
Makine eğitimi 

                            FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ ÖZET BİLGİLER 

◼ Kaynak islerinde kabul edilen metal oksit dumanı 

20 mg/m3dur  

◼ Her kaynakçıya minimum 284 m3 hava düşmelidir.  

◼ Kaynak islerinde tavan yüksekliği minimum 5m 

olmalıdır. 

◼ Meslek hastalıkları yükümlülük süreleri: -duyma 

bozukluklarımda 6 ay -titreşimde 2 yıl -basınç 

değişikliği akut şartlarında 3 gün -diğer hadiselerde 

10 yıl 

◼ En fazla 150 mikron büyüklüğündeki kati parçalara 

toz denir. 

◼ Kaynak isleri sırasında CO, ozon, fosgen gazları 

açığa çıkar. 

◼ CO kimyasal boğucu bir gazdır. Karbondioksit basit 

boğucu bir gazdır 

◼ Lokal havalandırmanın olmadığı yerlerde P3    türü 

maske kullanılır. 

◼ Kaçış yollarında, tabanlarda döşemelerde ve 

yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi 

en az 10 lüks olmalıdır 

◼ Koruyucu kullansalar dahi kadınlar 80 db. üzerinde 

çalıştırılamazlar 

◼ İsçilerin yattığı koğuşlarda hava hacmi en az 12m3 

ve tavan yüksekliği en az 280 cm olmalıdır. 

◼ Vücut titreşimi günlük maruziyet sinir değeri 1,15 

m/s2; günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2dir, 

◼ İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için 

ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski olan 

ancak etkili korunma ve tedavinin bulunmadığı 

biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik risk etmenleridir. 

◼ İpliksi tozlar hariç tüm tozlar gravimetrik yöntemle 

ölçülür. 

◼ Civada maksimim çalışma suresi 6 saat, kursunda 4 

saattir. 

◼ Cıva ve kursunla yapılan islerde 3 ayda bir sağlık 

taraması yaptırılmalıdır. 

◼ Arsenik ve fosforlu bileşiklerde çalışmalarda 6 ayda 

bir sağlık taraması yaptırılmalıdır. 

◼ Bas inçli hava içinde yapılan çalışmalarda 

maksimum günlük çalışma suresi 4-7 saat arasında 

değişir. 

◼ Kadın isçilere gece postalarında çalıştırılmaları için 

ilk ise giriş sonrası 6 ayda bir sağlık raporu 

alınmalıdır. 

◼ Ses dalgalarının özellikler şunlardır: -340m/sn. 

hızları vardır. -Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği 

olan dalgalardır. -Madde ortamında yayılırlar. 

◼ İşitme kaybının ilk görüldüğü frekans 4000 hz.dir. 

Buna akustik çentik denir. 

◼ Posta değişimi yapacak bir çalışan sürekli olarak en 

az 11 saat dinlendirilmeden işbaşı yaptırtılamaz. 

◼ Genç isçilerin ve hamile kadınların geceleri 

çalıştırılması yasaktır. 

◼ Titreşim, gurultu, aydınlatma, termal konfor, basınç 

Fiziksel risk etmenlerine girer. 

◼ Gurultu; kaynakta, alıcıda ve cevrede kontrol edilir. 

◼ El kol günlük maruziyet sinir değeri 5,0 m/s2, etkin 

değer 2,5 m/s2  

◼ Tüm vücut sinir değeri 1,15 m/s2, etkin değer. 0,5 

m/s2  

◼ El kol titreşiminde.   1-1000 htz titreşime 

duyarlıyken, vücut 1-80 htz titreşime karsı 

duyarlıdır. 

◼ Titreşim yönetmeliği 23.12.2010 tarihinde 

yürürlüğe girmişti. 

◼ Bir dalgıç 22 m.den fazla derinliğe en fazla günde 2 

defa dalış yapabilir ve her dalış arası da minimum 5 

saat beklemelidir. 

◼ Basınç altında çalışan dalgıçlar ise başladıktan 15 

gün sonra adaptasyon muayenesi yaptırılır. 

◼ Grizulu ocaklarda acık alevli aydınlatma lambası 

veya karpit lambası kullanmak yasaktır. 

◼ Radyant isi çevredeki cisimlerden yayılan isidir. 

◼ Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken islerde 

aydınlatma en az 300 lux olmalıdır 

◼ Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler 

bırakan is verimini olumsuz yönde etkileyen 

gürültülere eşdeğer gurultu denir. 

◼ Kalıcı işitme kaybının 1.evresinde işitme kaybı 

4000-4500 hz frekansları arasında olur. 

◼ Meslek hastalığı olması için gürültülü iste minimum 

2 yıl çalışma ve 85 db üzeri islerdeyse en az 30 gün 

sürekli çalışma zorunluluğu vardır. 

◼ Çok buğu oluşan kapalı işyerleri mevzuat gereği 15-

30 derece arasına getirilmelidir. 

◼ Lux; ışınların yönüne dik bir yüzeydeki 1 m2ye 

düsen lümen miktarıdır. 

◼ Kkd kullanımı gerektirmeyen en yüksek ses değeri 

80 db,dir. 

