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Bugün neler solumuş olabiliriz ? 
 

1-Bakteriyel enfeksiyonlara,alerjik reaksiyonlara ve nezle, su çiçeği gibi virütik hastalıklarla 

kirlenmiş havada bulunan ve havalandırma sistemi ile iç ortama yayılan mikroorganizmalar. 
  

2- Toz ve duman gibi solunabilir partiküller. 
 

3-Yapı malzemeleri, tekstil, iç döşemeler,ofis ekipmanları ve temizleme malzemeleri hazırlamak 

ve üretmek için kullanılan kimyasalların oda sıcaklığında buharlaşması neticesinde oluşan uçucu 

organik bileşenler.  
  

4-Fotokopilerden ve lazer yazıcılardan yayılan ozon,duman ve egzost ürünlerinden karbon 

monoksitin gözlerde ve boğazda yanmaya neden olabilen kirletici gazlar, 
  

5-Polenler,toz partikülleri ve küf sporları. Bunlar burun akıntısı ve kaşınmadan ağır kızarıklık ve 

astıma kadar çeşitli reaksiyonlara sebep olabilirler.  
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HAVALANDIRMA: Çeşitli sebeplerle niteliği bozulan havanın yeni ve temiz hava 

ile değiştirilmesidir. 
 

İKLİMLENDİRME :Kapalı bir ortamdaki havanın sıcaklık,nem,temizlik ve hava 

hareketini şartlandırarak insan sağlığına ve konforuna en uygun seviyede tutma 

işlemidir. 
 

TERMAL KONFOR : Çalışma ortamında çalışanların büyük çoğunluğunun ısı 

nem,hava akımı gibi iklim şartları açısından gerek bedensel ve gerekse zihinsel 

faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde olmasıdır. 
 

TOZ : Büyüklükleri 300 mikron ve daha küçük olan ,kimyasal özellikleri kendisini 

oluşturan maddenin yapısına benzeyen,uzunca bir süre havada asılı duran 

maddeciklerdir. 
 

TEMİZ HAVA : %20.93 Oksijen(02),%79.04 Azot ve %0.03 karbondioksit (CO2) vd. 

İçeren havadır. 
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HAVALANDIRMA : 
 

İnsanların ömrünün büyük bir çoğunluğunu geçirdiği kapalı hacimlerde konfor şartlarının 

sağlanması için en basit işlem havalandırmadır. 
 

Kapalı bölümde bulunan canlıların solunum,ısı yayma,terleme veya diğer  sebepleri ile 

,çalışma sahalarında çıkan zararlı tozlar,gazlar ve kokular nedeni ile ortam havası 

kirlenmektedir. 
 

Kapı ve pencerelerin açılması,ortamda bulunan kirli havanın dışarı egzost edilmesi veya 

içeri kontrolsüzce temiz hava basılması havalandırma olarak algılanmamalıdır.Gerçek bir 

havalandırma aspiratör ve vantilatörlerin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. 
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Yapılarda ve Endüstride oluşan duman ve tozlar aşağıdaki zararlıları içerir : 

-Solventler, 

-Kaynak Dumanları, 

-Partiküller, 

-Egzost Dumanları, 

-Lehim Dumanı, 

-Kimyasallar,sıvılar. 

Ortam Havasının Kirlenme Sebepleri : 

-Boyalar ve halılar,kıyafetler ve bakım ürünlerinin havaya yaydığı organik bileşikler, 

-Havalandırma sistemi içinde dolaşan duman, 

-Kanserojen madde içeren haşare ilaçları, 

-Dış ortamdan taze hava ile gelen kirli hava, 

-Açık havaya doğrudan erişimi önleyen sızdırmaz camlar, 

-Kanserojen madde içeren kimyasal temizlik maddeleri, 

-Ozon yayan fotokopi ve yazıcılar, 

-Lavabolar,  

-Bina onarımında kullanılan boya gazları ve toz. 
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Kirli İç Ortam Havasının Sonuçları : 
  

1-Hastalık ve Rahatsızlık, 
 

2-Öğrenme ve üretkenlik kaybı, 
 

3-Aşırı Sağlık Harcaması, 
 

4-Şirketler ve Binalar için Olumsuz Tanıtım, 
 

5-İşveren ve Çalışanlar arasında Güvensizlik,  

 

İç  Ortam Havası Nasıl İyileştirebilir ? 
  

1-İç ortam havasını kirleten sebepler belirlenerek kaynağında giderilir. 

2-Diş ortam havası ile yeterli bir havalandırma sağlanır. 

3-Kapalı hacimde bulunan kişi sayısı standartlara göre belirlenir. 

4-Hava temizleme sisteminin özellikleri incelenerek uygun çalışması sağlanır. 

5-Çalışanlar,yönetim ve bakım servisi hava kalitesinin sorunları hakkında eğitilir. 

 

6 2.İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLıĞı ZIRVESI 14 OCAK 2017 YEŞILKÖY İSTANBUL 



İklimlendirmenin Uygulama Alanı Genel Olarak 3 Temel Gurupta Toplanır : 
  

1.Konfor Amaçlı Uygulamalar : 

      -Konutlar (ev,apartman,villa) 

   -İşYerleri (Mağaza,Dükkanlar, Pastahaneler, Lokantalar, Eğlence Yerleri) 

   -Halka Hizmet veren Bürolar (PTT, Bankalar, Havaalanı Yolcu Salonları, Devlet Daireleri 

   -Gösteri Merkezleri (Sinema,Tiyatro, vd.) 

   -Okullar, Sağlık Hizmetleri veren Kurum ve Kuruluşlar, 

   -Toplu Taşıma Araçları (Otobüs,Tren, uçak, gemi) 

   -Otel ve Moteller 
  

2.Hassas Cihaz ve Makinaların Kullanıldığı Alanlar: 

   -Laboratuarlar, 

   -Makine ve Cihaz Test Odaları, 

   -Ameliyathaneler, 

   -Hassas Alet imalat ve Kalibrasyon Odaları, 
  

3.Endüstriyel Uygulamaların Yapıldığı Yerler: 

   -Zirai Maddelerin Kurutulması ve Depolanması, 

   -Matbaa ve Basım İşlerinin Yapıldığı Yerler, 

   -Canlı Hayvanların Yetiştirildiği Yerler, 

   -Seralar, 

   -Mantar Çiftlikler, 
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HAVALANDIRMA ÇEŞİTLERİ : 
1-Genel Havalandırma 

Üretim sırasında ortaya çıkan kirli havanın kaynağına doğru yönlendirilmiş temiz hava akımı ile çalışma ortamına 

dağıtarak yoğunluğunu düşürmek ve ters yöndeki veya tavandaki emme ağızlarından emerek dışarıya atmak 

işlemidir.. 
 

