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Aydınlatma riski önemi 

İşyerlerinde çoğunlukla göz ardı edilen ve 

önemsenmeyen bir risk faktörü olarak 

aydınlatma riski güvenli bir çalışma ortamı 

sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla 

yapılmasında ve uygun bir görüş alanı 

oluşturulmasında en önemli faktörlerden biridir. 

Yeterli ve uygun aydınlatma çalışanların işlerini 

etkili ve hatasız yapmasını mümkün kılar.  

Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince 

detaylarının fark edilmesi o kadar kolaylaşır. 

İdeal aydınlatma koşulları konsantrasyon ve 

motivasyonunun artmasına ve doğrudan çalışan 

performansı üzerine olumlu etkileri vardır.   

Tam tersi, iş kazaları ile aydınlatma riski 

arasında da ilişki vardır. Yapılan araştırmalara 

göre iş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma 

şiddetinin 200 lüksten az olduğu işyerlerinde 

gerçekleşmektedir. 

Bunun yanında 1000 lüksün üzerindeki 

aydınlatmalarda; yansımalar, koyu gölgeler, aşırı 

kontrast göz kamaşması gibi sorunlara neden 

olur. Göz yorgunluğu, dikkat dağılması ve 

görme kusurları nedeniyle iş kazalarında artış ve 

verimde azalma soruna yol açabilir.  

Çalışanların en çok tercih ettiği aydınlatma 

şiddeti değeri 400-850 lüks arasında olduğu 

bilinmektedir. 

Aydınlatma riski ölçümü 

Bir yüzeye düşen ışık miktarına aydınlatma 

şiddeti denir. Aydınlatma şiddetinin birimi 

lükstür. 1 lüks = 1 lümen/ m2 Aydınlatma 

şiddeti açık havada gündüzleri 2.000-100.000 

lüks arasında, geceleri ise 50-500 lüks arasında 

değişmektedir.  

 

Lüminesans bir yüzey tarafından yansıyan ya da 

emilen ışık miktarıdır. Birimi Kandela (cd) / m2 

’dir. COHSR-928-1-IPG-039 (Measurement Of 

Lighting Levels In The Work Place) ve TS EN 

12464-1 Işık ve Işıklandırma - İş mahallerinin 

aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı alandaki iş 

mahalleri (Light and lighting- Lighting of work 

places - Part 1: Indoor work places) 

düzenlemelerinde aydınlatma riski ölçüm yöntemi, 

hata kaynakları ve aydınlatma ölçüm sonuçları 

değerlendirilirken dikkat edilecek hususlar ve 

referans değerler belirtilmiştir.  

COHSR-928-1-IPG-039 (Measurement Of 

Lighting Levels In The Work Place)’na göre; 

•4 ölçümün aritmetik ortalamasını gerektirir. 

‘Temsili’, seçilen ölçüm noktalarının anormal 

olmadığı durumlardır. Yani 4 en karanlık veya 4 en 

aydınlık noktanın seçilmesi temsili değer 

vermeyecektir, bu hususa dikkat edilmelidir. 4 

ölçüm – düzenli aydınlık seviyesi varsa rasgele 

bölgelerden ölçüm, (nadir durum)   

• VDT (Gösterim Ekranı Cihazı) için özel hükümler 

yer alır,  

• Havaalanı apron aydınlatması ile ilgili hükümler 

içerir. 

• Tüm aydınlatma düzeyleri için ‘Lux’ birimini 

kullanır.  

• Ölçüm cihazının üreticiden gelen belirsizliği ve 

kalibrasyondan gelen belirsizliği ±% olarak önceden 

hesaplanmalı ve ölçülen değere sonradan eklenip 

çıkarılmalıdır. 

İç–Destek Alanları: Önerilen yöntem, doğrusal 

kılavuz (ızgara, grid) kullanılarak; düz bir çizgide 4 

adet 3 m veya daha az eşit aralıklarla ayrılmış 

noktalar kullanılır. Noktalar aydınlatma 

kaynağından başlar, duvarda son bulur. tutulmalıdır.  

 

İşyerinde aydınlatma ölçüm yöntemleri ve 
bir uygulama örneği  
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Lüksmetre zemin üzerinde 1 metre yüksekte, yatay 

olarak  tutulmalıdır. Eğer oda büyük ya da düzensiz 

şekilli ise, bu işlemi bir kaç kez tekrarlamak 

gerekebilir. Aynı teknik, yürüyüş yolları boyunca, 

merdivenler ve çalışma alanları destek mekanları için 

kullanılabilir. Dış Alanlar: Ölçüm iç alandakine 

benzerdir. Ölçüm en karanlık noktadan başlar ve en 

aydınlık noktada (aydınlatma kaynağının altında) sona 

erer. Her bir nokta en az 3 metre uzaklıkta ve eşit 

aralıkta olmalıdır. Geniş alanlarda ve eşit olmayan 

şekildeki alanlarda yine 4 ölçüm (1 set) makul bir 

ortalama için yerleştirilebilir. 

