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Sağlığı belirleyen iki temel etken:

ĠSG ve Fizikseller
Gürültü
Titreşim
Termal Konfor (sıcak/soğuk)
Radyasyon
Basınç
Aydınlatma

Gürültü ve ĠĢ Güvenliği
Yıllar önce Dr. Robert KOCH;
“One day people will have to fight noise as
implacably as cholera and the plaque”
ILO’nun C148-(Working Environment (Air
Pollution, Noise and Vibration) 1977) 3.maddesi;
“Gürültü, bir işitme kaybına yol açan veya
sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya
çıkaran bütün sesler”

 İşyerlerinde en sık karşılaşılan fiziksel risk
etmeni

 Frekansı 20 Hz. ile 20 bin Hz.

şiddeti 0 dB - 140 dB

Riskli ĠĢkolları

Metal işleri
Maden işleri
Dolum tesisleri ve cam sanayi
Dokuma Sanayi

ÇG ve MKGKO Tespit ĠĢlemleri Yön.
- Çekiçle, özellikle hava basınçlı çekiçlerle
kaporta ve perçin iĢleri,
- Metallerin, saç levhaların haddelenmesi,
perdahlanması, yüzeylerinin düzeltilmesi,
buhar kazanlarındaki kazan taĢlarının
parçalanıp çıkarılması, hava basmalı kumla
temizleme ve metal püskürtme iĢlemleri,
- Kakma, zımbalama, çekiçleme, perçinleme,
- Bazı testereler ve planya makineleri,
- Dokuma tezgahlarında mekik vurması, tekstil
sanayiinde gürültü yapan diğer makine ve
tezgahlar,

- Maden cevherlerinin parçalanması,

kırma değirmenler, çekiçli, bilyalı
değirmenler, titreĢimli elekler,
- TaĢ kesme,
- Gaz türbinleri, kompresörler,
aspiratörler,
- ġahmerdan, buldozer, ekskavatör gibi
gürültülü araçlarla yapılan çalıĢmalar
(cadde, ev yapımı v.b.),

- Motorların (pistonlu, jet v.b.) muayene

-

-

edildikleri ve onarıldıkları, teste tabi
tutuldukları iĢyerleri,
Tarak dubaları, demiryolu, denizyolu
araçlarında kullanılan motor makine daireleri,
Havayolları (yer personeli, makinistler, uçucu
personel v.b.)
TaĢınabilir motorlu testerelerle ağaç kesimi,
Müzikçiler (caz).

Konsantrasyonda güçlük
Dikkat ve reaksiyon kapasitesinde zayıflama
Yorgunluk, uyku bozuklukluğu
Stres ve baş ağrısı
 Artan iş kazası rakamları
İŞİTME KAYBI GERİ DÖNÜŞSÜZDÜR!

Gürültü- Meslek hastalığı
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Madde
18/meslek hastalıkları listesi/fiziksel etkenlerle
olan meslek hastalıkları/işitme kaybı
“Gürültülü işte en az iki yıl ve gürültü
şiddetinin sürekli olarak 85 dB.'in
üzerinde olan işlerde en az 30 gün
çalışmış olmak gereklidir”
Yükümlük süresi 6 ay

Korunma:
Teknik, tıbbi, idari
Teknik önlemler:
Kaynakta alınması gerekli önlemler
Kaynak ile etkilenen kiĢi arasında alınacak önlemler
Etkilenen kiĢi üzerinde alınacak önlemler

Tıbbi önlemler:
ĠĢe giriĢ muayenesi
Aralıklı kontrol muayeneleri

Sağlık eğitimi

Ġdari önlemler:
ÇalıĢma sürelerinin düzenlenmesi
ĠĢ planı ve organizasyonundaki
değiĢiklikler

Tablo 1.3.11- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESĠ KAPSAMINDAKĠ AKTĠF SĠGORTALILARIN MESLEK
HASTALIKLARI SONUCU TEġHĠS OLUNAN HASTALIK
Table 1.3.11- Occupational Diseases Diagnosed (Under Article 4-1/a of Act 5510)
Kod No
Code
Number
E-1