2-Lokal Havalandırma 

Endüstriyel lokal egzoz havalandırma sistemleri parçacık halindeki maddeler ( toz, duman fiberler) de dahil olmak 

üzere buharlar ile güvensiz sağlıksız ve istenmeyen bir atmosfer oluşturan gazları toplayıp ortamdan atar. Egzoz 

sistemleri ayrıca kullanılabilir malzemeyi korurken, fabrikanın temiz düzenli olmasını sağlaması yanında aşırı ısı ve 

nemi de atar. 

Elle yapılan bir çok işlemde hava kirleticileri kaynağından yakalamak, iş görenin solunum bölgesi sınır değer 

gereklerini karşılamanın tek yoludur. 

Lokal havalandırma aynı zamanda genel havalandırma için gerekli olan temiz havaya daha az gereksinim duyulmasını 

sağlar.  
 

Lokal havalandırma sistemi 5 temel elemanı bulunmaktadır. 

1.Davlumbaz 

2.Kanal sistemi 

3.Toz Tutma elemanı 

4.Fan 

5.Egzost Bacaları 
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HAVALANDIRMA  YÖNTEMLERİ : 
 

1- Doğal Havalandırma : Ortamda mekanik bir alet kullanılmadan sıcaklık farkları,rüzgar esintisi veya 

havalandırma boşluklarından hava akıntısı oluşarak havalandırma yapılmasıdır.  

Kirlenme seviyesinin düşük olduğu ortamlarda tercih edilir ve ses gibi yan etkileri yoktur.  
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2-Mekanik  (Cebri) Havalandırma : Havalandırma işleminin aspiratör ve/veya fanlarla cebri olarak 

yapılmasıdır. 
 

Genel olarak 3 ayrı uygulama mevcuttur : 
 

1-Mekanik Girişli Doğal Çıkış :Ortama fanlarla hava basılır.Kirli hava basınçla kapı ve pencerelerin 

aralıklarından dışarı kaçar. 
 

2-Doğal Girişli Mekanik Çıkış :Ortamda bulunan kirli hava aspiratörlerle emilir.Ortamdaki basınç düşmesi ile 

kapı ve pencere aralıklarından içeri girer. 
 

3-Mekanik  Giriş ve Çıkış :Fanlar vasıtası ile dış ortamdan çekilen temiz hava ortama verilir,ortamdaki kirli 

hava ise aspiratörler vasıtası ile emilerek dışarı verilir. 
 

Yüksek yapılarda ve kirlenmenin fazla olduğu yerlerde mekanik havalandırmaya ihtiyaç vardır.  
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ORTAM HAVASI : 
 

TEMİZ HAVA : % 20.93 oksijen,%79.04 azot ve % 0.03-0.04 karbondioksit içeren havadır. 
 

KİRLİ HAVA : İçerdiği kirleticiler ve taşıdıkları özelliklere göre; 

   -Tozlu Hava : İçinde taş ve/veya Kömür tozu bulunan havadır. Patlayıcı ve sağlığa zararlı 

özelliklere sahip olabilir.Pnömokonyoz olarak adlandırılan akciğer hastalıklarını meydana getirir. 

                a)Primer tozlar    b)Sekonder tozlar 
 

   - Zehirli Hava :Karbonmonoksit,kükürtlü hidrojen,azot oksitleri,karbondioksit gibi gazları içeren 

havadır. 
 

   - Patlayıcı Hava: Metan,etan,propan gibi hidrokarbon elamanlarını ve hidrojen,karbonmonoksit 

…vs yanıcı gazları içeren havadır. 
 

   - Pis Hava: Oksijen içeriği %20 den az olan havadır. Boğucu özelliği vardır.  
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Seyreltme Havasının Hesaplanması 

 Endüstride, temizlik, inceltme, eritme gibi amaçlarla, çok çeşitli türde çözücüler (solvent) 

kullanılmaktadır. Bu kimyasalların ortak özelliği, ortam sıcaklığında buharlaşarak, 

(evaporasyon) havaya karışmaları ve dolayısıyla, hava kirliliği yaratmalarıdır.  

 Kirlenmenin oluştuğu bölgede, kirliliğin Eşik Değeri altında tutulabilmesi amacıyla özel bir 

havalandırma düzeni tasarlanmalıdır. Ortama taze hava verilirken, kirli hava da dışarı 

atılmalıdır. Dışarı atılan bu kirli havanın, kirlilik oranı, çevre sağlığı kurumlarınca 

belirlenen değerlerin üstünde olması durumunda, bu hava bir kimyasal yıkayıcıdan 

geçirilerek, kimyasal yapısı değiştirilir ve böylece kirlilik özelliği kalmaz. 

• Ortama verilmesi gereken taze havaya, Seyreltme Havası denir ve her kirletici için ayrı 

ayrı hesaplanmalıdır.  
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Seyreltme havasının debisi şöyle hesaplanır: 

 

 𝑉 = k .
312 .106 .SG .EM

MA .ED
 (𝑚3/ℎ)   

 Burada, 

    V : Seyreltme havası debisi (m³/h) 

    SG : Solvent özgül ağırlığı  

    EM : Solvent buharlaşma miktarı (lt/dk) 

    MA : Solvent molekül ağırlığı  

    ED : Eşik değeri (ppm) 

    k : Havalandırma durum katsayısı  

             olarak alınmıştır. 

 Havalandırma durum katsayısı, taze hava girişi ve kirli hava çıkışı konumlarının belirlediği bir katsayıdır. 

 k = 1,0 : Taze hava çalışanının arkasından işlem yapılan tezgah veya tanka doğru verilmekte, kirli hava karşı taraftan çıkmaktadır.   

                Üfleme için üstten veya arkadan kanal kullanılmış. 

 k = 2,5 : Taze hava çalışanın arkasından verilmekte, karşıdan çıkmaktadır. Sistemde kanal kullanılmamıştır. 

 k= 2-5 : Ortam genel olarak havalandırılıyor. Yanlardan hava giriyor, tavandan atılıyor. Kanal kullanılmamış. 

 k = 5 – 10 : Tavanda bir noktadan taze hava veriliyor, yan duvardan dışarı atılıyor. 