◼ İşitme esiği 0 db ağrı esiği de 140 db.dir. 

◼ Genç ve sağlıklı bir kişi 20 mikroPa ile 200 Pa 

şiddetinde başka bir deyişle 16hz ile 20.000 hz 

frekans değerlerini duyabilir.  

◼ Titreşim ölçümlerinde oktav bant kullanılır. 
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◼ İşyerlerinde en uygun hava akim hız değerleri 0,3-

0,5 m/sn. olmalıdır. 

◼ İşyerlerinde bağıl nem %30-80 arasında olmalıdır. 

◼ Havanın nemini higrometre ölçer. 

◼ Termal konfor faktörleri şunlardır: hava sıcaklığı- 

hava akimim- havanın nemi  

◼ Besincin 4 atmosferi asması durumunda azot 

narkozu olur. Bunun için helyum gazi kullanılır. 

◼ 4,5 N/cm2den yüksek basınç değişikliği insan 

organizmasında sağlık sorunlarına neden olur. 

◼ İs makineleri kontrol kayıtları 10 yıl saklanmalıdır. 

◼ Konveksiyon: Taşınımla isi transferi 

◼ Kursun vücudumuza solunum ve sindirimle girer. 

◼ Konduksiyon: İletimle isi transferi  

◼ Radyasyon : ışınımla isi transferi  

◼ ESD DEGERİ: İşyeri havasında var olan, günde 8 

haftada 40 saat çalışmada isçilerin hiçbirine zarar 

vermediği kabul edilen değerdir. (Esik sinir değer)  

◼ Karbondioksit fazlalığı gizli nefes alıp vermeye 

neden olur. 

◼ Mermer inert tozdur. 

◼ Pazartesi sabahları işyerine gelindiğinde başlayan 

nefes darlığı bsinozis için tipiktir. 

◼ Kaynak ve kesme işlemlerinde ortaya çıkan 

bileşikler şunlardır. Cıva, Florür, Kurşun 

◼ Kursunla yapılan çalışmalarda 3 ayda bir sağlık 

kontrolü yapılmalıdır. 

◼ Asetilen tüpleri sarı renkte boyanır. 

◼ Nikel. Benzidin, iyonizan radyasyon kanserojendir. 

◼ SİLİKOZİS: Kristalize olmuş silika tozlarının neden 

olduğu bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi yoktur. 

◼ ANTRAKOZİS: Kömür madenciliğinde görülen bir 

hastalıktır. 

◼ PNOMOKONYOZ: Tozlu havanın teneffüsü sonucu 

oluşan meslek hastalıklarının genel adidir. 

◼ ASBEZTOZİS: Fibrotik görüntülerin daha çok bazal 

segmentte olduğu asbest tozlarının neden olduğu 

bir hastalıktır. 

◼ Benzen; kan kanseri yapar. 

◼ Vinçle çalışmalarda rüzgâr hızı 50 km/saati geçerse 

çalışmaya ara verilir. 

◼ Amonyak gazi tahriş edici gazlar arasında yer alır. 

◼ 100 ml kan içinde kursunun bağlayıcı biyolojik sinir 

değeri 70 ug Pb iken ; Derhal sağlık gözetimi 

başlatılması sınırı 40 ug Pb'dir. 

◼ 1 m3 hava içinde 0,075 mg/m3 de derhal sağlık 

gözetimi başlatılır. Twa değeri 0,15 mg /m3 

olduğundaysa derhal sağlık gözetimi başlatılır. 

◼ Maksimim çalışma suresi cıvada 6, kursunda 4 

saattir 

◼ Kursunla yapılan çalışmalarda kişi başı ortam havası 

15 m3 olmalıdır. 

◼ Kapalı işyerinde müsaade edilen ve günde 8 saat 

çalışmada sağlığı bozmayacak olan azami miktarına 

mak değeri denir. (maximum allowable 

consantration) 

◼ TWA: 8 saatlik belirlenen referans sure içinde 

ölçülen zaman ağırlıklı ortalamaya denir. 

Kursun Twa değeri: 0,15 mg/m3. Civa TWa degeri: 

0,075 mg/ m3 

◼ MESLEKİ MARUZİYET  SINIR DEGERİ: Başka  Şekilde 

belirlenmedikçe 8 saatlik surede çalışanların 

solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal 

madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı üst 

siniridir. 

◼ ESD: Ortalama konsantrasyondur. 

◼ basınçlı tüplerin periyodik kontrol suresi 5 yıldır. 

◼ Asit üzerine kesinlikle su dökülmemelidir. 

◼ Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken 'önce 

gelen önce gider' prensibi uygulanır. 

◼ Depolarda istif yapılan bölümlerdeki yolların 

genişliği; Ana yollarında 6 metre, tali yollarda 2 

metre ve ara yollarda 1 metredir. 

◼ Kimyasal maddeler ILO’ya göre sınıflandırılması; 1-

Reaktif   2-Zehirli 3-Kansorojen  

◼ Kimyasalın plasentadan fetüse geçişine neden olan 

etkenin adi teratojenik etkidir 

◼ Biyolojik etkenlere maruz kalan isçilerin sağlık 

kayıtları en az 10 yıl saklanmalıdır. 

