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Eğitimimizin Amacı

Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve 
iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini 
sağlamaktır.

Öğrenim Hedeflerimiz

Bu dersin sonunda katılımcılar,

İdeal çalışma ortamı havasının özelliklerini açıklar.

Çalışma ortamında çalışanların sağlığı ve konforları 
için gerekli olan havalandırma ve iklimlendirmenin 
prensiplerini örneklerle açıklar.



Konu Başlıklarımız

1. Ortam havasının özellikleri

2. Havalandırmanın genel prensipleri

3. Havalandırma ve hava ihtiyacı

4. Doğal, lokal veya genel havalandırma

5. İşyerlerinde iklimlendirme

6. İlgili mevzuat



1. Ortam Havasının Özellikleri

İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan 

bir sebeple veya işin yürütüm şartları içinde 

uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya 

ruhi arıza hallerine Meslek Hastalığı denir.

Çalışanların meslek hastalıklarından korunabilmesi 

için çalışma ortamında aşağıdaki ana faktörler 

sağlanmalıdır.

1.1. Termal Konfor

1.2. Temiz Hava



1.1. Termal Konfor

Termal konforun, çalışma ortamında bedensel, 

zihnensel faaliyetleri sürdürürken, çalışanın belirli 

bir rahatlık içinde olmasıdır. Termal konforun yeterli 

olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini 

düşürür. Önce sıkıntı hissedilir, sonra rahatsız eder.

Termal konfor şartlarını etkileyen temel faktörler 

şunlardır:

1.1.1. Isı ve Hava Sıcaklığı

1.1.2. Nem

1.1.3. Hava Akım Hızı

1.1.4. Radyasyon



Termal konforu etkileyen diğer faktörler,

Yapılan işin niteliği,

Çalışanın giyim durumu,

Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,

Çalışanın beslenmesi,

Çalışanın fiziki durumu,

Çalışanın sağlık durumu,



1.1.1. Isı ve Hava Sıcaklığı

İnsan vücudunda ısı, tuz, asit, baz, şeker v.s. gibi bazı 
fiziksel ve kimyasal değerlerin belli sınırlar içinde kalması 
gerekmektedir. 

İnsan vücudunda, yapısında, bu değerlerin belli aralıklarda 
kalmasını sağlayan, ayarlayan mekanizmalar mevcuttur. 

İnsan bu mekanizmalar ile olumsuz çevre şartlarına karşı 
kendini savunur ve olumsuz şartlarda dahi hayatiyetini 
devam ettirme imkanını sağlar.

İnsan vücudunda mevcut olan bu dengelerden biri de ısı ve 
sıcaklıktır. 



VÜCUT ISI DENGESİ

İnsan vücudunun ısı alış-verişi, oksijen, tuz, tansiyon, 
asit-baz dengesi gibi bazı fiziksel ve kimyasal 

faktörlerin belli sınırlar içinde sürekli stabil olmaları 
gerekir.

 Vücut Isısı : 36,8±0,4 (36,4-37,2)
 Hipotermi : <34
 Normotermi : 36-38
 Ateş : 38-40
 Hipertermi : 42-44

 0,5 derecelik artış ve azalışlar patolojik kabul edilir.



İnsan çevresi ile devamlı iletişim halindedir.

Çevresindeki şartlardan devamlı etkilenmektedir. 

İnsanın çevre şartlarından biri de, hava sıcaklığıdır. 

Ortamdaki hava sıcaklığı fazla olursa, sıcak ortamdan 
soğuk ortama ısı geçişi (Isı transferi) sebebiyle insanın 
vücudu ısınmaya başlar. 

Halbuki insan vücudunun ısısı 36,8±0,4 (36,4-37,2) oC
civarında kalması gerekmektedir. 

Aksi halde ateşimiz yükselir, yataklara düşeriz.



Keza, ortam sıcaklığı çok düşük olursa, yine ısı transferi ile  
vücudun ısısı düşmeye ve donmaya başlarız.

İnsan vücudu, ortamdaki havanın soğuması durumunda 
büzülerek, titreyerek, havanın ısınması durumunda  açılarak, 
terleyerek detayını çok fazla bilmediğimiz savunma sistemleri 
ile vücut ısısını sabit tutmaya çalışır. 

Fakat bu savunma mekanizmaları çalışırken insan sıkılır 
rahatsız olur, iş verimi düşer. 

Çevre şartları çok aşırı bir şekilde bozulmuş ise, vücut artık 
kendini savunamaz hale gelir, savunma mekanizmaları iflas 
eder veya yetmez duruma gelir, insanın dengesi bozulur, 
vücut kimyası bozulur ve hastalanır.



