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29. KONU – HAVALANDIRMA , İKLİMLENDİRME, KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA VE 
ZARARLI GAZLAR 

 
29.1.  SAĞLIK KURULLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİBUÇUK SAAT VEYA 

DAHA AZ ÇALIŞMASI GEREKEN İŞLER 
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 Kapalı İşyerlerinin Havalandırılması  
 

 Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları hava hacminin tespitinde, çalışma 
yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. 

 Çalışma ortamı. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena  
kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı 
olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur. 

 Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda 
olması sağlanır havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımla yıllık olarak yetkili 
kişilere yaptırılır. 

 Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, 
ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır. 

 

 Termal Konfor  
 

Çalışma ortamında gerek bedensel, gerekse zihnensel faaliyetleri sürdürürken, çalışanın 
belirli bir rahatlık içinde olmasını ifade eder. 
 
Termal konfor şartlarını etkileyen temel faktörler şunlardır; 

 

a- Isı ve Hava Sıcaklığı 
b-Nem 
c-Hava Akım Hızı 
d-Termal Radyasyon 
 
Ayrıca, 
1.Yapılan işin niteliği 
2.Çalışanın giyim durumu, 
3.Çalışanın yaşı ve cinsiyeti, 
4.Çalışanın beslenmesi, 
5.Çalışanın fiziki durumu ve sağlık durumu 

 

 

 Nem  
 

Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir 
 

1. Mutlak nem: Birim havadaki su miktarıdır. 
 

2. Bağıl nem: Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde 
kaçını ihtiva ettiğini gösterir. 
Ancak, genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem %30 ila %80 arasında olmalıdır. Yüksek 
bağıl nem, ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır, düşük olması durumunda  
ise üşüme ve ürperme hissi verir. 
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İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz havanın alınması için, ortamda,  
uygun bir havalandırmanın olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması zorunludur.  
Ancak bu hava akımı 0,5 metre/saniyeyi aşmamalıdır. 

 
 

 

 Bunların tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır; 

 Pnömokonyoz denilen toz hastalığını yapan tozların tane büyüklükleri 0,5-5 mikron 
arasındadır. 

 

 

Silikoz, asbestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır. Silis(kuvars), kömür, 
silikatlar(mika, talk), kalay cevheri, bazı demir cevherleri. 

 

Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun,  
krom, kadmiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır. 

 

Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi 
tozlardır. 

 

Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, toryum seryum, zirkonyum 
bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır. 

 

Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.Kireç taşı tozu, 
mermer tozu, demir tozu, demiroksit tozu ve baryum tozu önemli inert tozlardır. 

 

Organik kökenli olan tozlardır. Özellikle bitkisel kaynaklı hububatlar, keten,kenevir, pamuk, 
kuru hayvan gübreleri ile hayvan tüylerinden kaynaklanırlar. 

 

 Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına pnömokonyozlar 
denilmektedir. 

 

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

Hava Akım Hızı 

Toz 

İnsan Sağlığına Etkileri Açısından Tozlar 

1.Fibrojenik tozlar: 

2.Toksik tozlar: 

3.Kanserojen tozlar: 

4.Radyoaktif tozlar: 

5.İnert tozlar: 

6.Organik tozlar: 
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 Havalandırma Metodları  
 

1- Tabii havalandırma  
Birleştirilmiş(kombine), havalandırma sistemi(Egzost,fan,aydınlatma açıklıkları (pencereleri) 

 

2- Cebri havalandırma  
İşyerlerinin havalandırmasını, tabii havalandırma ile yeterli şekilde yapılamadığı durumlarda 
cebri havalandırmaya başvurulur. 

 

 Genel Havalandırma  
-Dışarıdan hava basarak havalandırma 
-İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma 
-Alttan havalandırma 
-Üstten havalandırma 
-Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma 

 

 Lokal Havalandırma:  
tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse en etkili havalandırma yapılmış  
olur. 
-Sabit davlumbazlar 
-Hareketli emme ağızları 
-Seyyar emici cihazlar 
-Havayı filtre edip temizleyen cihazlar 

 

 Havalandırma ve Hava İhtiyacı  
 

 Hava İhtiyacı  
 

 Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır. 
 Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte 2-3 defa değiştiği 

kabul edilmektedir. Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 metreküp 
olmalıdır. 

 Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi 12 metreküp olmalıdır. 
 Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 
 Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 

fazlası hesaba katılmaz. 
olmalıdır. 

 Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 m. olmalıdır. 
 İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 m. olmalıdır. 