◼ İşverenler grup 3 ve 4'e maruz kalanların listesini, 

kayıtlarını, kazaları 20 yıl saklamak zorundadır. 

Ancak uzun kuluçka donemi olan hastalıklarda, 

hastalık uzun yıllardır teşhis edilememişse ve uzun 

sureli ciddi ariza bırakabilen enfeksiyonlarda 

kayıtlar 40 yıl saklanmalıdır. 

◼ Pnemokonyozun ortaya çıkması için en kısa sure 5 

yıldır. 

◼ Ulusal isg politikası; sendikalar, üniversiteler, sivil 

toplum örgütleri görüşleri alınarak devlet 

tarafından oluşturulur. 

◼ Metan, propan, etan kaynakçılıkta kullanılan yanıcı 

gazlardır. 

◼ Kaynak islerinde kullanılan gaz tüplerinin kaynak 

gazlarının renk kodları şöyledir. 
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Helyum: Kahverengi / Hidrojen: Kırmızı / Asetilen: 

Sarı / Oksijen: Mavi (valf ağzı sağ vida) 

◼ Son yıllarda kaynak islerindeki is kazalarının en 

önemli sebebi ehliyetli eleman eksikliğidir. 

◼ 42 volta kadar olan gerilim küçük gerilimdir. 

◼ İççice geçmiş kare sekli el aletinin çift yalıtımlı 

olduğunu gösterir. 

◼ Kaynak islerinde günde en fazla 7,5 saat 

çalıştırılabilir. 

◼ Kaynak islerinde tavan yüksekliği en az 5 mt 

olmalıdır. 

◼ Kaynak islerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin 

periyodik ölçümleri 5 yılda bir yapılır. 

◼ Oksijen tüpleriyle diğer patlayıcı tüpler arası en az 6 

mt mesafe olmalıdır. 

◼ Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim siniri 50 volt 

olarak kabul edilir. 

◼ Dokunma gerilimi; üzerinde elektrik olan bir 

iletkene elle dokunulduğu zaman el ile ayakların 

temas ettiği nokta arasındaki gerilimdir. 

◼ Dc devrelerde dokunma gerilimi 120 volt, Ac 

devrelerde ise 50 volttur. 

◼ Elektronlar (+) değil (-) yüklüdür. Elektronlar 

kaynağın (pilin) - ucundan + ucuna doğru akarlar. 

◼ Elektrikli aletlerden birinde faz, şase, toprak arizası 

olması durumunda atarak aleti kullananın 

çarpılmasını önlemek kacak akim rölesinin 

görevidir. 

◼ Doğru akımda tehlikeli gerilim 120 volt, şebeke 

geriliminde tehlikeli gerilim 50 volttur. 

◼ Evsel aboneler için kullanılan kacak akim rölesinin 

çalışma akim esiği 30 mA'dir. 

◼ Elektrik çarpmalarında kalp durmasına bağlı 

dolaşım ve solunum yetmezliği için çarpılma 

akimim en düşük değeri 80-100 mA dolayındadır. 

◼ Gama ısınları yani x ısınları iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynağıdır. 

◼ Kazan, tank gibi dar yerlerde, nemli ve ıslak 

alanlarda kaynak yapıldığında sadece doğru akim 

kullanılır. 

◼ 250-420 kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma 

mesafesi 350 cm’dir. 

◼ Gerilim altındaki kısımların alternatif akımda 50 

volttan yukarısı, doğru akımdaysa 120 volttan 

yalıtılmalı ya da dokunmaya karsı korunmalıdır. 

◼ Parlayıcı patlayıcı maddeleri bulunduğu yerlerde bu 

maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik 

yüklerinin meydana gelmesine karsı alınacak 

önlemler şunlardır. İyonizasyon, Topraklama ve 

Nemlendirme 

◼ Açık hava elektrik tesisatı en az 180 cm tel ya da 

duvarla çevrilmiş olmalı ikaz levhaları takılmalı ve 

kapı kilitli olmalıdır. 

◼ Çarpılmalarda yaralanmanın ciddiyetini akim 

belirler. 

◼ Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sinir 

değer 1000 volttur. 

◼ Alçak gerilimde 50 volt üstünde olan gerilim tehlike 

gerilimidir. Yüksek gerilimdeyse hata suresine bağlı 

değişen gerilimdir. 

◼ Kaldırma araçları statik yük deneyi yapılırken yük 

en az 10-20 cm yukarı kaldırılır ve 10 dk. askıda 

tutulur. 

◼ Kaldırma araçlarında erimiş maden ya da aşındırıcı 

yük taşındığında kancaların taşıma gücü yani 

güvenlik katsayısı taşınan yükün 5 kati olmalıdır. 

◼ Kaldırma araçlarında kullanılan metal halatlarda ve 

halat ucu birleşim Yerlerinde güvenlik katsayısı 5 

olmalıdır. 

◼ Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az 2 

sarim halat bulunmalıdır. 

◼ Forkliftlere sürücü hariç kimse binemez, içinde kkd 

kullanımı gerekmez. G sınıfı belge gerekir. 