Çalışanların, sıkılmaması, rahatsız olmaması, 

hastalanmaması, vücut kimyalarının bozulmaması için 

ortam şartlarını ve konumuz olan ısıyı uygun hale getirmek 

gerekmektedir.

Uygun ısı ve hava sıcaklığı belirlemede de çeşitli faktörler 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Yapılan işin ağır veya hafif olması

Çalışanın fiziki(zayıf veya şişman) ve ruhi (sakin, heyecanlı, 

tezcanlı, v.s.) yapısı

Kişinin hasta veya sağlıklı olması

Çalışanın kalın veya ince giymiş olması

Çalışanın beslenme durumu



Hava sıcaklığının artması veya eksilmesi, çalışan kişilerin işe 

uyumunu olumsuz etkiler. 

Aşırı ısınma yorgunluk ve uyku  hali meydana getirir. 

Aşırı soğuma ise dikkatin azalmasına, zihinsel çalışmanın 

olumuz etkilenmesine  yol açar. 

Endüstride genellikle yüksek sıcaklık problemi vardır.

Sıcaklık yönünden işyerleri nemli ve kuru sıcaklık  olmak üzere 

iki grupta incelenir.

Nemli sıcaklık; kağıt, kumaş, konserve ve yeraltı maden 

işletmeleri gibi yerlerde,

Kuru sıcaklık ise, demir-çelik, cam ve çimento sanayinde, 

rastlanmaktadır.



Vücut ısısı regülasyonunun bozulması ile ısının 41 oC doğru 

çıkması sonucu çalışanlarda; 

Isı çarpması,

Tansiyon düşüklüğü, 

Baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları,

Yüksek sıcaklık kaşıntıları, 

Kırmızı lekeler şeklinde deri bozuklukları, 

Moral bozukluğu,

Konsantrasyon bozukluğu, 

Aşırı duyarlılık ve 

Endişe görülmektedir.



Yapılan araştırmalar, kişilerin başlangıçta sıcaklığa karşı 
çok duyarlı ve dayanıksız olduklarını göstermekte ise de, 
zaman içinde, sıcaklığa alıştıkları, uyum sağladıkları 
görülmektedir. 

Bu uyum da yine vücudun çok bilmediğimiz savunma ve 
uyum mekanizmalarını çalıştırması sonucu meydana 
gelmektedir.

Endüstride düşük sıcaklık  daha az rastlanmaktadır. 

Soğuk işyeri ortamları daha çok soğuk hava depolarındaki 
işler, açıkta yapılan işler, gibi işlerdir. 



Düşük ısı (Yani soğuk ortam) uyuşukluk, uyku hali, 

organlarda hissizlik ve donma gibi olumsuz etkileri vardır. 

Soğuğa karşı uygun elbiseler giyerek ve uygun beslenerek 

tedbir almak mümkün olmaktadır.

Çalışanların, çalıştıranların, ve ilgili kurum ve kuruluşların 

görevi,işi tamamen vücudun savunma  ve uyum 

mekanizmalarına bırakmadan, insan vücuduna, insan 

yaradılışına, ruhuna ve sosyal yapısına, özetle insana 

uygun şartların hazırlanmasıdır.

Aksi halde vücut savunma sistemi iflas eder, dayanma 

gücü biter beklenen/beklenmeyen sonuç ortaya çıkar.



Aşırı ısı üretim üzerinde olumsuz etki yapar:

Isı 29 oC olursa performans, %5 düşer.

Isı 30 oC olursa performans, %10 düşer.

Isı 31 oC olursa performans, %17 düşer.

Isı 32 oC olursa performans, %30 düşer.

Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi şu 
şekilde tanımlanabilir:
H=M+R+C-E+D

H= Vücut ısı depolama yükü
M= Metabolik ısı kazancı
R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
C= Konvektif ısı yükü
E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas) ( yüzme ve dalma v.b.)



1.1.2. Nem

Sıcaklık yanında nemin de etkisi büyüktür. 

Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade 

edilir.

Mutlak nem: Birim havadaki su miktarıdır.

Bağıl nem: Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta 

doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ihtiva ettiğini 

gösterir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bağıl nemin değeri 

önemlidir. 



Bir işyeri ortamının bağıl nemi değerlendirilirken, sıcaklık, 

hava akım hızı gibi diğer şartlar da değerlendirilmesi gerekir. 

Ancak, genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem %30 ila 

%70 arasında olmalıdır. 

Yüksek bağıl nem, ortam sıcaklığının yüksek olması 

durumunda bunaltır, düşük olması durumunda ise üşüme ve 

ürperme hissi verir.



1.1.3. Hava Akım Hızı

İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz 
havanın alınması için, ortamda, uygun bir havalandırmanın 
olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması 
zorunludur.