4 m. 
3 m. 
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 KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
 

 Kapalı alan olarak adlandırılan yerler;  
 

1. Depolama tankları, 
2. Silolar, 
3. Reaksiyon tankları, 
4. Kapalı kanallar, 
5. Kanalizasyon boruları 
6. Konteynerler 
7. Penceresiz bodrumlar 
8. Tüneller 
9. Boru hatları 
10. Bacalar 
11. Kazanlar 

 

kapalı alan olarak nitelendirilir. 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 Zararlı Gazlar  
 

 

1- Basit boğucular  
(Karbondioksit, Metan, Etan, Azot, Asetilen, Bütan, Propan, Hidrojen vb.) 

 
 



 @isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

2- Kimyasal etkili boğucu gazlar  
 

(Karbon monoksit, hidrojen sülfür, Hidrojen siyanür vb.) 
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3- Tahriş edici gazlar  
(Amonyak, Fosgen, Kükürt dioksit, formaldehit, Ozon, Azot dioksit ve diğer azot oksitler, Klor,  
flor vb.) 
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4- Sistematik etki gösteren toksik gaz ve buharlar:  
Stibin, Fosfin, Asrin, Nikel karbonil, Karbon sülfür. 
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 Basit boğucu gazlar  
 

1.Azot, 
2.Asetilen 
3.Karbondioksit 
4.Metan, 
5.Etan 
6.Hidrojen, 
7.Bütan, 
8.Propan 

 

 Tahriş edici gazlar  
 

1.K lor 
2.Amonyak 
3.Fosgen 
4.Kükürt dioksit 
5.Azot oksitler 
6.Formaldehit 
7.Azot dioksit 

 

 Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar  
 

1.Stibin 
2.Fosfin 
3.Asrin 
4. Nikel karbonil 
5.Karbon sülfür 
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 Önemli gazların özellikleri  
 

 Metan (CH4)  
 

 Metan, renksiz ve kokusuz bir gazdır.

 Zehirli değildir fakat oksijen azlığı nedeniyle boğulma olabilir, yanıcı, parlayıcı ve 
patlayıcıdır.

 Metan konsantrasyonu% 5’in altında ise patlama olmaz ama yanar.

 Tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu% 1’dir.
 
 

 

 Hidrojen Sülfür(H2S)  
 

 Renksiz fakat kötü kokulu, yanıcı ve zehirli bir gazdır.

 Yüksek dozda solunduğunda solunum felci nedeni ile ölüm gerçekleşir. Bataklık, 
kanalizasyon işleri, deri tabaklama ve gıda depolama işlerinde çalışanların maruz 
kaldığı bir gazdır.

 

 Hidrojen Siyanür(HCN)  
 

 Renksizdir acımsı bir kokusu vardır.

 Son derece zehirlidir, böcek ilacı yapımında kullanılır, tarımsal ürünlerde rastlanabilir.

 Deri ve solun yolu ile insana geçer, solunum yolu ile alındığında hızla ölüme sebep 
olur.

 

 Etan(C2H6)  
 

 Renksiz ve kokusuz bir gazdır.

 Çok hızlı uçucudur değdiği yeri hızla soğurtup uyuşturur, tıpta kullanılır.

 Petrol ürünü olup petrol gazlarında yakıt olarak kullanılır.
 

 Bütan(C4H10)  
 

 Renksi ve kokusuz bir gazdır, parlayıcıdır.

 %70 bütan %30propan karışımı ile LPG oluşur.

 Yüksek miktarda solunduğunda bayıltıcı etkisi gösterir.
 

 Propan(C3H8)  
 

 LPG içinde %30luk bir oranda bulunur, parlayıcıdır

 Renksiz bir gazdır, yanıcıdır ve kolay buharlaşma özelliği vardır.
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 Azot(N)  
 

 Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Diğer ismi Nitrojendir

 Atmosferin %78’ini oluşturur. Soğutucu özelliği bulunur, gübre ve patlayıcılarda 
kullanılır.

 

 Azot Monoksit(NO)  
 

 Diğer adı Azot Oksittir, araba motorları tarafından üretilir bu yüzden hava kirliliğine 
sebep olan bir gazdır. Serbest radikaldir kanser oluşumunu tetikler.

 Yüksek oranda azot oksit üretimi ise direkt olarak doku zehirlenmesine neden olduğu 
gibi septik şok ile tetiklenen dolaşım sisteminin çökmesine de neden olur.

 
 
 
 

 Azot Dioksit(NO2)  
 

 Kırmızımsı kahverenginde ve zehirli bir gazdır.

 Keskin bir kokusu vardır, solunduğunda şiddetli bir öksürüğe ve bronşite neden olur.

 Atmosferde sera gazı etkisi yaratır ve hava kirliliğine sebep olur.
 

 Karbon Monoksit(CO)  
 

 Renksiz ve kokusuz bir gazdır.