◼ Loder buldozer forklift kullanımı için G sınıfı belge 

gerekir. 

◼ Ravyali testere alt ve üst koruyucularıyla beraber 

kullanılmalıdır. 

◼ Bakim onarım islerinin isg acısından önemi 

beklenmedik arizaları önlemesidir. 

◼ Şerit testere ve biçki makineleri testerelerinin 

bağlantıları ayda bir kontrol edilmelidir. 

◼ İçme suyu boru donanım rengi yeşildir. 

◼ Buhar boru donanım temel rengi kirsizidir. 

◼ 24 saat içinde 50’den fazla çalışanı olan yeraltı 

ocaklarında isçiler arasında bir yangın ekibi 

oluşturulması zorunludur. 

◼ Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre 

ysc'in yıllık kontrolleri yılda 1 yapılırken isg 

tüzüğümüze göre 6 ayda bir yapılır. 

◼ D sınıfı yangınlarda SU kesinlikle kullanılmaz. 

◼ Yanma olay sırasında CO açığa çıkar. 

◼ Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan 

püskürtücü toz kkt. 

◼ Yasaklayıcı işaretlerde kırmızı kısımlar işaret 

alanının en az %35’i olmalı; uyarı işaretinde ise sâri 

kısımlar en az alanın %50 sini kaplamalıdır. 

◼ A grubu yangınlar kati madde yangınlarıdır. 

◼ B grubu yangınlar sıvı madde yanginlaridir.1.oncelik 

Kkt'dur. 
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◼ C grubu yangınlar gaz yangınlarıdır. 

◼ D grubu yangınlar hafif metal yangınlarıdır. 

Kesinlikle Su Kullanılmaz. 

◼ Binada kişi sayısı 500’u geçerse 3  çıkış noktası 

bulunmalıdır. 

◼ Acil durum aydınlatması en az 60 dk. aydınlatmaya 

devam edecek şekilde olmalıdır. 

◼ Sesli uyarı cihazları ses seviyesi 75-120 db arasında 

olmalıdır. 

◼ Seyyar söndürme cihazlarına uzaklık en fazla 25 

metre olmalıdır. 

◼ LPG tank sahasında en az 2 adet 12 kg. Lik ysc 

bulunmalıdır. 

◼ Acil durum ekiplerinde kurtarma ve söndürme 3, 

koruma ve ilk yârdim ekibi 2 kişiden oluşur. 

◼ Düşük tehlike sınıfında her 500 m2ye 1 adet 6 kglik 

ysc  gerekir. Orta ve yüksek tehlike sınıfında her 

250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet uygun tipte 6 

kg’lık Ysc gerekir. 

◼ Yangın sırasında ısınan metalin yaydığı isinin ulaştığı 

yerlerdeki yanıcı maddeleri tutuşturmasına 

KONDUKSİYON denir. 

◼ İnfilak aşamasına gelmiş yakıt tankı yangınında 

alevin rengi Mavi’dir. 

◼ 35 kv'dan yukarı bir gerilim altındaki bir elektrik 

tesis ve cihazına 3 metreden fazla ysc ile söndürme 

maksadıyla yanaşılmamalıdır. 

◼ Petrol sondaj kule yangınlarında en etkili madde 

nitrogliserinle söndürme işlemidir. 

◼ Yangın alarm algılama sistemleri 3 tanedir. Duman 

detektörleri , Beam detektörleri ,Isı detektörleri  

◼ 300 kisiden fazla isci calistiran maden 

isletmelerinde tozla mucadele birimi kurma 

zorunlulugu vardir. 

◼ Kimyasal maddelerin ambalajlari uzerinde 

bulunmasi gereken etiket; turuncu zemin uzerine 

siyah piktogram dır. 

◼ Vucuda alinan 2 kimyasaldan birinin etkisini 

digerinin yok etmesine antagonizma denir. 

◼ Kadin iscilerin gece postalarinda calismaya devam 

etmeleri icin ilk ise giris sonrasi alinan saglik 

raporlarini takiben 6 ayda bir yenilenen saglik 

raporlari olmalidir. 

◼ Cok kolay alevlenir madde: 0 dereceden dusuk 

parlama noktasi ve 35 dereceden dusuk kaynama 

noktasina sahip sivi haldeki maddeler ile oda 

sicakliginda ve basincinda havayla temasinda 

yanabilen gaz halindeki maddeler cok kolay 

alevlenir maddelerdir. 

◼ En az 2 veya daha cok maddeden olusan karisim ve 

cozeltilere 'mustahzar'denir. 

◼ İlk caglarda halsizlik, kabizlik,felcler, gorme 

bozukluklari gibi bulgularin kursun ile iliskisini 

ortaya koyan ilk kisi Hipokrates'dir. 

◼ İlo 155 nolu sozlesmesinde isg politikasini belirler.  

İsg hizmetlerinin yerine getirilmesine iliskin Tc 

tarafindan 2004 yilinda kabul edilen sozlesme 

İlo'nun 161 nolu sozlesmesidir 

◼ Yapi islerinde isg tuzugune gore asma iskelelerde 

en fazla 4 kisi calisabilir. 

