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MESLEK HASTALIKLARININ 
SEBEPLERİ

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

• Çimento; başlıca silisyum, kalsiyum, aluminyum ve demir oksitlerini içeren

hammaddelerin karıştırılarak pişirilmesi ile elde edilen klinkerin, bir veya

daha fazla katkı maddesi ile öğütülmesi suretiyle elde edilen hidrolik

bağlayıcıdır.

• Klinkerde yer alan silisyum dioksitin (yaklaşık % 23) ana kaynakları; kil, kum,

kumtaşı ve çakıldır.
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ RİSKLER

• Toz

• Gürültü

• Titreşim

• Yanıklar

SAĞLIK GÖZETİMİ

Çalışanların tamamı sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar,

yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe

başlatılamayacaklardır.
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SAĞLIK GÖZETİMİ 

• Çalışanların sağlık risklerine maruz kalması

• Solunum

• Deri

• Göz

• Göz, deri ve burunda iritasyon

• Arka-ön Akciğer radyografisinde değişiklikler

• Hırıltı, solunum kısalığı, öksürük, balgam

SAĞLIK GÖZETİMİ

• İşe giriş muayenesi

• Anamnez

• Solunum, göz, deri sistemlerinin muayenesi

• Ön-arka akciğer radyografisi

• SFT: FVC ve FEV1 azalması

• Aralıklı kontrol muayenesi

• Bronşit

• Konjonktivit

• Burun ülserleri

• Dermatit
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SAĞLIK GÖZETİMİ

• Sigara kullanımı

• Hipertansiyon

• DM

• Beslenme ve obezite

• Stres ve akıl sağlığı

• Isı değişimleri

• Kalp rahatsızlıkları

• Enfeksiyon hastalıkları

TOZ YÖNETMELİĞİ 

Sağlık muayeneleri ve değerlendirmeleri

• İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapılır.

• Çalışanların sağlık gözetimi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları dikkate 

alınarak en az  yılda bir tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur. 



23.11.2017

5

TOZ YÖNETMELİĞİ

• Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, 

çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü 

koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

• Hekim, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken 

sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve  sağlık gözetiminin devam etmesi 

gereken süreyi belirleyebilir.

• Çalışan veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını 

isteme hakkına sahiptir.

Göğüs radyografilerinin değerlendirilmesi

• Çalışanların işe girişlerinde işe başlamadan önce ILO Uluslararası 

Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırmasına uygun standartlarda göğüs 

radyografileri veya dijital akciğer radyografileri çekilir. 
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• Asbest ve türleri, Kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde

çalışanların işe girişlerinde ve çalışma süresince çekilen göğüs radyografileri

veya dijital akciğer radyografileri, önce A sonra B okuyucu tarafından ILO

Pnömokonyoz Sınıflandırmasına göre değerlendirilir.

• Diğer tozların bulunduğu işyerlerinde çalışanların çekilen göğüs radyografileri

veya dijital akciğer radyografileri maruz kalınan tozun özellikleri de işyeri

hekimi tarafından dikkate alınarak değerlendirilir ve ihtiyaç duyması halinde

ileri tetkik ve değerlendirme için, A ve B okuyucuya gönderilebilir.
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Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi

• ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre A 

ve B Okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına göre;

a) Kategori 0 olarak değerlendirilenler aralıklı muayenelerle izlenir.

b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenler, SGK’nın ilgili mevzuatına uygun 

olarak meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşuna en fazla 10 (on) 

işgünü içerisinde sevk edilir. 

• Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, düzenlediği raporların 

birer örneğini ilgili işverene gönderir.

• İşveren, kendisine gelen Pnömokonyoz ile ilgili raporların bir örneğini ve toz 

ölçüm sonuçlarını, 30 (otuz) işgünü içerisinde Pnömokonyoz İzleme Birimine 

bildirir. 
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TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili 

Yönetmelik

14/09/1990 - 20635  (Değişiklik: 26.02.2000 -23976)

Tozla Mücadele Komisyonu tarafından 

Yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

I’inci sınıfa giren inorganik Toz emisyonu (1g/saat veya üzerindeki emisyon
debileri için) Nm3/hrNormalMetresCubedperHourThis is at a Temp of 0 deg C and
1013mbarA

0.20 mg/Nm3 .

II’inci sınıfa giren inorganik Toz emisyonu (5g/saat veya üzerindeki emisyon
debileri için)

1 mg/Nm3

III’üncü sınıfa giren inorganik Toz emisyonu (25g/saat veya üzerindeki emisyon
debileri için)

5 mg/Nm3 Max

I.sınıf maddeler II.sınıf maddeler III. sınıf maddeler
-Arsenik ve bileşikleri
-Civa ve İnorganik civa 

bileşikleri
-Cüruf yünü elyafı 

(fiberler)
-Demir pentakarbonil

-Gümüş ve bileşikleri
-Kadmiyum ve 

bileşikleri 
-Kristobolit

-Kuvarz, solunabilen 
-Platin bileşikleri

-Radyum bileşikleri
-Seramik fiberler

-Silika elyaflar, özellikle 
Kristabolit ve tridimit, ve 

solunabilen kuvarz
-Talyum ve bileşikleri

-Tridimit
-Vanadyum bileşikleri, 

özellikle Vanadyum 
oksitler, halajenürler ve 

sülfatlar, ve Vanatlar

-Bakır (kokulu gaz)
-Cam yünü elyaf 

-Kobalt (füme) ve 
kobalt bileşikleri

-Krom III Klorür (CrCI3)
-Kurşun ve inorganik 

kurşun bileşikleri 
-Kurşun molibdat

-Rodyum ve bileşikleri 
(suda çözünemeyen)

-Selenyum ve bileşikleri 
-Taş yünü fiberler

-Tellür ve bileşikleri

-Antimon ve bileşikleri
-Bakır ve bileşikleri

- Baryum ve bileşikleri
- Çinko klorür (kokulu gaz)

-Floresan
-Florürler

-Kalay ve inorganik kalay bileşikleri
-Kalsiyum florür 

-Kalsiyum Oksit
-Krom ve bileşikleri (2.3.1’de sözü edilen Cr 

(VI) bileşikleri dışında)
-Mangan (kokulu gaz) ve mangan bileşikleri

-Palladyum ve bileşikleri
-Platin ve suda çözünemeyen Platin 

bileşikleri
-Potasyum ferrisiyanür

-Potasyum hidroksit
-Siyanürler

-Sodyum hidroksit
-Tantal

-Vanadyum, Vanadyum alaşımları ve 
Vanadyum Karpit

-Yitriyum
- Yitriyum oksit

İnorganik toz emisyonları için emisyon sınır değerleri
(Tablo 7.1.1. İnorganik toz emisyonunda özel maddeler
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GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

Sağlık gözetimi

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması 

halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

• En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir 

hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme 

testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. 

• Değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğu gösterilen

yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan

işçiler için de işitme testleri yapılacaktır.

• Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak

ve güncelleştirilecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve

gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır.
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Maruziyet düzeyi, maruziyet etkin değerinin alt sınırını (en düşük maruziyet etkin

değeri=80 dB) aşan işçiler önleyici odyometri testi, üst sınırını aşan (en yüksek

maruziyet etkin değeri=85 dB) işçiler ise işitme muayenesi isteme hakkına

sahiptirler.

Buralarda çalışacak olanların işe girişte; otoskopik muayene, Weber Testi ve

odyometrik incelemeyi de içeren işitme muayeneleri yapılmalı ve periyodik

aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Ayrıca;

• İşyerinin tümünde yıllık olarak topluca değerlendirilen odyometri sonuçlarına

göre bir önceki yıla oranla hangi frekansta olursa olsun 5 dB’in üzerinde kayıp

varsa,

• 4000-6000 Hz’de bir önceki odyometriye oranla 25 dB kayıp varsa,

• 500-1000-2000 Hz’lerde bir yıl içinde 10 dB ve üzerinde kayıp varsa,



23.11.2017

11

Daha ayrıntılı muayene için işitme kaybının olduğunu düşündüren bölümde

çalışanların hastaneye sevki gereklidir.

Ayrıca çalışma ortamı yeniden değerlendirilmeli, KKD kullanımı ile ilgili sorunların

varlığı araştırılmalı, kullanım ya da KKD’nin niteliği ile ilgili sorunlar varsa çözülmeli,

KKD kullanımı ile ilgili eğitimler yenilenmelidir (Karpilow, C. ve ark. 2011).
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• Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda işitme kaybı saptandığında, işitme

kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığını bir hekim veya hekimin

uygun gördüğü bir uzman değerlendirecektir.

• İşitme kaybı gürültüye bağlı ise;

• Çalışanlar hekim tarafından kendileri ile ilgili sonuçlar hakkında

bilgilendirilecektir.

• İşveren; yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir; riskleri önlemek

veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecektir; riskleri önlemek veya

azaltmak için gerekli görülen önlemleri uygularken, işyeri hekimi ve yetkili

makamın önerilerini dikkate alacaktır.

• Benzer biçimde maruz kalanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için

düzenli sağlık gözetimi yapılacaktır.
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TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Sağlık Gözetimi

• Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması

halinde çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

• Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının

önlenmesi ve erken tanı amacıyla, sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak,

gerekli koruyucu önlemler alınacaktır.

22 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28743

YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır 
değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

a) El-kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.
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• Yönetmelikte belirtilen değerleri aşan mekanik titreşime maruz kalanlara uygun

sağlık gözetimi yapılacaktır.

• Sağlık gözetimi ile ilgili her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulacak ve

güncelleştirilecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde

incelenebilecek şekilde saklanacaktır.

• Sağlık gözetimi sonucuna göre çalışanda, işyeri hekimi tarafından işteki

mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen, tanımlanabilir

bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında;

• Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında

bilgilendirilecektir. Özellikle, maruziyet sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık

gözetimi ile ilgili bilgi ve öneri alacaktır.
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Gizlilik prensibine uyularak, sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular

hakkında işveren bilgilendirilecektir.