 Beyaz gaz olarakta adlandırılır.

 Kimyasal boğucu gazlardan olup çok zehirlidir, solunarak zehir etkisini gösterir.

 Havadan hafif olup tavanda birikir.

 Karbonmonoksit kandaki hemoglobine bağlanarak etkisini gösterir, kalp damar 
hastalığına sebep olur.

 Karboksi Hemoglobin oluşturarak oksijenin taşınmasını engeller.

 Zehirlenmede kişilerin fizik aktivitesi de rol oynar.

 Zehirlenme belirtileri; baş ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk, uykusuzluk olarak 
görülür.

 Karbonmonoksit zehirlenmesinin olabileceği işler, demir çelik işletmeciliği, yer altı 
kömür işçiliği, otomobil egzozu tamirciliği, İtfaiyecilik, kalorifer kazanı işçiliği vb.  
işlerdir.

 

 Amonyak(NH3)  
 

 Renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gazdır.

 Aşındırıcı, solunum yollarını tahriş edici ve zehirlidir.

 En çok gübre ve asit üretiminde kullanılır.

 Oda sıcaklığında gaz halde bulunur alevlenebilir ve patlayabilir.

 Cilde ve göze zarar verir, teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.
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 Fosgen(COCl2)  
 

 Renksiz, Küflü saman kokulu ve boğucu bir gazdır. Sanayide sıklıkla kullanılır.

 Üst solunum yollarını tahriş ederek doku ölümüne yol açar.

 I.Dünya savaşında kimyasal silah olarak kullanılmıştır.
 

 Formaldehit(CH2O)  
 

 Renksiz, kötü kokulu ve zehirlidir.

 Sıvı halde kullanılır, göz yanması kaşıntı, solunum yolları, sinüzit, astım krizi vb 
zararları vardır. En büyük tehlikesi kansere yol açıyor olmasıdır.

 
 
 
 
 
 

 Ozon(O3)  
 

 Renksiz, kalıcı keskin kokulu bir gazdır.

 İçme suyu arıtma tesislerinde dezenfektan olarak kullanılır. Mikrop öldürücüdür.

 Yaşama destek veren ve sağlık alanında kullanılan bir gazdır.
 

 Kükürt Dioksit(SO2)  
 

 Renksiz fakat keskin kokulu bir gazdır.

 Akciğer ve kalp hastalıklarının oluşumu veya bu hastalığı olanların etkilendiği bir 
gazdır. Solunum, hırıltı, nefes sıkışması gibi etkiler yaratır. Meyve kurutma
işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Asit yağmurlarına neden olur. Solunum sistemini tahriş 
eder 

 

 Klor(Cl)  
 

 Yeşilimtrak renkli, zehirli ve Solunum yollarında tahriş edici özelliği vardır.

 Birinci Dünya savaşında kimyasal silah olarak kullanıldı, akciğer ve gözleri tahriş eder, 
solunum güçlüğü yaratır ve ölüme sebebiyet verir.

 Su arıtımı ve mikrop öldürücü özellikleri vardır.
 

 Flor(F)  

 Ozona benzeyen keskin bir kokusu vardır, kahverengimsi sarı rengi vardır.

 Deri ve mukoza üzerinde şiddetli yakıcı bir etkisi vardır, gaz olarak solunması oldukça 
tehlikelidir.

 Mineral formu kemik ve dişler için gerekli ve önemlidir
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 KİMYASAL MADDE DEPOLAMA  
 

 

 KİMYASAL MADDE TAŞINMASI  
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SAĞLIK KURULLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİBUÇUK SAAT VEYA      DAHA 
AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER 

 

 
 

Kapsam 
 
Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması 
gereken işleri kapsar. 
 
  
 

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler 
 
Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.  
 
a)Kurşun ve arsenik işleri: 
 
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri. 
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, 
üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri. 
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri. 
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, 
tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler. 
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin 
hazırlanması işleri. 
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, 
meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma 
ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak 
havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri. 
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri. 
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b) Cam sanayii işleri: 
 
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma 
işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma 
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde). 
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde). 
3) Ateşçilik işleri. 
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde). 
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri). 
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla 
taşınmadığı takdirde). 
7) Camı fırın başından alma işleri. 
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri. 
9) Tıraş işleri. 
10) Asitle hak ve cilalama işleri. 
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için 
tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 
12) Pota ve taş odalarında görülen işler. 
 
c) Cıva sanayii işleri: 
 
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, 
harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri. 
2) Cıvalı aletler yapımı işleri. 
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri. 
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda 
cıvayla yapılan işler. 
 