◼ İsg tuzugune gore ; korkulukla platformla calisilmasi 

imkani saglanamayan binalarin dis kisimlarinda , 

catilarda ve yuksek yerlerde 4 metreden sonra 

gerekli tedbirler alinarak ve calisan iscilere uygun 

baret , emniyet kemeri, baglama ipleri verilmalidir. 

◼ İsyerlerinde 150 den fazla isci calistirilmasi 

durumunda isverence tuketim koop.kurulmalidir. 

◼ Parlayici, patlayici maddelerin bulundugu 

isyerlerinde kablolar , telefon kablolari da dahil en 

az 50 cm derinlige konmalidir 

◼ Doldurulan asetilen tupleri en az 12 saat dik olarak 

tutulduktan sonra kullanilacaktir. 

◼ Benzen; yapistirici madde imalinde kullanilir. %1'i 

gecmemelidir. 

◼ Dolum yerlerinde lpg.nin tuplere doldurulmasi isi 

stok kaplarindan en az 5 mt uzakta yanliz bu is icin 

ayrilmis ozel alanda yapilacaktir. 

◼ Alevlenir madde; Parlama noktası 21-55 derece 

arasında olan sıvı haldeki maddelerdir. 

◼ Kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşimi 3 turlu 

olur. Sinerjik etki / Antagonizma /Bağımsız etki 

◼ Slikoz,  Aspestoz fibrojenik tozlardır. 

◼ Parlayıcı, patlayıcı gaz ölçümünde explozimetre 

kullanılır. 

◼ Yangın dolapları arasındaki  uzaklık en fazla 30 mt 

olmalıdır. 

◼ Basınçlı kaplarda bulunması gerekli emniyet valfleri 

azami işletme basıncının 1.1 katını açacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

◼ Fazla çalışma süresi 1 yılda 270 saati geçemez. 

◼ Nemli havanın ; sıcaklık, mutlak nem, bağıl nem, ısı 

tutumu gibi termodinamik özelliklerinin üzerinde 

grafik olarak gösterildiği diyagrama psikrometrik 

diyagram denir. 

◼ Konfor bölgesi ; %30-%60 bağıl nem , 200- 270 

derece kuru termometre sıcaklığı konfor bölgesidir. 

◼ Yetişkin bir insanın saatte 30 m3 temiz havaya 

ihtiyacı vardır. 

◼ Çalışma yerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 

m3 olmalı .Kurşunla yapılan çalışmalarda ise hava 

hacmi 15 m3 olmalıdır. 

https://www.makinaegitimi.com/


Makine eğitimi 

◼ Normal şartlarda tabi havalandırma ile ortamın 

havasının saatte  2-3 kez  değiştiği kabul 

edilmektedir. 

◼ Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda 

minimum  tavan yüksekliği     3,5 metre 

olmalıdır.Oysaki normal şartlarda tavan yüksekliği 3 

metre olmalıdır. 

◼ Basınçlı kapların imalatı sonrası tasarım basıncının 

1,5 katına eşit hidrostatik ya da pnömatik test 

uygulanır. 

◼ Basınçlı kaplarda bulunması gerekli emniyet valfleri 

azami calışma basıncının 1,5 katını açacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

◼ Ayakta yapılan ağır bir işte isçinin en rahat ettiği 

sıcaklık 17 derecedir. 

◼ Kazanlarda hidrolik test işletme basıncının 1,5 

katıyla yapılır. 

◼ Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre minimum 0,5 

bar maksimum 30 bar olan kaplar basınçlı kaptır. 

◼ Basınçlı kaplarda emniyet cihazları; patlama diski, 

hidrofor, küresel vanadır 

◼ Basınçlı kaplarda test teknikleri 3 şekildedir. 1- 

Ultrasonografik, 2-Radyografik, 3-Sıvı sızdırmazlık  

◼ Basınçlı kapların etiketlerinde çalışma sıcaklığı 

olmaz. 

◼ Hidrometre; sıcak su kazanlarında vardır. Buhar 

kazanlarında yoktur. 

◼ Oksijen tüplerinin en az 5  yıl, en çok         10 yılda 

bir hidrolik basınç testine tabi tutulması gerekir. 

◼ Kapalı alanlarda gürültü de bir tehlikedir. 

◼ Köpüklü tip yangın söndürme cihazı; 12 ayda bir 

boşaltılıp yeniden doldurulmalıdır. 

◼ İş yasası gereği ücret alacaklarında zaman  aşımı 

süresi 5 yıldır. 

◼ İnsan taşımada bir halat en fazla 18 ay kullanılır. 20 

kez de kullanım öncesi deney yapılır. 

◼ Yapı işlerinde yıkım sırasında  bina yüksekliğinin 2 

katı kadar boşluk bırakılır. 

◼ Ülkemizde elle taşıma işi 25-50 kg arasında 

belirlenmiştir. İlo'ya göre sınır 55 kg'dır. 

◼ Halatlar; ÇSGB izni olmadan insan taşımasında 18 

aydan fazla kullanılamaz. 

◼ Tek seyyar ve düz merdivenler en fazla 9  mt 

olabilir. 