İşveren; yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir; riskleri önlemek veya

azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecektir ve gerekli görülen önlemleri

uygularken, uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate alacaktır,

Benzer biçimde maruz kalan başka bir işçinin sağlık durumunun gözden

geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi

yapacaktır. Bu durumda, işyeri hekimi veya yetkili makam maruz kalan işçiler için

tıbbi muayene isteyebilir.
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ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

• İşyerindeki tüm çalışanlar, İSG konusunda bilgilendirilecektir.

• İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının

değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde İSG eğitimleri

verilecek ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır.

SAĞLIK KONULARI

a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve  korunma  

tekniklerinin uygulanması, 

c) Biyolojik ve psikososyal  risk etmenleri, 

d) İlkyardım 

f) Erişkin aşıları
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MESLEK HASTALIĞININ TANIMI
5510 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 

Madde 14: Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı

geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek hastalıklarında genellikle

1-Nedensellik

2-Tekrarlanan

3-Uzun süreli temas

4-Kronik olma durumu söz konusudur

MESLEK HASTALIKLARI VE İŞLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Meslek hastalıkları belirli mesleklere özgü hastalıklardır.

Bu hastalıklarda yapılan iş ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz

konusudur.

Bu ilişki öyle boyuttadır ki kişi söz konusu işte çalışmıyor olsa bu hastalık

meydana gelmeyecektir.
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Kurşun zehirlenmesi düşünüldüğünde bu hastalık ancak kurşun kullanılan

işlerde çalışan kimseler de meydana gelebilir.

Benzer şekilde pnömokonyoz da ancak tozlu ortamlarda çalışan kişilerde

meydana gelebilir.

Meslek nedeniyle kurşun etkilenmesi olmayan bir kişide kurşun zehirlenmesi

görülmeyeceği gibi , tozlu yerlerde çalışmayanlarda pnömokonyoz meydana

gelmez.

Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli

etkilenme sonucunda meydana gelir. Bu yüzden meslek hastalığı

tanımında bazı mesleklerde çalışıyor olmanın yanı sıra belirli bir işyerinde

uzunca bir süreden beri çalışıyor olma özelliği yer almalıdır.

Meslek hastalığı kısa süreli maruziyetler sonucu değil de tekrarlanan

sebepler sonucu oluşmaktadır.

Meslek hastalığı genellikle aylar yıllar boyu tekrarlanan maruziyetler sonucu

oluşur.
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ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) 

Meslek Hastalıkları Listesinde meslek hastalıkları üç kategoride 

toplanmaktadır:

1. Ajanlarla meydana gelen meslek hastalıkları (fiziksel, kimyasal ve biyolojik)

2. Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları

( solunum, deri, kas iskelet)

3. Mesleki kanserler 

Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:

1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
1.1. Ağır metaller

1.2. Çözücüler

1.3. Gazlar

2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
2.1. Gürültü ve titreşim

2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma

2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma

2.4. Tozlar

2.5. Radyasyon

3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
3.1. Bakteri kaynaklı olanlar

3.2. Virus kaynaklı olanlar

3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.

4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları

5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları .
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Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıkları Tüzüğüne göre beş başlık altında değerlendirilir. 

A- Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları; kimyasal maddelerin yapısına göre 25
alt gruba ayrılır.

B- Mesleki cilt hastalıkları; 2 gruba ayrılır

C- Pnömokonyozlar ve solunum sisteminin diğer hastalıkları; 9 alt gruba ayrılır.

D- Mesleki bulaşıcı hastalıklar; 4 alt gruba ayrılır.

E- Fizik etkenlerle oluşan meslek hastalıkları; 12 alt gruba ayrılarak değerlendirilmektedir.

Kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar

• Berilyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Kadmiyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Krom ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Manganez ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Arsenik ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Cıva ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Kurşun ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Vanadyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Antimon ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Nikel ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Bakır ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Kalay ve bileşiklerine bağlı hastalıklar 

• Çinko ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

• Mineral asitlere bağlı hastalıklar

• Hekzakarbonlara bağlı polinöropatiler

• Organik solventlere bağlı toksik ensefalopatiler

• Flor ve hidroflorik asite bağlı hastalıklar

• Boğucu gazlara bağlı hastalıklar

• Karbon monoksit

• Hidrosiyanik asit ve siyanid bileşikleri

• Azot oksitlerine bağlı hastalıklar

• Fosgene bağlı hastalıklar

• Ozona bağlı hastalıklar
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FİZİKSEL ETKENLERE BAĞLI HASTALIKLAR

• Toza bağlı solunum hastalıkları

• Gürültüye bağlı işitme kaybı 

• Titreşime bağlı hastalıklar 

• El kol titreşimi 

• Tüm vücut titreşimi 

• Hava basıncındaki değişikliklere bağlı hastalıklar

• Hava basıncının artmasına bağlı hastalıklar

• Barotravma

• Kompresyon barotravması

• Dekompresyon barotravması

• Dekompresyon hastalığı 

• Disbarik osteonekroz

• Hava basıncının azalmasına 

• Dalıştan sonra uçuş 

• İyonlaştırıcı radyasyona bağlı hastalıklar

• İyonlaştırıcı olmayan ışıma ve elektromanyetik alanlara bağlı hastalıklar 

• UV ışıma

• Görünür ışık 

• Kızılötesi 

• Mikrodalga

• Radyofrekans

• Lazer 

• Aşırı düşük frekanslı ışıma

• Sıcak kataraktı

• Madenci nistagmusu
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ÇİMENTO FABRİKALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
DENETİM PROJESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporda iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 ana başlık ortaya çıkmaktadır.

4.1.Toz

4.2.Gürültü

4.3.Patlama veYangın

Bunları şimdi ele alacak olursak iş sağlığı yönünden tozun ne derece önemli

bir meslek hastalığı etkeni olduğunu göreceğiz.
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İŞYERİNDE TOZ 

Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde işyeri 

havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıklarını toz olarak tanımlayabiliriz.

• Solunabilir Toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0-5 mikron büyüklüğünde kristal 

veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapın en az 3 

katı olan ipliksi tozları,

• Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda 

dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları,

• İnert Toz: Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde 

fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar dır.

Toz Sorunu olan İş Kolları ve Meslekler

Maden ocakları
Kömür Krom Civa Bakır Demir

İmalat sanayi

Döküm Çimento Tuğla Seramik Cam Aspest

Pamuk Kendir

İnşaat işleri

Yol Tünel

Tarım 
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Toz Türleri ve Özellikleri

Toz Havada asılı olarak kalabilen 0.5-120 mikron çapında katı parçacıklar.

Solunabilen toz  : 0.5-5 mikron çapında.

Kimyasal yapı    : Organik- İnorganik

Fizik yapı : Kristal   - Amorf

Biyolojik özellik : Allerjen- Toksik Fibrojen-Nonfibrojen

ÇİMENTO FABRİKALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toz Hammaddelerin, ara maddelerin ve son ürün olan çimentonun özelliği nedeniyle
çimento üretiminde toz olması kaçınılmazdır.

Çimento üretiminde toz;

1.Hammadde ocaklarından başlamak üzere hammaddenin kamyonlarla taşınması,

2.Hammaddenin istenilen boyutlara indirilmesi için kırıcılarda kırılması,

3. Silolarda stoklanması,

4. Farin değirmenlerinde öğütülmesi,

5. Fırında pişirilmesi,

6.Alçı ve katkı maddelerinin katılıp klinkerile birlikte çimento değirmenlerinde öğütülmesi,

7. Paketlenmesi veya dökme olarak satışa sunulması, aşamalarında ortama
yayılmaktadır.
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Aşağıdaki tabloda ünite emisyon kaynakları ile 

bu kaynaklardan çıkan toz çeşitleri verilmiştir 

Diğer toz emisyon kaynakları ise; malzeme taşınma, aktarma boşaltma işlerinin

yapıldığı yerlerdir.

Ülkemiz çimento sektöründe faaliyet gösteren tüm tesislerde yüksek toz tutma

verimine sahip elektrostatik filtreler, torbalı filtreler veya hibrit filtreler

(elektrostatik + torbalı filtre karışımı) bulunmaktadır.

Torbalı filtreler, döner fırınlar hariç çimento fabrikalarındaki bütün ünitelerde

yaygın olarak kullanılmakta olup toz tutma verimleri (>% 99.75) çok yüksektir.
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Elektrostatik filtreler de, torbalı filtreler gibi toz tutma verimi (> % 99.75) çok

yüksek, enerji sarfı düşük, bakımı kolay olup enerji dalgalanmaları nedeniyle sık

sık devreden çıkması önemli bir dezavantaj arz etmektedir.

Elektrostatik filtrelerin bu dezavantajına karşı ülkemiz bazı çimento

fabrikalarında da uygulanan sözkonusu filtrelerin bağımsız bir güç kaynağına

bağlanması tedbir olarak hayata geçirilmektedir.

Çimento üretim sürecinde her türlü katı partiküllerin tutulması hem yasal, hem
teknolojik, hem de ekonomik zorunluluktur.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile 07.10.2004 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 'nde belirlenen
toz emisyonu sınır değerlerinin altına düşürülmektedir.

Çimento fabrikaları Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde"kirletici
vasfı yüksek– izne bağlı tesisler" kapsamında yer almakta olup bu tesislere yönelik
kriterler yönetmeliğin «C.7.Çimento Üreten Tesisler» başlığı altındadır.
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Ülkemiz çimento sektöründe faaliyet gösteren tesislerde toz emisyonu aşağıda belirtilen
yöntemlerle kontrol edilmektedir.

1. Hammaddenin ve katkı maddelerinin kırıcılarda kırılması sırasında filtre sistemi ve su

pulverizasyon sistemleri,

2.Farin Değirmenlerinde kapalı,seperatörlü tipte değirmenlerin kullanımı,

3. Fırında ve klinker soğutmada filtre sistemleri,

4.Paketleme kantarlarında alttan çekiş sistemleri ve konveyörbantlar ile döküş
noktalarında filtre sistemleri.

