme aşaması
Strese ya uyum göstereceğiz ya da direneceğiz. Stres kaynağına uyum sağlarsak
veya sorunu etkili bir şekilde çözersek her şey normale dönecektir. Bu durumda alarm
aşamasında meydana gelen zararları vücudumuz onaracaktır.
Direnme durumunda strese karşı koymak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya
koyarız. Stresli davranışlar devam edecektir.
Bu aşama normale dönme ve daha da kötüye gitme arasında bir geçiş aşamasıdır.
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Tükenme aşaması
Stres kaynağı ile başa çıkılamaz ve uyum sağlayamazsak tükenme aşamasına geçeriz.
Stres kaynağı hala mevcuttur ve biz tükenmişizdir. Başka stres kaynaklarının
etkilerine de açık hale geliriz ve kronik stres belirtileri ortaya çıkar.
Stresle sürekli ama etkisiz bir mücadele varsa bu tükenmeyi getirir.
Stresin Performansa etkisi;
Stres performansımızı olumsuz etkileyecektir. Stres sonucunda işe gitmede
isteksizlik, örgütten ayrılma duygusunun gelişmesi, yetersizlik duygusunun gelişmesi,
işbirliği sağlayamama, işte hata yapma, işe devamsızlıklar, isabetli karar verememek,
verimlilik düşmesi gibi durumlar ortaya çıkacaktır.
Stresin kronik etkileri
Zaman içinde stresin etkileri ile kronik sorunlar ortaya çıkar. Bunlar;


Depresyon



Fobiler



Kişilik değişikliği



Ruhsal hastalıklar



Düşünce ve hafıza kusurları



Uyku bozuklukları



Kronik hastalıklar (baş ağrısı, kalp hastalığı)

Stres ve hastalık arasındaki ilişki
İyi yönetilemeyen stres sonucunda değişik alışkanlıklar kazanabiliriz ve bunun
sonucunda da çok değişik olumsuzluklar yaşayabiliriz.
Stres sonucunda;
Alkol, ilaç, sigara gibi alışkanlıklar kazanabiliriz veya daha önceden de
kullanıyorsak bunların tüketimi artabilir. Depresyona girebiliriz. Tansiyonumuz,
kolesterolümüz yükselebilir, bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir.
Bu olumsuzlukların ardından da;
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İntihar eğilimi ortaya çıkabilir, cinayet işlenebilir. Siroz, felç, kalp krizi, kanser,
astım, şeker hastalığı gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Çalışan kişi dikkat kaybı,
algılama yetersizliği gibi nedenlerle iş kazalarına açık hale gelir.
Stresin maliyetleri
Stresin bir de maddi sonuçları olacaktır. Maliyetler de değişik etkenlere bağlı
olarak ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Burada önemli olan stresin ekonomik
sonuçlarının da olduğu gerçeğidir.
Kişisel açıdan; Sağlığımızın yitirilmesi, verim düşüklüğü, ilişkilerimiz vb...
İşletme açısından; İşe devamsızlıkların artması, yüksek tedavi harcamaları, işten
çıkarma-yeni eleman alma ve eğitme, üretimde verimsizlik vb…

Kişilik tipleri
Bir olay veya olgu karşısında kişilerin tepkiler farklı olabilmektedir. Buradan yola
çıkarak kişilik analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Burada kabaca genel kabul görmüş olan
kişilik tiplerinden söz edilecektir.


A tipi kişilik



B tipi kişilik



Karma kişilik tipleri

A tipi kişilik


Zamanı iyi kullanma konusunda hassastırlar.



Oldukça saldırgan ve rekabetçidirler.



Sürekli hareket etmeyi severler ve hızlı yemek yerler.



Aynı anda iki işi yapmak isterler.



Sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler.



İşe yöneliktirler ve işi zamanında bitirmeye önem verirler.



Rakamlarla boğuşurlar ve başarıyı kazanma derecelerini ölçmeye çalışırlar.



Güçlü bir motivasyonları vardır.



Kendilerine aşırı güvenleri vardır. Benmerkezcidirler.



İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
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Çabuk karar verirler.



Randevularına tam saatinde giderler ve başkalarında da aynı duyarlılığı isterler.



Duyarlı bir kişilik yapıları vardır.



Enerjilerini planlarlar.



Kendileri için zaman bulamazlar. Az dinlenir, az spor yaparlar.

B tipi kişilik


İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.

Gösteri meraklısı değildirler ve sorulmadıkça başarılarını ve yaptıklarını
tartışma ihtiyacı duymazlar.




İyi dinleyicidirler.



Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar.



Zaman esiri olmazlar.



Ekiple kolayca çalışırlar.



Karar vermede aceleci değildirler.



Sakin ve yavaş yapıdadırlar.



Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.



Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.

Karma kişilik tipleri


Kişiler yalnızca A tipi ya da B tipi davranış özellikleri göstermezler.



Birçok insanda A ve B tipi davranış özellikleri birlikte bulunur.

Stresten korunma ve stres yönetimi
Stresten korunmak/yönetmek için değişik teknikler/yöntemler kullanılmaktadır. En
etkilisi kuşkusuz nedeni ortadan kaldırmaya yönelik olanıdır.
Bu bölümde stresle mücadele için önerilen bazı yöntemler verilmiştir. Görüleceği
gibi stresörlerden bazılarını kendi irademizle değiştirebiliriz/önleyebiliriz. Bazılarının
çözümü ise bireysel gücün dışında kalmaktadır.


Sorumluluğu üzerinden atmak
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Durumu belirgin hale getirerek problemi çözmek



Duruma verilen önemi azaltmak



Kendine güvenmek



Yaşamın kontrolü altında olduğunu düşünmek



Mizah yeteneği



Süreç yönelimlilik, tahmin edebilirlik



Sosyal destek

Stres yönetiminde bedene yönelik yollar


Sağlıklı beslenme



Fiziksel egzersiz, nefes egzersizleri ve gevşeme



Meditasyon

Duygulara ve zihne yönelik yollar


Stresli durumları mücadele olanağı gibi görmek, hayata deneyimci yaklaşmak



Duyguları paylaşmak

•

Bilişsel yeniden yapılandırma

Davranışlara yönelik yollar


Zamanı iyi kullanmak



Sosyal destek sistemlerini kullanmak



Etkili iletişim becerileri geliştirmek



Problem çözme becerileri geliştirmek



Stresin kaynağı hakkında bilgilenmek



Sosyal karşılaştırmalar yapmak

Stresle mücadelede bunları yapabiliriz


Olumlu düşünce tarzı geliştirmek



Zamanınızı etkin kullanmak
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Düzenli egzersiz yapmak



Gevşeme tekniklerini kullanmak



Uyku düzeninize dikkat etmek



Beklentilerin gerçekçi olması



İletişim kurmak ve dışa dönük olmak



Kafein, sigara ve alkol alımını azaltmak/bırakmak



Beslenmeye dikkat etmek



Gerektiğinde hayır demek



Vazgeçmeyi öğrenmek



Olumlu hayal kurmak

Çalışma ortamı işçinin;


Kendi çalışma yöntemini ve hızını etkileyebilecek şekilde düzenlenmelidir



Ürünün tamamını bir bütün olarak algılamasını sağlamalıdır

Çalışmadüzenibireylerinbecerilerinivekaynaklarınıkullanmasınave
olanak tanımalıdır




açık olmalıdır

Çalışmadüzeni,işçininçalışmasırasındainsanilişkileriveyardımlaşma

geliştirmesine
olanaklarına

İş dışındaki sorumluluk ve rollerini (aile, sosyal ve politik) yerine
getirebilecek şekilde düzenlenmelidir


Stres yönetiminde 10 olumsuz tutum
1- “Ya hep ya hiç türü” düşünmek 2- Aşırı Genellemek
3-

Zihinsel Süzgeç

4-

Olumluyu Geçersiz Kılmak 5- Hemen Bir Sonuca Varmak

6- Aşırı Büyütme ya da Aşırı Küçültmek 7- Duygusal Mantık Yürütmek
“Me”li “Ma”lı Cümleler kullanmak 9- Etiketleme ve Yanlış Etiketlemek 10Kişiselleştirmek
8-
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Ayrımcılık (yıldırma, mobbing=bezdiri)
Bukavramsonyıllardakarşımızaçıkmıştır.Değişikyıldırmaörneklerinigünlük
görebiliriz.

yaşantımızda

İş yerinde;
o

Yöneticiler

o

İş arkadaşları

o

Ortaklar

o

Müşteriler

Evde;


Eş – aile bireyleri,



Komşular Okulda;



Sınıf arkadaşları



Öğretmenler



Müdür Hastanede;