Çalışma ortamında aydınlatma riski ile ilgili 

değerlendirme yapılırken aşağıdaki değişkenler göz 

önüne alınmalıdır. 

• Çalışma alanındaki aydınlatma şiddeti seviyesi,  

•Çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı,  

• İş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin büyüklüğü,  

•İşyeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar 

yansıdığı,  

•İşyerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan 

arasındaki kontrast oranı,  

•Çalışma ortamında görülmesi gereken nesnelerin ne 

kadar zamanda fark edildiği,  

•Çalışanın yaşı 

Yasal düzenlemeler 

Aydınlatma ile ilgili ülkemizde özel bir yasal 

düzenleme yoktur. Bazı yönetmeliklerde çalışma 

ortamının konforu ile ilgili yapılan atıflar aydınlatma 

riski açısından da kullanılmaktadır. (Fotoğraf 1. 

Lüxmetre, Google görsellerden alınmıştır). 

Fotoğraf 1. Lüxmetre 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Hijyeni 

Laboratuvarı tarafından yapılan aydınlatma 

riski ölçümü uygulaması 

Hastanelerde aydınlatma riski açısından riskli 

bölgeler diğer işletmelerden biraz farklıdır. 

Depolar, çamaşırhaneler, hasta kayıt masaları, 

ameliyathaneler gibi birbirinden farklı pek çok 

birim riskli kabul edilmektedir.  

Bu uygulama örneğinde bir hastane veznesinde 

ölçüm yapılmıştır (bir sonraki sayfaya bakınız). 

Buna göre; 

Yapılan iş analizinde; hastane Başhekimlik 

girişindeki tavanda bulunan tüm ışıkların açık 

olduğu görülmüştür. 8 noktada  ölçüm 

yapılmıştır. Tavanda bulunan ışıkların kısmen 

açık olduğu yerde 3 noktada 2.  ölçümler 

yapılmıştır. 

Sonuç ve öneriler  

Vezne birimi çalışma masalarındaki gösterim 

ekran cihazında ölçülen değerlerin olması 

gereken değerlerin altında olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak, vezne birimi iç koridorunda  

ve önündeki bölümde, hastane başhekimlik 

girişinde ölçülen değerlerin olması gereken 

değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Hastane başhekimlik giriş bölümünde yer alan 

aydınlatmanın azaltılması,   

Vezne biriminin ön bölümünde yer alan cam 

kısmına ışık kırıcı film uygulanması önerilir. 

Kaynaklar 

1)Doğru Ö. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Aydınlatma Riski. 

 

İşyerinde aydınlatma riski ölçüm yöntemleri 
ve bir uygulama örneği  
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İşyerinde aydınlatma riski uygulama örneği  
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Termal konfor  

Termal konfor; sıcaklık, nem, hava akımı ve termal 

radyasyon gibi iklim şartları açısından, çalışanların 

bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken 

rahatlık içinde bulunmaları (ideal sıcaklık, ideal nem 

ve ideal basınç olması) demektir.  Termal Konforu 

etkileyen faktörler ise şunlardır: 

 Yapılan işin hafif ya da ağır iş olması 

 Ortamda bulunan kişi sayısı 

 Çalışanların fiziki yapısı ( yaş, kilo) 

 Çalışanların cinsiyeti ( kadın, erkek) 

 Çalışan kişilerin sağlık durumları ve fiziki 

yeterlilikleri 

 Bulunulan ortamın bulunduğu coğrafi yapı 

 Çalışma sırasında çalışanların üzerinde yer 

alan giysiler 

Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme 

Mühendisleri Derneği (ASHRAE) standartlarına 

göre ise termal konfor, çevrenin termal şartlarına 

karşı duyulan memnuniyet olarak ifade edilmiştir. 

Termal konfor, zihnimizin termal çevre ile 

etkileşiminden duyduğu memnuniyet ya da 

memnuniyetsizliğin bir ölçüsüdür ve ortamda 

bulunanların faaliyetlerine devam ederken sıcaklık, 

nem ve hava akım hızı gibi ortam şartları 

bakımından belirli rahatlık içerisinde bulunup 

bulunmadıklarını ifade eder. Bir insanın ısıl algısı 

temel olarak o kişinin kendi ısıl dengesine bağlıdır. 

Bu denge fiziksel aktivite ve kıyafete ek olarak hava 

sıcaklığı, ortalama ışıma sıcaklığı, hava hızı ve nemi 

gibi çevresel parametrelere de bağlıdır. Bu faktörler 

tahmin edildiğinde ya da ölçüldüğünde, insan için 

ısıl algı ön görülmüş ortalama oyun (PMV) 

hesaplanmasıyla ön görülebilir. Ön görülen 

memnuniyetsizlik yüzdesi (PPD) girdisi, belirli bir 

ortamda insanların çok sıcak ya da çok soğuk 

hissetmesinin tahmin edilmesi ile ısıl 

 hissetmesinin tahmin edilmesi ile ısıl 

memnuniyetsizlik ya da ısıl hoşnutsuzluk bilgisi 

sağlar. 