63

E-2

64

E-3

65

E-4

66

E-5

67

E-6 A

68

E-6 B

69

E-6 C

70

E-6 D

71

E-6 E

72

E-6 F

73

E-7

74

Meslek Hastalıkları
Occupational Diseases
E Grubu- Group E
Ġyonlayıcı IĢınlarla Olan Hastalıklar
Diseases caused by ionizing radiations
Enfraruj IĢınları Ġle Katarakt
Cataracts caused by heat radiation
Gürültü Sonucu ĠĢitme Kaybı (Akustik Çentik)
Hearing impairment caused by noise (Acustic slot)
Hava Basıncındaki Ani DeğiĢmelerle Olan Hastalıklar(Polinöropati)
Diseases caused by atmospheric compression or decompression
(polyneuropathy)
TitreĢim Sonucu Kemik-Eklem Zararları Ve Anjönöratik Bozuklukları
Osteoarticular diseases of the hands and wrists caused by mechanical vibration
Sürekli Lokal Baskı Sonucu Artiküler Bursaların Hastalıkları
Diseases of articulare bursitis resulting from continious local pressure
AĢırı Yükleme Sonucu Veter, Veter Kılıfı Ve Periost Hastalıkları
Veter, veter case and periost diseases due to over looding
Maden Ocağı Ve Benzeri ĠĢyerlerindeki Meniskus Zararları
Meniskus diseases in mining sites and so
Fazla Zorlama Sonucu Vertebra Prosesuslarının Yırtılması
Tearing of vertebal processis due to over forcing
Sürekli Lokal Baskı Sonucu Sinir Felçleri
Neural paralyses due to continous local pressure
Kas Krampları
Muscular cramps
Maden ĠĢçileri Nistagmusu
Miners’ nystagmus

Erkek
Male

Tablo:1.3.11/1
2010
Kadın Toplam
Female
Total

0

0

0

0

0

0

13

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

7

0

7

14

0

14

2

0

2

0

0

0

TitreĢim
 ILO C148 - 3.maddesinde titreşim; katı
nesnelerden insan vücuduna aktarılan ve sağlığa

zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran
herhangi bir titreşim.
 El-kol titreşimi/Tüm vücut titreşimi

Riskli alanlar
- Yapı makina ve araçlarını kullanma,
- Helikopterle uçuĢ,

- Zeminde titreĢime yol açan sabit makineler,
- Elle kullanılan hava kompresörlü gereçler

(testere, freze, zımparalama, perdahlama,
delme v.b. makineleri ) bunların madenlerde,
taĢ ocaklarında, tersanelerde çelik sanayiinde,
metalurjide yapı iĢlerinde, ormancılıkta
kullanılmaları, ayakkabı sanayiinde, derilerin
düzeltilmesinde vibrasyonlu makina
kullanılması.

Etkileri:
El-kol titreĢimi
●
●

●

●
●

Beyaz parmak (kan dolaĢımının bozulması)
Parmaklarda hissizlik ve dokunma
duyusunda kayıp (eldeki sinirlerin zarar
görmesi) (dokunarak nesneleri algılayamama,
sıcaklığın temas ile algılanamaması)
El ve kollarda, sinir ve kas harabiyetine
bağlı olarak geliĢen güç kaybı
Eklemlerde ufalanma
El ve koldaki eklemlerde ağrı ve tutukluk

Tüm vücut titreĢimi

Omurgada bozulma
●
Disk kaymaları
●
Bel fıtığı
• >> Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılı tablolar
●

• Yükümlülük süresi: 2 yıl

Korunma :

Teknik, tıbbi, idari önlemler

Teknik önlemler:
●
●
●

Kaynakta alınması gerekli önlemler
Kaynak ile etkilenen kiĢi arasında alınacak önlemler
Etkilenen kiĢi üzerinde alınacak önlemler

Tıbbi önlemler:
●
●

●

ĠĢe giriĢ muayenesi
Aralıklı kontrol muayeneleri
Sağlık eğitimi

Ġdari önlemler:
●

●

ĠĢ planı ile iĢ organizasyonundaki değiĢiklikler
ÇalıĢma sürelerinin düzenlenmesi

Termal konfor
●

●

●

Düşük/yüksek sıcaklık (Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve
nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla
beraber ılımlı bulunması esastır. Çok buğulu işyerlerinde
sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30
santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.)
Hava sıcaklığı, nem, hava akımı işyerlerinde termal
konforu sağlayıcı faktörlerdir
Sıcak ortamda damarlar genişler, terleme artar ve
vücuttan ısı kaybedilir. Vücut sıcaklığındaki küçük
değişimler fizik ve mental fonksiyonları etkiler.

2010 yılı SGK istatistiklerine göre;
AKTĠF SĠGORTALILARIN Ġġ KAZALARININ
KAZA SEBEPLERĠNE GÖRE DAĞILIMI

KOD NO KAZALARIN SEBEPLERĠ
Code No Type of accident
600- NORMAL SINIRLAR DIġINDAKĠ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK
Exposure to or contact with extreme temperatures
601 Sıcaklığa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel)
Exposure to heat (atmosphere or environment)
602 Soğuğa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel)
Exposure to cold (atmosphere or environment)
1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ
KALMAK
Exposure to or contact with harmful substances or radiations
1801 Zararlı maddelerin solunum veya sindirim yoluyla teması ya da cilt veya
mukozadan emilmesi
Contact by inhalation, ingestion or absorption of harmful substances
1802 Ġyonize radyasyon yoğunlaĢmasına maruz kalmak
Exposure to ionising radiations
1803 Ġyonize radyasyon dıĢında radyasyona maruz kalmak
Exposure to radiations other than ionising radiations

2010
Kadın
Female

Erkek
Male

Toplam
Total

1.339

133

1.472

63

8

71

7

1

8

123

15

138

122

15

137

1

0

1

-

-

-

Basınç ve Aydınlatma
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ
 ĠĢyerlerinin gün ıĢığıyla yeter derecede

aydınlatılmıĢ olması esastır.
 ĠĢyerlerindeki avlular, açık alanlar, dıĢ yollar,
geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile
aydınlatılacaktır.