Hastalar



Doktorlar

Tarafından sözlü saldırı, aşağılama, hakaret, zorbalık vb görülebilir. Örnekler daha
da artırılabilir. Tacizler bazen fiziki şiddete de dönüşebilir.
Sıkıntılı durumlar ile yıldırma davranışlarını ayırt edebilmek gerekir.
İş yerinde yaşanan her çatışma yıldırma değildir.
Bu tür davranışlarda amaç ne olabilir sorusu ilk akla gelendir. Değişik amaçları
olabilir. Üstünlüğü kabul ettirmekten istifa ettirmeye kadar değişen amacı olabilir. Bazen
kıskançlık da önemli bir etken olabilir.
Yıldırma davranışları için çok basit bahaneler bile kullanılabilir;


Basit hatalar sonrası



Gerçek olmayan bir olay veya duyum üzerinden
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Yola çıkarak her fırsatta kişi karşısındakine yıldırma uygulayabilir. Değişik biçimlerde
yıldırma uygulaması örneklerini görebiliriz;


Olumsuz eleştiriler



Bilgi verilememesi ve geri bildirim yapılmaması



İşyerin deki başarısının görmezden gelinmesi ve takdir edilmemesi



İşyerinde gruplaşmalar



Ayrımcılık yapılması



Başkalarının yanında özelikle küçültücü konuşmalar yapılması



İzole edilme, ayrı bölüme alınma, ihmal edilme, dikkate alınmama



Diğerlerinin önünde korkutma, utandırma, bağırma ve aşağılanma



Görevi dışında işler verilmesi (dosyalama, fotokopi çekme, telefonlara bakma)

Yıllık izinlerinin istem dışı kullandırılması, hastalık izni verilmesi… Siz
örnekleri daha da çoğaltabilirsiniz.


Sağlığı nasıl etkiler?
Yıldırma birey üzerinde çok olumsuz etki yaratır. Ruhsal ve bedensel sağlığı
etkileyerek bireye zarar verir. Aşağıdakilerden bazıları veya birçoğu ortaya çıkabilir.



Yüksek düzeyde stres ve Anksiyete, korku, endişe



Sık sık hastalanma,



Kas ağrısı ve acı duyma, sırt-boyun ağrıları,



Migren ve baş ağrısı,



Yorgunluk ve sık sık halsizlik duyma,



Uykusuzluk, kabus görme, erken uyanma veya yorgun uyanma, dinlememek,



Algılama ve işe yoğunlaşma sorunları



Çeşitli organ rahatsızlıkları
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

217

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları

219

12. ERGONOMİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.



Ergonomik risklerin etkilerini belirler.


açıklar.

Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Çalışma yaşamı ve ergonomi

•

İş fizyolojisi ve biyomekanik

•

Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı

•

Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler

•

Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler

•

Ofis ergonomisi

•

İlgili mevzuat
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Giriş
Günümüzde çalışma ortamında karşılaşılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası
risklerin araştırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düşürülmesi gibi tüm İSG konuları,
uygulamalı Ergonominin çalışma alanı içinde yer almaktadır.
Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun
işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Başka bir deyişle
maksimum performansı (verimlilik vb.) minimum insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile
elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi
ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en
önemli değerlendirme ölçütleridir.
Ergonomi, insan kabiliyet ve kapasitesine uygun iş çevresi düzenlemekle, dolayısıyla,
işçi sağlığının sağlanması ve iş kazalarının minimizasyonu sağlamış olmaktadır. Güvenlikle
ilgili yapılacak tüm teorik ve pratik yaklaşımların odak noktasındadır.
Ergonomide, insanların yetenekleri dışında çalışmalarının önlemesiyle artan
güvenlik, kaza ve yaralanmalara yol açabilecek hataları önlediği için, işi daha güvenli hale
getirir. Dolayısıyla çalışma yerlerindeki Ergonomik normlar, İSG ’nin kendisidir. Güvenlik,
rahatlık ya da konfordan önceliklidir. Güvenli olmayan mekanlar için Ergonomiden
bahsedilemez. Özetle, İSG, Ergonomi biliminin uğraş alanlarından en önemlisidir.
Temelde iş-insan ilişkilerinin bilimsel platformda değerlendirilmesini hedefleyen
Ergonomi alanında yapılan çalışmaların dağınık oluşundan kaynaklanan sorunların
giderilmesi amacıyla, 1949 yılında anatomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik bilimleri
gibi disiplinlerde tanınmış uzmanların katılımıyla Ergonomi konusunda Oxford’da bir
toplantı düzenlenmiş, bu toplantıda Yunancada iş anlamına gelen “ergo” ile yasalar
anlamına gelen “nomos” kelimelerinden üretilen “Ergonomi” kelimesi kabul edilmiş ve
örgütlenme kararı alınmıştır. Bu yapıdaki problemler daha önceleri de fark edilmiş olmakla
birlikte, özellikle bunlarla (iş-insan ilişkisi) ilgilenen bir akademik disiplin yoktu. Bu amaçla
İngiltere’de kurulan “Ergonomi Araştırma Konseyi” (Ergonomics Research Council),
1961’de “Uluslararası Ergonomi Derneği” (International Ergonomics AssociationIEA) adını alarak günümüzde de çalışmalarını devam ettirmektedir.
Amerika’da “Human Factors” (İnsan Faktörleri) ve “Human Engineering”
(İnsan Mühendisliği), İngiltere’de “Applied Psychology” (Uygulamalı Psikoloji),
İskandinav ülkelerinde “Bio-Technology” (Canlı-Teknolojisi), Almanya’da “Arbeit
Physiology”; günümüzde ise en genellikle “Ergonomics” (Ergonomi) olarak adlandırılan bu
yeni bilim dalı, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkilerin bilimsel araştırılması
olarak kabul görmüştür.
Ergonomi’nin Türkiye’ye girişi 60’lı yılların sonlarına rastlar. Bu gün İstanbul
Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde dekanlık görevini ifa eden Prof. Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK, 21.Şubat.1968 tarihinde, Ankara Makine Mühendisleri Odasınca düzenlenen
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“İşbilim” adlı bilimsel konferansta yaptığı sunu ile, Türkiye ilk kez Ergonomi bilimi ile
tanışmış oldu.
60’larda ülkemizi Ergonomi ile tanıştıran Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, bugünün
modern bilimine ve Türkiye’de ki her türlü AR-GE faaliyetinin odak noktasına “Ergonomi
Odaklı Yaklaşım” felsefe ve anlayışını kazandırmıştır.
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12.1. Ergonominin Yaklaşımı