Solunum yolu hastalıkları, imalat sürecinde her türlü tozun solunması ve tesis bölümleri
arasındaki sıcaklık farklılıklarından dolayı çimento endüstrisinde en sık rastlanılan
rahatsızlıklardır.

Bu kapsamda kronik bronşit en sık bildirilen hastalıktır.

Genel olarak çimento serbest silis içermediğinden silikozise yol açmaz ancak kullanılan
hammaddenin yüksek oranda serbest silis içermesi halinde silikozis vakaları görülebilir.

Refrakter malzeme ve tuğla üretiminde kullanılan özel tipteki aside dayanıklı çimento
yüksek oranda serbest silis içermekte olup,bu özel tipteki çimentoya maruz kalanlarda
silikozis görülme olasılığı büyüktür.
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PNÖMOKONYOZ - AKCİĞER TOZ HASTALIĞI

Akciğerlerde toz birikmesi ve buna karşı dokusal tepkime sonucu oluşan 

akciğer hastalığına denir. 

PNÖMOKONYOZ - AKCİĞER TOZ HASTALIĞI

Pnömokonyoz yapan tozlar

Ağır hastalık yapanlar (asbest, silis) 

Orta derecede hasar yapanlar (kömür, mika, feldispat) 

Hafif hastalık (demir, baryum oksit) 

Pnömokonyoz yapmayan tozlar 

Ağır hastalık yapanlar (berilyum, krom, nikel, kurşun) 

Orta derece hastalık yapanlar (pamuk, ağaç, un) 

Hafif hastalık (çimento, mermer, tütün vs)
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Genel Bilgiler:

Akciğerin toz hastalıkları olarak bilinen pnömokonyozların kabul edilen son tanımlaması
“akciğerlerde inorganik tozların birikmesi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonudur”
şeklindedir. Bu başlık altında toplanan onlarca hastalık vardır: kömür işçisi
pnömokonyozu, silikoz, asbestoz, siderozis vb. gibi.

Hastalık hangi sıklıkla görülür:

Pnömokonyozlar maluliyet, tazminat incelemesine tabi tutulan resmi mesleki solunum
hastalıklarının yarısını oluştururlar. Pnömokoyoz yapıcı işlerde çalışanlarda toz kontrol
önlemlerinin alınma durumuna göre görülme sıklıkları %1 ile %50’lere varan sıklıkta
görülebilirler.

Belirtileri nelerdir:

Pnömokonyozlara bağlı belirtiler genellikle ilk maruziyetin başlamasından

sonra oldukça geç dönemde görülürler ve spesifik değillerdir; genel solunum

yakınmaları ve bulguları şeklindedir.

Tanısı nasıl konulur:

Tanıda en önemli unsur, pnömokonyoz yapıcı bir işte çalışma öyküsünün

bulunmasıdır. Pnömokonyozla uyumlu radyolojik bulgular ikinci önemli

bulgudur. Ancak diğer önemli bir nokta bu radyolojik bulguların herhangi bir

infeksiyon, malignite yada başka bir patolojiye bağlı olmadığının

gösterilmesidir.
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Nasıl tedavi edilir:

Maalesef pnömokonyozlara özgü spesifik bir tedavi yoktur. Tedavi yaklaşımı temel olarak
kişideki mevcut klinik bulgu ve yakınmaların giderilmesine yönelik genel destek yaklaşımı
şeklindedir.

Korunmak için ne yapmalı:

Pnömokonyozlarda ilk adım birincil korunma diye isimlendirilen pnömokonyoz yapıcı iş
yerlerinde toz’un kişinin solunum seviyesine çıkmasının önlenmesinin sağlanmasıdır. Bunun
dışında maruz kalınan tozun tipi, yoğunluğuna göre ortalama yılda bir akciğer grafilerinin
pnömokonyozun uluslararası kriterlerine göre incelenmesi; etkilenme saptanan kişilerin
erkenden maruzityetin önlenmesi, azaltılmasıdır.

Hastalığın takibi nasıl yapılır:

Kişinin klinik ve radyolojik bulgularının ağırlık derecesine göre belirlenecek

aralıklarla takibinin yapılması gerekir. Pnömokonyoz tanısı konulmuş kişilerin

özellikle tüberküloz başta olmak üzere fırsatçı enfeksiyonlar, KOAH benzeri

solunum yakınmaları ve bulguları, pnömotoraks, solunum yetmezliği nedeniyle

bulundukları mahaldeki bir göğüs hastalıkları merkezince yakın takipte olmaları

uygundur.
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Dikkat edilmesi gerekenler: 

Pnömokonyoza ne kadar erken aşamada tanı konulursa akciğerlerde

nasırlaşma, solunum yetmezliği o kadar geç olacaktır. Bu nedenle

pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışanlarda uygun toz kontrol önlemlerinin

yanında usulüne uygun erken tanı konulmuş kişilerin özlük haklarında kayba yol

açmadan uygun koşullarda çalışmalarının sağlanması sosyal bir zorunluluktur.

C Grubu Pnömokonyozlar ve Diğer Solunum Sistemi 
Hastalıklarında yükümlülük süresi

Slikoz ve Slikotuberküloz – 10 yıl

Asbestoz – 10 yıl

Sideroz – 5 yıl

Bissinoz – 3 yıl

Alimünyum Tozları – 3 yıl

Sert Metallerin Tozları – 3 yıl
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ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE TOZ ÖLÇÜM SONUÇLARI

• ÇEİS ile İSGÜM arasında imzalanan bir protokol ile Türkiye’deki 44 çimento

fabrikasında, çalışma ortamına toz yayılan bölümler incelenerek toz düzeyleri

ölçülmüştür.

• Alınan toz numuneleri, İSGÜM Ankara Laboratuvarı‟nda bulunan FT-IR cihazı

ile analiz edilerek, kristalin silika miktarları belirlenmiştir.

• Solunabilir tozların toplam konsantrasyon değerleri ile ilgili olarak daha önce

yapılmış çalışmalarla paralellik gösteren sonuçlara göre, çimento

fabrikalarında solunabilir toz yoğunluğu en çok olan bölümler “kırıcı” ve

“paketleme” olarak tespit edilmiştir.

• Tüm ölçümler içerisinde kristalin silika yüzdesi en büyük olan değer ile “farin

değirmenine” aittir.

• “Paketleme”, “kırıcı”, “çimento değirmeni” bölümlerinde çalışanlar ile

“makine bakımcılar” solunabilir toza en fazla maruz kalan çalışanlardır.

• Kristalin silika içeren solunabilir toza en çok maruz kalanlar “farin değirmeni”,

“kırıcı”, “nakliye” ve “döner fırın” çalışanlarıdır.

• Tozla Mücadele Yönetmeliğinde geçen eşik sınır değerin, OSHA eşik sınır

değerinin çok üstünde kalarak, çalışanları toza karşı korumada yetersiz

kaldığı rakamsal olarak da belirlenmiştir.
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GÜRÜLTÜ

Çimento fabrikalarında

fanlar,

jeneratörler,

motorlar,

öğütücü değirmenler gibi ekipmanlar bulunmaktadır.

Buna ilave olarak çimento fabrikaları, hammadde kaynaklarına sahip ocaklara

yakın kurulduğu zaman ağır taşıma araçları ile patlatma ve sondaj işlemleri ek

gürültü oluşturmaktadır.

Sonuç olarak çimento fabrikaları, yukarıda açıklanan nedenlerle gürültü ve

vibrasyon riskleri ile karşılaşılan işyerleridir.
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Çimento fabrikalarında gürültü kaynakları ile

gürültünün en fazla olduğu bölümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Kırıcılarda kırılmak üzere getirilen iri boyuttaki hammaddenin kamyondan boşaltılması
ve kırıcılarda kırılması,

• Farin değirmeni mahali ve farin değirmeni kumanda odası, (kumanda odası farin
değirmenin bulunduğu bölümde ise),

• Döner fırın manto soğutma fanlarının bulunduğu alanlar,

• Klinker soğutma ünitesi,

• Döner fırın elektrofiltre, abgaz,alev borusu

vantilatörlerinin bulunduğu bölümler,

• Çimento değirmeni mahali ve çimento değirmeni kumanda odası(kumanda odası
çimento değirmenin bulunduğu bölümde ise),

• Çimento silolarına füller pompa ile çimento sevkiyatı yapılıyorsa sevkiyat kompresör
odası,

• Paketleme kompresör odası,

• Kömür değirmenleri mahali ve özellikle kömür değirmeni motor kısım çevresi,

• Şok cihazı devredeyken beton laboratuarı,

• Laboratuar bölümü kırıcı ve değirmen ekipmanlarının bulunduğu bölüm

Yukarıda sayılanlar arasında gürültünün ana kaynağı ve büyük kısmını oluşturan öğütme
işlevini gerçekleştiren değirmenlerdir.
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Ses: Gaz, katı ve sıvı cisim moleküllerinin hava basıncında yaptıkları

dalgalanmaların kulaktaki etkisinden oluşan bir duygudur.

Gürültü: Genellikle istenmeyen ses olarak tanımlanmaktadır.

Gürültü terimi, bir işitme kaybına yol açan veya sağlığa zararlı olan veya başka

tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesleri kapsar” denildiğini görmekteyiz. Bizim

içinde gürültüyü insan sağlığıyla birlikte alan bu tanım önemlidir.

Normal yetişkin bir insan 16 Hz’den 20000 Hz ‘e 

kadar olan frekans bölgelerindeki sesleri 

işitebilir. Orta ve yüksek frekanslardaki sesleri 

duyma yeteneği ilerleyen yaşla birlikte azalır.