 Kaba malzemelerin taĢınması, aktarılması,

depolanması ve benzeri kaba iĢlerin yapıldığı
yerler ile iĢ geçit koridor yol ve merdivenler,
en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır. Kaba
montaj, balyaların açılması, hububat
öğütülmesi ve benzeri iĢlerin yapıldığı yerler
ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük
asansör kabinleri malzeme stok ambarları,
soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve
helalar, en az 100lüks ile aydınlatılacaktır.

 Normal montaj, kaba iĢler yapılan tezgahlar,

konserve ve kutulama ve benzeri iĢlerin
yapıldığı yerler, en az 200 lüks ile
aydınlatılacaktır.
 Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken
iĢlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile
aydınlatılacaktır. Koyu renkli dokuma, büro ve
benzeri sürekli dikkati gerektiren ince iĢlerin
yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile
aydınlatılacaktır.
 Hassas iĢlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en
az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır.

Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç
odalarında yapılan çalıĢmalarda aĢağıdaki tedbirler alınacaktır:
 1) Dalgıç odalarında, Ģahıs baĢına, saatte en az (40)
metreküp hava sağlanacak ve bu havadaki karbon dioksit
miktarı (% 0,1) i geçmeyecektir.
 2) Dalgıç odalarında (24) saatte su altındaki çalıĢma süresi;
derinliği ve bu derinlikteki basınca uygun Ģekilde
düzenlenecek, iniĢ, kalkıĢ, çıkıĢ süreleri için "Sağlık Kuralları
Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Az
ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelikte belirlenen
süreler dikkate alınacaktır.
 3) Bir dalgıç, (22) metreden fazla derinliğe, bir günde (2)
defadan fazla dalmayacak ve bunlar arasında en az (5) saat
geçecektir.

 4) Bu gibi iĢlerde çalıĢacak iĢçiler, iĢe alınırken, klinik ve

laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve
özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp
dolaĢım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli
incelemeler yapılacak ve sağlık yönünden sakınca görülenler,
bu iĢlere alınmayacaklardır.
 5) Bu gibi iĢlerde çalıĢanlar, iĢe baĢladıkları günden itibaren
(15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve
iĢin devam süresince de, bunların periyodik genel sağlık
muyeneleri yapılacaktır.
 Özellikle kalp, dolaĢım, solunum ve kemik sistemi hastalığı
ve arızası görülenler, bu iĢlerden ayrılacaklar, kontrol ve
tedavi altına alınacaklardır.

Radyasyon
Alınacak tedbirler:
 1) Her çalıĢma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en
az miktarı kullanılacaktır.
 2) Kaynak ile iĢçiler arasında, uygun bir aralık bulunacaktır.
 3) ĠĢçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa
süre kalmaları sağlanacaktır.
 4) Kaynak ile iĢçiler arasına, uygun koruyucu bir paravan
konulacaktır. Bu paravanalar, gama ve (x) ıĢınları için,
kurĢun, beton ve benzeri beta ıĢınları ve nötronlar için
plastik ve benzeri malzemeden yapılmıĢ olacaktır.

5) ĠĢçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek
ve bunlar en geç, ayda bir defa değerlendirilecektir. Alınan radrasyon,
izin verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde, iĢçi bir süre için, bu
iĢten uzaklaĢtırılacak, yıllık total doz korunacaktır.
6) ĠĢyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boĢaltılan havanın
radyasyon yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel
maskeler kullanılacaktır. ĠĢyeri ve iĢçinin temizliğine dikkat edilecek,
radyoaktif atıklar, usulüne uygun bir Ģekilde yok edilecektir.
7) TaĢınabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda
bulundurulacaktır.
8) Bunlar ile çalıĢacak iĢçilerin,iĢe alınırken genel sağlık muayeneleri
yapılacak ve özellikle sinir, kan ve kan yapıcı sistemi incelenecek,
sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler, bu iĢlere
alınmayacaklardır. ĠĢçilerin, periyodik olarak genel sağlık muayeneleri
yapılacak ve özellikle sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları
görülenler, çalıĢtıkları iĢlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına
alınacaklardır.

Optik Radyasyon
2006/25/EC Fiziksel
Etkenlerden Kaynaklanan
Risklere Maruz Kalan
ÇalıĢanlar ile Ġlgili Asgari
Sağlık ve Güvenlik
Gereklilikleri (Yapay Optik
Radyasyon)
 100 nm-1 mm dalga
boylu elektromanyetik
radyasyon