“Hayatın insanileştirilmesi (insancıllaştırılması)”, “insan kullanımı için
tasarım”, “çalışma ve yaşam koşullarının insanla uyumlu hale getirilmesi”, “insanla
ilgili şeylerin tasarımında bilginin uygulanması”. “iş yeri ve bütün elemanlarının işçiyle
uyumu” veya “şeylerin insanileştirilmesi” gibi ifadeler, günümüze kadar Ergonomiyi
nitelemek için hazırlanan tanımların en kısaları olarak verilebilir. Evet, Ergonomide, temel
ve uygulamalı araştırmaların heyecan verici kombinasyonu mevcuttur.
Ergonominin amaç ve yaklaşımının gerekli yönlerini birleştiren ayrıntılı bir tanım
isteyenler için Chapanis’den şu tanım verilebilir: Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve
etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer
özelliklerihakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve
çevre tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaşımını, insan ve makine arasındaki
ilişkiye uygular (Chapanis, 1976).
İşçinin refahını, güvenliğini, performansını ve aynı zamanda da iş verimini
artırmaya yönelen Ergonomi, “hayatın insana uygun hale getirilmesi”nde disiplinler arası
bir yaklaşımı tercih eder. Evet, Ergonomi insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkileri
inceleyerek etkinlik, verimlilik, sağlık, güvenlik ve insancıllaştırma açılarından bilimsel
yaklaşımları ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Zira, insan, makine ve çalışma
yöntemleri arasındaki etkileşimi konu edinen Ergonomi, bir çok bilimin sağladığı
verilerden faydalanmak zorundadır. Teknik mühendislik alanlarının yanı sıra, psikoloji,
sosyoloji, fizyoloji ile sıkı etkileşimi bulunan Ergonomide ağırlık, “şeylerin tasarımında
insanları nasıl etkilediği”dir. Bu bilim dalı, kapasite ve ihtiyaçlarına daha uygun olması
için, insanların kullandığı şeyleri (eşyaları) ve bunları kullandıkları çevreleri (ortamları)
değiştirmeye çalışır.
Ergonomi, insanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini,
fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm
faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, fiziksel ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem
verimliliği ve “insan-makine-çevre” uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya
çalışan, çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır. Böyle bir tanım, iş ortamı ile
insan özelliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve bu çevrede ortaya çıkabilecek muhtemel
problemlerin başlangıçta belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına
imkan verir. Zaten uygulamalı Ergonomi, insanın türlü özelliklerini ve yeteneklerini
araştırarak “işin insana, insanın da işe ve iş yeri ortamına uyumu” için gerekli şartların
araştırılması olarak tanımlanır. Burada önemli olan, verimlilik ve rasyonellik hedefleri ile
iş görenlerin moral ve tatminin bağdaştırılabilmesidir. Bunun bir diğer anlamı, Ergonomi
iş gören ile iş (işin insana, insanın işe) uyumunun sağlanmasıdır. Yani bir insanın
kullandığı makine ne kadar gelişmiş olursa olsun, eğer insan-makine uyumu sağlanamamış
ise bu iki elemanın oluşturduğu sistemden beklenen yüksek performansın elde edilmesi
mümkün değildir.
Çalışan insanın davranış ve reaksiyonlarını etkileyen fizyolojik ve psikolojik
faktörler, iş yeri koşulları, çalışma metotları, çalışmanın ekonomik hale getirilmesi, çalışma
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temposu, yorgunluk, vardiya sistemleri, iş değişimi, İSG , iş psikolojisi, iş hijyeni, iş
stresi, iş doyumu, iş hevesi ve verimlilik gibi konular uygulamalı Ergonominin uğraş
alanlarından birkaçıdır. Örneğin, “oturulan sandalyenin rahat olması için yüksekliği
ne olmalıdır?”, “Çalışılan yerin sıcaklığı ve nemi ne olmalıdır ki, çalışan rahat ve
verimli çalışılabilsin?”, “Yorgunluğun en az düzeye indirilebilmesi için dinlenme
araları nasıl düzenlenmelidir?” türü soruların hemen hepsi Ergonomi biliminin uğraş
alanlarının yalnızca bir kaçına işaret eder.
Ergonominin ağırlığı, insanla doğrudan teması olan ürünlerin tasarımında bariz bir
şekilde ön plana çıkar. Zira Ergonominin, ürün kalitesi ve yaşam tarzı üzerinde, kullanıcı
tercihleri ile ölçülebilen göstergeleri bulunur. Bir üründen söz edilirken kullanılan
“güzel” veya “kullanışlı” gibi ifadeler, aslında ürünün Ergonomikliliğini yansıtmaktadır.
Tasarım aşamasında yapılan simülasyonlar ile ürün Ergonomisini kontrol etmek, daha
düşünce evresinde, doğru yönde ilerlemeye büyük katkı sağlar. Zira ürün kullanıcısının
Ergonomi vizyonu tasarımcılarca iyi bilinmelidir. Örneğin, yolcu koltuğu tasarımında,
kısa bacaklı uzun gövdeli Asya insanları ile, uzun bacaklı, kısa gövdeli Avrupalı
insanlar arasındaki farklılıklar gözetilmelidir. Zaten, günümüzde rekabetin ön
plana çıktığı piyasa koşullarında (AB standartlarında “CE” işareti ile gösterilen)
Ergonomik normlara uygunluk, üretici açısından kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.

12.2. Çalışma Yeri Düzenlemede Ergonomi

Ergonomi, çalışma ortamındaki her türlü stres kaynağını ve insanın bu strese
uyum çabalarını sağlayacak önlemleri araştırır. Daha doğrusu, hayatın insan üzerindeki
olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik tüm çabalar
Ergonominin çalışma alanına girer.
Çalışma sisteminin Ergonomik olması, diğer bir tanımla insancıllığı, birbirini
izleyen, yapılabilirlik (işin biyolojik yetenek sınırları içinde olması), dayanabilirlik (işin
sürdürülebilir iş başarımı –performans- sınırları içinde olması), kabul edilebilirlik (işin
sosyal sınırlar içinde bulunması), hoşlanılabilirlik (işin psikolojik beklentilere uygun
olması) ve kendini gerçekleştirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin edilmesi)
olmak üzere beş ölçüte uygunluğuyla ölçülür. Bu ölçütler aynı zamanda (hiyerarşik olarak) iş
tasarımının erişilmeye çalışılan amaçlarıdır.
Ergonomik açıdan çalışma yeri düzenleme ise, çalışma yerinin ve işin, insana
uyumunun sağlanması göz önünde tutularak düzenlenmesidir. Dolayısıyla çalışma ortamı, işi
yapan insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun
olduğunda iş ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en
yüksek verim elde edilir.
İşin insana uyumunu sağlama çabalarında temel öğe olan “Ergonomik Çalışma
Yeri Düzenleme”, beş ana başlık altında incelenir:
1.

Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme,
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2.

Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme,

3.

Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme,

4.

Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme,

5.

Güvenlik tekniğine (İSG) dayalı çalışma yeri düzenleme.

12.2.1. Ergonomide
Antropometri

Antropometrik

Çalışma

Yeri

Düzenleme

Her türlü araç ve gereç kullanıcılarının (yaş ve cinsiyetlerine göre değişiklik
gösteren) boyut farklılıklarını gözeterek (insan-çevre için ara kesit) tasarımları yapmak için
Antropometri biliminden yararlanılır. Yunanca antropos (insan) ve metikos (ölçü)
sözcüklerinden oluşan Antropometri, insan vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması ile
uğraşan bir bilim dalıdır. Mühendislik (Sanayi) Antropometrisi ise ergonominin en
önemli konularındandır ki, insan ölçülerini mühendislik açısından değerlendirerek inceler.
Antropometri bilimsel manada, insan vücut ölçüleri ve vücut hareketleri ile bu
hareketlerin frekans ve sınırları gibi vücut özelliklerini inceleyen bir disiplindir. “Vücut
ölçüleri bilimi” olarak da adlandırılan antropometri, çalışma (veya dinlenme) yeri dizaynın
temelini oluşturmaktadır. Genel bir yaklaşım açısıyla antropometri, insanlara yardım ve
hizmet etmesi için düşünülmüş bütün eşya ve araç tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır.
Antropometrik veriler, vücut ölçüleri ve oranları değişik topluluk ve ırklarda
büyük ölçüde farklılıklar gösterir. ABD’li bir üretici malını orta ve güney Amerika’da veya
güneydoğu Asya’da satmak istiyorsa, ürün boyutlarının dünyadaki en küçük ölçülere
sahip Meksika’lı veya Vietnam’lı kullanıcılara uygun olmasına dikkat etmelidir. Bir
araştırmada, toplumların sahip oldukları antropometrik özelliklerin ürün tasarımdaki önemi
şu şekilde açıklanmıştır: Bir alet, ABD’li erkek nüfusun % 90'ına uygun tasarlanmışsa,
bu alet kabaca % 90 oranında Alman'a, % 80 oranında Fransız'a, % 65 oranında İtalyan'a,
% 45 oranında Japon'a, % 25 oranında Tayland’lıya ve % 10 oranında Vietnamlı’ya
uygundur. Zaten, bir ürünün toplumdaki insanların tümüne uygun olacak boyutlarda
üretilmesi pratik olmadığı gibi çok da pahalıdır. Bu sebeple ürünler kullanıcıların (büyük)
bir bölümüne uygun olacak şekilde (kütlesel olarak) üretilmektedir.
İnsan vücut ölçüleri pek çok değişkenin etkisi altındadır. Antropometrik ölçüler
ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere
göre değişiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaşık 13 cm daha uzundur.
Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Örneğin Almanya’da
erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, İsviçre’de 172, Türkiye’de 169 cm, ABD’de 167
cm ve Uzak Doğuda ise 152 cm’dir. Fakat vücut ölçülerindeki değişimlere genetik yapı
haricindeki bazı faktörler de sebebiyet verebilir. Örneğin son yirmi senede Japonların
beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi dış unsurların etkisinden dolayı yapılan
istatistiklerde boyun ortalama 2 cm civarında arttığı tespit edilmiştir. Bu anlamda
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antropometri bilimi, fertler ve gruplar arasındaki anatomik farklılıkları ve benzerlikleri
saptamak amacıyla vücut ölçülerinin bilinmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilenir.
Antropometrik çalışma yerinden söz edilebilmesi için, iş yerlerinin ortalama
değerlere göre değil, amaca göre belirlenmiş bir ölçü aralığında, yani alt ve üst sınırlar
arasında kalan ölçülere sahip kişilerin rahatça çalışabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu
ölçü aralığının farklı bir amacının bulunmadığı durumlarda, % 5 ve % 95 sınırları
arasında kalan ölçüleri kapsaması, diğer bir ifadeyle antropometrik ölçülerin
alındığı bireylerin en azından % 90’ını içine alan ölçüleri kapsayacak şekilde
çalışma yeri düzenlemenin yeterli olabileceği düşünülmektedir. Bu % 90, en küçük
% 5 ile en büyük % 5’i içermez.
Sınırlı bir popülasyonun dizaynı ile tüm bir popülasyonun dizaynı arasındaki farkı
anlamak önemlidir. Mesela, ekipman eğer İngiliz erkeklerinin % 95’ine uyarsa,
kadınlarının % 30’una uymayacak demektir. Tersine, İngiliz kadınlarının % 95’i için dizayn
edilen ekipman ise İngiliz erkeklerinin sadece % 60’ını memnun edebilir. Tek bir kişiden
ziyade vücut ölçülerinin belli bir aralığı için bir iş istasyonunun (çalışma alanının)
planında gereken optimum doğruluk daha önemlidir.
Sonuçta, ergonomik iş istasyonu tasarımı doğrultusunda toplanan Antropometrik veriler
değerlendirilirken, hangi yüzde sınırının (oranının) kullanılacağına işletme politikası
çerçevesinde karar verilir. Çünkü dizayn (tasarım) aralığı arttığı zaman maliyette buna bağlı
olarak artar. Örneğin % 1-99 arası verilere göre yapılan dizaynın maliyeti % 5-95 arasına
oranla çok daha fazladır. Genel uygulama, kısa operatör için % 5 ile uzun operatörler için %
95 arasındaki verilere göre iş istasyonlarının boyutlandırılmasıdır.