Bir kulakta sesin yayılması. Koklea, korti organı 

içinde 35 bin duyarlı tüy hücresi aldığı sesi, 18 

bin sinir lifi aracılığı ile beyne ulaştırır.
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Bu noktada günlük hayatta işittiğimiz veya karşılaşabileceğimiz gürültü düzeylerinden bazı örnekler

İşitme Sınırı ( Eşiği )................................................................. 0 dB

Kayıt Stüdyosu, Orman, 120 cm’de fısıltılı konuşma.......0-20 dB

Yatak odası .....................................................................20-30 dB

Kütüphane, Sessiz ofis, Oturma odası............................30-40 dB

Genel ofis,Sohbet konuşması.........................................40-60 dB

Çalışma ofisi ( Daktilo,v.s )..............................................60-70 dB

Trafik Gürültüsü, Gürültülü Lokanta,Matbaa..................70-90 dB

Havalı Çekiç, Takım tezgahları,Tekstil Fab..................90-100 dB                                 

Hidrolik Pres, Pop Grubu, Daire testere......................100-120 dB

Jet motoru, ( Ağrı veya Duyma Eşiği )...............................130 dB

Şehir alarm sireni.................................................................140 dB

Roket rampası.....................................................................180 dB
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GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ

Gürültünün zararlarını temel olarak ikiye ayırabiliriz.;

Birincisi, kulağa verdiği zararlardır ki; gürültü patlama şeklinde ise kulak zarı

yırtıklığı, orta kulak kemikçikler zincirinde kopukluklar şeklindedir. Kulağa verdiği

zararları iki bölümde incelemek gerekir:

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ

A) Geçici İşitme Kayıpları: Bir kaç saat boyunca şiddetli gürültüye maruz kalan

kişilerde geçici işitme kayıpları oluşmaktadır. Bu işitme kaybının ne kadar süre

sonra normale döneceği ise kişinin;

fizyolojik özelliklerine,

yaşına,

gürültüye maruz kalma süresine,

nasıl bir gürültüye maruz kaldığına

bağlı olarak dakika, saat ve hatta gün boyu sürebilir. Sonra normale döner.

Geçici işitme kayıpları, uzun süre gürültüye maruziyet sonucunda ortaya çıkan

ve belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilen işitme kayıplarıdır.
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90 dB (A)’lık bir gürültüye 100 dakika maruz kalma sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 18-20
dB’lik bir işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için gerekli olan iyileşme süresi, yine yaklaşık
olarak 1000 dakikadır.

Yani ortaya çıkan işitme kaybının iyileşebilmesi için, maruz kalma süresinin en az 10 katı
kadar bir iyileşme süresine ihtiyaç olduğu ortadadır.

Gürültü düzeyi arttıkça, oluşan işitme kaybının arttığı ve iyileşme süresinin ise daha fazla
arttığı görülmektedir. Gürültülü ortamlarda çalışan insanların yukarıda bahsi geçen
iyileşme sürelerine sahip olması özellikle endüstride mümkün değildir. 8 saatlik bir maruz
kalma sonucunda en fazla 16 saatlik bir dinlenme süresine sahip çalışanlarda bu işitme
kayıpları, yığmalı bir biçimde oluşarak sürekli işitme kayıplarını oluştururlar.

Çok uzun süre işitme reseptörleri üzerine gelen bu fiziksel 
enerji, bu reseptörlerin bozulmasına, yani sinirsel iyileşemez 
türde işitme kayıplarına neden olurlar.
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B) Uzun Süreli Maruziyet Sonucu Oluşan Kayıplar:

Gürültülü ortamda uzun süre çalışan kişilerde, iç kulaktaki tüy hücrelerinin tahrip
olmasından dolayı kalıcı olarak işitme kayıpları meydana gelir.

Sürekli işitme kaybı (İşitme kaybı deyimi tam sağırlık anlamına gelmez, belirli frekanslarda
işitme eşiğinin yükselmesi anlamındadır);

kişisel duyarlılığa,

gürültünün düzeyine (sesin toplam enerjisine), gürültünün(sesin) frekans dağılımına

günlük toplam maruziyet süresine,

kullanılan kulak koruyucularının etkinliğine(yapısına), gürültünün sürekli, kesikli yada
darbeli oluşu gibi bir çok faktöre bağlıdır.
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Ancak genel olarak ortalama 10 yıl etkilenmeden sonra ortaya çıkmaya

başlar.

İşitme kaybı yalnız gürültüde oluşmaz kişi yaşlandıkça işitme iplikçikleri olarak

tanımlanan sinirler yüksek frekanstan başlayarak tahrip olmaya başlar.

Yapılan araştırmalara göre insan kulağının en duyarlı olduğu frekans aralığı

1000 Hz ile 6000 Hz arasıdır. Özellikle 4000 Hz civarı kulağın en duyarlı olduğu

bölgedir. Bu nedenle kulağa en çok zarar veren gürültüler 4000Hz. dolayındaki

gürültülerdir.

İlk duyma eksikliğinde bu frekanstaki seslere karşı oluşmaktadır. Etkilenmenin

süre gelmesi bu frekans bölgelerini giderek genişletir.
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Bu başlangıç döneminde kişi oluşan işitme kaybının farkına varmaya başlar.

İşitme kayıplarının nedenlerinden bir tanesi yaş ile ilgili ise de kişiler çalışma

ortamında aşırı derecede gürültüye maruz kalırsa bu olayın çok daha erken

oluşması mümkündür.

İşitme kayıpları yaşlanma ile, bazı ilaçların yan etkisi ile, bazı hastalıkların

(özellikle küçük yaşlarda geçirilen ateşli çocuk hastalıkları) etkisi ile de olabilir.

Unutulmaması gereken nokta bu tür işitme kayıplarının geriye dönüşü

olmadığıdır. Diğer bir deyim ile bu tür olayların tedavi olanağının olmamasıdır.

İkincisi ise, kulak dışı organlara yaptığı etkidir. Yani gürültü, insanda yalnızca işitme kaybına
neden olmaz psikolojik ve fizyolojik etkileri de vardır.

Başta uykunun dağılması,

uykuya geç başlama,

çeşitli stresler olmak üzere,

rahatsızlık hissinin gelişmesine

iş yapabilme gücüne etki eder.

baş ağrısı,

aşırı yorgunluk hissi,

kan basıncı yükselmesi,

sinirlilik, korku,

algılama zorluğu,

zihinsel etkinliklerde yavaşlama,
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kulak ağrısı,

mide bulantısı,

mide ülseri,

kas gerilmeleri, meydana getirir.

Artan gürültü düzeyi konsantrasyonun düşmesine neden olarak beceri

gerektiren el işleri ve düşünsel çalışmalarda, dikkatin toplanamaması nedeniyle

başarı yüzdesini düşürmektedir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 110 dB şiddetindeki bir gürültüde bir saniye

kalan kişinin karar alma yeteneğinde otuz saniyeye kadar bozukluk

olabilmektedir.

Bir başka yaklaşımla gürültünün insan sağlığı, performansı ve işletme

verimliliği üzerindeki etkilerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1-) Gürültü yerel olarak işitme duygusu tüm olarak insan organizmasının

fiziksel ve moral yapısı üzerine olumsuz etki göstererek iş gücü verimliliğini

azaltır.

a- Gürültü öncelikle duyma bozukluğuna yol açarak, iş yerinde kişiler

arasında normal haberleşmeyi güçleştirerek yanlış anlama ve uygulamalara

yol açmak suretiyle, iş sürecinde aksamalara, zaman kaybına ve verim

azalmasına yol açar.
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c. Gürültü insan organizmasının moral yapısı üzerine de olumsuz etki göstererek,

yarattığı çalışma bıkkınlığı, çalışmaya ve işe isteksizlik, sıkıntı ile iş gücü verimini

azaltır.

d. Gürültü, gerek işitme duygusu ve gerekse organizmada fiziksel ve moral

bakımından etkilerle üretilen mal ve hizmet kalitesinin bozulmasına, iş

kazalarına yol açar. Böylece ekonomik anlamda neden olduğu kayıp ve

zararla işletmenin toplam verimliliğini de düşürür.

2. Gürültülü ortamlarda çalışanlarda zamanla oluşan kararsızlık, sinirlilik gibi

davranış bozuklukları kişinin sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Sosyal

ilişkilerin zedelenmesi ise verim üzerinde olumsuz etki gösterir.

3. Gürültü; yasal açıdan da işletmeleri hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakır.

4.Gürültü; yarattığı prodüktif iş gücü kaybı, iş kazaları nedeniyle ekonomik

giderlere yol açarak yine işletmenin toplam verimliliğini ve rantabilitesini etkiler.
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Almanya ‘da yapılan bir araştırmaya göre; bir mekanik konstrüksiyon atölyesinde
gürültünün 25 dB düşürülmesi sonucu hatalı parça sayısı oranında %52’lik bir azalma
saptanmıştır.

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

1-Teknik Koruyucu Önlemler:

a)Tasarım Yöntemi:

b)Kişisel Koruyucu Önlemler:

2-Tibbi Koruyucu Önlemler:

a) İşe Giriş Muayeneleri:

b) Periyodik Muayeneler :

c) Organizasyona Ait Önlemler:

Koruyucu kullanılarak gürültünün kontrol altına alındığı yerlerde, koruyucu

kısa bir süre bile çıkarmak sakıncalıdır. 8 saatlik çalışma süresinde iş başında

5 dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eş değerdir.

İşçilerde, koruyucu ile kapatılan kulakların gerekli sesleri duymayacağından

dolayı iş kazası olasılığı doğuracağı inancı yanlıştır. Çünkü kulak koruyucuları

yüksek frekanslı sesleri alçak frekanslı seslerden daha çok tutmaktadır. Bu

nedenle alçak frekans bölgesinde olan insan sesleri daha iyi işitilebilmektedir.