PPD (Öngörülen memnuniyetsizlik yüzdesi): 

PPD, çok serin ya da çok ılık hisseden ısıl olarak 

memnun olmamış insanların nicel öngörüsünün 

bir yüzdesini sağlayan bir indekstir. Bu 

standardın amaçları için, ısıl olarak 

memnuniyetsiz insanlar Çizelge 1’de verilen 7 

nokta ısıl algı ölçeğinde sıcak, ılık, serin ve soğuk 

olarak oy verecek kişilerdir. 

 

PMV PPD 
% 

TERMAL ÇEVRE 
DEĞERLENDİRME 

+3 100 SICAK 

+2 75,7 ILIK 

+1 26,4 BİRAZ ILIK 

+0,85 20 UYGUN TERMAL 
ÇEVRE 

-
05<PMV<+0,5 

<10 İYİ TERMAL ÇEVRE 

-0,85 20 UYGUN TERMAL 
ÇEVRE 

-1 26,8 SOĞUK 

-2 76,4 SOĞUK 

-3 100 ÇOK SOĞUK 

 

Çalışma ortamının ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesi önemlidir.  Pencerelerin 

durumu, havalandırma kaynaklı hava akımı, 

cereyan oluşturan durumlar, zemin sıcak soğuk 

olması, rampalar, geçiş alanları… gibi termal 

konfor problemine yol açan durumlar tespit 

edilmelidir. Alana gidildiğinde çalışanın yaptığı 

iş tanımlanmalı, kıyafetleri incelenmelidir. Aynı 

zamanda dış ortam hava durumu da not 

edilmelidir. 

Termal konfor ile ilgili ülkemizde özel bir yasal 

düzenleme yoktur. İlgili yönetmeliklerden İşyeri 

Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte; 

“19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının 

çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların 

fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz 

etkilemeyecek şekilde olması esastır.   

 

İşyerinde termal konfor ölçüm yöntemi   
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Termal riskler uygulama örneği 

Termal Konfor ölçümünde; sıcaklık, nem, global sıcaklık, hava akımı, radyant ısı ölçümü yapılır. Sıcak 

ortam ölçümlerinde yaş sıcaklık ölçümü yapılır. Çalışanın termal konfor ölçümü için bu değerler 

üzerine metabolik oran(Bazal metabolizma ve yapılan iş sonucu ortaya çıkan ısı enerjisinin birim 

yüzeye oranı ), giyilen kıyafetler hesaplanarak PMV ve PPD değerleri hesaplanır. 

TS ISO 7730 Ölçüm:  Bu standart, orta dereceli ısıl ortamlara maruz kalmış insanların genel ısı algısını 

ve hoşnutsuzluk seviyesini (ısıl memnuniyetsizlik) öngörmek için yöntemleri kapsar. PMV 

hesaplanırken en az 1 er saatli ölçüm alınmalıdır. Ölçüm karın bölgesinden alınmalıdır. Hava akım 

hızı, her yönden gelen hızı algılamalı, önünün kapatılmamasına dikkat edilmeli ve eş zamanlı ölçümler 

alınmalıdır. Sınır değerlerin izin verdiği aralıklarda standart kullanılmalıdır. Bölgesel 

memnuniyetsizliklerde anlık ölçümler alınabilir. 

TS EN ISO 27243: Bu standart, endüstriyel bir ortamda kolayca kullanılabilen, sıcak bir ortamda bir 

kişinin maruz kaldığı ısı baskısını değerlendiren ve hızlı bir teşhise izin veren bir metodu kapsar. Islak 

sıcaklık ölçümü gerektirir. Ölçüm: En az 1 er saat ölçüm alınmalıdır. Homojen Ortam Formülü: 

WBGT= WBGTkarın.  Heterojen Ortam Formülü: WBGT= (WBGTayak + WBGTkarın * 2 + 

WBGTBaş ) / 4 
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Aydınlatma riski ve termal konfor risk değerlendirme 

yöntemleri 
 

Aydınlatma riski 

İşyerinde aydınlatma riski ile ilgili değerlendirme 

yapılırken kontrol listesinde mutlaka aşağıdaki 

maddelere yer verilmelidir. 

 Uygun, yeterli ve eşit aydınlatma 

 Yansıma ve parlama olma durumu 

 Titreme, stereoskopik etki (göz yanılması) 

yapma durumu 

 Renklerin ayrımının yapılmasını sağlama 

durumu (kontrast), 

 Acil çıkış yolları aydınlatmasının durumu  

o Acil durum aydınlatma: Aydınlatma 

gerektiren acil çıkış yolları ve 

kapılarda, elektrik kesilmesi halinde 

yeterli aydınlatmayı sağlayacak, ayrı 

bir enerji kaynağına bağlı acil 

aydınlatma sistemi bulundurulmalı, 

düzgün çalıştığından emin olmak için 

düzenli aralıklarla test ve kontrolü 

sağlanmalıdır. 

 Aydınlatma kaynaklarının dağılımı (doğal 

kaynaklar (gün ışığı)  ve yapay kaynaklar olarak 

listelenmelidir.  

