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Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü,
titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve
virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır*.






Gürültü
Titreşim
Aydınlatma
Termal Konfor

Fiziksel Etmenler
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T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

Gürültü
TS EN ISO 9612
TS 2607 ISO 1999
GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

 Maruziyet sınır değerleri
(LEX,8h=87 dB(A) ve Ptepe=200 Pai [140 dB(C)])
(i): re: 20 µPa

 En yüksek maruziyet eylem değerleri
(LEX,8h=85 dB(A) ve Ptepe=140 Paii [137 dB(C)])
(ii): re: 20 µPa

 En düşük maruziyet eylem değerleri
(LEX,8h=80 dB(A) ve Ptepe=112 Paiii [135 dB(C)])
(iii): re: 20 µPa

o
o

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların
koruyucu etkisi de dikkate alınır.
Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
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GÜRÜLTÜ

Gürültü Kaynakları
İnşaat sektöründe gürültüye sebep olan birçok iş bulunmaktadır. Bu durum, çalışanların sadece kendi
işlerinden kaynaklanan gürültüye değil, çalışma alanında yapılan diğer işlerden kaynaklanan gürültüye
de maruz kaldığını göstermektedir.
Temel gürültü kaynakları:






Darbeli araçlar (kırıcı, kazıcı, buldozer vb.),
Mekanik el aletleri (çekiç, nacak, keser, testere vb.),
Elektrikli el aletleri (matkap, vidalama, zımba vb.),
Patlayıcılar,
Basınçlı havayla çalışan ekipman.

GÜRÜLTÜ

Kovalı kazıcı 88 dB(A)

Arka kovalı kazıcı 86,5 dB(A)

Buldozer 96 dB(A)

Silindir 90 dB(A)

Vinç 100 dB(A)

Havalı Kırıcı 106 dB(A)

GÜRÜLTÜ

Hidrolik Kırıcı 95,5 dB(A)

Basınçlı Hava Üfleyici 104 dB(A)

Elektrikli matkap 102 dB(A)

Motorlu testere 88,5 dB(A)

GÜRÜLTÜ

Sağlık Etkileri
Gürültüye maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi gruplara ayrılabilir:








İşitme bozukluğu,
Stres kaynaklı sağlık etkileri (hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar),
Psikososyal etkileri (rahatsızlık, psikososyal refah üzerindeki etki),
Uyku bozukluğu,
Çalışma performansına etkileri,
Konuşma karışması.

Sağlıklı kulakları olan kişilerde, 90 dB(A)’da günlük gürültü maruziyet düzeyi süresi 6 yılı, 87 dB(A)’da 10 yılı
ve 85 dB(A)’da 15 yılı aşmazsa genellikle gürültü-ilişkili işitme hasarının oluşmayacağı varsayılabilir.
Gürültü düzeyleri daha yüksek ya da maruziyet süresi daha uzun olmamasına rağmen işitme hasarı oluşursa,
işyeri hekimi hasar nedenlerini bulmak amacıyla bir anamnez almalıdır*.

Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), 2011, Ankara.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması*











Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,
İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,
İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin
verilmesi,
Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle
azaltılması,
Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,
Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,
Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi.
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GÜRÜLTÜ

Gürültü Azaltıcı Önlemler (1)

Tipik ses seviyesi 95-102 dB (A) (operatör konumunda ses kontrol
kabinsiz)
90 – 100 dB(A)
Egzoz sistemi değişimi
Gürültü kontrol kabini eklenmesi (klima açık)

82 – 90 dB(A)

Tipik ses seviyesi 91-97 dB(A) (operatör konumunda)
84 dişli
97 dB(A)
350 mm çaplı
108 dişli
91 dB(A)
94 dB(A) (standart)
350 mm çaplı
20 dişli
84 dB(A) (sönümleyicili)

GÜRÜLTÜ

Gürültü Azaltıcı Önlemler (2)

GÜRÜLTÜ

Kulak Koruyucular

KKD Çıkarılmasının Etkisi
Koruyucu

dB(A) için

dB(C) için

Çıkarılan Süre
(1 saatte)

Azalma (dB)
(25 dB’den)

0 dakika

0

1 dakika

17

5 dakika

11

10 dakika

8

30 dakika

3

Örnek:

60 dakika

0

Zaman Ağırlıklı Ortalama (ZAOD) (TWA) = 98 dB(A)
Kulak Tıkacı NRR = 29 dB
Tahmini Maruziyet = 98 – [(29)(0.5)-3] = 86.5 dB(A)
GÜRÜLTÜ

Kulak koruyucularından tam fayda elde etmek için sürekli kullanılmalıdırlar.