13 2.İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLıĞı ZIRVESI 14 OCAK 2017 YEŞILKÖY İSTANBUL 



TOZ:  
 

Toz çeşitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Büyüklükleri genellikle 300 

mikronun altındadır. 
 

Bu zararlılar,insan vücudunda beyin,akciğerler,der,,kan,böbrekler,kol-bacak sinirleri, karaciğer gibi birçok 

insanda hasar yaparlar. 

Hava içindeki tozların 10 mikrondan büyük olanları gözle görünür tozlardır.Burun ve boğaz içinde tutulur. 

Kül, karbon tozu, suni gübre tozu, çimento, cüruf, polen, un tozu, insan saçı bunlara örnektir. 
 

1-10 mikron arası büyüklükte olanlar ise bronşlara ulaşır. Bunlar bakteriler, süt tozu, boya pigmentleri, 

kükürt tozu örnek olabilir.  
 

0.5 mikrondan küçük olanlar ise alveollere ulaşır.Bunlara örnek vermek gerekirse sigara dumanı, kaynak 

dumanı, gres-yağ buharları, kurum ve virüsleri sayabiliriz. Bu durumda, partiküllerin % 99 dan fazlasının 

akciğerlerimize ulaştığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çok küçük tozlar alveollere kadar gitse bile öksürme 

ve aksırmalarla akciğerler kendilerini temizlerler. 
 

İnsana en çok zarar veren tozlar 0.5-5 mikron arasındaki büyüklüğü olan tozlar olduğu unutulmamalı ve bu 

büyüklükte tozları tuttuğuna emin olunan uygun maskeler kullanılmalıdır. 
 

0,5-5 mikron tane büyüklüğüne sahip tozlar meslek hastalığına neden olmaktadır. 
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HAVALANDIRMADAN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ:  
 

Havanın şartlandırılması ve mahalle gönderilmesi esnasında ortaya çıkacak olan 

gürültünün kabul edilebilir seviyede olması gerekir.  

 

Müsaade edilen ses seviye üst sınırı gürültü yönetmeliğinde yeterli ölçümle tespit 

edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB sınır değerini aşmayacaktır.  

 

Bu gürültü seviyesinin aşılması halinde gürültü yayılımını önlemek amacıyla çeşitli 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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Bireysel Sistem Klimalar 

 İç ortam havasının iklimlendirilmesinde merkezi sistem klimalara göre daha az hava hacmi 
ve kullanıcı sayısının olduğu ortamlarda kullanılan cihaz ve sistemlerdir. Genel olarak, 

◦ Split tip klimalar 

◦ Paket tip klimalar 

◦ Pencere tipi klimalar 

◦ Portatif klimalar olarak sınıflandırılırlar.  
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HAVALANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

 -Çalışma alanları sık sık havalandırmalı-dinlenme zamanlarında yapılması tercih edilmelidir-. 

 

-Hava akış hızı 0.5 metreden az olmalıdır. 

 

-Ortamda koku bulunan çalışma alanlarında düşük basınç sağlanarak kötü kokuların çalışma alanlarına ve 

bürolara gitmesi engellenmelidir. 

 

-Kış aylarında hava ısıtılarak ortama verilmelidir. 

 

-Çalışan insanların ihtiyacı olan temiz hava hesaplanarak verilmelidir. 

 

-Çalışma sahasına göre hava değişim sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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HAVALANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

Çalışılan hacime ve çalışma şekline göre belirlenmiş ortamdaki hava hacmi için şu 

kaidelere uyulması gerekir:  
 

 Asgari olarak (devamlı bulunan her çalışan için), çoğunlukla oturarak yapılan 

işlerde 12 m³;  

 Çoğunlukla oturmadan ayakta yapılan işlerde 15 m³;  

 Ağır bedensel çalışmalarda ise 18 m³ olmalıdır,  

 Doğal havalandırma yapılan çalışma yerlerinde, çalışanların dışında başka kişiler 

de uzun süre kalıyorsa, her fazla kişi için 10 m³ hacminde hava gereklidir.   

 Doğal havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yapay havalandırma 

olanaklarından faydalanılır.  

 Asgari hava değerleri, çalışma yerine konulacak donanım ile azaltılmaması 

gerekir. 
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Madde 8 – İşyerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler 

dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 m³ olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan 

yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz. 
 

Madde 20 – Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun 

olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir 

dereceye çıkmaması için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç 

bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için, işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı 

bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır. Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık 

derecesi15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır. 

Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması halinde, doğrudan 

yansıyan sıcaklığa karşı, gereken tedbirler alınacak ve işyerlerinin, ısıtıcı vasıtalardan oldukça 

uzak ve uygun yükseklikte bir yerine, santigrat taksimatlı bir termometre asılı 

bulundurulacaktır. 

Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve 

bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya 

soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir. 
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Madde.21– Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa 

havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı 

bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu 

havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık 

birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir. 

Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte bacalar 

ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre, bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer 

teknik tedbirler alınacaktır. 

Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve 

sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin 

özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler verilecektir. 
 

Madde.48– Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) 

olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat tesisat, baca, 

menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunacaktır.  
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Tam istirahat anında 12 m³ (koğuşlarda) Tavan yüksekliği en az  280 santimetre olacak.  

Her koğuşta yatırılacak en fazla kişi sayısı hava hacmine göre hesaplanarak,hava 

hacmini ve yatabilecek en çok işçi sayısını gösterir bir cetvel koğuşlara asılacaktır 
 

Normal şartlarda yetişkin bir insanın (saatte) 30 m³/h  havaya ihtiyacı vardır ve normal 

şartlarda havanın saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir. Boyahanelerde,garajlarda 

çok daha fazla hava değişimi yapılır. 
 

Çalışma yerinin havası çok kirli olduğu durumlarda ise saatte 100 m³ havaya ihtiyaç 

vardır.  

21 2.İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLıĞı ZIRVESI 14 OCAK 2017 YEŞILKÖY İSTANBUL 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNDEKİ İLGİLİ MADDELER   



Madde.59– 4) Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, 

teknik imkanlara göre kapalı sistemde yapılacak, bu gibi işyerlerinde, etkili ve 

yeterli havalandırma sağlanacak, atıklar, zararsız hale getirilmeden atmosfere 

ve dış çevreye verilmeyecektir. 
 

                    6) Zehirli toz,duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli; 

taban, duvar ve tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin 

yapılması önlenecek, gerektiğinde bu çalışmalar,genel ve lokal havalandırma 

ile birlikte yapılacaktır.   