 Lambaların durumu ve kontrolü 

o Sağlam takılmalı, bakımı ve temizliğine dikkat 

edilmeli 

o İş kazaları açısından parlama ve patlama 

konularına dikkat edilmeli 

o Seyyar aydınlatma lambalarının el ile temas eden 

kısımları elektrik – ceryan kaçaklarına karşı 

korunmuş olmalı ve bunlarda kullanılacak cereyan 

42 V’ tu geçmemelidir 

o Özellikle kazan madeni kaplar içinde kullanılan el 

lambalarında cereyan gerilimi 32 voltu geçmemeli 

(24 volt olmalı) ve voltajı düşürmek için 

kullanılantransformatörün bağlantısı sağlam, 

kendisi izole edilerek topraklanmış 

 

 

Termal konfor 

İşyerinde termal riskler ile ilgili değerlendirme 

yapılırken; 

 Ani sıcak ve ani soğuk riski yaratan durumlar 

 Yapılan işin niteliği (hafif, orta, ağır iş) 

 Mevsim ve iklim özellikleri 

 İş kıyafetleri 

 Çalışanların fiziki yapısı ( yaş, kilo) 

 Çalışanların cinsiyeti ( kadın, erkek) 

 Çalışan kişilerin sağlık durumları ve fiziki 

yeterlilikleri 

 İş yükü ağırlık değerlendirmesinde önerilere 

uyulmalıdır (Tablo 1). 

 

 

 

Tablo 1. NIOSH' nin ACGIH kurallarına göre 

belirlediği sıcak ortamda çalışma koşulları 

bilgilendirme tablosu 

 

Önerilen 

çalışma/dinlenme 

Periyotları 

İş Yükü Ağırlık Değerlendirmesi * 

Hafif Orta Ağır 

Devamlı çalışma 30°C 26.7°C 25°C 

%75 çalışma/%25 

dinlenme(her saat için ) 
30.6°C 28°C 25.9°C 

%50 çalışma/%50 

dinlenme (her saat için) 
31.4°C 29.4°C 27.9°C 

%25 çalışma/%75 

dinlenme (her saat için)  
32.2̊°C 31.1°C 30°C 

*Saatte 200 kcal’e kadar olan işler hafif işler, 200-350kcal arası işler orta işler,  

350- 500kcal arası işler ağır işler olarak sınıflandırılmaktadır. 
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tamamen ortadan  

İşyerine giren gün ışığı miktarı renkli cam, pencere 

panjurları, perdeler ve tenteler ile kontrol edilebilir. 

Lamba değişim zamanı geldiğinde floresan 

lambaların elektronik balastlı lambalar ile 

değiştirilmesi önerilebilir. 

Yüksek yoğunluklu tek bir armatür kullanmak 

yerine birkaç tane düşük yoğunluklu armatür 

kullanılmalıdır 

LED armatür kullanımı, diğer sistemlere kıyasla 

birçok avantajının bulunması nedeniyle tercih 

edilebilir. 

Işığı düzgün yayan/dağıtan armatürler 

kullanılmalıdır 

Endirekt aydınlatma sistemleri ya da parabolik 

örtücülü direkt aydınlatma sistemleri kullanılmalıdır 

Işığı kontrol etmek için kaplanmamış lambalar 

örtücüler ile kaplanmalıdır. 

Direk kamaşma oluşturmaması için armatürlere 

perdeleme yapılmalıdır. 

Aydınlatma armatürleri göze doğru yansıyan ışığı 

azaltacak şekilde yerleştirilmelidir. 

İş alanlarında gereken aydınlık düzeyi değerlerini 

sağlamak için genel aydınlatmaya ek olarak lokal 

aydınlatma kullanılabilir 

İş istasyonları aydınlatma armatürleri çalışanın 

önünde ya da doğrudan baş üstünde olmayacak 

şekilde konumlandırılmalıdır. 

                              Devamı bir sonraki sayfada 

 

Aydınlanmanın yeterli düzeyde ve uygun 

olmaması çoğu işletmelerde mevcut ışık 

kaynağının aynısıyla değiştirilmesi anlamına 

gelmektedir. İşletmeler faaliyet alanına, yapılan 

işe, çalışan alanın büyüklüğü, çalışılan yerin 

konumu, çalışan sayısına göre ışık kaynağının 

cinsini, yerini ve sayısını belirlemelidir. 

Her çalışma yerinin ve çalışma alanını eğer 

mümkünse, gün ışığından faydalanılacak şekilde 

tasarlanması, pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. 

Çalışma alanına ve yapılan işe göre uygun güçte 

ve lükste, uygun yerde yeteri kadar aydınlatma 

kaynakları tercih edilmeli 

Eski lambalar daha çok titreşime neden olduğu 

için lambaları düzenli aralıklarla değiştirilmeli 

Armatür sisteminin özellikle balastlarının düzgün 

çalıştığından emin olmak için kontrol ettirilmesi 

Parlama kaynağının etrafındaki alanın parlaklığı 

arttırılmalıdır 

Doğrultusu ayarlanabilir yerel aydınlatma 

kullanılabilir 

Kusurlu yüzeyler düz ya da yarı parlak boya ile 

boyanmalı ve en son boya mat olmalıdır 

Çok boyalı, parlak ve yansıma yapan objeler 

çalışma tezgâhından kaldırılmalıdır. 