Kulak Tıkacı

Leq – NRR (0.5) -3 = xx dB(A) Leq – NRR (0.5) -3 = xx dB(C)

Kulaklık

Leq – NRR (0.7) -3 = xx dB(A) Leq – NRR (0.7) -3 = xx dB(C)

*NRR (noise reduction rating)

Gürültü Dozimetreleri ve Ses Seviye Ölçüm Cihazları
GÜRÜLTÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

Titreşim
El Kol: TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Bütün Vücut: TS EN 1032 + A1
TS ISO 2631-1
TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk
oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim*.
El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk
oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim*.

El-kol titreşimi

Tüm vücut titreşimi

Kasların, tendonların, eklemlerin ve kemiklerin değişimine ve
hatta sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. Bu etkilere
topluca El-Kol Titreşim Sendromu denir.

•

•
•
•
•

•
•
•

Bir veya daha fazla parmağın beyazlaması;
Parmaklarda karıncalanma hissi ve duyu kaybı;
Kavrama gücü kaybı
Bilek ve parmaklarda kemik kistleri.

•

Bel ağrısı gibi sağlık etkilerine neden olur veya
şiddetlendirir.
Kemik ve disklerde hafif akut hasara neden
olabilir.
Görme veya denge bozulmasına,
Sindirim problemlerine,
Kalp koşullarında ve solunum ve endokrin
sistemde değişikliklere neden olabilir...

*22 Ağustos 2013 Tarihli, 28743 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’ Madde 4.

TİTREŞİM

Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması*
 Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun
iş ekipmanını seçmek,
 Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan
titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak,
 İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak,
 İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek,
 Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara
gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
 Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
 Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
 Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.
Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük
maruziyet eylem değeri
(m/s2)

maruziyet sınır değeri
(m/s2)

El-Kol Titreşimi

2,5

5,0

Tüm Vücut Titreşimi

0,5

1,15

Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer.
Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değer.
*22 Ağustos 2013 Tarihli, 28743 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’ Madde 4 – 5 – 6

TİTREŞİM

Hiçbir koşul altında maruziyet sınır değeri aşılmamalıdır.
Eğer aşılırsa, işveren maruziyeti sınır değerin altına düşürmek için acil önlem almakla yükümlüdür.
Süspansiyon koltukları

Titreşim önleyici eldivenler

Titreşim önleyici saplar

otomatik dengeleyiciler

TİTREŞİM

Titreşim önleyici yaylar

TİTREŞİM

Titreşim önleyici kauçuk levhalar
TİTREŞİM

Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçüm Cihazları
TİTREŞİM

Ölçüm
TİTREŞİM

Ölçüm
TİTREŞİM

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

Aydınlatma
COHSR-928-1-IPG-039
TS EN 12464-1
TS EN 12464-2

 İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı
nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla
uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 124641.2011: 2012; standartları esas alınır*.
 Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak
türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.
 Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli
aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

Aydınlatma Şiddeti (Illuminance): Bir yüzeye düşen ışık miktarına aydınlatma şiddeti denir.

Lüks
Aydınlatma şiddetinin birimi lüks’tür. 1 metre yarıçaplı bir kürenin merkezinde bulunan, 1 candela
şiddetindeki ışık kaynağının 1 metrekarelik küre yüzeyinde oluşturduğu aydınlanma şiddetidir.
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AYDINLATMA

Gün ışığının tüm işyerlerinde ve tüm zamanlarda yeterli miktarda olmaması nedeniyle işyerlerindeki
aydınlatmanın uygun olarak seçilmiş yapay ışık ile desteklenmesi gerekmektedir.
İş Kazaları
Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyinin raporuna göre kötü aydınlatma tüm iş kazalarının %5’inin
sebebidir ve bu oran kötü aydınlatmadan kaynaklanan göz yorgunluğu ile birlikte değerlendirildiğinde iş
kazalarının %20’sine ulaşmaktadır

Verimlilik
Yapılan bir çalışmada başlangıçta 100 lüksten az aydınlatma şiddetine sahip 15 işyerinde aydınlatma
şiddetindeki artış sonucunda verimlilikte %4 - %35 oranında artış gözlenmiştir. Çalışanların en çok
tercih ettiği aydınlatma şiddeti değeri 400-850 lüks arasındadır.