12.2.1.1. Antropometride Veri Tipleri
Her makine yerleşimi için kullanılacak Antropometrik verilerin o makine
kullanıcılarına ait olması gereklidir. Örneğin, Avrupa ve Amerika ülke insanının
Antropometrik özelliklerine göre tasarlanmış bir makinenin Türkiye’de kullanılmasının bazı
sorunları beraberinde getirebileceği düşünülmelidir. Benzer olarak, Avrupa insanın
Antropometrik karakteristiklerine göre tasarlanmış otobüs yolcu koltuklarında, hiçbir
modifikasyona gidilmeden aynı koltuklarda Türk insanının da seyahat ettirilmesinin ne
derece sakıncalı olduğu, “yaptıkları seyahatler sonrasında yakındıkları rahatsızlıklara kulak
verilmesiyle” kolaylıkla gözlemlenebilir.
İşlem alanı, yerine getireceği işe bağlı olarak kişinin gereksindiği alandır. Bu
alanın boyutlandırılmasında, kullanılan organ ya da vücut bölümü hareket sınırlarının
maksimum kavrama noktaları göz önüne alınır (bk. Şekil 1)
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Şekil 1: Yatay düzeyde uzanma mesafeleri ve çalışma alan ölçüleri (cm)

12.2.1.1.1. Statik (Yapısal) Antropometrik Veriler

Bunlar bireyin statik (sabit) pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesi ile elde
edilen verilerdir. Ölçümler ya tam olarak belirli bir anatomik yapıdan bir diğer anatomik
yapıya, ya da uzayda sabit bir noktaya göre yapılmaktadır. Örneğin eklemlerin yerden
yüksekliği, diz arkası çukurun (popliteal fossa) yüksekliği veya diz arkasının yerden yüksekliği
gibi.
Statik antropometrik verilerin yararlanıldığı bazı alanlara örnek olarak, mobilya
boyutlarının belirlenmesi ve giysi bedenlerinin alt ve üst sınırlarının ayarlanması
sayılabilir.

12.2.1.1.2. Dinamik (Fonksiyonel) Antropometrik Veriler
Bu veriler sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketlerini
tanımlayan verilerdir. Dinamik antropometri ile, örneğin ayakta duran bir kişinin ileriye
doğru ulaşabileceği maksimum mesafenin verileri elde edilebilir.
İş alanı hacmi, bir operatörün etrafındaki kolay veya zor (maksimum) ulaşılabilen
alandır. Dinamik antropometride elin hareketiyle taranabilen “iş alanı hacmi” (diğer ismiyle
kullanıcı denetimli hacim) tanımlanarak, panel tasarımında kontrol düğmelerinin optimum
yerleşimi sağlanabilir. Öte yandan bir işçinin fonksiyonel el ulaşma mesafesini artırmanın
mantıklı bir yolu da ayaklar için daha fazla serbest alan bırakmaktır.
İş alanı hacmi, baskı altında kalmayan eklemlerin sayısına bağlı olarak artar. Bu
hacmin büyüklüğü ve şekli operatörün vücudunu zorlama derecesine bağlıdır. Örneğin
oturan bir operatörün, şayet belkemiği koltuğun arkalığı tarafından engellenmiyorsa,
esneyebiliyorsa veya ayakta ulaşım mesafesi de yine belkemiğini zorlamıyorsa daha
fazladır ve yine bir ya da her iki ayağı birden hareket ettirecek kadar yer varsa ayakta
ulaşım mesafesi daha fazladır.

231

12.2.1.1.3. Kuvvetsel Antropometrik Veriler
Bu veriler insan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılır.
Vücut, uzunluğu ve kütlesi bilinen, birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş bir bütün olarak
kabul edilir. Bu tip çalışmalar esnasında oluşacak uygun pozisyonların tanımlanabilmesi
için, komşu eklemlerin uygun açı dizileri de bulunmuştur. Bu tanımlar sayesinde tasarımcılar
iş alanın neresinde hangi göstergelerin ve kontrol düğmelerinin optimum olarak
bulunacağını belirler.

12.2.1.2. Antropometride Boyutlar
Antropometrik iş istasyonu (çalışma yeri) düzenlemenin amacı, çalışma yeri
ölçülerinin insan vücut ölçülerine uyumunun sağlanmasına yöneliktir. Bu uyumun
gerçekleştirilebilmesi için de insan vücudunun antropometrik ölçülerine gereksinim vardır. Bu
bağlamda, insan vücudunda üç yüzden fazla farklı boyut belirtilebilmektedir. Ancak bu denli
çok değerin kullanımı uygulamalara sakıncalar getirmektedir. Bu sebeple, toplanmış olan
veya toplanacak değerlerin sayısı, amaca uygun olarak saptanmalıdır. Örneğin,
toplumdaki en kısa boylu bayan ile en uzun bay ele alınırsa, bay % 30-40 daha uzun,
% 100 daha ağır ve % 500 daha kuvvetlidir. O halde, ürün ve aletlerin tasarımında,
ilgilenilen (insan popülasyonunun kullandığı giysi, mobilya ve otomobillerdeki) tüm
değişkenler dikkatle ele alınarak lüzumlu ölçüler değerlendirilmeli, yani kullanılacak veriler
dikkatlice seçilmelidir.
Durma ve hareket halindeki vücut ölçüleri, kemik uzunluğu, kas ve doku kalınlığı
ile eklemlerin form ve mekaniğine bağlıdır. Vücut ölçülerini değiştirme olanağı
olmadığına göre, çalışma yerinin düzenlenmesinde Ergonomik açıdan önemli olan vücut
ölçülerinin (organların uzunlukları, uzanma mesafeleri, ellerin ve ayakların hareket
boyutları gibi) kabul görmüş yöntemlerle ölçülmesi gerekir. İnsanın durma ve hareket
halindeki ölçüleri, kemik uzunlukları, adale kuvvetleri, doku tabakaları ve mafsal
mekaniklerinin tespit edilmesiyle elde edilebilir.
Antropometrik ölçümlere ilişkin tanımlamalar ve uygulama alanlarının bazıları
şunlardır:
Boy uzunluğu: Birey başı dik,gözleri ön karşıya bakarken,yerden başın en
noktasına kadar olan dikey mesafe. Bu veri kapılar ve açıklıkların minimum yüksekliğini
belirlemeyi sağlar. Genellikle kullanıcı grubun %99’luk değerleri kullanılır,ancak
kullanıcıların tümünün (%100’ü)dikkate alınması daha doğru olur.


Omuz genişliği: Her iki taraftaki deltoid kaslar arasındaki maksimum mesafe.
Veri, ekipman tasarımında, koridor, tünel ile kapı genişlikleri ve açıklıkların
belirlenmesinde, tiyatro ve toplantı salonlarında, oturma yeri ile masa etrafındaki oturma
yerlerinin belirlenmesinde, oturma yeri arkalıklarının ve sıraların tasarımında ve giyeceklerin
ölçülendirilmesinde kullanılır.


