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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ 



 

 

STANDARTLAR & METOTLAR 

 COHSR-928-1-IPG-039 

 TS EN 12464-1:2013 - ‘Kapalı çalışma alanları’  

 TS EN 12464-2:2014 - ‘Bina dışı iş yerleri’ 

 ISO 8995-1:2002 - ‘Indoor’ 

 ISO 8995-3:2006 - ‘Outdoor’ 

 

 COHSR-928-1-IPG-039 
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METOT 

REFERANS 

DEĞERLER 



• 2009 yılındaki standart kullanılmalıdır. 

• 4 ölçümün aritmetik ortalamasını gerektirir, 

• Tüm aydınlatma düzeyleri için ‘Lux’ birimini kullanır. 

• Kalibrasyondan gelen belirsizliği ±%RSD veya Std. olarak önceden 

hesaplanmalı ve ölçülen değere sonradan eklenip çıkarılmalıdır.  

• Işık ölçer ve sensörü yatay düzleme serilirler veya alan 

ölçümlerinde yatay düzlemde tutulurlar,  

• Sensörün önü kapanmamalıdır/kapatılmamalıdır, 

• ‘Hold’ butonu her ölçümde kullanılmalıdır, 
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COHSR-928-1-IPG-039 

Teknik 



COHSR-928-1-IPG-039 

Ölçüm 

• Çalışma pozisyonunda ölçüm, uygunsuz olmayan dört farklı noktada 

(temsili nokta etrafında) yapılır. Toplamlarının ortalaması alınır. 

• Alan ölçümlerinde, zeminden 1 metre yükseklikte dört farklı ölçüm alınır 

(temsili nokta etrafında) ve yine toplamlarının ortalamaları alınır.  

• Temsili nokta İG Uzmanının gözlemlerine dayanarak seçilir. 

• ‘Temsili’, seçilen ölçüm noktalarının anormal olmadığı durumlardır.  

• 4 en karanlık veya 4 en aydınlık noktanın seçilmesi temsili değer 

vermeyecektir.  
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COHSR-928-1-IPG-039 
Muhtelif Durumlarda Aydınlatma Ölçümleri 

 Ofisler 

 Endüstriyel Alanlar 

 İç-Destek Alanları 

 Dış Alanlar 

 Havaalanı Apronları 

 Gösterim Ekran Cihazı (VDT) 

 

 



COHSR-928-1-IPG-039 
Ofisler 

• Aşağıdaki şablon masalarda aydınlatma ölçümünde kullanılır. 
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COHSR-928-1-IPG-039 
İç – Destek Alanları 

• Önerilen yöntem, doğrusal kılavuz (ızgara, grid) kullanılarak; düz bir 

çizgide 4 adet 3 m veya daha az eşit aralıklarla ayrılmış noktalar 

kullanılır. 

• Noktalar aydınlatma kaynağından başlar, duvarda son bulur.  

• Luxmetre zemin üzerinde 1 metre yüksekte, yatay olarak tutulmalıdır. 

• Eğer oda büyük ya da düzensiz şekilli ise, bu işlemi bir kaç kez 

tekrarlamak gerekebilir. 

• Aynı teknik, yürüyüş yolları boyunca, merdivenler ve çalışma alanları 

destek mekanları için kullanılabilir. 

8 



COHSR-928-1-IPG-039 
İç – Destek Alanları 
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Aydınlatma Kaynakları 

Ölçüm  
Noktaları 

Duvar 



COHSR-928-1-IPG-039 
Dış Alanlar 

Ölçüm iç alandakine benzerdir. 

Fakat; 

• Ölçüm en karanlık noktadan başlar ve en aydınlık noktada 

(aydınlatma kaynağının altında) sona erer, 

•  Her bir nokta en az 3 metre uzaklıkta ve eşit aralıkta olmalıdır. 