Karşılıklı konuşmanın koruyucu kullanmama durumuna göre daha çok

anlaşılabilir olması ise gerçektir.
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Çimento fabrikalarında gürültünün etkilerini 
azaltmak için alınabilecek tedbirler

• Gürültünün kaynağında mühendislik çalışmaları ile azaltılması ve ya önlenmesi;
Gürültüye yol açan eski ekipmanların daha az gürültü çıkaran yeni ekipmanlarla
değiştirilmesi, Gürültüye yol açan parçalarda yapısal değişiklikler yapılması,

• Ekipmanın titreşimi önleyecek şekilde yerleştirilmesi, Ekipmanın kapalı, ses geçirmeyen
bölümler içerisine alınarak çalışma ortamına gürültü yaymasının önlenmesi,

• Ses yalıtımını sağlayan materyallerin kullanılması; Binalarda ses yalıtımını sağlayan
materyallerin kullanılması, Kullanılan ekipmanda gürültüyü azaltıcı önlemlerin
uygulanması, (örnek: değirmenlerde manto ile plakalar arasına ses giderici plastikler
konulması)

• Gürültünün çevreye yayılmasının önlenmesi için ağaçlandırma, duvar ve diğer fiziksel
bariyerlerin uygulanması.
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ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 2872

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri
ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa
[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan
değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa
[137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re.
20 µPa].

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın
kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
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Yükümlülük süresi

4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin 
olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin 
uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi 
kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır 
değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

Gürültü sonucu işitme kaybı – 6 ay ( Gürültülü işte en az 2 yıl çalışma şartı; ayrıca 85 dB
üstünde ise en az 30 gün çalışılması gerekir )

DERİ HASTALIKLARI

Çimento sektöründe sıkça rapor edilen hastalıklardan biri de deri rahatsızlıklarıdır. Deri
rahatsızlıklarının en sık rastlanılan türü çimento egzaması olarak bilinen Cr (+6) 'ya bağlı
olarak gelişen kontakt dermatitlerdir.

Çimento sektöründe bilinen Cr (+6) kaynakları; klinker üretiminde kullanılan volkanik
özellikteki hammaddeler, fırınlarda kullanılan refrakter malzemeler,bilyalı değirmenlerde
kullanılan bilyalar olarak sıralanabilir.
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Çimentodaki Cr (+6) miktarı da; klinker üretiminde kullanılan hammaddelerin

seçiminde daha özen gösterilerek,kromsuz refrakter malzemesi kullanılarak ve

bilyalı değirmenlerde kullanılan bilyaların seçimine dikkat edilerek azaltılabilir.

17.07.2003 tarihli AB resmi gazetesinde yayımlanan ve 17.01.2005 tarihinde

tüm AB ülkelerinde yürürlüğe giren 2003/53/CE no'lu Konsey Direktifi, piyasaya

arz olunan çimentoların içerdiği suda çözünen Cr (+6) miktarıyla ilgili sınırlama

getirmektedir.

B Grubu Meslek Hastalıkları (Deri ile ilgili)  yükümlülük 
süresi

Söz konusu direktifle17.01.2005 tarihinden itibaren suda çözünen Cr (+6)

miktarı 2 ppm'den fazla olan çimentoların AB pazarına girişi engellenmiştir.

Çimentodaki Cr (+6) miktarı AB ülkelerine ihracat yapan firmalar tarafından

demir II sülfat ile indirgenmektedir.

Kanser yapanlar(kurum, zift asfalt, mineral yağlar, parafin antrasen gibi)

a.Lezyon ise – 2 ay

b.Lezyonlar kanserleşmiş ise – 5 yıl

c.Kanser yapmayan diğerleri ise; 2 ay
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Çimento sektöründe en sık rastlanılan 

kaza nedenleri

Yüksekte Çalışmalar

Yüksekten düşmelere bağlı en çok görülen iş kazaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Gezer vincin çarpması sonucu veya gezer vinç büyük araba Platformundan aşağı
düşme,

• Revizyon, Bakım ve Boya İşlerinde Yüksekte Çalışma Silo temizliği, çatı temizliği, bakım
ve

• Revizyon sırasında yüksekten düşme,

• Fırın ve siklon için kurulan iskelenin kırılması nedeni ile düşme,

Yüksekte çalışmaların ve kapalı - belirli alanlarda çalışmaların özel izne tabi

olması bu bölümlere ilişkin kaza oranlarının düşmesinde önemli rol oynayacaktır.

• Yüksekte çalışma veya belirli bölgelerde çalışmaya ilişkin önlemler,

• Çalışanların tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi,

• Doğru çalışma metotlarının takip edilmesi ve uygun önlemlerin alınmasını

kapsamaktadır.
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İşyerlerinin yüksek yerlerinde, özellikle siklon katlarında korkulukların olması

yapılan çalışmalarda düşme riskine karşı en önemli tedbirdir.

Korkulukların kırılarak koruyucu özelliğini kaybetmesi,

Korkuluklarda tehlikeli boşlukların olması,

Korkulukların amacına uygun olmaması

durumlarında korkulukların tekrar gözden geçirilmeleri gereklidir.

Yüksekte Çalışanların Muayenesi 

Yüksekte çalışma kavramı ülkelere göre değişlik göstermektedir. Kimi

kaynaklarda 2 metrenin üzerindeki çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul

edilirken Avrupa’da 1,8 m, Amerika’da 1,2 m kabul edilmektedir.

Konunun uzmanları ise “kişiden kişiye değişen bu ölçünün hesabında insan

bedeninin baz alınması gerektiğini ve L-2 vertebranın (2. Bel omuru) üzerindeki

yüksekliklerde yapılan çalışmaların “yüksekte çalışma” kabul edilmesi

gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Ayrıca 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’inin hayatını

kaybettiğini belirtmektedirler (Kaya, A. 2008).
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Ülkemizdeki düzenlemelerde “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha

fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit

döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini

çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik

kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır”

denilmektedir

Yüksekte yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe

giriş muayenesi yapılmalıdır.

Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;

a) Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler, (Ağır ve Tehlikeli İşler

Tüzüğü, ek cetvel)

b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (HT, hipotansiyon, arterioskleroz,

kalp ritim bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü), böbrek

hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi), psikiyatrik hastalıklar.

c) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı

olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar.

d) Yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar.
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Yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesi:

Genel işe giriş muayenesi (öz geçmiş, soy geçmiş, ayrıntılı meslek öyküsü, fizik

muayene),

Ayrıntılı baş-vücut denge işlevinin muayenesi ile görme ve işitme muayenesi.

Yüksekte çalışacak olanlara ek laboratuvar muayenesi;

EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin, hemogram, TİT, akciğer grafisi (toz

riski varsa) ve odyolojik muayene (gürültü riski varsa).

Yüksekte çalışacak olanlara AKM’si;

a) İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler, kronik hastalar ve

yaşlılar için,

b) Periyodik muayeneler; yılda bir kez yapılmalıdır.

Yüksekte yapılan işler: Yapı işleri, inşaat, yapı iskelesi, çelik yapı montaj,

prefabrik yapı montaj, kule, köprü, tünel, metro, kuyu açma, baca, direkte

çalışma, yüksekte temizlik, onarım işleri (bina dış yüzeyi), gemi yapımı, iskele,

liman, vinç operatörü vb. işler.
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SıcakYüzeyler

Yanıkla sonuçlanan kazalar; sıcak farin ve klinker veya çimento tozu temasıyla
oluşmaktadır. Tehlike noktaları genelde sıcak klinker tozu ve ön ısıtıcılarda bulunan
tozlardır.

Farin Değirmeni ve Ön Isıtıcı Kuleler

Farin değirmenlerinde farin tozu yaklaşık 120 C civarında iken ön ısıtıcı kulelerde 900 C
sıcaklıklara kadar çıkmaktadır.

• Farin değirmeni içerisindeki Farin tozu ve ön ısıtıcı kulelerdeki tozla temas;

• Ön ısıtıcılarda tıkanma olduğu zaman siklon şişlemesi sırasında ve izolasyonu iyi
olmayan bölümlerde toz kaçması sonucu olmaktadır.

• Siklon açılması sırasında şişleme kapağından dışarı malzeme püskürmesi

siklon şişleme işini yapan elemanın yanmasına ve şişleme kapağından

püsküren malzemenin aşağı katlara yayılması durumunda bu katlarda

bulunan çalışanların yanmasına sebep olmaktadır.

Sıcak Klinker

• Sıcak klinker ile temas, klinker numunesi almak için soğutucu çıkışı kovalı

bantlarda numune alan çalışanın dengesinin yitirip sıcak klinker taşıyan

kovalı banda düşerek yanmasına ve klinker soğutucusundaki klinker kırıcı

içerisinde topaç kırma sırasında sıcak malzemenin çalışanın üzerine

düşerek yanmasına sebep olmaktadır.
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Sıcak Çimento

Sıcak çimento ile temas, çimentonun transfer bantlarından dökülmesiyle veya

buralarda bir çalışma yapıldığında olmaktadır.

Çimento fabrikalarında siklon tıkanmalarının sıklığı ve şiddeti; fırın işletme

koşulları, farin bileşimi, yakıt türü(kömür, petrokok, değişik kaynaklı ve bileşimli

atık yakıtlar vb.)ve belli başlı yanma özelliklerine bağlı olarak değişmektedir.

Siklon Tıkanmaları

Yanıkla sonuçlanan kazaların yanı sıra üretim kaybına, işletmenin durmasına

ve enerji sarfiyatının artmasına neden olmaktadır.

Siklon tıkanmalarına bağlı olarak rastlanılan kaza türlerinden biri de yaklaşık

400 bar basınçla çalışan su jeti ile siklon temizliği yaparken tabancanın

kontrolden çıkıp çalışanların ölümüne sebep olan kazadır.

Çimento sektöründe siklon tıkanmalarını algılamak için iki çeşit metot

uygulanmaktadır:

a.Siklon çıkışındaki basınç ve sıcaklık gibi çeşitli parametrelerin sürekli izlenmesi

b. Gama ışını detektörleri, mikrodalga dedektörleri vb
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DönenAksamlar

Çimento sektöründe en sık görülen kazalardan bir başkasıda dönen

aksamlara uzuv kaptırmadır. Genelde bu tür kazalar

bantlı konveyörlerde,

rulo,

tambur,

şut vb.

dönen aksamın bulunduğu tehlike bölgesinde koruyucu olmaması

durumunda gerçekleşmektedir.