Çalışanın iş istasyonundaki yansıtıcı yüzeyler, mat 

yüzeylerle değiştirilmelidir. 

Aydınlatma riski kontrol önlemleri  
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Direk ışık kaynağı 
 

Direk-indirek ışık kaynağı 

 

İndirekt ışık kaynağı 

         

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
Parabolik dizayn 
 
 

 
 
Kafes dizaynı 

Aydınlatma riski kontrol önlemleri 

 

Lokal aydınlatma ışık 

kaynağının hareket 

ettirebilmesine imkân verir 

ancak yetersiz bir aydınlatma 

türüdür.  
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Termal riskler kontrol önlemleri 

Termal Risklerin Kontrol Yöntemleri 

Termal stres bileşenleri esas olarak 6 parametreden oluşmaktadır. Bu parametrelerden iş yükü ve iş 

giysileri insan faktörü, ortamın sıcaklığı, nemi, rüzgârı ise çevresel faktörler olarak gruplandırılır. Termal 

risklerin azaltılması ile ilgili kontrol yöntemleri temel iş hijyeni disiplinleri olan mühendislik önlemleri, 

idari önlemler, kişisel koruyucu donanımlar ve çalışan eğitimi başlıkları altında sunulacaktır. 

Mühendislik önlemleri: Çalışma ortamında termal konforu sağlamak için bina içi ve dışı 

alınabilecek mühendislik önlemlerini kapsamaktadır.  İş hijyeni için temel prensip olan zarar veren işin 

mümkünse tamamen bırakılması (elimination) ya da daha az zararlı ile yer değiştirilmesi (substitution)   en 

etkili risk kontrol yöntemleridir. Ancak çoğu zaman pek de mümkün olamamaktadır. Diğer iş hijyeni 

prensibi olan ayırma ve izolasyon daha sık uygulanabilmektedir. Özellikle “sıcak noktalar” adı verilen iş 

akışında en yüksek sıcaklıklara ulaşılan işlerin çeşitli mühendislik önlemleri ile çalışma ortamından 

ayrılarak/izole edilerek sıcaklık etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Şekil 1 ve 2’ de sıcak noktaların 

ayrılması ve izolasyonuna örnekler verilmiştir. Sıcak kaynağına yönelik müdahalelerin yapılamadığı ya da 

yetersiz kaldığı durumlarda soğutma ve havalandırma sistemleri düşünülmelidir. Havalandırma sistemleri 

genel ve lokal olarak uygulanabilmektedir. Lokal sistemler genel ventilasyon sistemi yapılamadığı 

durumlarda sıcak noktalara yakın olarak kurulduğunda etkili olmaktadır. Vantilatör ve pervanelerde lokal 

etkili yöntemler arasındadır. Çalışma ortamı sıcaklığına ortamın nemi de etkili olduğundan klima ve diğer 

iklimlendirme sistemleri nemin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Özellikle nem düzeyi yüksek ya da 

düşük olan çalışma ortamlarını klima ve vantilatör kullanılarak daha uygun hale getirmek mümkündür. 

Bina dışı önlemler: Daha çok sıcaktan korunmak için yapılmaktadır.  Sıcak iklimlerde güneşin etkisi 

azaltmak için bina çevresinin yeşillendirilmesi önerilmektedir. Binaların açık renkli boyalar ile boyanması 

ve ısıyı yansıtan izolasyon malzemeleri ile yalıtılması yöntemleri kullanılabilmektedir. Çatılara ısıyı 

yansıtacak sistemler kurulması önerilmektedir. Binanın çok sıcak havalarda çatıdan ıslatılarak soğutma 

sağlanılabilir. 

Şekil 1. İzolasyon                                                                 Şekil 2. Lokal havalandırma  
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Termal Risklerin Kontrol Yöntemleri 

 
Yönetsel önlemler: Çalışma ortamı düzenlemesi için alınması önerilen idari önlemlerdir. Bu 

düzenlemelerin başında çalışma saatlerinin düzenlenmesi gelmektedir. İş sırasında yüksek sıcaklıklara 

ulaşan işler günün serin saatlerine -sabah erken ya da akşamüzeri-kaydırılmalıdır. İş sırasında soğuk 

derecelere ulaşan işler günün sıcak saatlerine-öğle- kaydırılmalıdır. Özellikle termal risk oluşturan işlerin 

daha fazla sayıda çalışan ile daha kısa sürede yapılması da hem iş yükünü azaltacak hem de işlerin daha 

kısa sürede bitmesini sağlayarak ortam sıcaklığına etkisini azaltacaktır.  Dinlenme araları uygun ortamlarda 

(sıcak ortamlarda çalışanlar için soğuk mola ortamları- soğuk ortamlarda çalışanlar için sıcak mola 

ortamları) ve uygun sürelerde olmalıdır. Çalışanlar arası rotasyon yapılması diğer yönetsel bir yönetsel 

önlemdir. Ancak burada sıcak ortama alınacak çalışanlar için aklimatizasyon sürelerine dikkat edilmelidir.  