• Geniş alanlarda ve eşit olmayan şekildeki alanlarda yine 4 ölçüm 

(1 set) makul bir ortalama için yerleştirilebilir.  
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COHSR-928-1-IPG-039 
Dış Alanlar 

En az 9 metrelik düz bir çizgide ölçüm yapılır.  
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Aydınlatma 
Kaynakları 

Ölçüm  
Noktaları 



COHSR-928-1-IPG-039 
Gösterim Ekran Cihazı (VDT)  

• Yönetmelik (Kanada) VDT çalışma istasyonları için özel 

gereksinimleri içerir: Bu gereksinimler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Tabloda verilen değerler maksimum değerlerdir. 

  

 

Görev Pozisyonu veya Alan  lx (mak. değerler) 

 (a) Görev pozisyonlarında veri girişi ve erişimi çalışmaları aralıklarla yapılır, 500 

 (b) Görev pozisyonlarında yalnızca veri giriş işi yapılır, 750 

 Telefon operatörü alanlarında. 300 
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COHSR-928-1-IPG-039 
Gösterim Ekran Cihazı (VDT)  

• (a) Operatörün sadece veri girişi yaptığı dönüşümlü olarak 

ekranına ve belgeye baktığı interaktif bir çalışma, 

• (b) Operatör hiç ekranına bakmaksızın bir belgeyi okuduğu 

çalışmadır.  

 Bir VDT terminal çevresinde ölçümler yaparken önerilen 

yöntem; 

• Klavye konumunda, birbirinden 20 cm aralıklarla iki ölçüm + 

ekrana yakın birbirinden 10 cm aralıklarla iki ölçüm daha 

almaktır. 

 Luxmetre her durumda zemine yatay durmalıdır. 

 Daha sonra bu dört ölçümün ortalaması alınmalıdır.  
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• 10 cm aralıklı ölçümler; ‘o’, (2 adet) 

• 20 cm aralıklı ölçümler; ‘v’, (2 adet) 

• Ortalamaları alınır ve ortalamaları, verilen 

maksimum değerlerden düşük olmalıdır.  

 

o, v, x ölçüm noktaları 

Okuma gerektiren iş varsa;  

• belgeden ‘x’, (2 adet) 

• ortalamaları 500 lx’den büyük 

olmalıdır.  

COHSR-928-1-IPG-039 
Gösterim Ekran Cihazı (VDT)  



COHSR-928-1-IPG-039 
En Az Aydınlatma Değerleri 

• Görev pozisyonda herhangi bir noktada aydınlatma seviyesi bu 

görev pozisyon için öngörülen seviyenin üçte birinden daha az 

olmamalıdır. 

 

Bazı istisnalar: 

• Park alanları, lobiler ve atriyumlarda (avlu); minimum seviye 

öngörülen seviyenin onda biri, 

• VDT iş istasyonlarında; minimum seviye, öngörülen seviyenin onda 

biri, 

• Havaalanı apron ve operasyonel uçak durakları görev 

pozisyonlarda; asgari seviyeler öngörülen seviyelerinin dörtte 

birinden daha az olmamalıdır.  
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METOT VALİDASYON 
Tekrarlanabilirlik 

Metotların tekrarlanabilirliğini test etmek amacıyla laboratuvar 

çalışanlarının her biri aynı koşullarda en az 10’ar adet ölçüm 

yaparlar 
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Tekrar Üretilebilirlik 
 Aynı metot, 

Ölçüm yapacak personelin hepsi, 

Ölçüm yapılacak tüm cihazlar, 

 Farklı günde yapılan ölçüm. 

 Tekrar üretilebilirliği test etmek amacıyla; laboratuvar çalışanları aynı 

koşullarda ve farklı günlerde en az 10’ar adet ölçüm yaparlar. 



METOT VALİDASYON 
Validasyon Tekrarı Kriterleri 

• Ölçüm metodunda değişiklik yapıldığında, 

• Cihaz değişikliği yapıldığında, 

• Deney personeli değişikliğinde, 

• vb. durumlarda  

    validasyon tekrarlanmalıdır.  

 

 Kalibrasyon yapıldıktan sonra ölçüm belirsizliği kalibrasyon 

sertifikasına göre tekrar hesaplanmalıdır.  
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METOT VALİDASYON 
Ölçüm Belirsizliği (Belirsizlik Kaynakları) 

a) Ölçüm tekrarlanabilirliği belirsizliği, 
(Bu parametre için metot validasyon çalışmaları sonuçları kullanılabilir.) 