Ancak bu hava akımı 0,5 metre/saniyeyi aşması 
durumunda rahatsız edici esintiler meydana gelir. 

Bu esintiler sebebiyle İşyerlerinde, özellikle kaynak 
atölyelerinde, ortamın havası kirli olduğu halde, 
havalandırma tesisatlarının çalıştırılmadığına çok sık 
rastlamaktayız. 



Bu tür olumsuzlukların olmaması için ısıtma ve 
havalandırmayı, iklimlendirme  şeklinde anlamalı ve bu 
anlayışla, bütün değerler göz önünde bulundurularak 
projelendirme yapılmalıdır.

1.1.3.1. Hafif işlerde rahat çalışmak için sıcaklık, hava 
akım hızı ve bağıl nem değerleri

Isı Hava Akım Hızı(m/S) Bağıl Nem

19-21 oC 0,5

19,5-21,5 oC 0,5

21,5-23,5 oC 0,5 %30-70

23,5-25 oC 1.0

Daha yüksek sıcaklık daha fazla hava akımı



1.1.3.2. Yapılan işlere göre çalışma ortamı sıcaklıkları

Hava sıcaklığı

Faaliyetin şekli         (%50 nem seviyesinde )

Oturarak yapılan hafif kol ve el işleri…       20 oC

Ayakta yapılan ağır kol işleri................       17 oC

Çok ağır İşler ........................................ 15-16 oC

Bunların yanı sıra rahatlık bölgeleri dış sıcaklığa bağlı olarak 
da değişeceği için, işyerinin sıcaklığı ve bağıl nemi 
ayarlanırken dış hava sıcaklığının da göz önünde 
bulundurulması, aşırı ısı farkları oluşmamasına dikkat 
edilmesi gereklidir.



1. Ortam Havasının Özellikleri

1.1.3.3. Dış sıcaklığın yüksek olduğu bir yerde oturarak yapılan   
bir işe göre rahatlık dereceleri

Dış sıcaklık (oC)                             20  24  28  32  35

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

Bağıl nem ( % ) 75 65 57 50 45



1.1.3. Termal Radyasyon

İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve 

bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir.

Termal  radyasyon yani radyant ısı, absorblanacağı bir 

yüzeye çarpmadıkça,  sıcaklık meydana getirmeyen 

elektromanyetik bir enerjidir.  

Dolayısı ile hava akımları radyant ısıyı etkileyememektedir. 

Ancak,  ortamdaki  hava akımı çalışana biraz rahatlık 

verebilir.

Termal  radyasyondan  korunmanın en iyi yolu, çalışanla 

kaynak arasına ısı geçirmeyen bir perde koymaktır. 

Ancak, konulan perde ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorblayarak

ısı kaynağı haline de gelebilir.



Radyasyon, vücudun çevre ile olan termal dengesini birazcık 

açıklar. 

Çevrede herhangi bir obje, vücut sıcaklığından çok farklı 

sıcaklıktaysa örneğin; sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir 

günde, çok büyük bir cam, insandan çok büyük bir miktar ısı 

radyasyonu yayımına neden olur ve kişinin bulunduğu 

çevrede hava oldukça ılık olsa bile kişi üşüdüğünü hisseder. 

Eğer çevrede bir obje, fırın, duvar gibi vücut sıcaklığının çok 

üstündeyse insan radyasyon yoluyla çok miktarda ısı alır ve 

kişiyi diğer yollarla serin tutmak, ve vücut sıcaklığını sabit 

tutmak çok zordur.



İnsan gibi bir objeye çarpıpta orada absorblanmadıkça 
sıcaklık yaratmaz. 

Yani hava akımının, (hava esmesinin) yararı olmaz

Radyasyon, iletimi için maddesel ortam gerekmeyen bir 
ısı enerjisi olduğundan, bunu havalandırma ile kontrol 
etme olanağı yoktur, veya pek azdır. 

Radyant ısıdan korunmanın iki yolu vardır:

1.1.3.1. Radyasyon siperi kullanmak

Radyasyon siperleri doğrudan kontrol edilmeyen, 
erimiş maden veya cam külçeleri gibi maddeler 
kullanılır. 

Bu siperler (koruyucular) madeni levha (alüminyum 
folyo, alüminyum levha gibi) paravana gibi radyant ısı 
kaynağı ile işçilerin arasına yerleştirilen koruyuculardır. 



Isı radyasyonunu engellemek için koruyucu siperin kullanılması 



Esas olarak siperler, gelen radyant ısının büyük bir 
kısmını yansıtarak işçiye gelmesini önler ve 
absorbladığı radyant ısının ancak bir kısmını işçiye 
doğru yeniden yayar. 