◼ Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az 1 

mt yukarda olmalıdır. 

◼ Ahşap iskelelerde iki dikme arası , yük taşıyan 

iskelelerde 240 cm. den yük taşımayan iskelelerde 

ise 3 metreden fazla olmayacaktır. 

◼ Çelik burunlu iskelelerde düşey ve yatay 

borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır. 

◼ Asma iskelelerde her m2ye 400 kg dan fazla yük 

gelmeyecek ve en fazla 4 isçi çalıştırılabilecektir. 

◼ Sabit merdivenlerde en fazla 10 metrede bir 

dinlenme platformu olur. 

◼ Merdivenin son 3 basamağına çıkılmaz. 

◼ Maden ve taş ocaklarında ateşleme sırasında yol , 

bina ve tesislerde en az 70 cm ara bırakılmalıdır. 

◼ Yeraltında hava akım hızı anomometreyle ölçülür. 

Yeraltında hava akım hızı 8 m/sn olmalıdır. 

◼ Metan gazı hava karışımının % 9,2 oranında 

birleşiminde en şiddetli grizu patlaması olur. 

◼ Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30 derece 

arasında olmalıdır. 

◼ Mevzuatımıza göre yeraltında izin verilen en az 

oksijen ve en çok CO2 oranı %19 ve  % 0,5 dur. 

◼ Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir 

burun bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için 

merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümününse cevher 

veya ramble nakledildiği açıklığa KELEBE denir. 

◼ Vinç ve varagel bas ve diplerinde kurulan koruyucu 

düzene KARAKOL denir. 

◼ Metan gazının havayla yaptığı karışım         % 4-15 

oranında patlayıcı özellik gösterir. En şiddetli 

patlamaysa % 9,2 oranında olur. 

◼ Kaymaya ve düşmeye karşı ızgaraların aralıkları en 

çok 2 cm olmalıdır. 

◼ İs kazaları teorileri 4 tanedir. Tek etken teorisi, çok 

etken teorisi, Domino teorisi, Enerji boşalımı teorisi  

◼ Kadın isçiler gece postalarında 7,5 saatten fazla 

çalıştırılamaz. 

◼ İş etiği evrensel, iş ahlakı toplumsaldır. 

◼ Bilgi algılamada göz, algılamanın %80-90 ini kapsar. 

◼ İş denetiminin yasal dayanağını 81 sayılı İLO 

sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye 1950 yılında bu 

sözleşmeyi onaylayarak yükümlülük altına girmiştir. 

◼ Borçlar Kanunumuz 1926 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 

◼ Umumi hıfzıssıhha Kanunu 1930 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 

◼ Çalışma hayatımızın ilk önemli yasası olan 3008 

sayılı is kanunu 1937 yılında yürürlüğe girmiştir 

◼ Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı 1945 yılında 

kurulmuştur. 

◼ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1964 yılında 

çıkarılmıştır. 
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◼ 1475 sayılı is kanunumuz 1971 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

◼ 10 Haziran 2003 tarihinde 4857 is kanunu yürürlüğe 

girmiştir. 

◼ Ülkemizde ilk defa 2005 yılında  155 sayılı İlo 

sözleşmesi gereği ulusal is sağlığı ve güvenliği 

konseyi oluşturulmuş ve ulusal isg politika belgesi 

2006-2008 yayınlanmıştır. 

◼ İsg kurulları hakkındaki hükümlere uymayanlara is 

kanununun 105.maddesi gereği para cezası 

uygulanır. 

◼ Ülkemizde standart yayımlayan kurum TSE'dir. 

Kalite sistemi belgelendirme faaliyetleri Türkak 

tarafından akredite edilir. 

◼ İso 9001, iso 14001, ohsas 18001de şirket içi 

uygunsuzluklar Tetkik başlığı altında incelenir. Her 3 

sistemde de bir üst düzeye çıkabilmenin temel şartı 

sürekli iyileştirmedir. 

◼ Ohsas 18001 de kazaya sebep olan veya kazaya 

sebep olabilecek potansiyele sahip olay vaka olarak 

tanımlanır. 

◼ Ohsas 18801 de kabul edilemez zarar riski 

içermeme durumuna GUVENLİK denir. 

◼ Ohsas 18001 de yönetim gözden geçirme 

toplantıları en az yılda bir kez yapılmalıdır 

◼ Ohsas 18801 de prosedürler  birinci derece 

dokümanlardır. Talimatlar ikinci derece 

dokümanlardır. Mevzuatlar ise dış kaynaklı 

dokümanlardır. 

◼ İsg yönetim sistemleri şunlardır.  

İsa 2000 

Npr 5001 

Osha AS/Nsz 4360- 4804  

Ohsas 18001 ve Ohsas 18002  

◼ Ohsas 18001 temel adımları şunlardır: 

-İsg politikasının oluşturulması 

-Planlama (Risk  değerlendirmesi bu aşamada 

yapılır) 

-Uygulama ve işletme 

-Kontrol ve düzeltici faaliyet 

-Yönetimin gözden geçirmesi 

◼ Deming cevrimi olarak da bilinen PUKO 

döngüsünün uygulama aşamasında risk 

değerlendirmesi yapılır ve risklerin kabul edilebilir 

olup olmadığına karar verilir. 