Bu tür dönen ve hareketli parçaları bulunan iş ekipmanları üzerinde enerji

kesilmeden ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan bakım, onarım, temizlik

vb. çalışmaların yapılması durumunda bu tür kazalar olmaktadır.

İş kazası sayıları
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Sektörde meydana gelen iş kazalarından bazı örnekler aşağıda sunulmuştur:

• Tuğla sökümü sırasında anzastın söküm yapan kişinin elindeki alete

çarpması sonucu, kişinin elindeki levyeyi refleks olarak geri çekmesiyle

levyenin yüze çarpması,

• Anzastın başa düşmesi,

• Balyozdan malzeme sıçraması,

• Manivela ile ağır bir parça kaldırılırken kayma sonucu manivelanın çene

kemiğine çarpması,
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• Silo temizliği yapılması sırasında sepet içerisinde vince bağlı çalışılırken vinç

halatının duvar yüzeyine devamlı sürtmesi sonucu kopması,

• Alev gözetleme yerinden alevin kolu yakması,

• Sıcak su hortumunun yerinden çıkması sonucu yaralanma,

• Bant yürüyüş yolunda kontrol için giderken tahtalar çürük olduğu için

bağlantıları ile birlikte işçinin aşağıya düşmesi,

• Bant yürüyüş yolunda kontrol için giderken tahtalar çürük olduğu için

bağlantıları ile birlikte işçinin aşağıya düşmesi,

• Döner fırın siklon tıkanmasını açmak için yapılan çalışmada ayakların

yanması,

• Siklon tıkanması sonucu gelberi ile temizlik yapılırken ayak kayması sonucu

sıcak malzeme içinde ayak yanması,

• Planya tezgahından malzeme alırken işçinin sağ elinin işaret ve orta

parmaklarının uç kısımları dönen planya bıçağına temas etmesi sonucu

kesilmesi,

gibi kazalarla karşılaşılmış ve bunlar sonucu çoğunlukla meydana gelen

yanıkların genellikle 2. ve 3. dereceden yanıklar olduğu görülür.
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MESLEK HASTALIKLARI VE KAZALARDAN DOĞAN MESLEKTE KAZANMA 
GÜCÜ KAYIPLARI SONUCU SAĞLANAN HAKLARIN YASAL DAYANAĞI

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Kanun Numarası : 5510

Kabul Tarihi : 31/5/2006

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5  Cilt : 45  

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021

Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı  Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

MADDE 19- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen

raporlarda meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu belirtilen

ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine

hak kazanır.

Bu hakta sürekli iş göremezlik geliri olup aylık gelirinin % 70 oranındadır. Sürekli başka

birisinin bakımına muhtaç olanlarda bu oran %100 olarak

uygulanır.
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İş göremezlik Vazife Malullüğü ve Adi Malullük olarak ikiye ayrılır ve vazife malullüğünde 6

derece olup %15-60 oranında zamlı ödenebilir.

Madde 45 – 44 üncü maddede yazılı malullük;

a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu

işlerden

c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa

(Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);

ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında 

veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin 

mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;

Buna (Vazife malullüğü) ve bunlara uğrayanlara da (Vazife malulü) denir.

Madde 46 – 44 üncü maddede yazılı malullük 45 inci maddede gösterilenler 

dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Adi malullük) ve bunlara 

uğrayanlara da (Adi malul) denir.
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Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak

çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan

yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana

çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte

belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.

Bu süreye yükümlülük süresi denir.

A - 6 Cıva ve bileşikleri - 15 gün
A - 7 Manganez ve bileşikleri - 15 gün
A - 8, a Nitrik asit - 3 ay
A - 8, b Nitroz gazları - 15 gün
A - 8, c Amonyak - 15 gün
A - 9 Nikel ve bileşikleri - 7 gün
A - 10, a Fosfor ve anorganik fosfor bileşikleri - 15 gün
A - 10, b Organik fosfor bileşikleri - 15 gün
E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt - 3 yıl
E - 3 Gürültü sonucu işitme kaybı - 6 ay

Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp
sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Güvenlik Yüksek Sağlık
Kurulunca karara bağlanır.
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Mesleki Enfeksiyonlar 

• Tüberküloz

• Lejyonellozis

• Hepatit A 

• Hepatit B 

• Hepatit C 

• Tifo 

• Leptospirozis

• Şarbon 

• Şistozomazis

• Tetanoz

• Lyme hastalığı

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları 

• Birikimsel travma hastalıkları 

• Bel ağrıları 

• Diz darbelerine bağlı prepateller ve subpateller bursitler

Mesleki kanserler 

• Mesleki kanserler 

Psikososyal faktörlere bağlı hastalıklar 

• İş stresi 

• Postravmatik stres bozukluğu 

• Tükenmişlik sendromu 

• İşyerinde psikolojik yıldırma(Taciz =Mobing)
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MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA

Meslek hastalıkları korunulması mümkün olan hastalıklardır. Hastalığın nedeni

işyerinde olduğuna göre, işyerinde etkili önlemler alınmak suretiyle meslek

hastalıklarından korunulması gerekir.

Önlemler arasında etkeni kontrol etmeye yönelik teknik uygulamalar esas

olmakla birlikte, korunmada bazı tıbbi uygulamalarında yeri vardır.

Meslek hastalıklarındaki koruyucu yaklaşımlar üç başlıkta ele alınabilir.

A) KAYNAKTA KONTROL YAKLAŞIMLARI

İşyerindeki tehlikelerden korunmak bakımından en etkili yaklaşım riskin

kaynakta kontroludur. Bu amaçla çeşitli mühendislik uygulamaları yapılır.

Örneğin tozlu ortamlarda etkili havalandırma yöntemleri ile veya ortamın ıslak

tutulması suretiyle tozumanın önüne geçilmesi, toza toza bağlı hastalıkların

önlenmesi bakımından son derece yararlıdır.
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Gürültü çıkaran bir makinanın ayarlarının yapılması suretiyle gürültü düzeyinin düşürülmesi 

veya cihazın kapalı sistem içinde çalıştırılması da kaynakta kontrol örnekleridir. Risklerin 

kaynağında kontrolu amacı ile en çok kullanılan yöntemler arasında 

Havalandırma,

Kapatma, 

Ayırma

Kullanılan teknolojiyi değiştirme

gibi yöntemler sayılabilir.

B) KİŞİSEL KORUYUCU UYGULAMALAR

Risklerin kaynağından kontrolu çalışmaları korunma bakımından en etkili

yaklaşım olmakla birlikte, her durumda buna olanak bulunamayabilir.

Kaynakta kontrol için bütün çaba gösterilmekle birlikte riskin tam olarak kontrol

altına alınması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışanların

etkilenmesini en a düzeye indirmek amacı ile de bazı uygulamalar yapılabilir.
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C) TIBBİ YAKLAŞIMLAR

Meslek hastalıklarından korunma bakımından bazı tıbbi yaklaşımlardan da yararlanılır.
Tıbbi uygulamaların amacı başlıca eğitim ve bazı muayenelerle kişilerin riskle
karşılaşmalarının önüne geçilmesi ve bütün çabaya rağmen ortaya çıkabilecek meslek
hastalıklarını da muayenelerde erken dönemde yakalayarak iyileşme olasılığının
artırılmasıdır.

Meslek hastalıklarından korunma konusundaki tıbbi yaklaşımlar 3 başlıkta incelenebilir.

1 – İşe giriş muayenesi

2 – Aralıklı kontrol muayenesi

3 – Sağlık eğitimi

BİYOLOJİK  ETKENLER

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 10 Haziran 2004/Sayı : 25488

a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden
olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre
kültürlerini ve insan parazitlerini,

b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan
hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,

c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak
geliştirilmesini,

ifade eder.
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Bakteriler 0.2-5 

mikron

Virüsler-0,1 mikron

Mayalar-10 mikron Küfler-100 mikron Mantarlar 10-100 mikron

BİYOLOJİK ETKENLER

Bu maddenin (a) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk 

grubunda sınıflandırılır;

Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak 

topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik 

etkenler.

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, 

topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik 

etkenler.

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, 

topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik 

etkenler.
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HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA

Madde 10 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşverenler, işçilerin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle
karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür;

1) İşçiler, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip
içmeyeceklerdir.

2) İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır.

3) İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik
malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanacaktır.

4) Gerekli koruyucu ekipmanlar;

Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir.

Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenecektir.

5.000 TL NAKİT Mİ İSTERSİNİZ?    YOKSA 

1 TL PARANIZI HER 15 DAKİKADA İKİ KATINA 

ÇIKARACAK 4 SAATLİK BİR   REPOYU MU TERCİH

EDERSİNİZ?

ZAMAN 5,000 TL 1.00 TL

Başlangıç 5,000 1 
15 dakika sonra 5,000 2
30 dakika sonra 5,000 4 
1 saat sonra 5,000 16
2 saat sonra 5,000 256
3 saat sonra 5,000 4,096
4 saat sonra 5,000 65,536
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MİKROPLAR HIZLI ÜRERLER..































1 saat

20 dakika

20 dakika

20 dakika
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Kontaminasyon Yeri  Mikroorganizma Sayısı

Parmak Ucu                       *  20 – 100  adet /cm2

Eller                                   * 1.000 – 6.000 adet /cm2

Kol                                       * 100 – 4.500   adet /cm2

Ayak                                   * 100 – 1.000   adet /cm2

Burun Akıntısı            * 1 milyon – 10 milyon adet/ml

Tükrük ml                * 1 milyon – 100 milyon

Dışkı gr                     * Yüzlerce milyar adet/gram

Ağzımızda, ellerimizden ve ayaklarımızdan daha fazla mikroorganizma vardır.
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MİKROPLARIN BULUNDUĞU YERLER

Evlerde ve hemen her yerde çok sayıda mikrop vardır.

Besin zehirlenmesine neden olan mikropların başlıca kaynağı insandır.

İnsanların boğaz , burun , el , deri , barsak ve dışkısı bakteri yüklüdür.