Bunların yanı sıra, radyant ısıyı emen ve havalandırma 
yoluyla kontrol edilebilen konveksiyon ısısı cinsinden 
yayan ısı absorbsiyon siperleri de vardır. 

1.1.3.2. Sıcak cisimlerin yüzeylerini ışıma özelliği zayıf 
maddelerle boyamak veya kaplamak.

Isı radyasyonu kontrolü için yeterli olabilecek bir metot 
da sıcak cisimlerin yüzeylerini düşük radyasyon 
parametreli maddeler ile boyamak veya kaplamaktır. 

Bu metodun prensibi de radyasyonu işçiden 
uzaklaştırmak.



1.2. Temiz Hava

Normal şartlarda (Büro ortamında), Karbondioksit miktarının 
binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.

İnsanların sağlığının korunması, morallerinin yüksek tutulması, 
çalışma gücünün yüksek bir düzeyde sürdürülmesi için gerekli 
şartların başında gelir.

Ortamda zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz 
konusu gaz, toz ve kokunun  kabul edilebilir sınırların  altında 
olması gereklidir.

Müsaade edilebilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin 
altındaki değerler, (Maksimum Allowable Concentrations= 
MAC) (Bu değerler cm3/m3 veya mg/m3 şeklinde ifade edilir.)

Eşik sınır değerler (TLV) (Threshold Limit Values)

Kısa Süreli Karşılaşma Sınır Değerleri (STEL) (Short Term
Exposure Limits



1.2.1. Toz

Toz, çeşitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir 
sözcüktür. 

Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde 
bulunur. 

Bunların tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır. 

Özgül ağırlığı az olan maddelerde bu büyüklük 1 mm ye kadar 
çıkabilir. 

Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte,iş 
randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep 
olmaktadır.

Toz, tarih boyunca insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam 
etmektedir. 



İnsanlar da uzun yıllardan beri bunun farkında bulunmakta 
ve toz ile mücadele etmektedirler. 

İbni Sina “Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 sene 
olmaması için hiçbir sebep yoktu.”  demiş.

Toz, insanlara, solunum sistemi ile akciğerlere yerleşerek 
ve kana karışarak  olumsuz olarak etkilemekte, meslek 
hastalıklarına sebep olmaktadır.

Solunum sistemimiz 4 ana kısımdan oluşmaktadır:

1-Burun ve ağız,

2-Nefes borusu,

3-Bronşlar,

4-Bronşiyol ve alveoller



Burun ve ağız, havanın vücuda giriş yoludur. 

Burunda bulunan kıllar ve burun mukozası, solunan tozun 

büyük bir kısmını tutar. 

Burun iyi bir filtrasyon mekanizmasına sahiptir.

Solunan tozların tane büyüklüğü genellikle 60 mikronun 

altındadır. 

Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve 

orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığını yapan 

tozların tane büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır. 



5 mikron tane büyüklüğünden daha büyük olan tozlar üst 

solunum yollarında tutulur, alveollere kadar gidemez, çok 

küçük tozlar ise(0,5 mikrondan küçük) alveollere girse dahi 

öksürme ve aksırmalarla, akciğerlerin kendini temizleme 

metotlarıyla dışarı atılırlar.



1.2.1.1. İnsan sağlığına etkileri açısından tozlar:

Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep 

olan tozlardır.

Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik 

zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, 

kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.

Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar 

asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.

Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en 

önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve 

radyum tuzlarıdır.

İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir 

hastalık yapmayan tozlardır.



Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına 
geleneksel tabiri ile pnömokonyozlar denilmektedir.

Pnömokonyozlar, toz halinde olan zararlı maddelerin 
solunum yolu ile akciğere girerek, akciğerlerin küçük 
ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen 
hastalıklardır.

1.2.1.2. Mineral ve metalik tozlarla meydana gelen 
pnömokonyozlar

1.2.1.2.1. Silikoz(saf Silikoz)  :

Silisyum di oksit (SiO2 )(Silis) kristallerinin  solunması 
sonucu meydana gelen akciğer hastalığıdır.



1.2.1.2.2. Karışık Silikozlar:

Kömür işçileri pnömokonyozu: Maden kömürü ile uğraşan 

işçiler, kömür tozlarından başka oldukça yoğun olarak silis 

tozuyla da muhatap olurlar. Bu işçilerin ciğerlerinde kömür 

ile silis tozu birikerek antrako-silikoz adı verilen hastalık 

meydana gelir.

Sidere-silikoz : Akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesi 

ile meydana gelen bir hastalıktır.