ç) Çimento sanayii işleri: 
 
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri. 
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri. 
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını 
önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde). 
d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler: 
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri. 
2) Kimyasal arıtma işleri. 
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri. 
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri. 
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması 
işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa 
yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). 
6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin 
taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun 
etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). 
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e) Çinko sanayii işleri: 
 
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.  
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.  
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri. 
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri. 
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri. 
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler. 
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler. 
f) Bakır sanayii işleri: 
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler. 
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri. 
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri. 
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri. 
 
g) Alüminyum sanayii işleri: 
 
1) Alüminyum oksit üretimi işleri. 
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri. 
3) Alüminyum madeni üretimi işleri. 
 
ğ) Demir ve çelik sanayii işleri. 
 
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve 
döküm dairelerinde yapılan işler. 
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci 
derecedeki fırınlarda ve konvertörlerdeyapılan işler. 
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.  
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri. 
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, 
haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın 
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri. 
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle 
beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri. 
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve 
yükletilmesi işleri. 
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h) Döküm sanayii işleri: 
 
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri. 
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri. 
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır 
duruma getirilmesi işleri. 
4) Maden eritme ve dökme işleri. 
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri. 
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri. 
 
ı) Kaplamacılık işleri: 
 
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano). 
2) Polisaj işleri. 
3) Kalaycılık işleri. 
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri. 
5) Asitle yüzey temizleme işleri. 
 
i) Karpit sanayii işleri: 
 
1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri. 
 
j) Asit sanayii işleri: 
 
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri. 
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler. 
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri. 
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri. 
 
k) Akümülatör sanayii işleri: 
 
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri. 
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri. 
 
l) Kaynak işleri: 
 
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri. 
2) Toz altı kaynak işleri. 
3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri. 
 
m) Madenlere su verme işleri: 
 
1) Su verme işleri (sertleştirme) 
2) Semantasyon işleri. 
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n) Kauçuk işlenmesi işleri: 
 
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri. 
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan 
sıcak vulkanizasyon işleri. 
 
o) Yeraltı işleri: 
 
1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), 
kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler. 
 
ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler: 
 
1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi 
Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 
doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün 
diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler. 
 
p) Gürültülü işler: 
 
1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler. 
 
 
r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler: 
  
1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 
kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil). 
 
s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler: 
 
1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler. 
 
ş) Tarım ilaçları: 
 
1) Tarım ilaçları kullanımı işleri. 
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Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler 
BU BÖLÜM ÖNEMLİ , ÇÜNKÜ 7 SAATTEN AZ ÇALIŞMASI GEREKEN İŞLERİ KAPSIYOR. 
 
Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde 
en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir. 
 
a)Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil): 
 
1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat. 
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat. 
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat. 
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat. 
5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 
saattir. 
 
b) Cıva işleri: 
 
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat. 
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. 
 
c) Kurşun işleri: 
 
1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat. 
 
ç) Karbon sülfür işleri: 
 
1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat. 
 
d) İnsektisitler: 
 
1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması 
ve uygulanması işleri 6 saat. 
  
 
 

Fazla çalışma yasağı 
 
Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. 
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Bildirim yükümlülüğü 
 
1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri 
işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve 
kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı 
bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 
 

İtirazlar 
 
1) İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan işlerden olup olmadığına ilişkin 
itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin 
özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde 
bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından karara bağlanır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 
www.isgturkiyesinav.com 

İSG Sınava Hazırlık Gruplarımız; 
 
Web sitesi Linki ; 
 
https://www.isgturkiyesinav.com 
 
Facebook linki;  
 
https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 
 
Telegram linki; 
 
https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 
 
İnstagram linki ; 
 
https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 
 
İnstagram 2 link ; 
 
https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 
 
Whatsap linki; 
 
https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktuR. 
 
 

BERABER KAZANACAĞIZ SINAVI ! 
 

http://www.isgturkiyesinav.com/
https://www.google.com/url?q=https://www.isgturkiyesinav.com&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNHGoHMh4SSh6QxPSGBbk0xa31ozpg
https://www.google.com/url?q=https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref%3Dshare&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNF76l7ZMOWGcI_JOkbFwcX1g1qNsg
https://www.google.com/url?q=https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEfah9xLFv-5rvfzP78XrUP4qBxlA
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid%3D1ctnd1itupg4z&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNGg3E6-RydeZnDuVIc9j98ZZ99Vlg
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid%3Dw0qgg8u8ugp0&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEdz2IrOt47k6kLWb7KKSP8kAuSrg
https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNGYOOmr69jF0sJKQpNdhyV_uMKUVw
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