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNDEKİ İLGİLİ MADDELER   
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Madde 61- Kurşunla yapılan çalışmalarda kişi başına 15 m³  hacim düşecek ve 4.0 metreden fazla yükseklikler 

hesaba katılmayacaktır. 

   -İşyeri havasından alınan numunelerde kurşun miktarı 0.15 mg/m³ ‘ü geçmemelidir, 
 

Madde 62- Civa ile yapılan çalışmalarda,çalışmaların yapıldığı seviyeden veya yeteri kadar aşağıdan etkili 

aspirasyon kurulacaktır. 
 

Madde 63- Arsenik ile yapılan çalışmalar kapalı sistem içersinde yapılacak,eğer yapılamıyorsa aşağıdan 

çekmeli aspirasyon sistemi kurulacaktır. 

   -İşyeri havasından alınan numunelerde arsenik miktarı 0.5 mg/m³ ‘ü geçmemelidir. 
 

Madde 64- -Fosfor ile yapılan çalışmalarda aşağıdan aspirasyon yapılacaktır. 
 

Madde 66- -Kadmiyum ile yapılan çalışmalarda sıvı seviyesine yakın, kaplama tanklarının kenarlarına 

aspirasyon kurulacaktır. 

   -İşyeri havasından alınan numunelerde kadmiyum miktarı 0.1 mg/m³ ‘ü geçmemelidir. 
 

Madde 69- -İşyeri havasından alınan numunelerde berilyum miktarı 2.0 mg/m³ ‘ü geçmemelidir. 
 

Madde 74- -İşyeri havasından alınan numuneler de karbon sülfür miktarı 20 P.P.M veya 60 mg/m³ ‘ü 

geçmemelidir.  
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HAVALANDIRMA GENEL PRENSİPLERİ 

-Tozlu işyerlerinde,genel havalandırma ile beraber su perdeleri,vakum ve uzaktan kumanda sistemleri 

kurulacaktır. Toz çıkaran işler teknik imkanlara göre kapalı sistemde yapılmalıdır. 
 

-İşyerlerindeki cihaz,alet,tezgah ,makine ve tesislerden çıkan toz,duman buğu,ısı ve koku,çalışılan ortama 

yayılmadan uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır. 
 

-Birbirlerine karıştıklarında parlama veya patlama tehlikesi bulunan çeşitli toz,duman buhar be gazlar,aynı 

emme tesisatı ile dışarı atılmayacak,her biri için ayrı ayrı mevzii tesisleri yapılacak ve birbirinden uzak 

yerlerden dışarı atılacaktır. 
 

-Havadan ağır olan gaz,duman,buhar,toz veya benzerleri,tabana yakın olan yerlerden emilerek dışarı 

atılacaktır. 
 

-Mevzii çekme tesisatında kullanılacak davlumbazlar,zararlı kaynağa yakın olacak ve davlumbazın çekme 

niteliğini bozacak hava akımlarına engel olunacaktır. 

-Paslandırıcı,aşındırıcı,kemirici,zararlı ve zehirli gazlar,dumanlar veya sisler çıkaran 

daldırma,elektroliz,eloksal veya diğer kaplama işlerinin yapıldığı tekneler,kaplar,havuzlar veya tanklar 

üzerinde yapılacak çekme ağızları,kabın veya teknenin iç ve üst tarafına yakın ve yatay,boydan boya yarık 

olacak, 50cmx120cm ebatlarına kadar olan teknelerde,her iki kenar boyunca ve daha büyük teknelerde ise 

dört kenarı boyunca devam edecek şekilde yapılacaktır. 
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HAVALANDIRMA GENEL PRENSİPLERİ 

-Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular,yanmaz malzemeden uygun kesitte yapılacak ve seyyar 

emme ağızlarında,spiralli  veya eğilebilen hortumlar kullanılacaktır.Boru ve kanallar;tekniğe uygun olarak 

yapılmış,eklenmiş ve menfezlere sağlam  bir  şekilde bağlanmış olacaktır. 
 

-Yanıcı ve parlayıcı gazlar,sisler,buharlar,dumanlar ve patlayıcı atıkların emildiği kanallar, yuvarlak borudan ve 

uygun malzemeden yapılacaktır. 
 

-Emilen hava içinde yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunduğu hallerde,aspiratör pervanesinin kanalı,göbeği 

ve gövdesi,demir ve çelik malzemeden yapılmayacak,pervane yatakları kanal dışında,iyi yağlanmış ve toz 

geçirmez bir şekilde yapılacak,çıkış menfezlerine sağlam madeni tel kafesler konacaktır. 
 

-Aspiratörlerin elektrik motorları,çalışacağı ortama uygun olacak,emilen nhava içinde tanıcı ve parlayıcı 

maddelerin bulunduğu hallerde motor,yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı,uygun şekilde monte edilmiş ve bu 

maddelere dayanıklı tipte yapılmış olacaktır. 
 

-Filtrelerin çıkış borularının ağzı,işyeri çatısından en az 180 cm. yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 

metre uzakta olacaktır. 

-İş yerinden emilen tozlar tekrar işyerine verilmeyecektir.Ancak içinde kurşun tozu veya kurşun buharı veya 

silis tozu ve benzerleri bulunmayan pis hava,tamamen temizlendikten sonra işyerine verilebilecektir.  
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HAVALANDIRMA GENEL PRENSİPLERİ 

-Emilen tozlar bir siklonda toplandığı hallerde siklon açıkta,sağlam ,rüzgara dayanıklı ve uygun malzemeden 

yapılacak,siklonlarda parlayıcı ve patlayıcı atıkların ve tozların toplandığı hallerde,siklonlar işyerinin uzağına 

konulacak ve bunlarda patlamaya dayanacak menfezleri bulunacaktır. 

-Kazan Daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır. 

-İçinde patlayıcı,parlayıcı tankların havalandırılmasında sulu fanlar kullanılacaktır. 

-Parlayıcı,patlayıcı,tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan 

miktarları,belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların müsaade edilen miktarda olup 

olmadığı tespit edilecektir.  

-Parlayıcı, patlayıcı,tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerinde kullanılacak 

aspiratörlerin motorları kapalı tipte olacak veya motor kısımları işyeri dışında bulundurulacaktır.  

-Parlayıcı, patlayıcı,tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerinde bulunan 

aspiratörlerin emme boruları topraklanmış olacak ve kesin dönüşlü dirsekler bulunmayacaktır. 