Bakterilerin diğer bir kaynağı da hayvanlardır. Tüketilen hayvansal kaynaklı

besinlerin kendisi kaynak olduğu gibi , bakteri taşıyıcı olarak kedi , köpek vb.

evcil hayvanlar ile sinek , böcek , haşere ve kemirgenler de bu yönden

risklidir.

Toz , toprak , çamur , kirli sular , kanalizasyon , çöp ve atıklar bakterilerin

mutfaklara taşınmasında önemli kaynaklardır.

MİKROPLAR YER, İÇER, NEFES ALIR..

GELİŞME 

FAKTÖRLERİ

Asitlik (pH)

pH 4.00 – 9.00

nem

Sıcaklık

4-60’

besin

oksijen
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HİJYEN NEDİR 

Mitolojik Tıp tanrısı Asklepios'un kızıdır. Sağlık ve 

temizlik tanrıçasıdır. Babasının iyileştirme temalı 

mitolojik görevini Hygieia koruma temalı olarak 

gerçekleştirmektedir.

Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan 

önlemlerin tümüdür.

Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikropların hastalık yapamayacak

seviyede bulunma durumuna “HİJYEN “ denir.

Hijyen deyince ne anlamalıyız

Temizlik ve sağlık koşullarına uygunluk

http://tr.wikipedia.org/wiki/Asklepios
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HİJYEN NEDEN ÖNEMLİDİR

Dünyada her yıl oluşan ve bazılarının ölümüne yol açtığı bilinen 1.5 milyar

ishal vakasının % 70’i doğrudan gıdaların kimyasal veya biyolojik olarak

kontaminasyonundan (bulaşma)

kaynaklanmaktadır.

Her yıl ABD’de:

250 milyar porsiyonun üzerinde gıda hazırlanmaktadır

Tahminen 76 milyon adet gıda kaynaklı hastalık oluşmaktadır

Gıda kaynaklı ölüm sayısı 5.000’den fazladır

Gıda kaynaklı hastalıkların yıllık maliyeti 7.7-23 milyar ABD Dolarıdır.
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BULAŞMA YOLLARI

Bakteriler kendi başlarına hareket edemezler besinlere bulaşabilmeleri için 

mutlaka bir aracıya gereksinimleri vardır. Bunlar;

Eller,

Araç gereç,

Doğrama tahtaları,

Çalışma tezgahları ,

Giysiler ,

Öksürme , hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar,

Bakteri bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan sıvılar.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR 

Mikroplar, hızlı bir şekilde üreyerek gıda maddelerini
bozarlar.Tüketicinin sağlığını tehdit ederler.

GIDA ZEHİRLENMELERİNDEN NASIL KORUNULUR?

Mayonez ve benzeri süt ürünlerinin tüketimini 

azaltın 

Duyularınızı kullanın

Öncelikle koklayın, Burnunuz bilir

Sonra tadına bakın, garip tat geliyorsa, 

bırakın

Bakın “görmek inanmaktır”
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Çiğ/iyi pişmemiş etlerden uzak durun

Ama şerit grubu parazitleri için kişi ayırımı yoktur. 

Emin olun, Yeşillik arasında dolaşanlara, kıvrılanlara...

Etdeki siyah noktaların karabiber mi yoksa sinek yumurtası mı olup 

olmadığını iyi inceleyin. 

Soğuk gıdalar yerine kaynar sıcaklıkdaki yiyecekleri tercih 

edin.

Yapılan çalışmalarda Çinlilere göre Japonların daha cok

gıda zehirlenmesi olduğu saptanmış.

Çinlilerin yiyeceklerinin coğunu kaynar derecelerde tercih 

etmeleri 

Japonların daha çok suşi gibi çiğ gıdaları tercih etmeleri
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Kuru yiyecekleri sulu/soslu olanlara tercih edin.

Sulu/soslu yemekler sıcak aylarda daha çabuk bozulur

Kuru yiyeceklere de  sos dökmeyin. Özellikle kalabalık 

yemek ortamlarında  güvenli gördüğünüz gıdalara 

yönelin. 

Sunulan her bir yemeği tabağınıza almayın

“Hatır için çiğ tavuk bile bile yenmez!”

Ağzı kapalı içecekleri tercih edin

Kamış ile veya direkt  olarak için

Riskli Musluk suyunu tercih etmeyin.

Buz kullanmayın. 

 Güvendiğiniz ortamlarda çiğ sebze yiyin. 

 Mümkün olduğunca sokak satıcılarından yiyecek  

almayın.

 Özellikle yiyecek batırılan soslar bakteriler için bir 

cennet

 Büyük zincirleri tercih edin.

http://www.ailemveben.com.tr/yemek_tarifleri/ana_yemek/et_yemekleri/01020/
http://www.ailemveben.com.tr/yemek_tarifleri/ana_yemek/et_yemekleri/01020/
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Mary Mallon ya da Tifolu Mary

(23 Eylül 1869 – 11Kasım 1938), İrlanda'dan ABD'ye göç etmiş bir kadındır ve ilk sağlıklı tifo mikrobu taşıyıcısı olarak

bilinmektedir.

Amerika'ya göçmen taşıyan gemilerle gelip, taşıdığı tifo hastalığını pek çok kişiye yaymış bir aşçı kadındır. Hastalık

taşımasına rağmen bu kendisini etkilememekte, ancak etrafındaki insanlara bulaşıp onları öldürmekteydi. Hayatı

boyunca 53 kişiye hastalık bulaştırdığı tahmin edilmektedir. 3 kişinin ölümüne neden olmuştur.

İlk olarak 1907 yılında 3 yıllığına, sonra da 1925'ten ölene kadar hastanede karantina altına alınmıştır.

Mallon karantinada hayatının geri kalanını geçirdi. Ölümünden altı yıl önce felç oldu. 69 yaşında 11 Kasım 1938

günü pnömoni yüzünden öldü. Otopsisinde safra kesesi içinde canlı tifo bakterileri bulundu. Vücudu yakıldı.

Meşhur Tifolu Mary olgusu:

Mary Salmonella taşıyıcısı iyi yıkamadığı elleri ile hazırladığı 

salatalar ile yüzlerce insanı hastalandırmış

Evde pişirilen veya hazırlanan yiyeceği tercih edin

Anne ve eş yemeği en güvenilir yiyecektir.

Amaca Göre El Hijyeni Çeşitleri

Sosyal el yıkama,

Hijyenik el yıkama,

Hijyenik el dezenfeksiyonu

Cerrahi tip el yıkama

olarak dört başlık altında değerlendirebiliriz.

http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1869
http://tr.wikipedia.org/wiki/11_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1938
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rlanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tifo
http://tr.wikipedia.org/wiki/1907
http://tr.wikipedia.org/wiki/1925
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karantina
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pn%C3%B6moni
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safra_kesesi
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SOSYAL EL YIKAMA

Sosyal hayattaki el temasını gerektiren kirli veya kontamine tüm rutin işlemlerden sonra
ellerdeki kiri ve kontaminant florayı uzaklaştırmak amacıyla su ve basit sabun ile yapılan
ovalama işlemidir. Kalıcı flora etkilenmez.

Kan veya diğer vücut sekresyonları ile kirlenmiş ellerin temizliğinde, yemek öncesi veya
tuvalet sonrası veya ellerin sporlu bakteri ile kontaminasyonu riski durumunda mekanik
temizlik sağlanır. Antimikrobiyal özelliği olmayan katı veya sıvı sabunlar kullanılarak
yapılabilir.
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2. Hijyenik el yıkama:

Ellerdeki kontamine florayı tamamen uzaklaştırabilmek için yapılan antiseptik

madde içeren sabunlarla yapılan el yıkamadır.

Bu amaçla iyodofor, klorheksidin glukonat, triklosan, bifenilol ve kloroksilenol

içeren sabunlar kullanılır, kontamine floranın yanı sıra kalıcı flora bakterileri de

kısmen etkilenir.

Yıkama süresi genellikle 20-30 saniye kadar olmalıdır.

3. El antisepsisi:

• El antisepsisinin amacı ellerdeki kontaminant bakterilerin en etkili ve hızlı
bir şekilde uzaklaştırılmasıdır.

• Kalıcı floranın uzaklaştırılması veya azaltılması amaçlanmaz. Antiseptik

özelliklere sahip el dezenfektanları kullanılmalıdır. Önerilen miktarda (3-5

mL) el antiseptiği her iki ele alınır ve kuruyana kadar ovulur.

• Bu işlem yüksek riskli alanlarda hastadan hastaya geçişte uygulanmalıdır.
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4. Cerrahi el hijyeni:

Amaç kontamine floranın tamamen yok edilmesi ve kalıcı floranın mümkün
olabildiğince azaltılmasıdır. Bu etkinin cerrahi girişim süresince devam etmesi

sağlanmalıdır. Her türlü invaziv girişim ve cerrahi müdahale öncesinde,

kontamine vücut sıvı, salgı ve sekresyonları ya da hastada kullanılmış tıbbi

cihazlarla temas durumunda cerrahi tip el yıkama yapılmalıdır.

Uygulama süresi kullanılan antiseptik maddeye bağlı olmak üzere en az iki-üç

dakika olmalıdır.

EL YIKAMA

Susuz el antiseptikleri üretici firmanın önerdiği kadar avuca alınmalı, her iki elin

tüm yüzeyleri ve parmaklar eller kuruyana kadar antiseptikle ovulmalıdır. Yeterli

miktarda antiseptik alındığında bu sürenin 15 - 25 saniye olması yeterlidir.
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EL YIKAMA

Anket yapılan her 10 yetişkinden 9 tanesi, genel tuvaletlerden çıkarken ellerini

yıkadığını söylemektedir ancak yapılan gözlemlerde sadece 6 tanesinin yıkadığı

görülmüştür.Kadınlar ellerini erkeklerden daha çok yıkamaktadırlar eğitimli Amerikalılar

ellerini eğitimsiz olanlardan daha az yıkadıklarını söylemişlerdir.