Oturma yüksekliği: Birey dik durumda iken, oturma yerinin üst yüzeyi ile
başın en yüksek noktası arasındaki dikey mesafe. Veri, iç mekân düzenlemelerinde, oturma
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pozisyonunda iken ekipmanların depolandıkları ünitelerin erişmeye uygun olarak
yerleşiminde, engellerin, sarkan donanım malzemelerinin yerden yüksekliklerinin
saptanmasında, oturma materyali arkalıklarının tasarımında, yatak düzenlemeleri ve
donanımın yerden kazandıracak şekilde dizayn edilmesinde kullanılır. %95’lik değerin
kullanılması daha uygundur.
Göz yüksekliği: Oturma yerinin üst yüzeyinden gözün dış kenarının dikey
mesafesi. Veri tiyatro, toplantı salonu, konferans salonu, televizyon ve diğer iç mekânlar
gibi kulak ve göze hitap eden mekânların merkezi ve kolay görülebilecek şekilde
tasarımında, mutfak ekipmanlarının, pencerelerin vb.nin yerleşiminde kullanılır.


%5’likten %95’liğe kadar ya da daha yüksek değer kullanılarak uygun düzenleme
sağlanabilir.
Diz yüksekliği: Diz kapağının orta noktasının yerden dikey mesafesi. veri iç
mekan düzenlemelerinde, sıra, masa ve tezgah altı açıklıklarının belirlenmesinde kullanılır.
Dizaynda gerekli açıklığı sağlamak için % 95’lik değer kullanılır.



El ulaşım mesafesi: Kolların ileriye doğru uzatıldığında ulaşabileceği en uzun
mesafe Çalışma alanlarında masa vb. mesafelerinin belirlenmesinde % 5’lik değerler
kullanılabilir


Ağırlık: Günlük elbiselerle beraber yapılan ağırlık ölçümü.

Türk insanı için Antropometrik veriler, yetersiz olmakla beraber sınırlı sayıda
vatandaş üzerinde yapılmıştır.
Ayakta Ölçülen Boyutlar
El Kavrama
Yüksekliği

8 Dirsek Yüksekliği

Baş Yüksekliği

9 Bacak Yüksekliği

Yanda Kavrama

10 Bel Yüksekliği

Göz Yüksekliği

11 El Kavrama Yüksekliği

Kalça Yüksekliği

12 Diz Yüksekliği
13 Ayak Bileği Yüksekliği

Göğüs
Önde Yüksekliği

14 Ayak Uzunluğu
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Oturarak Ölçülen Boyutlar
Oturarak Yukarıda Kavrama
Oturarak Önde Kavrama
Oturma Yerinden Üst Boy
Oturma Yerinden Göz Yüksekliği
Oturma Yerinden Omuz Yüksekliği
Oturarak Bel Yüksekliği
Oturarak Kalça Yüksekliği
Dirsek Tutak Mesafesi
Oturarak Diz Altı Yüksekliği
Oturarak Diz Üstü Yüksekliği

Taban Kalça Mesafesi
Ayakucu Kalça Mesafesi
Diz Kalça Mesafesi
Oturma Derinliği
Omuz Genişliği
Oturarak Boy Yüksekliği
Oturarak Göz Yüksekliği
Oturma Yeri Genişliği
Dirsekler Arası Genişlik

Ülkemiz insanının Antropometrik ölçüleri
Değerler (cm)
Boyutlar

Ortalama Std. Sapma

%5

% 95

Boy
Göz yüksekliği *
Göz yüksekliği **
Oturma yüksekliği
Omuz genişliği
Diz-kalça uzunluğu
Oturma tabanı uz.
Diz yüksekliği **
Dirsekler arası uzaklık
Kalça merkezi yük.
Dizler arası uzaklık
Ökçeler arası uzaklık
Ayak arası

1691, 5
57, 8
1582, 0
57, 1
1163, 5
41, 2
895, 5
28, 8
397, 5
22, 6
568, 0
27, 2
445, 5
26, 1
529, 0
24, 3
447, 5
44, 4
114, 5
19, 6
327, 5
56, 0
227, 5
42, 9
9, 0
5, 2
(*: ayakta **: oturarak)

1596, 0
1488, 0
1095, 5
848, 5
360, 0
523, 0
402, 5
489, 0
374, 5
82, 0
235, 0
157, 0
?

1786, 5
1676, 0
1231, 0
943, 0
434, 5
612, 5
488, 0
569, 0
520, 0
146, 5
419, 5
298, 0
17, 8

234

Uygulamalar

235

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

237

Bölüm Soruları
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13. ERGONOMİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.



Ergonomik risklerin etkilerini belirler.


açıklar.

Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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13.1. Antropometrik
(Minimum) Ölçüler

Tasarımda

İstatistiksel

Uygulamalar

İç

İş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin
tespitinde, insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük
vücut (% 95) esas alınır. Örneğin öğrenci sıralarının altında dizlerin rahat edebileceği
bir ortam gibi iç ölçülerin tasarımında öncelik uzun boylu insanlarındır. Bu durumda
uygun Antropometrik ölçünün (% 90, 95 veya 99 gibi) yüksek yüzdelik oranı seçilir.
Kapı yüksekliğinde erkek boyunun % 95 veya % 99’luk değerleri, minimum yükseklik
olarak seçilirse, uzun insanlar da bu kapıdan geçebilir.

13.2. Dış (Maksimum) Ölçüler

Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde, iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için
ele alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük
vücut (% 5) ölçü olarak alınır. Örneğin, portmanto yüksekliğinin ayarlanmasında
öncelik kısa boylu insanlarındır. Veya bir kapı kulpunun maksimum yüksekliğini
belirlemek için uygun Antropometrik ölçünün (% 0,5 veya % 1 gibi) küçük yüzdelik oran
seçilir. Böylece toplumdaki en kısa yetişkin bireyin de bu kulpa ulaşması sağlanır.

13.3. Çalışma Duruşları ve Düzenlenmesi

Otururken, yürürken ve ayakta dururken vücudun nasıl taşınması konusu çok
değişkendir ve Postür Bilimin konusudur. İş istasyonlarında çalışanlar faaliyetlerin
türüne dayalı olarak oturarak, ayakta veya her iki duruma ait çeşitli postürler sergilerler.
Omurların (vertabral bones) üst üste karmaşık bir şekilde yığılmasıyla oluşması,
postür için önemli bir yapıdır. Her omur diğerlerini üç noktadan destekler ki bunlar iki
dayanak (facets) ve bir tabaktır (plate). Bu alanlar ayrıca kemikler üzerine giydirilmiş
kıkırdak ile yastıklanmıştır.
Belkemiğinin üst kısmı konveks, bel (lumbar) ve boyun kısmı konkav (lordosis)
dır. Beldeki sağlıklı konkavlığa “lumbar lordosis” denir. Sırttaki eğiklik kaburga
kemikleri sayesinde neredeyse sabitlenmiştir. Boyun ve bel kolayca esnetilebilir veya
düz veya konveks şekiller (kyphosis) verilebilir.
Postür (duruş), beş ana vücut parçasının mekanik etkileşimi ile meydana gelir.
Bunlar bel kemiği (vertebrae), pelvis (leğen kemiği), omur diskleri, kaslar ve deridir. İnsanın
çok sayıda postür yapma yeteneğine sahip olmasına karşın, çalışma yaşamındaki duruşları,
“oturma” ve “ayakta” olmak üzere iki konumda değerlendirilmektedir. Bu postür
şekillerinden hangisinin daha uygun olduğu ise, “görevin özelliği” ve “çalışan kişinin
zorlanması” açısından ele alınır:
Görev açısından hangi duruş şeklinin daha uygun olduğuna karar verebilmek
oldukça kolaydır. Çok sayıda el ve kol hareketinin gerekli olduğu veya büyük
bedensel güçle çalışılacak yerlerde, sadece ayakta durarak çalışma (veya yarı
oturma konumu) tercih edilir. Çünkü insan, ayakta dururken vücudun hareketleri ile,
gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak işini kolaylaştırabilir. Diğer yandan, yapılan iş, elin
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sakin tutulmasını ve gözlemi gerektiriyorsa ya da ince bir iş ise oturarak çalışma tercih
edilmelidir.
Fizyolojik açıdan bakıldığında, oturma halinde zorlanmanın az olması yüzünden,
genel olarak oturmayı ayakta durmaya tercih etmek gerekir. Ancak, ayakta durma
sırasında bacaklarda kan dolaşımını bozan ve varis oluşumuna yol açabilen şiddetli kan
toplanmaları, damar iltihaplanmaları, eğri bacaklılık ve sindirim şikâyetleri oluşabilir.
Oturarak yapılan işlerde ise kalp ve nefes şikâyetleri, mide hastalıkları, sırt ağrıları, omuz
şikâyetleri ve bacaklarda kan hareketi kusurları ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
Bu sorunun en iyi çözümü, eğer yapılan iş buna elveriyorsa, çalışanın isteğine bağlı
olarak veya işin akışına göre, oturabileceği veya ayakta durabileceği çalışma yerleridir.
Gerçekten de hem oturarak hem de ayakta durarak yapılacak bir dizi iş vardır. Ergonomik
açıdan bakıldığında oturarak iş gören biri % 30 ayakta, ayakta iş görende % 30
oturarak iş görmelidir. Çalışma sisteminde gereksiz ayakta durmalara meydan verilmemeli,
işçi mümkün olduğunca oturtulmalıdır. Özellikle, tekdüze olmasına rağmen yine de belirli
ölçüde dikkat isteyen işlerin yapımında böyle bir değişiklik dikkatin sürdürülmesi açısından
yerinde olur. Ancak, hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma
yüksekliği, ayakta durma halindeki yüksekliğe göre ayarlanacağı unutulmamalıdır.
Bu durumda, oturma yeri yüksekliği normal değerinin 40-45 cm üzerinde olmalıdır. Yani,
her iki duruş şeklinin de rahatlıkla kullanılabilmesi için, gözlerin ve ellerin her iki durumda da
aynı yükseklikte olmalarına ve oturulan sandalyenin kolayca hareket ettirilebilir olmasına
dikkat edilmelidir.
Oturarak ya da ayakta çalışma yerlerinin seçimi genellikle gelenek ve deneyime
bağlıdır. Hangisinin daha iyi olacağını incelemek, verimliliği ve iş kalitesini geliştirmek
anlamına gelir. Kötü iş duruşları, sırt, omuz, boyun ve kol rahatsızlıklarına neden
olabilecektir. Ayakta yapılan çalışma elle yapılan diğer çeşit işlere uygunken, oturarak
çalışma dikkatli çalışmaya daha uygundur. Oturarak ve ayakta yapılan görevler arasında
çalışma yüksekliği genellikle farklı olduğu için, iş istasyonları işin doğasına göre tasarlanır.
Tüm zaman oturma veya tüm zaman ayakta durma yorucudur. Oturma ile ayakta durma
arasında tercih fırsatları sağlamak daima daha iyidir. Bu şekilde yapmak için, hangi
görevlerin oturmaya ve hangi görevlerin ayakta durmaya uygun olduğu önceden tespit
edilmelidir.