-Küçük veya orta boydaki parçaların püskürtme ile boyanması veya verniklenmesi kapalı bölümlerde veya 

uygun davlumbazlar altında yapılacaktır. Boyacı daima bu bölüm veya davlumbazların dışında bulunacaktır. 

Bunun sağlanmadığı hallerde ortam havası dışarı çekilecek veya su perdesi kullanılacaktır. 

-Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler,çekme yolları, ana borular en az 

haftada bir defa temizlenecektir. 
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TERMAL KONFOR  
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Termal konfor; genel olarak bir işyerinde çalışanların 

büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim 

koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel 

faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde 

bulunmalarını ifade eder. 
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TERMAL KONFOR 



 Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen 

farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor 

hissedilmeye başlanır. 

 

 Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı 

hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur. 
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TERMAL KONFOR 



İşyerlerindeki çalışma ortamları için termal konfor denilince 

ne anlaşılır? 

 

Bir işyerinde termal konfor denilince; o işyeri atmosferinin 

sıcaklığı, nemi, hava akım hızı ve radyan ısısı akla gelmelidir. 
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TERMAL KONFOR 



• İşyeri ortamlarında termal konfor için ana faktör sıcaklıktır. 

 

• Ancak termal radyasyon, nem ve hava akım hızının da bilinmesi ve dikkate 

alınması gerekir. 

 

• Sıcaklık ile birlikte termal radyasyon, nem ve hava akım hızına termal konfor 

şartları denilmektedir. 
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TERMAL KONFOR 



Çalışma ortamlarındaki ısı etkilenmeleri 

ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının 

artmasına ve üretimin azalmasına bir 

başka deyişle verimin düşmesine sebep 

olmaktadır. 
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TERMAL KONFOR 



 Isı bir çeşit enerjidir. 

 

 Normal koşullarda havanın kuru termometre ile ölçülen 

sıcaklık derecesi hava enerjisi hakkında fiziksel bir 

ölçüdür. 
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ISI   ENERJİSİ 



TERMAL KONFORU ETKİLEYEN FAKTÖRLER : 
 

   a-Hava Sıcaklığı            b-Hava Nemi         c-Hava Hızı            d-Radyant Isı 
 

a)Hava sıcaklığı : Kış ve yaz şartlarında bir miktar değişmekle birlikte insanlar yaklaşık 21-26°C ortam sıcaklığı 

aralığında rahat etmektedir.En düşük sıcaklık 15°C yüksek sıcaklık 30°C olmalıdır. 
 

Uygun hava sıcaklığını belirlemede çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu faktörler: 

-Yapılan işin niteliği (ağır veya hafif olması) 

-Çalışanın fiziki veya ruhi yapısı (zayıf,şişman,sakin,heyecanlı…vb) 

-Kişinin sağlık durumu (hasta veya sağlıklı olması) 

-Çalışanın giyim durumu (Kalın veya ince giyinmiş olması) 

-Çalışanın beslenme durumu (yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme) 

Şeklinde sıralanabilir. 

Endüstride genellikle yüksek sıcaklık problemi vardır.Sıcaklık yönünden işyeri nemli ve kuru sıcaklık olmak 

üzere iki gurupta incelenir. 
 

Efektif Sıcaklık: Hava sıcaklığı,hava nemi, ve hava akış hızının beraberce kişi üzerinde oluşturduğu, sıcaklık 

etkisi,yani kişinin hissettiği sıcaklıktır. 
 

Nemli Sıcaklık : Kağıt,kumaş,konserve ve yer altı maden işletmeleri gibi yerlerde. 
 

Kuru Sıcaklık ise: Demir-Çelik,cam ve çimento sanayinde rastlanmaktadır. 
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Sıcaklık: 

 

 Sıcaklık, çalışma hayatında çalışanları olumsuz yönde etkileyen fiziksel 

faktörlerden birisidir. 

 

 Bir standarda göre; bir cismin ne kadar soğuk ve ılık olduğunu ifade eden niceliğe, 

o cismin sıcaklığı denir. 

 

 İşyeri ortamının sıcaklığı kuru termometreler ile ölçülür. 

 

 Birimi; santigrat, fahrenheit veya kelvin’dir. 
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SICAKLIK TANIMI VE BİRİMLERİ 



Serbest yaşam için insan kapasitesini oluşturan ve 

fizyolojik gereksinmeler dediğimiz; insan vücudunun ısı 

alış-verişi, oksijen, tuz ve asit-baz dengesi gibi bazı 

fiziksel ve kimyasal faktörlerin belli sınırlar içinde 

sürekli stabil olmaları gerekir. 
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SICAKLIK TANIMI 



Örneğin; 
 

İnsan vücudunun sıcaklığı 36,5-37 0C arasında değişmezlik 

gösterir. 
 

Bu durum; vücut ile çevre arasındaki ısı alış-verişi ile sağlanır. 
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SICAKLIK TANIMI 



Sıcaklık: 

• Havanın sıcaklığı kuru termometre ile ölçülür 

• Kuru termometreler genellikle cam hazneli 

cıvalı veya alkollü termometrelerdir. 

 

• Bu termometreler radyan enerji kaynaklarından 

etkilenmeyen cinsten olmalıdır. 
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• Isı kaynaklarından ışıma yolu ile yayılan ısı olup globe 

termometre ile ölçülür. 
 

• Globe termometre ince ve dış yüzü mat siyah boya ile 

boyanmış 15 cm çapında bakır bir küre merkezine 

yerleştirilmiş bir kuru termometreden oluşur. 

Radyant Isı: 
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• İşyerlerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden 

ısıl radyasyon olabilmektedir. 

 

• Termal radyasyon yani radyant ısı absorblanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, 

sıcaklık meydana getirmeyen elektromanyetik bir enerjidir. 

 

• Dolayısıyla hava ya da herhangibir ortam olmadan da radyant ısı yayılabilir. 

 

• Ancak, ortamdaki hava akımı çalışana biraz rahatlık verebilir. 

Radyant Isı: 
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İşyerlerinde işin gereği sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu 

yayılabilmektedir.Termal radyasyon yani radyant ısı absorblanacağı bir yüzeye çarpmadıkça ısı 

meydana getirmeyen elektromagnetik bir enerjidir.  

Dolayısı ile hava akımları radyant ısıyı etkilememektedir. Ancak ortamdaki hava akımı çalışana 

biraz rahatlık vermektedir. 