AYDINLATMA

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması*

 Güvenli çalışma şartlarının sağlanması için doğal ışığın yeterli
olmadığı yerlerde, uygunsa seyyar ışıklandırma da dâhil olmak
üzere, her işyerine ve bir çalışanın geçmesi gerekebilecek saha
üzerindeki her yere uygun ve münasip ışıklandırma sağlanmalı,
 Uygun olan hallerde suni ışıklandırma parlamamalı veya zarar
verici gölgeler oluşturmamalı,
 Tehlikeyi önlemek gereken yerlerde kaza ile kırılmalara karşı
uygun korumalar ile lambalar koruma altına alınmalı,
 Elektrik ışıklandırma ekipmanının kabloları uygun büyüklükte ve
özelliklere sahip olmalı; ve inşaat işlemlerindeki ciddi şartlara
karşı mekanik açıdan dayanıklı olmalıdır.

AYDINLATMA

STANDARTLAR & METODLAR






TS EN 12464-1:2013 - ‘Kapalı çalışma alanları’
TS EN 12464-2:2014 - ‘Bina dışı iş yerleri’
TS EN 12665:2011 - ‘Temel tarifler ve kriterler’
ISO 8995-1:2002 - ‘Indoor’
ISO 8995-3:2006 - ‘Outdoor’

 COHSR-928-1-IPG-039

REFERANS
DEĞERLER

METOT

31
AYDINLATMA

Örnek Aydınlatma Değerleri
Açık Çalışma Alanlarında Genel Dolaşım Alanları*
lüks
5

ALAN
Yayalara özel yürüme yolları
Bisikletler, kamyonlar ve kazı makinesi gibi yavaş hareket eden
taşıtlar için trafik alanları (en fazla 10 km/h)
Düzenli taşıt trafiği (en fazla 40 km/h)
Yaya geçitleri, taşıt kavşakları, indirme ve bindirme noktaları

10
20
50
* TS EN 12464

İnşaat Alanları*
ALAN
Temizleme, kazı ve yükleme alanları
Yapım alanları, drenaj boruları, montaj işleri, ulaşım işleri, yardımcı
işler ve depolama işleri
Kaba inşaat eleman montajı, hafif takviye çalışması, tahta kalıp ve
kaba inşaat montajı, elektrik borulama ve kablolama
Eleman birleştirme, elektrik ihtiyaçları, makine ve boru montajları

lüks
20
50

100
200

* TS EN 12464

AYDINLATMA

En sık kullanılan geçici aydınlatma sistemleri (gece çalışmasında):

Taşınabilir aydınlatma kuleleri

Balon aydınlatma

Ekipmana takılabilen aydınlatmalar

AYDINLATMA

Aydınlatma Ölçüm Cihazları
AYDINLATMA
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Termal Konfor
TS EN ISO 7730 (PMV-PPD)
TS EN 27243 (WBGT)

Termal Konfor bir zihin durumudur;
Termal çevreyle olan memnuniyetini ifade eder ve öznel değerlendirme ile
değerlendirilir.*

* ASHRAE 55

TERMAL KONFOR

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması*

 İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik
durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma
şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri,
duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli
sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve
kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor
şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.
 Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu
durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu
tedbirler alınır.
 İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz
etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır*.

*17 Temmuz 2013 Tarihli, 28710 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ Madde 19-20-21

TERMAL KONFOR

TERMAL KONFOR

Metabolik Oran (Met)
 Bazal metabolizma ve yapılan iş sonucu ortaya çıkan ısı
enerjisinin birim yüzeye oranıdır. Birimi met yada W/𝑚2
olarak ifade edilir.
• Geleneksel olarak, metabolizma hızı Met (1 Met = 58.15
W/𝑚2 ) cinsinden ölçülür.
• Normal bir yetişkin 1.7 m2'lik bir yüzey alanına sahiptir ve 1
Met’lik aktivite seviyesine sahip olan termal konforda olan
bir kişi yaklaşık 100 W'lık bir ısı kaybına sahip olacaktır.