Kaolen pnömokonyozu: Saf kaolen (Aleminyum silikat) 

2H2O AL2O2 2SiO2 dır. Endüstride kullanılan kaolende 

büyük oranda silis bulunmaktadır. Kaolen porselen 

endüstrisinin ilkel maddesidir. Diğer bazı endüstrilerde 

ekleme ve doldurma maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Karışık kaolen pnömokonyozunda nödüler fibrosis, massif 

fibrosis, dispne, öksürük ve balgam görülür.



1.2.1.2.3. Basit Silikatozlar

Silikatların (Kil, feldspat, saf kaolen, bentonit v.b.) uzunca bir 
süre solunmasından sonra  ortaya çıkan bir pnömokonyoz 
şeklidir.

1.2.1.2.4. Fibrotik Silikatozlar

Asbestoz: Asbest (Amyant) tozlarının solunması sonucu 

meydana gelir. Asbest bileşimi 3 Mg.2SiO2.H2O(Magnezyum 

silikat) olan ve lifler halinde bulunan bir maddedir.



Talkoz: Talk tozlarının solunması sonucu meydana 
gelir.Saf talk, mağnezyumsilikathidrate  dir.(Mğ3 (SiO4

O)(OH)2. Endüstride kullanılanlarda Ca, Al,Fe ihtiva eder.

Silimanite mineralleri pnömokonyozu: Aleminyum 

silikatların bütün değişik formlarının(AL2. O2. SiO2 ) 

solunmasından meydana gelir.



1.2.1.2.5. Alüminoz

İnce alüminyum tozları ile uğraşanlarla olur.

1.2.1.2.6. Berilyoz

Bazı mineral tozlarının meydana getirdiği yığılma(Birikme) 

pnömokonyozları: Bunlar ağır sonuçları olmayan 

pnömokonyozlardır.

Baritoz: Barum sulfat tozlarının yığılması

Sideroz: Demir oksit tozlarının yığılması

Stannoz: Kalay tozlarının yığılması

Antrakoz: Kömür tozlarının yığılması



1.2.1.3. Organik tozların meydana getirdiği pnömokonyozlar

1.2.1.3.1. Bissinoz(Pamuk pnömokonyozu)

Bissinoz, pamuk ile çalışan işçilerin %30-40 ında (çok hafif 

şekilleri de dahil olmak üzere) görülebileceği bildirilmektedir.

5-10 yıl içinde görülür. 

Önceleri Pazartesi günleri hastalığı şeklinde, ikinci aşamada 

haftanın diğer günlerinde de rahatsızlıklar görülür. 

Üçüncü aşamada (20-30 yıl içinde)bronşit ve astmatik bir tablo 

yerleşir.



1.2.1.4. Pnömokonyozlarla Birincil Korunma

1.2.1.4.1. Tıbbi Koruma

İşe giriş muayenelerinin yapılması

Riskli işlerde çalışacak kişilerde işin risk durumuna göre ileri 

tetkiklerinin yapılması

İşin risk derecesine göre belirlenecek zaman aralıklarında, 

işin niteliğine göre değişecek tetkikleri de içerecek periyodik 

muayenelerinin yapılması

1.2.1.4.2. Teknik Koruma

Gelişmiş maden işletmeciliği yöntemleriyle çevresel toz 

kontrolu, 

kişisel koruyucu ekipmanlar (maske vb.) ve çalışanların 

eğitimi yer almaktadır.



1.2.1.4. Pnömokonyozlarla İkincil Korunma

1.2.1.4.1. Tıbbi Koruma

İkincil koruma erken teşhis, tedavi, hastalık ilerlemesinin 
durdurulması çalışmalarını ihtiva eder.

Erken teşhis sonucu, işçi, tozsuz yere nakledilmelidir.

Çalışanlarda, tüberküloz ve kanser gibi hastalıklar da 
aranarak, bu hastalıkların da erken teşhis edilmesi sağlanır.

Erken teşhis neticesi tedavi imkanına kavuşulur.

Teşhiste gecikilirse hastalık yerleşir, bu tür hastalarda hasta 
tozsuz yere alınsa dahi bazen hastalığın devam ettiği 
görülmektedir.

1.2.1.4.2. Teknik Koruma

Teknik korumadan maksat ortamdaki tozun en aza 
indirilmesidir veya toza muhatap olan kişi sayısının en aza 
indirilmesidir.



Toz meydana gelen yerlerde su kullanılması (Sulu çalışma-
Yaş metot): Tünellerde ve taş ocaklarında sulu(Yaş metot) 
çalışma metodu uygulanmaktadır.

Uygun havalandırma yapılması: Bu tür işyerlerinin havasının 
sık sık değiştirilmesi tozun seyrelmesine vesile olur. Eğer, 
tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse 
en etkili havalandırma yapılmış olur. 



Bu tür havalandırmaya lokal(Mevzii) havalandırma denir. 