Termal radyasyondan korunmanın tek yolu çalışanla ısı kaynağı arasına ısı geçirmeyen bir 

perde koymaktır. 

Ancak konulan perde ısıyı yalıtmıyorsa ısıyı emerek ısı kaynağı haline de gelebilir.  

Radyant ısı için ortalama değer 18,3º C olması istenir, Üst sınır değer 20ºC ,alt sınır değer 

16,7ºC’dir  
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Radyant Isı: 



• Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, çalışanla 

kaynak arasına ısı geçirmeyen bir perde koymaktır. 

 

• Ancak konulan perde ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı 

absorblayarak ısı kaynağı haline de gelebilir. 
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     Nem Seviyesi Ölçümü: 
 

 Kata termometreler (psikrometreler) ve higrometreler 

ile ölçülür. 
 

 Kata termometreler, birisinin haznesine ıslak bez 

yerleştirilmiş bir çift termometreden oluşur. 
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Nem: YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞI 



 Havada belli bir miktarda nem bulunur. Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl 

nem olarak ifade edilir. 

 Mutlak nem; birim havadaki su buharı miktarıdır. 

 Bağıl nem; Havadaki nem  miktarının, aynı sıcaklıkta havada bulunabilecek en 

çok nem miktarına izafi (bağıl) nem adı verilir. Yani havanın ne kadar nem 

alabileceğinin bir ölçüsüdür. İş yeri ortamı için istenen izafi nem aralığı yaklaşık 

%45-65’dir.  

        Eğer bağıl nem %45 altına inerse boğazda ve burunda kuruma yapar, %65 üstüne 

çıkarsa terleme güçleşir ve vücut ısısı artar. Nem Higrometre denilen aletler ile ölçülür. 
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 İşçi sağlığı açısından bağıl nemin önemi büyüktür. 

 

 Bir işyerinin bağıl nemini değerlendirilirken sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer termal 

konfor şartlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

 Genel olarak bir işyerinde bağıl nem oranı %30 ile % 80 arasında olmalı ve bu 

sınırları aşmamalıdır. 

 

 Yüksek bağıl nem (%80-%100) ortam sıcaklığının yüksek olması halinde bunalma 

hissine neden olur ve kişinin çalışma gücünü düşürür. 

 

 Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde ise üşüme ve ürperme hissi verir. 
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Hava hızı : 

İş yerlerinde gerek konforu sağlamak ve gerekse sağlığa zararlı 

olan gaz ve tozların uzaklaştırılması bakımından uygun bir hava 

akımının temin edilmesi gerekmektedir.  

En uygun hava akım hızı baş hizasından kışın 6-12m³/dk, yazın ise 

30-35m³/dk’dır. Ayrıca havalandırma yolu ile işçi başına saatte 

30m³/h temiz hava temini uygundur.  

Ayrıca çalışma yerlerinde işçi başına düşen hava hacmi en az 10m³ 

olacaktır.  

Hava akımı 0,5 m/s’yi aşması durumunda rahatsız edici esintiler 

meydana gelir.  

 Çeşitli anemometreler ile ölçülür. 

 Pervaneli veya ısıya duyarlı elemanlı 

olan çeşitli tipleri vardır.  

 

Hava Akım Hızı: 
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• İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri 

ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. 
 

• Ancak hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır. Çünkü vücut ile çevresindeki hava 

arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur. 
 

• Bu transferin yönü sıcaklığın değişmesine bağlıdır. 
 

Hava vücuttan serinse vücut ısısı kaybolur.  
 

Hava vücuttan sıcaksa vücut ısısı artar. Böyle durumlarda ısı stresleri meydana 

gelebilir. 
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• Uygun bir çevre sıcaklığının seçilmesinde hava akımlarının da dikkate alınması gerekir. 

İşyerinde hava akımlarının varlığı bir serinlemeye neden olur. 

 

• Ancak hava akım hızının saniyede 0,3 ile 0,5 metreyi aşmamasına dikkat edilmelidir. 

Çünkü, daha hızlı hava akımları rahatsız edici esintiler halinde hissedilir. 

 

• Bu hususa işyerlerinde sıklıkla rastlanır, işçiler genellikle üşüme nedeni ile var olan 

havalandırma sistemini çalıştırmaktan kaçınırlar. Böyle durumlar incelendiğinde 

havalandırma sistemlerinin hava akım hızlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 
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• İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri sıcaklık, kuru termometre ile 

ölçülen sıcaklık değil, fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır. 

 

• Bu sıcaklık, içinde bulunulan ortamdaki kuru termometre ile ölçülen sıcaklık, 

ortamdaki havanın nemine ve hava akım hızına bağlı olarak oluşan sıcaklıktır. 

 

• Bu üç faktörün etkisi altında duyulan sıcaklığa efektif sıcaklık denir. 
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Efektif sıcaklığın ölçülmesi için; 
 

• Kuru termometre sıcaklığı, 

• Yaş termometre sıcaklığı, 

• Ortamdaki hava akım hızı ve ayrıca 

• Bu iş için hazırlanmış diyagramlara ihtiyaç vardır. 
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İnsanın ortamla ısı alış-verişine etki eden dört ayrı 

faktör vardır: 
 

1. Hava sıcaklığı 
 

2. Havanın nem yoğunluğu 
 

3. Hava akım hızı 
 

4. Radyant ısı 
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ISI ALIŞVERİŞİ 



 Çalışan bir insan, bulunduğu çevre ile sürekli olarak ısı alış-

verişi içindedir. 

 

 Çevre sıcaklığı vücut sıcaklığından düşük ise kişi ısı 

kaybetmekte, çevre sıcaklığı vücut sıcaklığından fazla ise 

kişi ısı kazanmaktadır. 

 

 Hem ısı kaybı hem de ısı kazancı çalışanı olumsuz etkiler. 
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ISI   TRANSFERİ 



 Çevre ile ısı alış-verişini etkileyen faktörler 

aşağıdaki denklemle ifade edilir: 

H = M + R + C + E + D 
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ISI   TRANSFERİ 



H: Vücudun ısı yüküdür. 

Eğer, H pozitif ise ısı kazancı, negatif ise ısı kaybı 

meydana gelir. H sıfır ise vücudun ısı dengesi sabit 

kalır. 

 

M: Metabolik ısı kazancı olup, vücudun bazal ve 

fiziksel çalışması sırasında açığa çıkar. 