◼ İmalat sırasında ya da sonrasında olası hataların 

tespit edilmesi amacıyla yapılan değerlendirme 

tekniği 'Hata türleri ve etkileri analizi‘ dir. 

◼ Riski belirleyen değişkenlerin ölçülmesinde 1-10 

ölçeği kullanılır. Sistemin çok yüksek riskli olarak 

değerlendirilmesi için hesaplanan risk öncelik 

değerinin 200-1000 arasında olması gerekir. 

◼ Risk değerlendirme yöntemleri 3e ayrılır. 

-Kalitatif yani nitel (sayısal veriler kullanılmaz) 

-Kantitatif yani nicel 

-Karma yöntemler 

◼ HAZOP ; risk değerlendirme yöntemlerinden 

Tehlike ve işletilebilirlik analizi yöntemini ifade 

eder. 

◼ İşlem sürecini görsel olarak sergilemek icin grafik 

model kullanan risk değerlendirme yöntemi Hata 

Ağacı Analizidir. 

◼ Hata ağacı analizi  ile olay ağacı analizi yöntemlerini 

beraber kullanan risk değerlendirme tekniği  'Sebep 

sonuç analizi‘ dir. 

◼ Olasılık, şiddet, sıklık yani frekans KİNNEY 

yönteminde vardır. 

◼ Risk değerlendirmesinin yasal dayanağı  is kanunun  

77 ve 78. Maddeleriyle ilo’nun 161 sayılı 

sözleşmesine dayanır. 

◼ Bir sisteme dışardan uygulanan kuvvetin frekansı 

sistemin doğal titreşim frekansına eşit olduğunda 

titreşim hareketinin genliğinin çok büyük bir değere 

çıkması olayına REZONANS  denir. 

◼ İşyerlerinde tekdüze aydınlığın sağlanması için 

tavana yerleştirilen iki lamba arasındaki uzaklığın 

ölçüsü lambaların çalışma yüzeyinden yüksekliğinin 

1/2 katını aşmamalıdır. 

◼ Ağır endüstriyel işlerin yapıldığı işyerleri için 

önerilen sıcaklık aralığı 12-15 derece aralığıdır. 

◼ Kulak zarı ve orta kulak kemiklerinde iletim tipi 

işitme kaybı , iç kulakta ise algı tipi işitme kaybı 

oluşur. 

◼ İsçi sağlığı ve is güvenliği tüzüğünün 22. maddesine 

göre Ağır Tehlikeli İşlerin yapılmadığı işyerlerinde 

gürültü seviyesi 80 db.i geçmemelidir. 

◼ Radyant ısı Glob termometre ile ölçülür 

◼ İşe giriş muayenesi tarihte ilk defa İngiltere de 1833 

yılında fabrikalar Kanunu ile zorunlu oldu. 

◼ Fincancılar  sözleşmesi 1776 yılında devlet 

hakemliğinde yapılan ilk toplu sözleşme olması 

dolayısıyla tarihte bir ilktir. 

◼ Ülkelere göre isg ile ilgili ilk kanunların tarihleri; 

Belçika 1810 

İngiltere 1833 

Almanya 1839 

İsviçre 1840 
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Fransa 1841  

Amerika 1877 

◼ Maadin Nizamnamesi (1869) bütün madenlerde 

çalışanların güvenliği ile ilgili çeşitli hükümleri 

düzenleyen bir mevzuattır. 

◼ Maruziyet sınır değeri : 87 db ve 200 mikropaskal 

En yüksek maruziyet Etkin değeri: 85 db ve 140 

mikropaskal 

En düşük maruziyet Etkin değeri: 80 db ve 112 

mikropaskal 

◼ 16 hertz ile 20.000 hertz olan sesler insan kulağının 

işitilebilir frekans aralığıdır. 

◼ Frekansı 20 hz'den düşük seslere  infrasound denir. 

Frekansı 20.000 hz.den büyük olan seslere 

ultrasound adı verilir. 

◼ Akut  ısın sendromu; iyonlaştırıcı radyasyona 

maruziyetden kaynaklanan bir meslek hastalığı olup 

yükümlülük suresi 2 aydır. 

◼ İyonlaştırıcı radyasyonun etkilediği organlar: deri ve 

mukoza, göz iltihabı, akciğer kanseri, anemi, 

kemiklere etkisi  

◼ Mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar noniyonize ışınlardır. 

◼ Mor ötesi ışınlar yani UV ışınlari kaynak işleri 

sırasında da meydana gelir. Göz kamaşmasına 

neden olur. Deride güneş Yanıklarına benzer lekeler 

oluşturabilir ayrıca uzun sure kkd.siz çalışılması 

kalıcı körlük yapabilir. 

◼ Lazer ışınlarının yoğunluğu yüksek, dalga boyu kısa 

ve tek renklidir. Dalga boyuna göre lazer farklı 

renklerde olabilir. 