Mümkün mertebe, zararlı maddeler, gazlar ve tozlar, ortama 

yayılmadan çıkış yerinden emilerek dışarı atılmalıdır. Bu tür 

havalandırma  işyerinin ısıtılması açısından da faydalı olur.

İşçilerin hiper vantilasyonunun(Fazla soluma, şiddetli 

soluma) önlenmesi: İşyerinde mekanizasyon ve otomasyon 

yerleştirilerek kas çalışmalarının azaltılması ve dolaysıyla 

fazla solumanın önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

İkame çalışmalarının yapılması: Zararlı maddeler yerine 

zararsız veya daha az zararlı maddelerin kullanılması 

yararlıdır.



1. Ortam Havasının Özellikleri

Kapalı çalışma metodu: Teknolojinin müsaade ettiği oranda, 

çalışmaların kapalı metotlarla yapılması, meydana 

gelebilecek tozların ortama yayılmasının önlenmesi 

sağlanmalıdır.

Kişisel korunma araçlarının kullanılması: Maskelerin iyi ve 

uygun seçilmesi ve doğru kullanılması gerekmektedir.

Ara odacıklar: Tozun meydana geldiği kısımlar ile tozsuz 

kısımlar arasında hava basıncı oldukça yüksek olan ara 

odacıklar yerleştirilerek,tozsuz ortama tozların geçmesi 

önlenmelidir.



Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit 
edilmesi: İşyerindeki tozun sayısı ve çapları tam olarak tespit 
edilerek, riziko derecesi tam olarak belirlenip, buna göre 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Çapları 10 mikrondan küçük olan 
tozlar, zararlı ve tehlikeli tozlar olarak kabul edilmelidir.

Kişisel koruyucuları (maskelerin) seçimi ve kullanılması: Toz 
ile mücadelede uygun maskelerin seçilmesi ve kullanılması 
çok önemlidir. Koruyucu toz maskelerinin hangi büyüklükteki 
tozları tuttuğu bilinmelidir. İnsana en çok zarar veren 0,5 
mikron ile 5 mikron arasında tane büyüklüğü olan tozları 
tuttuğundan emin olunmalı ve bu tür uygun maskeler 
kullanılmalıdır.



1.2.2.  Zararlı Gazlar

Suda çözünürlüklerine bağlı olarak üst solunum yolları-alt 

solunum yolları ve parankimal hasara yol açarlar. Her türlü 

kimyasal maddenin gaz ve buharı maruziyet süresi ve 

yoğunluğuna bağlı olmak üzere değişik derecelerde bu 

etkilenmeye yol açabilir.

Basit boğucular (Karbondioksit, Metan vb.) 

Kimyasal etkili boğucu gazlar (Karbonmonoksit, hidrojen süfür 
vb.) 

Tahriş edici gazlar (Amonyak, formaldehit, azot dioksit ve diğer 
azot oksitler, flor vb.) 

Sistematik etki gösteren toksik gaz ve buharlar (Arsenikli 
hidrojen, arsin, karbon sülfür vb.) 



2. Havalandırmanın Genel Prensipleri

Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları 

işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın 

bulunması sağlanmalıdır. 

Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her 

zaman çalışır durumda olması gerekmektedir.

Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı 

yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi 

bulunmalıdır.



3. Havalandırma ve Hava İhtiyacı

3.2. Hava İhtiyacı:

Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya 

ihtiyacı vardır.

Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının 

saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir.

Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi  10 

metreküp olmalıdır.

Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi  12 metreküp 

olmalıdır.

Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin  4 m. 

fazlası hesaba katılmaz.



3. Havalandırma ve Hava İhtiyacı

Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 m. 

olmalıdır.

Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan 

yüksekliği en az 3,5 m. olmalıdır.

İşyerlerinde  kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 

2,5 m. olmalıdır.

Yukarıda belirtilen ölçüler bu kabulden hareketle 

belirlenmiş kriterlerdir. 



3. Havalandırma ve Hava İhtiyacı

Ancak zamanımızda yapı malzemelerinin çok geliştiği, çift 
pencerelerin, PVC pencerelerin, hava geçirmeyen plastik ve 
yağlı boyaların yoğun bir şekilde kullanıldığı, hava giriş ve 
çıkışını önleyecek türden izolasyonların yapıldığı 
ortamlarda, tabii havalandırmalar ile ortam havasının saatte 
2-3 kere değişmesi zordur.  

Tabii havalandırma ile ortam havasının saatte 2-3 kere 
değişmesinin zorlaştığı ortamlarda, kişi başına düşen hava 
hacmi miktarının artırılması veya  kapı ve pencereler 
açılarak veya cebri çekişli ortam havasının yeterli miktarda 
değişmesinin sağlanması gerekmektedir.



