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Genel Bilgiler

➢Işık Akısı (Lümen)

➢Işık Şiddeti (kandela)

➢Aydınlanma Şiddeti (Iüx): Bir yüzeye düşen ışık miktarı

Işık Tayfı



İş Hijyeni Aydınlatma

●Çalışma ortamının aydınlatması

●Bilgilerin %85'i görme duyusu aracılığıyla elde edilir

●Uygun aydınlatma ile tehlikenin erken ve kolay farkedilmesi sağlanır

●Yetersiz aydınlatmanın sonuçları :

➢Stroboskobik etki sonucu baş ağrısı ve genel göz rahatsızlıkları

➢Parlama veya yansıma sebebiyle bozuk vücut pozisyonu sonucu 

boyun,omuz ve bel ağrıları

➢Bir nesnenin konumu, şekli veya hızının yanlış değerlendirilmesi sonucu 

kaza ve yaralanmaların meydana gelmesi

➢Üretkenliğin ve verimin azalması

➢Göz yorgunluğu, migren ve baş ağrıları

konsantrasyon kaybı



Aydınlatma Seviyesinin Belirlenmesi

 Risk değerlendirmesi

 Aydınlatmanın uygun olmadığı noktaların belirlenmesi

 Aydınlatma seviyesinin belirlenmesi

 Ölçümler uygun cihazlar

 Doğru ölçüm stratejisi

 Maruziyetin değerlendirilmesi

 TS EN 12464-1/2

Işık ve ışıklandırma – Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması



Doğru – Uygun  Aydınlatma

➢Yüksek Aydınlatma Seviyesi

➢Güvenli çalışma ortamı sağlayan

➢Yapılan işin niteliğine uygun

➢Yansıma ve parlamalar oluşturmayan

➢Uygun kontrast seviyesinde

➢Doğru renklendirme sağlayan

➢Çalışma ortamında gölgeler oluşturmayan

➢Titreme ve stroskobik etki oluşturmayan

➢Çalışanların özel durumlarına karşı uyum sağlayan



Doğru – Uygun  Aydınlatma

➢Doğal aydınlatma  / Gün ışığı kullanılmalıdır

➢Tasarım aşamasında veya yenileme süreçlerinde değerlendirilmelidir

➢Duvar renkleri açık renk seçilmelidir

➢Parlama ve yansıma yapması önlenmelidir



➢Yapay Aydınlatma

Doğru – Uygun  Aydınlatma

Genel Aydınlatma

Genel / Bölgesel Aydınlatma

Bölgesel Aydınlatma



➢Parlama ve yansıma olmamalıdır

Doğru – Uygun  Aydınlatma

➢Aydınlatma açısı doğru belirlenmeli

➢Parlak ve cilalanmış yüzeyler mat boya ile boyanmalıdır

➢Yüksekliğin ayarlanması ve direkt aydınlatma yerleşimlerinin iyi planlanması gerekmektedir



➢Titreme olmamalıdır

➢Aydınlatmaların düzenli bakım ve temizliklerinin yapılmalı

➢Kablo bağlantılarının ve yalıtımlarının güvenliği sağlanmalı

➢Eklemelerin aynı özellikte olmasına dikkat edilmeli

Doğru – Uygun  Aydınlatma

➢Çalışma ortamında gölge oluşturmamalıdır

➢Aydınlatmanın yeri veya çalışma alanı gölge oluşturmayacak şekilde belirlenmelidir

➢Bölgesel aydınlatmalar kullanılmalıdır



➢Aydınlatma tipi renkleri doğru gösterek şekilde belirlenmelidir

➢Kontrast ayarı çalışmayı zora sokmayacak şekilde ayarlanmalıdır

➢Sabit aydınlatmanın olmadığı yerlerde portatif aydınlatmaların 

temin edilmesi gerekmektedir

➢Acil çıkış yolları ve kapılarda gerekli aydınlatma sağlanmalı 

ve yedek aydınlatma sistemi kurulmalıdır.

➢Trafik yolları ve geçiş yollarının yeterince aydınlatılması gerekmektedir

Doğru – Uygun  Aydınlatma



İSGÜM – Aydınlatma

➢Proje kapsamında aydınlatma ölçümleri

➢Türkiye genelinde 127 yetkili laboratuvar

➢Laboratuvarların yetkilendirilmesi

➢Laboratuvar perosnellerinin eğitilmesi

➢Laboratuvar faaliyetlerinin denetlenmesi



İÇERİK

●Elektromanyetik alan

●Maruziyet Kaynakları

●Sağlık Etkileri

●Maruziyetin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

●Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

●Örnek İşyeri Uygulamaları

Elektromanyetik Alan



Elektromanyetik Dalga

Düşük Frekans

Yüksek Frekans

• (E) Elektrik Alan Şiddeti (V/m)

• (H) Manyetik Alan Şiddeti (A/m)

• (B) Manyetik Akı Yoğunluğu - Tesla (T)

• (S) Güç Yoğunluğu  (W/)