Her yemekden önce ve sonra EL YIKAYIN Kısa vadede Hijyenik ve temiz gıda, maliyetli

görünebilir ama uzun vadede en güvenilir ve ekonomik çözümdür.
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PSİKOSOSYAL FAKTÖRLERE BAĞLI HASTALIKLAR

İş stresi 

Postravmatik stres bozukluğu 

Tükenmişlik sendromu 

İşyerinde psikolojik yıldırma (taciz =Mobing)

İŞ STRESİ

İş stresi, önemi giderek artan ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan mesleki

bir sağlık sorunudur.

İşyerinde en sık karşılaşılan sorunlar sıralamasında kas iskelet sistemi

hastalıklarından sonra ikinci gelir.

İşle ilgili durumlar, süreçler ve diğer çalışanlarla etkileşimin neden olduğu

psikolojik ve fizyolojik dengenin bozulması şeklinde tanımlanabilir.
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Artan iş yükü, fazla mesai, vardiyalı çalışma, ekonomik küçülmeler,

işyerinde dışlanma iş stresinin pek çok nedeninden sadece birkaçıdır.

Stres, pek çok insan için son derece gerçek bir duygusal durumdur ve

yaşam kalitesi ve sağlık için büyük bir tehdittir.

Suçluluk, öfke, korku, utanç gibi kötü duyguların karışımından oluşan bir

duygu durum bozukluğudur.

Kişi, tehdit ve beklentilerle bunlarla baş etme yeteneği arasındaki dengenin

bozulduğunu hisseder.

Beklentiler kişisel ya da çevresel olabilir. Stres algısını bu tehdit ve beklentiler

etkileyebilir. Baş edememe korkusu bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanabilir.

Bu durumda stres daha çok hissedilir ve duygu, davranış bozuklukları ve

fizyolojik değişiklikler buna eşlik edebilir.

İş stresi, kişiyi psikolojik ve fizyolojik olarak yetersiz kılabilir. İyilik halini ve üretim

kapasitesini önemli oranda etkileyebilir. İlginç olanı; bazen baş etme yeteneğini

artırmasıdır.
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Mesleki Stresörler

Fiziksel stresörler 
• Kimyasal ajanlar

• Fiziksel ajanlar (gürültü, sıcak, soğuk,radyasyon)

• Korkutan durumlar ,Konforsuz iş ortamı

Sosyal Stresörler
• Yüksek iş beklentileri , Düşük iş kontrolü

• Düşük sosyal destek

• Karar mekanizmalarına katılım eksikliği

• Çatışan istekler ,Aşırı mesai

• Tekrarlanan işler veya makine uyumlu çalışmalar

• Vardiya; özellikle dönüşümlü vardiya

• Denetim eksikliği ,Zayıf iş ilişkileri

• Terfi eksikliği, İş güvenliği eksikliği

Kişinin stres duyarlılığını etkileyen bazı faktörler şunlardır

• Kişilik yapısı

• İş ve yaşam biçimi

• Baş etme mekanizmaları

• Emosyonel denge

• Önceki deneyimler

• Beklentiler

• Özgüven
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Psikolojik Ve Davranış Bozuklukları

• Depresyon

• İntihar eğilimi

• Aile içi şiddet

• Alkol bağımlılığı

• Madde bağımlılığı

• Tükenmişlik sendromu

Fiziksel Bozukluklar

• Hipertansiyon

• Kalp hastalığı

• Felç

• Spastik kolon

• İmmün sistem bozuklukları

• Diyabet

• Astım

• Kas-iskelet hastalıkları
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Stresle Mücadele Yöntemleri

1-Kişisel Önlemler

• Diyet

• Egzersiz

• Algılama Teknikleri

• Özgüven Eğitimi

• Gevşeme Teknikleri

2-Grup Önlemleri

• Danışmanlık

• Aile Danışmanlığı

• Takım Oluşturma

• Irk Ve Cinsiyet Ayrımcılığı Konusunda Özel Eğitim

3-Yapısal Önlemler

• Vardiya Düzenlemesi

• Fiziksel Tehlikelerin Azaltılması

• Görevde Yükselme Şansının Sunulması

• Eğitim Ve Teknoloji Kullanımının Geliştirilmesi

• Rotasyon Ve İş Çeşitlendirme

• Beceri Düzeyinin Artırılması

• Karar Yetkisinin Sunulması
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POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU

• Posttravmatik stres bozukluğu (PTSB) bir duygu durum bozukluğudur.

• Anksiyete bozuklukları arasında sınıflandırılır. Korkutucu, yaşamı kısıtlayıcı

veya tehlikeli bir olayla karşılaşma sonrasında gelişir.

• Bu olay, “olağan insan yaşamında görülmeyen ve hemen herkeste önemli

bir sıkıntıya yol açabilecek birolay” olmalıdır.

• Olayın kişinin başına gelmesi gerekmez, tanık olduğu korkunç bir olay da

tabloya neden olabilir.

• Neden deprem, sel baskını, savaş, trafik kazası gibi bir olay olabilir.

İşyeri ölçeğinde bakıldığı zaman, ölümcül veya ağır yaralanmalara neden olan, ya da
ölüm ve yaralanma yapmasa bile ağır “ramak kala” durumları tablonun davetçisi
olabilir.

Olayı yaşayanların hepsinde PTSB gelişmez.

Özgeçmişinde psikopatolojik sorunlar ya da çocukluk dönemi travması olanlarda gelişme
olasılığı daha yüksektir.

Ancak predispozan bir faktör ya da kalıtsal yatkınlık şart değildir.

Hastalar korku ve panik içerisinde dirler,olayı hatırlatan her durumda geri dönüşler
yaşarlar, bu durumlardan kaçınmaya çalışırlar.

Geçmişte “savaş yorgunluğu”, “Vietnam sonrası sendromu” gibi adlarla adlandırılmıştır.
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Tedavi

Farmakolojik Tedavi: Benzodiyazepinler, beta blokürler ve antidepresanlar

kullanılır. 

Psikoterapi Uğraş tedavisi, işine erken döndürme

Komplikasyonlar

• Suçluluk duygusu

• Aile içi geçimsizlik, boşanma

• İş kaybı

• İşitsel hallusinasyonlar

• Paranoid davranış
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TÜKENMİŞLİK SENDROMU İŞ DEPRESYONU

Psikolojik ve fiziksel olarak uzun süreli yoğun iş stresi ve aşırı iş yükü sonucunda gelişen 
tükenme halidir. 

Yani stresle baş edilememesinin sonucudur.

• Rol çatışmaları

• Rol belirsizlikleri

• Aşırı iş yükü

• Dinlenme zamanlarının azlığı

• Denetim yetersizliği

• Eğitim yetersizliği

• İşi üzerinde kontrol yetkisinin olmaması

• Sosyal destek yetersizliği

• Aile desteğinin yetersizliği

Önleme

• İşyerinde sosyal destek ve kararlara katılım 

sağlanmalı, 

• Çalışma süreleri, 

• Ücretler düzeltilmeli, 

• Teşvik sistemleri geliştirilmelidir.

• İşle işçinin uyumu sağlanmalı,

• Oryantasyon eğitimleri yapılmalı,

• Görev tanımları net olmalı,

• Düzenli eğitim ve bilgilendirme,

• Sorun değerlendirme toplantıları yapılmalıdır.

• Çalışan, yönetimin desteğini yanında hissetmelidir.



23.11.2017

95

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA

(TACİZ=MOBBİNG)

• Mobbing, yaş, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık olmadan, taciz, rahatsız etme
ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelik duygusal saldırganlıktır.

• Çoğunlukla işyerlerinde bazen bir kişinin bazen bir grubun, istenmeyen kişi ilan edilen
bir çalışan üzerinde uzun bir süre yani aylar veya yıllar boyu, sistematik bir baskı
uygulaması olup, kişiyi iş yaşamından dışlamak, yıldırmak, mutlak itaate zorlamak,
gözden düşürmek, bezdirmek amaçlarıyla kasıtlı olarak yapılmaktadır.

• Uygulanan taciz sözlü ya da fiziksel olabilir.

• Cinsel taciz boyutuna ulaşabilir.

Psikolojik taciz çeşitleri

1. Düşey Psikolojik Taciz: Üstlerin astlarına uyguladıkları psikolojik taciz.

2. Yatay Psikolojik Taciz: İş arkadaşlarının çekememezlik, rekabet, çıkar

çatışması, kişisel hoşnutsuzluklar gibi nedenlerle uyguladıkları psikolojik taciz.

3. Dikey Psikolojik Taciz: Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır.

Nadir görülen bir durumdur.
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Mobbing mağdurunun tepkilerini aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz;

• Korku, kaygı duygusu ile içe kapanma,

• Kendini saldırılara karşı koruma duygusuyla defansa geçme,

• Mobbingciyi çekiştirme, şikayet etme girişiminde bulunma,

• Destekçi arayışı,

• Aşırı stres,

• Duruma etkisinin olamayacağını kabullenme,

• Hastalık izinleri, işe devamsızlık, geç gelmeler.

Karşı koyma/Mücadele/Engelleme yöntemleri:

• İş arkadaşlarıyla durumu paylaşmak,

• Bir iş arkadaşının tanıklığında, zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğini 

söylemek,

• Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmek,

• Yetkili birine bildirimde bulunmak,

• Şikayet hakkında kurum içinde ne yapıldığı araştırmak,

• Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım almak,

• Hukuki başvuru yapmak

• Danışmanlık, rehabilitasyon, psikolojik yardım ve tıbbi tedavi almak.
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Önleme

Asıl olan mobbingin olmadan önlenmesidir.

Birincil önleme: Ortaya çıkmadan mobbingin önlenmesi, daha çok örgütsel 

konulara yöneliktir.

İkincil önleme: Acil durumlara yöneliktir.

Üçüncül önleme : Rehabilitasyon gibi uzun erimli bakıma, ruhsal sorunları 

azaltma ve desteğe yöneliktir.

Erişkin Aşılaması