3. Havalandırma ve Hava İhtiyacı

Değişik Çalışma Yerlerinde Hava Değişimi İhtiyacı

İşyeri Hava değişimi/Saat

Akümülatör İmalatı 5-10 defa

Boyahaneler 5-15 defa

Bürolar 3-6 defa

Püskürtme boya işleri 20-50 defa

Garajlar 4-6 defa

Elbise bırakılan yerler 4-6 defa

Lokanta ve kantinler 4-8 defa

Fabrika mutfakları büyük mutfaklar 6-8 defa

Küçük mutfaklar 15-20 defa

Laboratuarlar 5-10 defa

Tuvalet Banyo ve Duşlar 4-8 defa

Çamaşırhaneler 5-15 defa

Kasa odaları 3-6 defa



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

Havalandırma Metotları

4.1. Tabii Havalandırma

4.2. Cebri Havalandırma

4.3. Kapalı Çalışma Metotları



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

Birleştirilmiş ( kombine) havalandırma sistemi (a) Egzost 
fan. (b) aydınlatma açıklıkları (pencereleri)



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.2. Cebri Havalandırma

İşyerlerinin havalandırmasını,  tabii havalandırma ile 

yeterli şekilde  yapılamadığı durumlarda cebri 

havalandırmaya başvurulur.

4.2.1. Genel Havalandırma

Dışarıdan hava basarak havalandırma

İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma

Alttan havalandırma

Üstten havalandırma

Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek 

yapılan havalandırma,



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.2.2. Lokal Havalandırma

Eğer, tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması 
sağlanabilirse en etkili havalandırma yapılmış olur. 

Sabit davlumbazlar



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.2.2. Lokal Havalandırma

Hareketli emme ağızları



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.2.2. Lokal Havalandırma

Seyyar emici cihazlar



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.2.2. Lokal Havalandırma

Havayı filtre edip temizleyen cihazlar



4. Doğal, Lokal veya Genel Havalandırma

4.3. Kapalı Çalışma Metotları

Teknolojinin müsaade ettiği oranda, çalışmaların kapalı 

metotlarla yapılması, meydana gelebilecek tozların 

ortama yayılmasının önlenmesi sağlanmalıdır.

Tozun kaynağından emilerek çöktürme ve lüzum halinde 

filtre işleminden sonra, eşik sınır değerlerin altında toz 

bulunduran havayı çalışma ortamına bırakan sistemlerle 

çalışılmalıdır.



5. İşyerlerinde İklimlendirme

İklimlendirme, kapalı mekanda yaşayan kişilerin, çalışırken 
veya hava konfor şartlarının sağlanması veya endüstri 
sektöründe bir mamulün üretilmesi sırasında, mamulün 
istenen özelliklerde üretilmesi için gerekli olan atmosferik 
şartların sağlanması olarak tarif edilebilir.

İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma ve iç havanın ısı 
konforu için neminin alınması, çoğunlukla soğutma 
yapılarak, işlemlerine atfedilir.Daha geniş bir anlamda, 
ısıtma, soğutma ve havalandırma veya havanın durumunu 
iyileştirmek için kullanılır.



Mevzuat



6. İlgili Mevzuat

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü (İSGT)

(Resmi Gazete Tarihi: 11.1.1974 Sayısı: 14765)

Maden ve taşocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla 

mücadeleyle ilgili yönetmelik 

(Resmi Gazete Tarihi: 14.09.1990 Sayısı: 20635)

İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik

(Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2004 Sayısı: 25369)



6. İlgili Mevzuat

Havalandırma ile ilgili İSGT hükümleri:

Doğal havalandırma iç ve dış ısı farkı artması, rüzgar 

basıncının artması ile doğru orantılı olarak artar. Normal 

şartlarda binaların yapımında, tabii havalandırma ve tabii 

aydınlatma yeterli olacak şekilde planlama yapılır. Madde 

(16-19, 20-21)

Madde 8- İşyerindeki hava hacmi işçi başına en az 10 

metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan 

yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.

Madde 48- Koğuşlarda hava hacmi en az 12metreküp/kişi 

olacaktır. 



6. İlgili Mevzuat

Madde 20- Kapalı işyerlerinde sıcaklık ve nem derecesinin, 

yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması 

şarttır. 

İşçilerin yazın aşırı sıcaktan, kışın soğuktan korunması için 

tedbirler alınacaktır. 

Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi15 oC az 

ve 30 oC yüksek olmayacaktır. 

İşin gereği olarak çok soğuk veya çok sıcak çalışılması 

zorunlu olan (Bu sıcaklıkların değiştirilmesinin mümkün 

olmadığı ) işlerde, işçilere uygun koruyucu iş elbiseleri 

vesaire malzemeler verilecektir.