Çok güç gerektiren ve çok fazla vücut hareketi gerektiren işler için ayakta çalışma
alanları sağlanmalıdır.
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Masada oturmak ya da ayakta durmak suretiyle aynı iş veya benzer işler yapıldığı
zaman (masaya ayarlı) yüksek oturaklı veya ayaklıklı düzenek yararlıdır. Ama yeterli bacak
boşluğu olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

Aynı ya da benzer işler ayakta ya da masada oturarak yapılabilir

Tüm çalışanlara mümkün olduğunca ayakta ve oturarak çalışma alternatifleri
sunulmalıdır
Ayakta durma ve oturma arasında dönüşüm yapmak, uzun zaman periyodunda duruşu
muhafaza etmekten çok daha iyidir. Bu daha az streslidir, yorgunluğu azaltır ve morali
yükseltir. Dönüşümlü olarak ayakta durma ve oturma farklı görevlerin birleştirilmesi anlamına
gelir, böylece iletişim ve çoklu becerilerin kazanılması da kolaylaşır. Ayakta çalışanların
rahatlaması için gerekli ortamlar hazırlanabilir

Ayakta çalışanların rahatlaması sandalye ya da tabureyle desteklenebilir.
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Ayakta çalışılan yerlerde sandalyelere oturarak çalışmak dikkatli çalışılması için daha
uygundur.
Ellerle işin yapıldığı yerlerdeki doğru yer yüksekliği etkili işi kolaylaştırır ve
yorgunluğu azaltır. Çoğu iş operasyonları, en iyi dirsek hizasında uygulanır. İş yüzeyi
yüksekliği çok yüksekse, kollar yüksekte tutulmak zorunda olduğundan, boyun ve
omuzlar tutulur ve ağrır. Bu hem oturarak hem de ayakta pozisyonda meydana gelir. İş
yüzeyi yüksekliği çok düşükse, iş bedenin öne doğru eğilmesiyle yapılacağı için kolaylıkla
sırt ağrısı meydana gelir. Bu, hem oturma hem de ayakta durma pozisyonunda
meydana gelir, ancak ayakta durma pozisyonunda daha ciddidir. Ayaktaki pozisyonda çok
düşük iş yüksekliği, uzun çalışmalarda omuzlarda ve sırtta rahatsızlığına neden olur (Şekil
16).

Dirsek seviyesinde yapılan çoğu işte performans çok iyi alınır.
İşin yapısına uygun postür
İşin Genel Yapısı

Uygun İş Postürü İçin
İlk Tercih
İkinci Tercih
5 kg’dan fazla kaldırma
Ayakta
Yarı oturma
Dirsek seviyesinin altında çalışma (paketleme, montaj Ayakta
Yarı oturma
vb.)
Yatay seviyede uzanım
Ayakta
Yarı oturma
Tekrarlı hareketlerle gerçekleştirilen hafif parçalarda Oturarak
Yarı oturma
montaj işlemleri
Dikkat gerektiren faaliyetler
Oturarak
Yarı oturma
Gözle muayene veya ekran karşısında çalışma
Oturarak
Yarı oturma
Çevrede dolaşma
Yarı oturma
Ayakta
Aşağıdaki çizelgede ABD’de çalışan sivil topluma ait vücut ölçülerinden hareketle işin
yapısına göre tercih edilebilecek yerden el yükseklikleri hesaplanmıştır. Bu tabloda % 5 ve %
95’lik operatörler arasındaki değerler uygun el yüksekliğinin çıkartılması veya toplanması ile
elde edilmiştir. Ayakkabı yüksekliği olarak 3 cm dikkate alınmıştır. Oturma esnasındaki
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değerler, zeminden kalça altına olan yükseklikle, kalçadan dirsek yüksekliğinin toplanması ile
bulunmuştur.
İşe göre hesaplanan yerden el yükseklikleri (cm)

Dirsek
Seviyesi
Ağır işler
-15
Hafif parçaların montajı -5

El Yüksekliği
Ayakta
Erkek
Kadın
% 5 % 95 % 5 % 95
88
107 82
97
108 117 92
107

Oturarak
Erkek
% 5 %95
56
76

Kadın
% 5 %95
52
70

Klavye kullanımı
Dikkat gerektiren işler

116
-

64
69

60
65

İşin Genel Yapısı

+3
+8

125
-

100
-

105
-

84
89

78
83

Oturarak Çalışma
Oturarak çalışmalarda genellikle belirli bir çalışma yüzeyi üzerinde çalışılmaktadır.
Oturma konumunun ayakta çalışmaya kıyasla birçok yararı vardır. Bunlar:


Bacaklardaki statik yük azaltılmış olur,



Doğal olmayan konumlardan sakınmak mümkün olur,



Enerji tüketimi azalır,



Kan dolaşımına daha az gereksinme olur.

13.4.1. Ergonomide Fizyolojik Çalışma Yeri Düzenleme

Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin amacı, çalışma yöntem ve koşullarının
insana uydurulması ve insan çalışmasının daha iyi hale getirilmesine yöneliktir. Bu amaca
ulaşabilmek için öncelikle iki noktaya dikkat edilmesi gerekir:
İnsanın etkilenmesi (zorlanması) minimuma indirilmeli: Bunu sağlayabilmek
için şu metotlar izlenmeli:


Aynı performansın sürekli sürdürülebilmesi için, kontraksiyon (hareket) hızı ile
dinlenme molalarının uyumu ayarlanmalıdır.




Gerekli aralıklarla iş değişimi yapılmalı ve dinlenme molaları verilmelidir.



Ağır işler daha kuvvetli kas gruplarına verilmelidir.

Doğru duruş pozisyonu seçilmelidir. Bu konuda sırt üstü uzanmaya kıyasla,
otururken % 3-5, ayakta % 8-10, ayaktayken yere eğilmiş vaziyette ise % 50-60 daha fazla
enerjiye gerek duyacağı yani daha fazla zorlanacağı unutulmamalıdır.
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Çevre etkileri ve şartları insan bünyesine uyumlu hale getirilmeli: Uygun
olmayan çalışma koşulları (gürültü vb) ek bir yüklenmeye sebep olur ve organizmanın
katlandığı bu zorlanmayla da bedende yorgunluk belirtileri oluşur. Örneğin, büro ortamı
gibi rahat görülen mental (zihinsel) çalışmayı gerektiren ortamlarda dahi, hatalı
uygulanan fiziksel çevre koşullarının, çalışanların sağlığını bozucu ve performansını azaltıcı
birçok etkisi vardır. Bu nedenle tüm çalışma ortamlarında, iklim, aydınlatma ve gürültü gibi
çevresel faktörlerin, çalışanlarla uyumlu hale getirilmesi gerekir.