◼ Ateş olan her yerde İR ışını vardır.(yani kızılötesi 

ışın) 

◼ Efektif sıcaklık; Hava sıcaklığı, havanın nem oranı, 

hava akım hızının beraberce kişi üzerinde yarattığı 

sıcaklık etkisine denir 

◼ Birim havadaki su miktarına mutlak nem denir. 

◼ İsg yönünden daha çok bağıl nemin önemi 

vardır.%30-80 arasında olmalıdır. 

◼ İdeal hava akım hızı 0,10-0,15 m/s olmalıdır. 

◼ Normal şartlarda büro ortamında CO2 miktarının  

binde birin üstüne çıkmadığı hava temiz havadır. 

◼ Çalışma yerlerinde kişi başına düsen hava hacmi 10 

m3 olmalıdır. Koğuşlarda 12 m3 olmalıdır. Bu hava 

hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 

metreden fazlası hesaba katılmaz. 

◼ Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 

mt olmalıdır. Zararlı toz ve gazların bulunduğu 

ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre 

olmalıdır. 

◼ İşyerlerinde kişi başına düsen serbest alan miktarı 

2,5 m2 olmalıdır. 

◼ Toksik alerjik reaksiyona neden olan tozlar organik 

tozlardır. 

◼ Slikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan 

tozlar fibrojenik tozlardır. 

◼ Asbest, arsenik, berilyum, kromat, nikel tozları gibi 

tozlar kanserojendir. 

◼ Uranyum, seryum, zirkonyum, trityum ve radyum 

tuzu radyoaktif tozlardır. Sayıları çok fazla değildir. 

◼ Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer 

hastalıklarına geleneksel tabiriyle pnömokonyozlar 

denilmektedir. 

◼ İnert tozlar akciğerlerde birikebilen fakat herhangi 

bir hastalık yapmayan tozlardır. 

◼ Karpit suyla temas ettiğinde kimyasal yanıcı gaz 

çıkaran kimyasal maddedir. 

◼ Solventler, asitler, alkaliler gözler için tehlikeli 

kimyasallardır. 

◼ BLEEVE: Kaynayan sıvı, genleşen buhar 

patlamasıdır. 

◼ Meslek hastalıkları ve neden olan kimyasallar 

Silis.............Silikozis                      

Demir............Siderozis          

kömür............Antrokozis             

Pamuk............Bisinozis                

Asbest..........Asbestozis 

◼ Diş etlerinde burto çizgisi kurşuna maruziyet 

sonrası oluşur. 

◼ Arsenik metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip 

bir zehirli kimyasaldır. Kara ayak hastalığına yol 

açar. Tırnaklarda mee çizgileri oluşur. 

◼ Src belgelendirme şekilleri: 

Src 1: Uluslararası yolcu taşımacılığı için kullanılır. 

Src 2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı 

Src 3: Uluslararası yük eşya ve kargo taşımacılığı 

Src 4: Yurtiçi yük ve eşya kargo taşımacılığı 

◼ Sürekli is görmemezlik için meslekte kazanma 

gücünün en az %10 azalmış olması gerekir. Malul 

olmak içinse çalışma gücünün en az 2/3 unu 

kaybetmiş olmak gerekir. 

◼ Buhar kazanı çeşitleri: 

Alçak basınçlı buhar kazanları 1,05-2,0 

Orta basınçlı buhar kazanları 2,01- 6,0  

Yüksek basınçlı buhar kazanları 6,01 ve ustu  
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◼ Biyolojik risk değerlendirmesinden kayıtlar, grup 3 

ve grup 4 de 20 yıl saklanır. Diğerlerinde 10 yıl 

saklanır. 

◼ Yağa karşı en etkili eldiven nitril eldivendir. 

◼ Patlayıcı maddeler için tehlike işareti E ile ifade 

edilir. 

◼ Asbestle çalışan isçilerin sağlık durumlarının 

değerlendirmesi en az 3 yılda bir yapılır. 

◼ Geçici is ilişkisi en fazla 2 defa tekrarlanır ve 6 ayı 

geçmez. 

◼ 1833 yılında çıkartılan fabrikalar yasasıyla 18 yaş 

altı çocukların gece çalıştırılmaları ve 12 saatten 

fazla çalıştırılmaları, 9 yaş altı çocukların 

çalıştırılması yasaklanmıştır. Ayrıca bu yasayla 

fabrikaların denetimi için müfettiş atanması da 

zorunlu hale getirilmiştir. 

◼ Kazaya maruz kalanlara ve ailelerine tazminatla, 

havzada her işverenin bir hekim çalıştırma, eczacı 

bulundurma zorunluluğu MAADİN NİZANNAMESİ 

ile getirilmiştir. 

◼ Kazı islerinde 1,5 metreden sonra isçilerin inip 

çıkması için el merdiveni bulunmalıdır. 

◼ İLO sözleşmeler; 

81 no’lu sözleşme; İs teftişi hakkındaki sözleşme 

119 no’lu sözleşme; Makinelerin gerekli korunma 

tertibatı 

155 no’lu sözleşme; İsg hizmetleri ve çalışma 

ortamına ilişkin  

161 no’lu sözleşme; İs sağlığı hizmetlerine ilişkin 
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