• Statik elektrik/manyetik alan
• Zamanla değişen elektrik,manyetik,elektromanyetik alanlar



 Elektrikle çalışan cihazlar
 Üretim süreçleri
 Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri
 Haberleşme- iletişim

 Tıbbi Uygulamalar
 Enerji Üretimi , İletimi , Dağıtımı
 Tv ve Radyo Yayınları
 Güvenlik

Maruziyet Kaynakları



Sağlık Etkileri

➢ Elektromanyetik alanın frekansına ve yoğunluğuna bağlı

➢ Doğrudan etkiler  / Dolaylı etkiler

➢ Termal etkiler ➢ Termal olmayan etkiler

● Maruziyet süresince etki devam eder,

● maruziyet sona erdiğinde etkisi azalır.

● Elektromanyetik alanın uzun süreli sağlık etkisi

● tespit edilmemiştir.

IARC – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

2B - İnsanlar için kanserojen olabilir (2011)

(Cep Telefonu - Radyo frekansı dalgalarının)  



Sağlık Etkileri

Doğrudan etkiler

Dolaylı etkiler
● Diğer cihazlar ile girişim

● Kalp pili veya defibrilatör gibi aktif implante cihazlar ile girişim

● İnsülin pompaları ile girişim

● Yapay eklemler, pimler, tel veya metal plakalar gibi

● pasif implantları etkiler

● Güçlü statik manyetik alan içerisinde bulunan ferromanyetik

● ciismlerin fırlaması

● Yanıcı ve patlayıcı maddelerin etkilenmesi, patlatıcıların istemsiz çalıştırılması

● İndülenen enerjinin temas akımları ile iletilmesi sonucu şok veya yanıklara sebep olması



Maruziyetin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 Risk değerlendirmesi

 Maruziyet kaynaklarının belirlenmesi

 Maruziyet seviyesinin belirlenmesi

 Maruziyetin değerlendirilmesi

● Ölçüm

● Üretici Bilgileri ● Hesaplama

➢ Kaynağın çalışma frekansı belirlenir

➢ (Frekans analizi)

➢ Uygun cihaz seçimi yapılır

➢ Cihaz etkileşimlerine dikkat edilir

TS EN 50413 – Ölçüm Standardı

2013/35/EU  - Avrupa Konsey Direktifi

ICNIRP – İyonlaştırıcı olmayan Radyasyondan

Korunma Komitesi 

➢ Koruyucu ve Önleyici Tedbirler



Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

➢ Ekranlama (Faraday Kafesi) ➢ Aktif ekranlama



Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

İki elle kontrol cihazı

➢ Cihazdan uzaklaşma
➢ Doğru pozisyonda ve şekilde

➢ çalışmanın sağlanması



Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Sabit bariyerler

Kilitleme

Geçici bariyerler

➢ Maruziyet alanına girişlerin engellenmesi

➢ Uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi



Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

➢ Risk değerlendirmesi ve maruziyet hakkında

çalışanların bilgilendirilmesi

➢ Çalışanlara maruziyeti önleme ve azaltma konusunda

eğitim verilmesi

➢ Manyetik alan içerisinde hareketin kısıtlanması

➢ Düzenli bakım-onarım faaliyetlerinin yapılması

➢ Kişisel koruyucu donanımların kullanılması



OFİS ORTAMI

●Küçük-orta ölçekli işyerleri
●3 farklı sektör
●Gerçekte yapılmış çalışma - değerlendirmeler

ÖRNEK İŞYERİ UYGULAMALARI

İşyeri : Orta ölçekli mühendislik firma Ofisi
Maruziyet kaynakları :

●Bilgisayarlar, telefonlar ●Ağ sunucusu (server) ●RFID kapı kilitleri



Risk Değerlendirmesi

●Bilgisayar

●Ağ sunucusu, UPS, Ağ kablo tesisatı

●Elektrik tesisatı

●Fotokopi makinesi

●Su ısıtıcısı, buzdolabı, mikrodalga fırın

●Dizüstü bilgisayar

●Kablosuz telefon, cep telefonu

●Kablosuz erişim çoklayıcı

●RFID güvenlik kilitleri

Çalışanlar için düşük riskli Aktif tıbbi cihazı olan çalışanlar için değerlendirme gerekli

Uygulanan önlemler : Mikrodalga fırın için düzenli bakım çalışmaları

Yeni belirlenen önlemler :

●Aktif tıbbi cihazı olan çalışanlar için değerlendirme yapılmalı

●Yeni alınan cihazlar için değerlendirme yapılmalı



SAĞLIK SEKTÖRÜ

İşyeri : Hastanenin medikal fizik bölümü

Maruziyet kaynakları : Tedavi, görüntüleme, tanı amaçlı kullanılan cihazlar

●Trasnkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)

●Elektrocerrahi birimler

●Kısa dalga diatermi cihazı



Risk Değerlendirmesi

Elektrocerrahi birimler:

●Kesme işlemi sırasında pıhtılaştırma işleminden daha fazla EMA üretiliyor

Ölçüm Sonuçları

●Kesme işlemi frekansı : 391 kHz

●Cihaza 1 cm mesafede iken maruziyet eylem değerinin %7'si

●Manyetik alan maruziyeti eylem ve sınır değerlerinin altında

Manyetik Alan Ölçüm Sonuçları

Kabloya olan 

uzaklık (cm)

Manyetik 

Alan Şiddeti 

(A/m)

Manyetik 

Alan Şiddeti 

(A/m)

Sınır Değer 

Yüzdesi (%)

10 0,64 0,81 34

20 0,53 0,67 29

50 0,26 0,33 14

100 0,09 0,05 4,7



Elektrik Alan Ölçüm Sonuçları

Kabloya olan 

uzaklık (cm)

Elektrik Alan 

Şiddeti (V/m)

Sınır Değer 

Yüzdesi (%)

10 116 133

20 92,5 106

50 48,5 55,8

100 11,9 13,7

●Elektrik alan maruiyeti, 20 cm kadar mesafede sınır değerin üstünde

İndüklenen Elektrik Alan

Doku Elektrik Alan 

mV/m

Sınır Değer 

Yüzdesi (%)

Kemik 628 0,60

Yağ 493 0,47

Deri 461 0,44

Beyin 146 0,14

Omurilik 275 0,26

Retina 103 0,10

Elektrocerrahi birimler elektrik alan ölçümleri:



İndüklenen elektrik alan Hesaplanan SAR değerleri

Elektrocerrahi birimler

TMS Cihazı

İndüklenen elektrik alan  (30 cm)
İndüklenen elektrik alan  (15 cm)



TMS Cihazı

İndüklenen Elektrik Alan

Cihaza .Olan 

Uzaklık (cm)

İndüklenen 

Elektrik Alan 

(V/m)

Sınır Değer

(V/m)

30 265 (bone) 1,1

15 393 (bone) 1,1

●TMS cihazı maksimum güçte çalıştırılarak ölçümler alınmış

Risk değerlendirmesine göre yeni belirlenen önlemler :

Elektrocerrahi cihaz:

●Çalışanlara, cihaz ile aktif implantlar arasında etkileşim olabileceğinin ve herhangi

bir durumun rapor edilmesi gerektiğinin bildirilmesi

●Cihazın diğer hassas tıbbi cihazları etkileyebileceğinin bildirilmesi

●Çalışanlara, cihazın mümkün olduğunca uzaktan kullanılması gerektiğinin bildirilmesi



Risk değerlendirmesine göre yeni belirlenen önlemler :

TMS cihazı:

● Aktif implantı olan çalışnlar ile hamile çalışanların cihaz ile çalışmaları veya cihaz

çalışırken yakınında bulunmaları yasaklanmalıdır

●Aktik implantı olan hastalar tedavi edilmemelidir

●Güvenlik ve uyarı işaretleri yerleştirilmelidir

●Mümkünse operatörün cihazı uzaktan kontrol etmesi gerekir

●Mümkün değilse, cihazın uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak sistemin temin

edilmesi gerekmektedir.



OTOMOTİV

İşyeri : Kaporta ve şase tamircisi

Maruziyet kaynakları : El tipi nokta kaynak makineleri, indüksiyon sısıtıcılar

• El tipi nokta kaynak makinesi
• El tipi indüksiyon ısıtıcı



C Tipi el nokta

kaynak makinesi

7500 A – 12000 A

2kHz

X Tipi el nokta

kaynak makinesi

7500 A – 12000 A

50/60 Hz

El tipi indüksiyon

Isıtıcı

1 kW - 17 kHz

4 kW - 17 kHz

El tipi indüksiyon

Isıtıcı

10 kW- 40 kHz

Ölçüm Sonuçları

 12 cm'ye kadar sınır değerin üzerinde  32 cm'ye kadar sınır değerin üzerinde



Risk değerlendirmesine göre yeni belirlenen önlemler :

• Çalışanların cihazlara ve kablolarına olabildiğince uzak çalışmaları için

cihazı sabit tutacak ekipman alınması

• Çalışanlar için uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi

• Aktik implantı olanlar, hamile çalışanlar veya diğer özel politika gerektiren

çalışanlar için uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi

• Çalışanlara maruziyet nasıl en aza indirebilecekleri hakkında ve

risk değerlendirmesi sonuçları ile ilgili eğitimlerin verilmesi

• Risk değerlendirmesi çalışmasının düzenli olarak yenilenmesi



➢Türkiye genelinde 9 aktif çalışan yetkili laboratuvar

➢Laboratuvarların yetkilendirilmesi

➢Laboratuvar personellerinin eğitilmesi

➢Laboratuvar faaliyetlerinin denetlenmesi

➢Mevzuat çalışması (İSGGM)

İSGÜM – Elektromanyetik Alan



TEŞEKKÜRLER
selim.cal@ailevecalisma.gov.tr