13.4.2. Ergonomide Psikolojik Çalışma Yeri Düzenleme

Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi, çalışana kendisini tekdüze bir
çalışmada uyaracak, motivasyonunu arttıracak rahat bir çevre meydana getirmektir. Bu
şekilde, çalışma yerinde düzen ve güvenlik sağlandığı gibi, çalışma performansının
artmasına da katkı verilmiş olur. İş psikolojisine göre düzenleme yapmada, müzik
yayınları, bitki ve çiçek yerleştirme ve renklerin düzenlemesi önemli rol oynar.
Yapılan işe uygun bir müzik yayınının performans düzeyinin arttırılması bakımından
etkili olduğu bilinmektedir. Fabrikalarda, sabah saatlerinde çalınan müziğin üretimi yaklaşık
% 4, öğleden sonraki müziğin de yaklaşık % 2,5 artırdığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki
önemli nokta, müzik türünün üflemeli çalgılar olduğu ve rahatsızlık vermeyecek bir
seviyede çalınmış olmasıdır.
Çalışma yerlerinde renk düzenlemesinin üç temel amacı bulunur:
Özel durum ve araçları (iş ve makine parçaları, çalışma yüzeyleri vb.)
daha iyi belirlemek,




Tehlikeleri ve korunma yollarını belirlemek,



Çalışanın moralini yüksek tutmak

İnsan bütün renkleri aynı şeklide seçemez. Nesnelerin veya durumların gözden
kaçırabildiği yahut sadece bilinçsiz olarak algılanabildiği veya ancak büyük çabalar
göstererek tanınabildiği durumlarda renk düzenlemesine gidilmesi gerekir.
Görme alanında, yatay bakış doğrultusunda orta eksene göre görme açısı yaklaşık
600 kadar olmasına rağmen, görme alanının her yerinde görme yeteneği sabit değildir ve yan
bölgelere doğru bu yetenek azalır. Bundan dolayı, görme alanında 40-700’lik bir açı içinde
kullanılan turuncu, sarı ve mavi gibi renkler, kırmızı veya yeşil renklerden daha erken
fark edilir. Renk kontrastı oluştururken ise, mavi ile turuncu ve kırmızı ile yeşil gibi
birbirini tamamlayan renkler kullanılır. Böylece iş parçaları ve çalışma araçları birbirinden
ve zeminden daha kolay ayırt edilir.

13.4.2.1. Görsel Konfor, Aydınlatma ve Renk Uyumu

İşin niteliği ne olursa olsun, işten alınan verim, kişinin bulunduğu ortamda görsel
konforunun sağlanması ile mümkündür. Görsel konfor ise aydınlatma ve renk uyumu ile
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sağlanır. Birbiriyle uyumlu kullanılan renkler, iş gören moralinin yükselmesini
sağlar. Yanlış renk uygulamaları ise göz yorulmasını ve dolayısıyla yorgunluğu netice
verir. Ayrıca, işe karşı isteği azaltır ve iş kalitesini düşürür.
Renkler insan psikolojisi üzerine farklı etkilerde bulunur. İşe ve çalışma ortamına
uygun renk seçimi, iş yerinde neşeli ve rahat bir ortam hazırlayarak, iş stresini azaltır,
çalışma şevkini ise artırır. Renklerin ruhsal duruma etkisi başlıca uzaklık ve sıcaklık
duygusuna yol açmaları ve genel moral durumu etkilemelerinden ileri gelir. Çizelge 8’de
renklerin, insanın ruhsal durumuna etkileri görülmektedir.
Çalışma yerlerinde renk düzenlemesi yapılmadan önce (düşük sıcaklıkta, sesin az
olduğu, hafif kassal veya tekdüze çalışmanın yapıldığı veya kuzeye bakan büyük hacimlerde
sıcak ve uyarıcı renkleri kullanılması gibi) konum analizlerinin yapılması gereği vardır.
Tesislerdeki aydınlatma, parlaklık ve yansıtma sınırlarının da Ergonomik normlara
göre tasarlanması gerekir. Fazla renkli ve aşırı aydınlatılmış mekânların psikolojik
problemlere sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.
Renk

Sıcaklık Etkisi

Psikolojik Etkisi

Mavi

Uzaklık Etkisi
Uzak

Soğuk

Yatıştırıcı

Yeşil

Uzak

Soğuktan nötre

Çok yatıştırıcı

Kırmızı

Yakın

Sıcak

Uyarıcı

Turuncu

Çok yakın

Çok Sıcak

Uyarıcı

Kahverengi

Çok yakın

Nötr

Uyarıcı

Menekşe

Çok yakın

Soğuk

Saldırgan

13.4.2.2. Endüstriyel Renk Kodları

Kırmızı: Kontrast rengi beyaz ile birlikte bir tehlike, bir uyarı veya bir yasağı
simgeler. Ateş kırmızısı, yangın gibi fiziksel tehlike arz eden ekipmanları belirtmek için
kullanılır.
•

Yeşil: Güvenlik hissini veren ve zıt etkisinden dolayı bir tehlikenin sona
erdiğini belirten yeşil (ve yeşil-beyaz renk kombinasyonu), ilk yardım malzemelerinin,
ilaç depolarının, kurtarma araçları rengi olarak kullanılır.
•

Sarı: Sinyal (uyarı) etkisinden dolayı çarpma, tökezleme, düşme ve sıkışıp
ezilme gibi fiziksel tehlikelerin bulunduğu yerler ile makine ve ekipmanlar için tatbik edilir.
Beyaz yanında sarı en yüksek yansıtma derecesine sahip olduğundan ve bundan dolayı az
aydınlatılmış yerlerde de görülebildiğinden (kontrast rengi siyah ile birlikte de) muhtemel
•
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tehlike yerlerini göstermekte ve uyarmakta kullanılır.
Turuncu: Canlı turuncu, kesme, yanma ve elektrik şoku gibi kazaların
olabileceğini anlatmak ve işçinin dikkatini çekmek için, makinelerin hareket halindeki
kesici ve vurucu kısımlarına, silindirlerin yüzeylerine, elektrik kumandalarına vb. tehlikeye
sebep olabilecek yerlerde kullanılır.
•

•

Mavi: Parlak mavi, bozuk makine ve aletler için uyarı niteliğinde kullanılır.

•

Siyah-Beyaz: Düzen ifadesini vermek için yol ve geçitlerin trafiğinde kullanılır.

•

Mor: Radyasyon tehlikelerini ihbar etmek için kullanılır.

Renkler

Güvenlik Anlamı

Kullanım Örnekleri

Kırmızı

Doğrudan tehlike, yasak

İmdat şalterleri, imdat frenleri

Sarı

Muhtemel tehlike, dikkat

Bantlar, araç yolları, merdivenler

Yeşil

Tehlike yok, ilk yardım

İmdat kapıları, ilk yardım araçları

Mavi

Güvenli

Güvenlik tekniği uyarıları işaretleri

13.4.3. Ergonomide Enformatik Çalışma Yeri Düzenleme

İnsan, bir şeye karar vermeden veya bir işi yapmak için harekete geçmeden önce,
mutlaka algılama olayını gerçekleştirmesi gerekir. Bu algılamanın olabilmesi için de gerekli ve
yeterli enformasyonların alınması gerekmektedir. Çevreden gelen her türlü enformasyonun
alınışı ise (isteğe bağlı ya da bağlı olmaksızın) görme, işitme ve dokunma gibi duyu organları
aracılığıyla oluşur. Çalışma açısından önem taşıyan enformasyonların %90’ından fazlası bu
algılama organları üzerinden gerçekleşmektedir.