6. İlgili Mevzuat

Madde 21- Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten 
aşağı olmayacak şekilde havalandırılacaktır.

Ayrıca işin özelliğine göre çalışma süresinde havanın zararlı 
bir hal almaması için havanın sık sık değiştirilmesi 
gerekmektedir.

Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı 
yerlerde, bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler 
yapılacak, işin niteliğine göre gerekli teknik tedbirler 
alınacaktır.

Boğucu, zehirli ve tahriş edici gaz ve duman meydana gelen 
işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye 
girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere 
ayrıca işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve 
gereç verilecektir. 



6. İlgili Mevzuat

Madde 191- İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makine ve 
tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve konu çalışılan 
ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı 
yerden emilerek dışarı atılacaktır.

Madde 192- Birbirine karıştıklarında, parlama veya patlama 

tehlikesi bulunan çeşitli toz, duman, buhar ve gazlar, aynı 

emme tesisatı ile dışarı atılmayacak, her biri için ayrı ayrı 

mevzii tesisleri yapılacak ve birbirlerinden uzak yerlerden 

dışarıya atılacaktır.

Madde 193- Havadan ağır olan gaz, duman, buhar, toz veya 

benzerleri tabana yakın yerlerden emilerek dışarı atılacaktır.

Madde 194- Mevzii çekme tesisatında kullanılacak 

davlumbazlar, zararlı kaynağa yakın olacak ve davlumbazın 

çekme niteliğini bozacak hava akımlarına engel olunacaktır.



6. İlgili Mevzuat

Madde 195- Paslandırıcı, aşındırıcı, kemirici, zararlı ve zehirli 

gazlar,dumanlar veya sisler çıkaran daldırma, elektroliz, 

eloksal veya diğer kaplama işlerinin yapıldığı tekneler, 

kaplar, havuzlar veya tanlar üzerinde yapılacak çekme 

ağızları; kabın veya teknenin iç ve üst tarafına yakın, ve 

yatay, boydan boya yarık olacak, bir uzun kenar boyunca, eni 

50 santimetreden 120 santimetreye kadar olan teknelerde, 

her iki kenar boyunca ve daha büyük teknelerde ise, dört 

kenar boyunca devan edecek şekilde yapılacaktır.

Davlumbaz ağızları ise, işe engel olmayacak şekilde tekneye 

veya kaba yakın ve bunları kaplayacak büyüklükte olacaktır.



6. İlgili Mevzuat

Madde 196- 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 yapılmış olacaktır.

Madde 197- Emilen hava içinde, yanıcı ve parlayıcı 
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.



6. İlgili Mevzuat

Aspiratörlerin elektrik motorları, çalışacağı ortama uygun 

olacak, emilen hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddeler 

bulunduğu hallerde, motor, yanıcı ve parlayıcı maddelere 

karşı, uygun şekilde monte edilmiş veya bu maddelere 

dayanıklı tipte yapılmış olacaktır.

Madde 198- Hava filtreleri, kapasite ve nitelik bakımından 

kullanılacağı işin özelliğine uygun ve en az bir günlük 

çalışmaya yeterli olacak ve bunlar, kolay temizlenebilecek 

ve temizlik sırasında, tehlikeli ve zararlı bir ortam 

yaratılmayacak şekilde yapılmış olacaktır.

Filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az 180 

cm yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 m uzakta 

olacaktır.



6. İlgili Mevzuat

Madde 199- İşyerinden emilen hava, tekrar işyerine 
verilmeyecektir. Ancak, içinde kurşun tozu veya kurşun buharı 
veya silis tozu ve benzerleri bulunmayan pis hava, uygun 
süzgeçlerden geçirilip tamamen temizlendikten sonra 
işyerlerine verilebilecektir.

Madde 200- Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği 
ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılacak ve 
onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği 
bozulmayacaktır.

Madde 201- Emilen tozlar, bir siklonda toplandığı hallerde, 
siklon, açıkta, sağlam, rüzgara dayanıklı ve uygun 
malzemeden yapılacaktır.

Siklonlarda parlayıcı ve patlayıcı atıkların ve tozların 
toplandığı hallerde, siklonlar işyerinin uzağına konacak ve 
bunlarda patlamaya dayanacak sağlamlıkta menfezler 
bulunacaktır.



6. İlgili Mevzuat

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik

Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Havalandırma konusunda; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra kurulacak işyerlerine ek yükümlülükler 

getirmiştir.

Buna göre; suni havalandırma sistemlerinde hava akımı,

çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalı ve çalışma

ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar

verebilecek artık ve pislikler (duman, toz, sıvı aerosoller,

zararlı gaz ve buharlar vb. zararlı maddeler) dışarı atılmalıdır.
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