 

Her zaman H’yi pozitif yönde etkiler. 
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ISI   TRANSFERİ 



R: Radyan enerjidir ve ısı merkezinden ışınım şeklindeki 

elektromagnetik enerji yayılması şeklinde oluşur. 

Ortama bağlı olarak, insan radyant enerji kaynağı olarak 

ısı (soğuk ortamlarda) yayabilir veya ısı (sıcak 

ortamlarda) kazanabilir. 
 

Bu nedenle, R pozitif veya negatif olabilir. 
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ISI   TRANSFERİ 



C: Konvektif ısı yüküdür. 

Isı enerjisinin hava molekülleri yoluyla 

yayılması sonucunda meydana gelir. 

 

Ortam sıcaklığı cilt sıcaklığından fazla ise cilt sıcaklığı 

artar, tersi durumda ise cilt sıcaklığı düşer. 

 

Konvektif ısı, H’yi pozitif veya negatif olarak etkiler. 
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ISI   TRANSFERİ 



E: Buharlaşma (terleme) yoluyla vücuttan atılan ısıdır. 
 

Her zaman H’yi negatif olarak etkiler ve ısı kaybı sağlar. 

 

 

D: Vücudun herhangi bir madde ile direkt teması yoluyla 

ısı kazanması veya kaybetmesidir. 
 

D pozitif veya negatif olabilir. 
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ISI   TRANSFERİ 



Vücudun ısı dengesini sağlayan ve yukarıda sayılan beş 

faktör ile ısı yükünün sabit tutulması  

(yani H=0 olması)  

çalışanlara konforlu bir ortam sağlar. 
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ISI   TRANSFERİ 



• İnsan vücudunun sıcaklığı çok küçük limitler içerisinde 

kendi kendine kontrol edilebilir. 

 

• Vücut sıcaklığındaki artış, çalışma yüküne veya çalışma 

sırasında harcanan kaloriye bağlı olarak değişir. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



Çalışma yükü aşağıdaki kategorilerde incelenebilir; 

 

• Uyku ve oturma halinde → 63-100 Kcal/Saat 
 

• Hafif işlerde  

     (Oturma, ayakta makinaları kontrol etme, hafif el ve ayak çalışması) 

        → 200 Kcal/Saat 
 

• Orta ağır işlerde (Oturarak ağır el ve ayak hareketi, ayakta makina kullanmak, orta 

derecede bir ağırlık taşımak) → 200-350 Kcal/Saat 
 

• Ağır işlerde (Ağır bir malzemeyi taşımak veya itmek) → 350-500 Kcal/Saat 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



• Hafif ve orta ağır işlerde, vücudun ısı alış-verişi, çalışmanın 30-40. dakikalarında 

bir dengeye ulaşır.  
 

• Oluşan bu yeni sıcaklık dengesi kişiden kişiye değişmekle birlikte, temel olarak 

kişinin O2  alım düzeyine bağlıdır. 
 

• Maksimal O2  alımı azaldıkça vücut sıcaklığı düşer. 
 

• Örneğin, yüksek O2 alımına sahip bir işçi; kapasitesinin daha azı ile çalışarak, 

O2 alımını düşürebilir, dolayısı ile vücut ısısı daha az artar. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



• Vücut sıcaklığını etkileyen ikinci faktör ise vücutta su açığının meydana 

gelmesidir. 

 

• Su ihtiyacının karşılanmış olduğu durumlarda, vücut terleme yoluyla cilt ısısını 

düşürür ve böylece buharlaşma ile oluşan ısı kaybı artar. 

 

• Eğer vücutta yeteri kadar sıvı yoksa yeterli terleme olmaz ve kan hacmi ile cilt 

altındaki kan akım hızı düşer. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



Yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklar: 

 

• Vücut ısı regülasyonunun bozulması ile, vücut 

ısının 410C’ye kadar ulaşması sonucu, ısı çarpması 

olur. 

 

• Aşırı terleme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar 

şeklinde ısı krampları olabilir. 

 

• Aşırı yükleme sonucu tansiyon düşüklüğüne, baş 

dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olabilir. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



• Ayrıca yüksek sıcaklık; 

– Kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına, 

– Moral bozukluklarına, 

– Konsantrasyon bozukluklarına ve  

– Aşırı duyarlılık ile endişeye  

      sebep olabilir. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



Yapılan araştırmalar, kişilerin başlangıçta sıcaklığa 

karşı duyarlı yani dayanıksız olduklarını 

göstermekte ise de; sıcaklığa karşı zamanla 

alıştıklarını yani uyum sağladıklarını da 

göstermiştir. 

2.İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLıĞı ZIRVESI 14 OCAK 2017 YEŞILKÖY İSTANBUL 67 

ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



• Endüstride düşük sıcaklığa daha az rastlanır. 

 

• Soğuk işyeri ortamları, daha çok soğuk hava depolarında yapılan 

çalışmalarda ve kışın açıkta yapılan işlerde görülür. 

 

• Düşük sıcaklık, yani soğuk da insan üzerinde olumsuz etkiler yapar. 

 

• Uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve donma gibi haller aşırı 

soğuğun insanlar üzerindeki olumsuz etkileridir. 
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ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



Termal konforu etkileyen diğer faktörler ise şunlardır: 
 

• Yapılan işin niteliği (ağır ve hafif iş gibi), 

• Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin ve heyecanlı gibi), 

• Kişinin sağlık durumu (hasta ve iyi olma hali gibi) 

• Çalışma sırasında giyim durumu (ince ve kalın giyimli), 

• Çalışanın beslenme durumu (yapılan işe uygun veya uygun değil gibi). 
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Termal Konfor Bölgesi: 
 

• Değişik işyerlerinde çalışanların %80’ine yakın büyük çoğunluğunun, ısı 

hissi bakımından kendilerini en rahat durumda hissettikleri bölgenin 

tespitine çalışılmış ve termal konfor bölgesi kavramı ortaya çıkmıştır. 
 

• Termal konfor bölgesi, iş yapma ve faaliyeti sürdürme açısından en 

rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor koşullarının üst ve 

alt sınırları arasındaki bölgedir. 
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Termal konfor bölgesine etki eden çok sayıda faktör vardır: 
 

• Ortam sıcaklığı 

• Ortamın nem durumu 

• Ortamdaki hava akımı 

• Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş) 

• İşçinin giyim durumu 

• İşçinin yaşı ve cinsiyeti 

• İşçinin beslenmesi 

• İşçinin fiziki durumu 

• İşçinin genel sağlık durumu vb. 
 