Bu işte daha önceden tecrübesi olanlar için yeni işe başladığında ilk günün %50 si kadar, ikinci gün 

%60 ve üçüncü gün %80 i kadar çalışma periyodları hazırlanmalıdır daha önce tecrübesi 

olmayanlar için ise bu periyodlar %20’ lik sürelerde artırılmalıdır. Genellikle 10- 21 günde 

tamamlanır. Süpervizörlerin çalışma ortamında sık sık gezerek çalışanları gözetlemesi ve özellikle 

aklimatizasyonunu tamamlamamış çalışanlara dikkat etmesi önerilmektedir. İlkyardım birimleri 

oluşturulmalı ve ilkyardım eğitimleri verilmelidir. İlk yardım kutusunda kimyasal sıcak paketler ve soğuk 

aküleri bulundurulmalıdır. Çalışanların koruyucu kıyafetlerinin temini işveren tarafından sorunsuz bir 

şekilde sağlanmalıdır. Kıyafetlerin temini, kullanımı, eğitimi ve kontrolü yöneticiler tarafından 

düzenlenmeli ve ihmal edilmemelidir. Çalışanların uygun miktarda sıvı almaları için yeterli molalar ve sıvı 

temini diğer yönetsel önlemlerdir. Çalışanların sıvı alımına ve elektrolit kayıplarına dikkat edilmelidir. 

Soğuk ortamlarda çalışanlara sıcak ve ılık içecekler, sıcak ortamlarda çalışanlara serin içecekler 

verilmelidir. Özel durumu olan çalışanlar için (gebelik, koroner arter hastalığı, DM) kişiye özel yönetsel 

düzenlemeler yapmalıdır. Tüm çalışanların ek hastalıkları, fiziksel kondisyon durumları ve diğer bireysel 

faktörlerine göre tek tek değerlendirmeleri yapılmalıdır.  İşe girişte ve sonrasında ayrıntılı fizik muayene ve 

laboratuvar değerlendirmeleri yapılmalıdır. 

Kişisel Koruyucu Donanımlar: İş sağlığı uygulamalarında ilk tercih olarak kullanılmamalıdır. Ancak 

diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda destekleyici tedbirlerdir. Sıcak ortamda çalışanlar için açık 

renkli ve hava alan kıyafetler kullanılmalıdır. Dış ortamda çalışanların kıyafetlerinin tüm vücudu kapatması 

tercih edilir. Aşırı sıcak ortamlar için özel geliştirilmiş kendinden soğutmalı kıyafetler tercih edilebilir. 

Soğuk ortamda çalışanlar yalıtım için sıkı olmayan kat kat kıyafetler giymeli, aşırı soğuk ve nemli 

havalarda kulakları elleri ayakları ve yüzü koruyacak kıyafetler tercih etmeli, Botlar sugeçirmez ve 

yalıtımlı olmalı, kafadan ısı kaybını önlemek için şapka takılmalıdır. Soğuk metal yüzeylere çıplak elle 

dokunmaktan kaçınılmalı ve eldiven vb. koruyucular önerilmelidir. 



   

12 

 

İŞ HİJYENİ BÜLTENİ 
 

 

Aydınlatma, lüks veya diğer adı ile ışık değeri 

parametresi, İş hijyeni ölçümünde olmazla olmaz 

en temel fiziksel risklerden bir tanesidir. Çoğu 

zaman ölçümün metodunun basit ve riskin 

önemsenmemesi nedeniyle arka plana atılmıştır 

fakat en öncelikli olarak istisnasız tüm 

işletmelerde dikkate alınması gerekmektedir. 

Aydınlatma yetersizliği veya fazlalığı sebebiyle 

anlık meydana gelen ciddi yaralanma ve kazalar, 

uzun dönemde ise başta göz olmak üzere klinik 

hastalıklara sebebiyet vermektedir. 

Aydınlatma neden önemlidir? 

Endüstriyel veya ofis ortamlarında, uygun 

aydınlatma tüm iş görevlerini kolaylaştırır. 

İnsanlar bilgilerinin yaklaşık %80'ini görme 

duyularıyla algılarlar. Parlama veya gölgeler 

olmadan uygun aydınlatma, göz yorgunluğunu ve 

baş ağrılarını azaltabilir. Hareketli makineleri ve 

diğer güvenlik tehlikelerini vurgular. Ayrıca, 

gözler önemli ölçüde daha parlak veya daha 

karanlık bir ortama ayarlanırken ortaya çıkan 

'anlık körlükten' kaynaklanan kaza ve yaralanma 

olasılığını da azaltır. 

İş yerinde 'görme' yeteneği sadece aydınlatmaya 

değil aynı zamanda şunlara da bağlıdır: 

• Bir nesneye odaklanma süresi; hızlı hareket eden 

nesneleri görmek zordur. 

• Bir nesnenin boyutu; çok küçük nesneleri 

görmek zordur. 

• Parlaklık; çok fazla veya çok az yansıyan ışık, 

nesneleri görmeyi zorlaştırır. 