13.4.3.1. Algılamada Duyu Organları

Duyma yoluyla enformasyon algılama, genellikle ikincil derecede bir rol oynamakla
beraber, uyarılar en iyi şekilde akustik sinyaller aracılığıyla verilir. Bunun avantajı, insanın
belli bir yöne bakmasına gerek kalmadan bu tür sinyalleri algılayabilmesidir. Dolayısıyla bu
tür bir enformasyon, çalışan için daha az dikkat ve daha az yüklenme demektir. Fakat, diğer
çalışanları ilgilendirmiyorsa, akustik sinyallerin onları rahatsız edecek ve dikkatini
dağıtacak durumda olmaması gerekir. Öte yandan tüm çalışanları uyaran tehlike sirenleri
veya çalışma ve mola saatlerini haber veren akustik cihazların herkesçe duyulması
gerekir.
Dokunma ve hissetme yoluyla enformasyon algılama ise kumanda elemanları ve
göstergelerin uyumlu hareket yönleri ve kumanda elemanlarının biçim tasarımı yoluyla
kolaylaştırılır. Bu tasarım ve hareket yönlerinin insanın doğasıyla uyum içinde olması
gerekir. Örneğin, bir cihazın açma-kapama olayını gerçekleştirmek için tasarlanmış
kumanda düğmesinde, açma işlemi için aşağı-öne bastırarak veya sağa doğru çevirerek,
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kapama işlemi için de yukarı-arkaya çekerek veya sola doğru çevirerek olması insanın
doğasıyla uyumluluk gösterecektir.
Enformatik algılamada, duyu organlarının dışında başka faktörlerde vardır. Bunlar
enformasyonun türü, duyu boyutu (işle ilgili nesnelerin yapı, desen, renk, biçim, konum,
nicelik vb.), bildirme duyarlılığı ve bozucu etkenler (göz karmaşası, yetersiz aydınlatma,
gürültü vb.) gibi faktörlerdir. İnsan tarafından algılanacak enformasyon sayısı, duyu
organları performans yetenekleri ile ilişkilidir. Bu tip performanstaki düşüşler, insanın
enformasyon algılama ve bunlara tepki gösterme özelliğini zayıflatır. Bu durumlarda
“dikkat yoğunluğu sorunu” ortaya çıkar. Çok fazla enformasyonun olduğu hallerde ise,
yorgunluk ve muhtemelen duyu boyutu kapasitesinin kaybolması gibi bir sorunla
karşılaşılabilir.

13.4.4. Ergonomide Güvenli Çalışma Yeri Düzenleme

Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme, kazadan korunmaya ve meslek
hastalıklarını önlemeye yönelik bütün teorik ve pratik tasarım ilkelerinin göz önüne
alındığı teknik önlemleri kapsamaktadır. Bu teknik önlemler bir taraftan iş güvenliğini
artırmayı amaçlarken, öte yandan çalışanların sağlık ve yaşamlarının korunmasına katkı
sağlamış olur.
İş Güvenliği konusundaki tüm çalışmalar, “Ergonomi Bilimi”nin altında
değerlendirilir. Yani, iş yerinin güvenliği, ancak tüm fiziksel, psikolojik ve sosyolojik
çalışma şartlarının güvenli tasarımına ve dolayısıyla insan performans ve kapasitesine
uygun çalışma şartlarının sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla İSG nin sağlanması, ortamın
Ergonomik olup olmamasına bağlıdır
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

256

Bölüm Soruları
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14. YANICI, PARLAYICI VE PATLAYICI ORTAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yanmanın tanımını yapar ve türlerini sayar.



Parlayıcı sıvı buharları ve gazları sıralar.



Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamları gösterir.



Önleme, korunma ve mücadele yöntemlerini sıralar.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım
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•

Yanmanın tanımı ve türleri
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Parlayıcı sıvı buharları ve gazlar

•

Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamlar

•

Önleme, korunma ve mücadele yöntemleri
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14.1 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından (R.G: 26.12.2003/25328), 4857
sayılı yasaya tabi işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların
sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek üzere bir yönetmelik
çıkarılmıştır. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı bu
Yönetmelik kapsamındadır.


Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi
uygulanması,

01.4.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların
kullanılması,

Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin
üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

işleri,

Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma


Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve suyolu taşıma
araçlarının kullanılması, bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.
Yönetmelikte bazı tanımlar verilmiştir;
Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar
altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle
yanabilen karışımdır.
Normal çalışma şartları: Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve
değerlerde çalıştırılmasıdır.
İşverenin Yükümlülükleri;
Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla aşağıda
belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun
olan teknik ve organizasyona yönelik önlemler alınmalıdır.
o

Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

o
Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi
mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
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o
İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı
etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte
alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden
sonra yeniden gözden geçirilecektir.

14.2.Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır.
o

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

o
Statik elektrik de dâhil olmak üzere tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve
etkili hale gelme olasılıkları,
o
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların olası
karşılıklı etkileşimleri,
o

Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.


Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya
açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.
14.3. İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi

gerekir.

İşyerinin daha güvenli ve sağlıklı olması için, aşağıdaki önlemlerin de alınması

o
İşçilerin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam
oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayacak,
o
İşçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan
yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik
yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacaktır.
Koordinasyon Görevi
Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi
kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumludur. Başta 4857 sayılı yasa olmak üzere, diğer
yasaların da işverene verdiği sorumluluklar saklı kalmak üzere, aşağıda ayrıntıları verilen
Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili
önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine etmelidirler.

14.4. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler
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Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını
gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli
kabul edilecektir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını
gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe
göre tehlikesiz kabul edilecektir.

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız
olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu
maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir.
Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme
süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır. Alınması gereken önlemler bu
sınıflandırmaya göre belirlenir.
Bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa
bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20
Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık
sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.
Bölge 21
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
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Bölge 22
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam
oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir
süre için geçerli olduğu yerler.
Not: Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, patlayıcı ortam
oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

14.5. Patlamadan Korunma Dokümanı

İşveren, üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve
bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlamalıdır. Bu
dokumanda;
o

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

o
önlemler,

Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak

o

İşyerinde Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılmasının yapılması

o
Yapılan sınıflamaya uygun olarak alınması gereken asgari gereklerin
uygulanacağı yerler,
o
Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dâhil iş donanımının tasarımı, işletilmesi,
kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
o
İşyerinde kullanılan tüm donanımın "İş Donanımlarının Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve
işyerinde, iş donanımında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat
yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.

İşveren,
yürürlükteki
mevzuata
göre
hazırladığı
patlama
değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

risk

14.6. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam
Risklerinden Korunması için Asgari Gerekler

İşyerlerinin, iş donanımının, kullanılan maddelerin veya yürütülen faaliyetin
yapısından kaynaklanan patlayıcı ortam riski bulunan ve tehlikeli sınıfına giren yerlere,

Tehlikeli yerlerde bulunan donanımın güvenli bir şekilde çalışması için gerekli
olan veya bu donanımların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede
bulunmayan donanımlara, uygulanacaktır.
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14.7. Organizasyon Önlemleri; Çalışanların Eğitimi

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma
konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır.
Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni


Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;

o
Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun
yapılacaktır.
o
Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek
tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir "Çalışma İzni" sistemi
uygulanacaktır.

Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe
başlamadan önce yazılı olarak verilecektir.
Patlamadan Korunma Önlemleri

Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya
yanıcı tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere
uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanacak, bunun yapılması pratik
olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınacaktır.

Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar,
sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olacaktır.

Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya
üreticisi olabileceği durumlarda; tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik
boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu
önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir.

Tesis, donanım, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı
ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi
halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve
Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe” göre donanım veya koruyucu sistem sayılmayan
ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş
donanımları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir
karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınacaktır.

Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına
almak, işyerine ve iş donanımlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş
donanımları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi,
bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınacaktır. İşyerlerinde patlamanın
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fiziksel etkilerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler
alınacaktır.

Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli
ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; bir tehlike
durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için
tahliye sistemi kurulacak ve her an işler durumda bulunması sağlanacaktır.


Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde;

o
Faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin
sağlandığı kanıtlanacaktır.
o

Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilecektir.

o
Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan
korunma konusunda eğitim almış ve deneyimli uzman kişilerce yapılacaktır.


Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;

o
Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda,
donanımın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir
şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olacaktır.
o
Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma
meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği
tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir olacaktır. Bu müdahaleyi sadece bu işte
yetkili çalışanlar yapacaktır.
o
Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar
çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılacak veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole
edilecektir.
İşyerleri ve İş Donanımları İçin Özel Gerekler

Patlayıcı ortam oluşma olasılığı bulunan işyerlerinde aşağıdaki zorunluluklara
uymak gerekir.
o
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, kullanılmakta olan veya
kullanıma hazır olan iş donanımları yukarıda söz edilmiş olan “asgari gerekleri” karşılamak
zorundadır.
o
Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30.6.2006 tarihinden önce
açılmış olan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bu
Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir.
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14.8. Donanımların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak
Kriterler
Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi
belirtilmemesi halinde, patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki donanım ve koruyucu
sistemler, 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili
Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve
tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki donanım
kullanılacaktır.
Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 donanım,
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 donanım,
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 donanım.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meslek hastalıklarında tıbbi ve hukuki tanı koyma süreçlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
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KAYNAKÇA
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