Metabolik Oran Tahmini:
1. TS EN ISO 8996 “Termal Çevre Ergonomisi-Metabolik Hızın Tayini ”,
2. TS EN ISO 7730 standardı EK-B’den alınan Çizelge 1.
TERMAL KONFOR

Kıyafet Katsayısı (clo)
 Kıyafetin ısı transferine karşı direnci Clo birimi ile ifade edilir.
Kıyafetler vücudun ısı kaybını azaltır. Bu nedenle kıyafetler yalıtım
değerlerine göre sınıflandırılır. Birimi clo’dur. (1 clo = 0.155 m2°C/W).

Clo ölçeği; çıplak bir kişinin Clo değerinin 0.0 olduğu ve tipik bir iş
kıyafeti giyen birinin clo değerinin 1.0 olacağı şekilde tasarlanmıştır.

Kıyafet Katsayısı Tahmini
1. TS EN ISO 9920 “ Isıl çevrenin ergonomisi - Bir giyecek takımının ısıl yalıtımının ve
buharlaşma direncinin tahmin edilmesi”,
1. TS EN ISO 7730 standardı EK-C’den alınan Tablo C.1.
TERMAL KONFOR

Neler Ölçülmeli?
Termal iç mekan iklimi ölçülürken; çalışanın oda sıcaklığını hissetmediği vücuttan enerji kaybını
hissettiğini hatırlamak önemlidir. Bunlar;
𝑡𝑎
𝑡𝑟
𝑣𝑎
𝑝𝑎

sıcaklık (°C)
ortalama radyan sıcaklık (°C)
hava hızı (m/s)
nem (%)

Bu parametrelerin enerji kaybı üzerindeki etkisi eşit değildir bu nedenden bunlardan sadece birini
ölçmek yeterli değildir.

TERMAL KONFOR

PMV Ölçeği (Predicted Mean Vote) (Tahmin Edilen Ortalama Oy) (Ilıman Ortamlar İçin)
Bir iş yerindeki termal konfor mükemmel değilse, mükemmelden ne kadar uzaktır? veya makul termal
konfor sağlamak için sıcaklık ve nem oranını hangi sınırlar içinde tutmalıyız? Bu soruların cevapları
PMV endeksinden (Tahmini Ortalama Oy) elde edilebilir. PMV indeksi belirli bir çevredeki bir grup
insanın öznel değerlendirmelerinin ortalama değerini öngörür.
+3

Sıcak

+2

Ilık

+1

Hafif ılık

0

Nötr

-1

Hafif Serin

-2

Serin

-3

Soğuk

PMV ölçeği, -3 (soğuk) ile +3 (sıcak) arasında değişen ve
0 termal olarak nötr hissi temsil eden yedi noktalı bir
termal duyarlılık ölçeğidir.

Yedi noktalı termal duyarlılık skalası

TERMAL KONFOR

PPD Ölçeği (Predicted Percentage Dissatisfied) (Tahmin Edilen Yüzde Memnuniyetsizlik) (Ilıman Ortamlar İçin)
PMV endeksi 0 olduğunda bile, sıcaklık seviyesinden memnun olmayan bazı kişiler olacaktır.
Hepsinin aynı şekilde giyindikleri ve aynı seviyede etkinliğe sahip oldukları gerçeğine bakılmaksızın,
konfor değerlendirmesi kişiden kişiye farklıdır.
Belli bir termal ortamda kaç kişiden memnun olmadığını tahmin etmek için, PPD indeksi bulunmaktadır.

TERMAL KONFOR

PMV ve PPD Ölçekleri

TERMAL KONFOR

WBGT İndeksi (Wet Bulb Globe Temperature) (Yaş-hazne küre sıcaklığı) (Sıcak Ortamlar)
Yaş-hazne küre sıcaklığı (WBGT) indeksi, bir kişinin maruz kaldığı ısı baskısını gösteren deneysel
indekslerden birisidir. İnsan ve ortam arasındaki ısı değişim analizine bağlı olarak termal baskıyı tahmin eder.
WBGT indeksinin belirlenebilmesi için PMV indeksinin +2’den büyük +3’den küçük olarak ölçülmüş olması
gerekir.
o

Güneş yükü alan dış ortamlar:

WBGTOUT = 0,7Tnw + 0,2Tg + 0,1Ta

o

Güneş yükü almayan ortamlar:

WBGTIN = 0,7Tnw + 0,3Tg

WBGT İndeksi Hesaplanırken;
•
•
•

Islak Termometre Sıcaklığı (Tnw),
Radyan (küre) Sıcaklığı (Tg)
Kuru Termometre Sıcaklığı (Ta) kullanılır.
TERMAL KONFOR

TERMAL KONFOR
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