• Bir nesne ile yakın arka planı arasındaki 

kontrast; çok az kontrast, bir nesneyi arka plandan 

ayırt etmeyi zorlaştırır.  

 

Aydınlatma sorunlarının ana nedenleri: 

 Titreme 

 Yetersiz ışık 

 Parlama  

 Yanlış kontrast  

 Kötü dağılım 

 Titreme 

Yetersiz aydınlatmaya bağlı gözlenen sağlık 

etkileri: 

 Baş ağrısı ve göz yorgunluğu 

 Boyun, sırt ve omuz gerginliği (zayıf 

aydınlatma nedeniyle öğeleri görmek için 

zorlanmaya bağlı) 

 Düşme, kayma 

 Depresyon (yetersiz aydınlatma 

durumunda) 

 Baş ağrısı 

 Kazalar 

 Göz yorgunluğu 

 Yorgunluk 

Parlamaya bağlı gözlenen sağlık etkileri: 

 Göz kamaşması ve görüşün engellenmesi 

 

İş yerlerinde bazı aydınlatma sorunları: 

 Özellikle tehlikelerin yakınında karanlık veya 

aydınlık olmayan alanlar 

 Kirli veya kötü yerleştirilmiş pencereler 

nedeniyle doğal gün ışığı eksikliği 

 Kötü konumlandırılmış veya zayıf gölgeli 

ışıklardan veya yansıtıcı yüzeylerden parlama 

 Düşük aydınlatma seviyelerine yol açan 

“enerji tasarrufu” programları 

 Işık kaybına ve titremeye yol açan kirli veya 

bakımlı olmayan aydınlatma 

 Düşük aydınlatma seviyelerine yol açan uygun 

olmayan dekor (aşırı kontrastlar veya çok fazla 

parlama) 

 

 

 

 

Aydınlatma riski ve sağlık etkileri 
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Termoregülasyon 

 Organizmanın,  ısı kazanmak ve kaybetmek 

yoluyla fizyolojik olarak enzim ve transport 

sisteminin en uygun çalışma sıcaklığı olan 37±1 

ºC vücut iç sıcaklığı değerinde sabit tutulmaya 

çalışılması durumuna termoregülasyon denir. 

İnsanda, hipotalamusun ön bölümü ısı kaybını 

sağlayan cevapların oluşumundan sorumlu iken 

arka bölüm ısı kaybını önleme ve kazanma 

merkezi olarak çalışmaktadır. Bu merkezlerden 

çıkan sinyaller ile terleme, titreme, damarlarda 

değişiklikler, davranışsal değişiklikler (yemek 

yeme, kıyafet giyme), kas tonusunda değişiklikler 

gibi mekanizmalar ile vücut ısısı düzenlenmeye 

çalışılır. Termoregülasyonun sağlanamadığı 

durumlarda hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 

Sıcaklığın Neden Olduğu Klinik Durumlar 

Basit Sıcaklık Döküntüsü 

Ter deriden serbestçe buharlaşamadığı ve ter 

bezleri tıkandığı zaman oluşmaktadır.  Terin 

buharlaşmasına izin veren kıyafetler giyilmesi, 

derinin kuru tutulması ve duş alınması ile 

önlenebilir (Fotoğraf 2). Kızarıklık, kabarıklıklar 

ve inflamasyon izlenir. Kaşıma engellenmelidir. 

Cilt yavaş yavaş ısıtılmalıdır. Steroid kremlerden 

fayda görebilir. 

Sıcak Krampları 

Fazla miktarda terleme sonucu vücudun su ve 

özellikle mineral (kalsiyum ve potasyum) 

kaybettiği durumlarda kollar, bacaklar ve karında 

oluşan kramplar olarak tanımlanmaktadır.   

Önlemek için ağır terlemeden sonra elektrolitlerin 

yerine konması gerekir.  

Sıcak Çarpması 

Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücudun 

termoregülasyon mekanizmalarının yetersiz 

kalarak iç ısının kontrol edilemediği durumdur.  

Ölüm veya kalıcı hasar ile sonuçlanabilen ciddi bir 

En önemli klinik belirtisi terlemenin durmasıdır. 

Kişi taşikardik ve takipneiktir. Hızla koma ve 

ölüme ilerleyebilen acil bir durumdur.   Kişi hızla 

o ortamdan uzaklaştırılarak ilk yardım 

müdahalelerine ve sıvı elektrolit tedavisine 

başlanmalıdır.  

Soğuğun Neden Olduğu Klinik Durumlar  

Hipotermi 

Soğuk hava,  rüzgâr ve soğuk suya maruz kalma 

sonucu vücudun hızla ısı kaybetmesi ve kaybettiği 

ısıyı yerine koyamaması nedeniyle gelişmektedir. 

Genel olarak 37 derecenin altı vücut sıcaklığı 

olarak tanımlanır. Titreme, yorgunluk hissi, 

koordinasyon kaybı, pupillerde dilatasyon, 

yavaşlamış nabız ve solunum, bilinç kalbi ile 

seyreden klinik acil bir durumdur. Kişi hızla o 

ortamdan uzaklaştırılarak sıcak bir ortama 

taşınmalıdır.  