   

b) Cihazdan gelen belirsizlik. 
(Cihazların kalibrasyon sertifikasından alınır.) 

 

• LOD, LOQ istenmez. 
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TS ISO 7730 

Ölçüm 

• PMV hesaplanırken en az 1 er saatli ölçüm alınmalıdır. 

• Ölçüm karın bölgesinden alınmalıdır. 

• Hava akım hızı, her yönden gelen hızı algılamalı, önünün 

kapatılmamasına dikkat edilmeli ve eş zamanlı ölçümler alınmalıdır.  

• Sınır değerlerin izin verdiği aralıklarda standart kullanılmalıdır. 

• Bölgesel memnuniyetsizliklerde anlık ölçümler alınabilir. 

• Met & clo + Ta & Rh & Tmrt & V 

• Cihaz özellikleri ISO 7726 standardındadır. 
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TERMAL KONFOR 



TS EN ISO 27243 

Ölçüm 
• En az 1 er saat ölçüm alınmalıdır. 

• (heterojenlik ≤ %5)  = % hesabı = 100 * [max- min]/min  

Güneş yükü olmayan dış yapılar ve  iç yapılarda WBGT = 0,7*Tnw + 0,3*Tg 

Güneş yükü olan dış yapılar  WBGT = 0,7*Tnw + 0,2*Tg + 0,1*Ta 

• Çalışan ayaktaysa ölçümler zeminden 0,1 m - 1,1 m ve 1,7 m de alınmalıdır 

• Çalışan oturuyorsa ölçümler zeminden 0,1 m - 0,6 m ve 1,1 m de alınmalıdır. 

Homojen Ortam Formülü:WBGT= WBGTkarın 

Heterojen Ortam Formülü:WBGT=  (WBGTayak + WBGTkarın * 2 +  WBGTBaş ) / 4 

• Cihaz özellikleri standardın içinde bulunmaktadır.  
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METOT VALİDASYON  
( TS ISO 7730 & TS EN ISO 27243 

 Çalışanlarının her biri aynı koşullarda en az 3’er adet 1er saatlik 

ölçüm yaparlar. 

WBGT iç ve WBGT dış için ayrı ayrı yapılır. 

 Birden fazla cihaz varsa cihaz eşitlemesi yapılabilir. 

 Personelin 8 saatten fazla çalışması gerektiğinde 

tekrarlanabilirlik istenmez. 
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Tekrarlanabilirlik & Tekrar Üretilebilirlik 



a) Ölçüm tekrarlanabilirliği belirsizliği, 
(Bu parametre için metot validasyon çalışmaları sonuçları kullanılabilir.) 

b) %RSD kullanıldıysa , bütün belirsizlikler %RSD; Std. Kullanıldıysa bütün 

belirsizlikler Std. Olmalıdır.   

c) Cihazdan gelen belirsizlik. 
(Cihazların kalibrasyon sertifikasından alınır.) 

• WBGT iç ve WBGT dış için katsayılarıyla orantılı olarak probların belirsizlikleri 

eklenmelidir.  

     (WBGT dış = 0,7*Tnw + 0,2*Tg + 0,1*Ta & WBGT iç = 0,7*Tnw + 0,3*Tg ) 

• PMV için prob belirsizliklerinin her biri 0.25 ile çarpılarak hesaba katılmalıdır. 

d)   LOD, LOQ istenmez. 
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ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ 
( TS ISO 7730 & TS EN ISO 27243 



TEŞEKKÜR EDERİM… 
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hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 

omer.dogru@csgb.gov.tr  

mailto:hamza.altinsoy@csgb.gov.tr
mailto:omer.dogru@csgb.gov.tr


Cihaz Standartları 

 ISO/CIE 19476:2014 (CIE S 023/E:2013) Characterization of the 

performance of illuminance meters and luminance meters 

 BS 667:2005 Illuminance meters. Requirements and test methods 

 DIN 5032 /7:1985-12 Photometry; classification of illuminance 

meters and luminance meters 

 DIN 5035 Illumination with artificial lights 

 DIN 5034 Daylight in indoor rooms 
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