Bu faktörlerin değişmesine bağlı olarak termal konfor bölgesi de az ya da çok değişiklik gösterir. 
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Bunalım Bölgesi: 
 

• İnsanların vücutlarından ısı atmalarının güçleşmesi 

sebebiyle, hava akımı olmayan bir ortamda, bunalma 

hissettikleri sıcaklık ve bağıl nem kombinasyonları 

bölgesi olarak tanımlanır. 
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Konfor Bölgesi 

Bunalım Eğrisi 
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Hafif işlerde rahat çalışma için  

sıcaklık, hava akım hızı ve bağıl nem değerleri: 

Sıcaklık (0C) Hava akım hızı Bağıl Nem 

19.0 – 21.0 0,1 

% 30 - % 60 

19.5 – 21.5 0,2 

21.5 – 23.5 0,5 

23.5 – 25.0 1,0 

Daha yüksek sıcaklık Daha fazla hava akımı 
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Yapılan işe göre çalışma ortamı sıcaklıkları: 

Faaliyetin şekli %50 nem seviyesinde 

hava sıcaklığı (0C) 

Oturarak yapılan hafif el işleri 20 

Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları 20 

Ayakta yapılan ağır kol işleri 17 

Çok ağır işler 15-16 
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Dış sıcaklığın yüksek bulunduğu bir yerde  

oturarak yapılan bir iş için rahatlık bölgeleri: 

Dış sıcaklık (°C) 20 24 28 32 35 

Uygun çalışma yeri sıcaklığı (°C) 20 22 24 26 27,5 

Bağıl nem (%) 75 65 57 50 45 
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Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. 
 

Efektif sıcaklık; 29 °C olursa, performans % 5     düşer. 

30 °C    "    "          % 10    " 

 

   

31 °C " "          % 17    " 

32 °C " "          % 30    "  
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Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri 

Tüzüğündeki meslek hastalıkları listesinde 

termal konfor şartları ile ilgili herhangi bir 

meslek hastalığı verilmemiştir. 
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Sıcaklık ile ilgili denetim yöntemleri ve yasal düzenlemeler: 
 

• Bir işyeri ortamında yüksek ve düşük sıcaklığın olumsuz etkilerinden 

korunmak için işyerinde yapılan işe uygun termal konfor şartlarının 

en iyi şekilde sağlanması gerekir. 

 

• Bu nedenle, işyeri termal konfor şartlarının incelemesi için gerekli 

ölçmeler ve değerlendirmeler yapılır, işyerinin termal konfor şartları 

için hiç bir zaman beş duyu ile kesin karar verilemez. 
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 Halbuki asırlar önce, Mısır piramitlerinin yapımında çalışan işçilerden içeride 

çalışanların, dışarıda çalışanlardan daha fazla solunum hastalıklarına yakalandıkları 

gözlemlenmiş; Romalılar, dumansız ısınabilmek için döşemeden ısıtmayı keşfetmiş; 

11. yüzyılda ise İbn-i Haldun, Mukaddime adlı eserinde hava kirliliğinin hastalıklara 

neden olacağına işaret etmiştir.  

16. yüzyıla gelindiğinde İngiltere Kralı I. Charles, binalarda kirli havanın etkisini 

azaltmak için bir dizi kural getirmiştir. Bunlar arasında 3 metreden yüksek tavanlar, 

boyu eninden daha fazla olan pencereler, oda taban alanına göre pencere alanının 

belirlenmesi, vb. gibi inşaat kuralları hep, içerideki dumanın ve kirli havanın dışarı 

atılmasını amaçlıyordu.  
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 1853’te Kırım Savaşı sırasında İstanbul’daki hastaneler yaralılarla dolup 

taşarken, havasız mekânlarda yaralıların iyileşmesinin çok uzun 

sürdüğünü gözlemlendi.  

Önceleri bunun, havadaki yoğun karbondioksitle bağlantılı olabileceğini 

düşünen doktorlar, daha sonra esas nedenin, yaralılardan yayılan 

mikropların yetersiz havalandırma nedeniyle uygun yayılma ortamı 

bulması olduğunu anlaşılmıştır.   
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Bunlara bağlı olarak inşaatlarda ve şantiyelerde havalandırmanın önemi 

büyüktür; bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin 

yapılması büyük önem arzetmektedir. 
 

Ülkemizde, işyerlerinde termal konfor şartların ölçülmesi büyük ölçüde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) tarafından yapılmaktadır. 
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İnşaatın Havalandırma Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı 
28 Kasım 2016 Pazartesi 10:54 

 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, iki katlı bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

                                                                                                                                                

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki katlı bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi 1040 Sokak'ta inşaatta çalışan 27 yaşındaki işçiMehmet Ç., malzeme almak istediği sırada dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten 

havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Mehmet Ç.'nin düştüğünü gören diğer işçiler, yardıma koşarak ambulansa haber verdi. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle yaralı 

Mehmet Ç., işçilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı işçi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

İnşaat çalışanları, olay yerinde inceleme yapan polise Mehmet Ç.'nin malzeme alırken havalandırma boşluğundan düştüğü yönünde bilgi verdikleri öğrenildi. 

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA 

http://www.haberler.com/konya/
http://www.haberler.com/beysehir/
http://www.haberler.com/isci/
http://www.haberler.com/muftu/
http://www.haberler.com/isci/
http://www.haberler.com/isci/
http://www.haberler.com/beysehir/
http://www.haberler.com/konya/
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Otel inşaatında havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü 
DHA 

20 Ekim 2016 - 19:02Son Güncelleme : 20 Ekim 2016 - 19:02 

 

Otel inşaatında havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü 
                                                                                                                                                                

•  
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde 13 katlı otel inşaatında çalışan 26 yaşındaki Eser Öztürk,  

düştüğü havalandırma boşluğunda yaşamını yitirdi. 

Olay, Mermer Mahallesi'nde yapımı devam eden otelin inşaatında meydana geldi. Eser Öztürk,  iddiaya göre çatı katında  

ölçüsünü aldığı havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.  

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün öldüğünü belirledi.  

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eser Öztürk’ün cesedi, Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTORAFLI 

http://www.hurriyet.com.tr/karabuk/?
http://www.hurriyet.com.tr/karabuk/?
http://www.hurriyet.com.tr/karabuk/?
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Kazasız İnşaatların Olması  
Dileklerimle  

Dinlediğiniz için  

TEŞEKKÜRLER 
 