Soğuk Isırığı 

Soğuk hava ve özellikle ıslak ortamlarda 

ektremitelere giden kan akımının azalması 

nedeniyle oluşmaktadır. Hissizlik, ağrı, 

karıncalanma, sızlama, donuk ve mavimsi cilt 

semptom ve bulguları arasındadır.  Klinik acil bir 

durumdur. Tedavi steroidli kremlerdir.   

Soğuğa bağlı kızarık ve şişlikler 

15,5 ºC altındaki sıcaklıklara tekrarlayan 

maruziyetlerde damarların hasar görmesi sonucu 

ciddiyeti değişen ülserlerle karakterize durum 

olarak tanımlanmaktadır. Kaşıma engellenmelidir. 

Cilt yavaş yavaş ısıtılmalıdır. İlerlemesi 

durumunda ülser ve nekrozlara yol açabilir. Bu 

durumda çoğunlukla ampütasyon gereklidir.  

(Fotoğraf 3).  

 

Termal riskler ve sağlık etkileri 
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 İHİDER Genel Kurul Duyurusu!!! 

 

İş Hijyenistleri Derneği’nin Mayıs 2020’de yapılması gereken, ancak pandemi koşulları 

nedeniyle ertelenen Genel Kurulu 14 Ağustos 2020’de Dokuz Eylül Üniversitesi İşyeri Sağlık 

Güvenlik Biriminde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul’un 22 

Ağustos 2020 tarihinde aynı yerde yapılması planlanmıştır.  

 

 International Web seminar IHIDER, AIDII, NvvA,  21 Eylül 2020 

"Covid pandemisinde İSG hizmetlerinin organizasyonu ve İş hijyeninin katkısı"  

 Seminer konuları 

 Farklı çalışma ortamlarında iyi uygulama örnekleri  

 Covid salgında risk değerlendirme ve risk yönetimi. 

 Örnekleme Prosedürleri ve değerlendirme, Proxy göstergeleri. 

 Havalandırma sistemleri ve bulaşma riskleri 

 

 Course "Fundamentals of Industrial Hygiene" Milan, 9 - 13 Kasım 2020 

 

The training course: "Fundamentals of Industrial Hygiene" will take place in Milan from 9 to 

13 November 2020. The course provides the basic information necessary to carry out the 

profession of industrial hygienist. It is structured in two main parts: a general part that deals 

with the industrial hygiene methodology, strategies. 

 

AB Komisyonu 2020/739 Direktifi ile SARS-CoV-2 ajanını biyolojik ajanlar listesine aldı ve 

Directive 2000/54/EC (Protection of workers from risks related to exposure to biological 

agents at work) ek listesine Grup 3 olarak eklenmesini kabul etti. Üye ülkeleri bu yönergeyi 

24 Kasım 2020 tarihine kadar ulusal düzenlemelerine adapte etmeleri gerekmekte.  

 

 The 12th International Occupational Hygiene Association Scientific Conference 

(IOHA2021) 21-26 August 2021, Daegu, Republic of Korea 

 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ioha2020.org/ 

 

 31 August - 3 September 2020Montréal, Canada28th International Symposium on 

Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) 

      “İşyerinden Topluma: Maruz Kalım ve Önleme” 

 

Bu konferans, epidemiyologlar, bilim adamları, iş hijyenistleri, toksikologlar, işyeri hekimleri, 

sağlık hizmetleri uzmanları, halk sağlığı çalışanları, politika yapıcılar dâhil olmak üzere geniş 

çalışma ve sağlık alanından araştırmacılar ve paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirecektir. 

Ayrıntılı bilgi için;  https://epicoh2020.org/ 

 

Haberler-Duyurular 

https://www.aidii.it/corso-fondamenti-di-igiene-industriale-2/
http://www.ioha2020.org/
http://www.ioha2020.org/
http://www.ioha2020.org/
https://epicoh2020.org/
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 12-14 November 2020 - Yonsei Severance Hospital, Seoul, Republic of Korea 23. 

Asya İş Sağlığı Kongresi ve İş Sağlığı Konferansı  

 

Kongre teması: Daha Mutlu İşçi Hayatları: Bilgiyi Eyleme Dönüştürme 

Ayrıntılı bilgi için:  http://www.acoh2020.org 

 

 12. Uluslararası Biyolojik Monitorizasyon Sempozyumu, Temmuz 2021 

 

11. Uluslararası İş ve Çevre Sağlığında Biyolojik Monitorizasyon Sempozyumu Ağustos 

2019'da Leuven, Belçika'da yapıldı. 12. Sempozyumun Temmuz 2021'de Belgrad'da 

yapılmasına karar verildi. 

 6 - 11 February 2022 - Melbourne, Australia 33rd International Congress on 

Occupational Health – ICOH 2022 

Kongre teması: İş Sağlığında Çözümlerin Paylaşımı: Yerel, Bölgesel, Küresel 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.icoh2021.org 

 

 

 

Haberler-Duyurular 
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