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i 

 

 

ÖZET 

 

BELEDİYELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ÜZERİNE ÖRNEK 

BİR ÇALIŞMA 
 

Ülkemiz gelişen Dünya ile her alanda inovasyon çalışmaları içindedir. Oldukça genişleyen 

sanayileşme ve üretim, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ortaya koymuştur. Gün geçtikçe yaşanan iş 

kazaları ve can kayıplarının fazlalaşması, insanların bu alandaki yanlış, bilinçsiz davranışları konunun 

önemini arttırmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konusu hem kamu hem de özel sektör tarafından dikkatle 

irdelenmeye başlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliğinde temel hedef, tüm çalışan ve işverenlerimizin 

bilinçli ve farkındalık düzeyini yüksek hale getirmektir. Belediyelerde yapılan hizmetlerin çeşitliliği iş 

sağılığı ve güvenliği çalışmalarını daha önemli kılmaktadır. 

 

Bu tez çalışmasında, belediyelerde çalışanların maruz kaldıkları gürültü ve aydınlık değerleri 

araştırılmıştır. Buna ek olarak, işyerinde risklerin tespit edilmesi ve risk analizi çalışması yapılması 

amaçlanmıştır. 

Yayılan gürültünün olumsuz etkilerinden çalışanların etkilenmemesi için gürültünün azaltılması 

konusunda ne gibi önlemler alınabileceği tartışılmıştır. Bu çalışmaya göre belirli noktalarda ölçüm 

yapılmış, gürültü seviyelerinin durumuna göre saha çalışmasında renklendirme yöntemi kullanılmıştır. 

Elde edilen verilere göre minimum ve maksimum değerler saptanmıştır. Fine Kinney metoduna göre 

risk değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. 

 

Son olarak ise yapılan ölçüm sonuçları değerlendirilerek belirlenen maruziyetlerin mevzuatlara 

uygunluğu tartışılmıştır. Risk değerlendirme tablosunda mevcut tedbirlerden bahsedilmiştir. Bu tablo 

sonucunda riskleri önleyici veya en aza indirecek önleme faaliyetleri hakkında önerilerde 

bulunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Belediye, Gürültü, Maruziyet, Risk analizi. 

 

Danışman: Prof. Dr. Uğur EŞME, Tarsus Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, 

Tarsus-Mersin. 

 
 
 



ii 

 

ABSTRACT 

 

AN EXEMPLARY STUDY RELATED TO OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY 

MEASURES IN MUNICIPALITS 

 

 

Our country is in innovation studeis in every field with the developing World. The expanding 

industrialization and production have revealed the importance of occupational healt and safety. 

Increasing occupational accidents and casualties and the wrong and unconscions behaviors of people 

in this area have increased the importance of the issue. Occupational health and safety issue has begun 

to be scrutinized carefully by both the public and private sectors. The main goal of Occupational Healt 

and Safety is to raise the awareness and awareness of all our employees and employers. The diversity 

of services provided in municipalities makes occupational healt and safety activities more important. 

 

In this thesis, the noise levels that employess in municipalities are exposed to have been investigated. 

In addition, it is aimed to identify risks in the workplace and to conduct a risk analysis study. It has 

been discussed what measures can be taken to reduce the noise so that the employees are not affected 

by the negative effects of the emitted noise. According to this study, measurements were made at 

certain points and the coloring metod was used in the field study according to the condition of the 

noise levels. Minimum and maximum values were determined according to the obtained data. A risk 

assessment table was created according to the Fine Kinney method. 

 

Finally, the compliance of the determined exposures with the legislation was discussed by evaluating 

the measurement results. Current measures are mentioned in the risk assessment table. As a result of 

this table, suggestions were made about preventive or activities to minimize risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Municipalitys, Occupational healt and safety, noise, risk analysis. 

 

Advisor: Prof. Uğur EŞME, Department of Occupational Healt and Safety, Tarsus University, 

Tarsus-Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği bugün giderek daha önemli bir kavram haline gelmiştir. Kurum ve kuruluşlar, 

iş sağlığı ve güvenliği risklerini öngörülü seviyelere indirmek ve bu sebeple oluşabilecek kayıpları 

önlemek için bir sistem kurmak ve kontrol etmek istemektedir. Güvenilir çalışma ortamı elde 

edilebilen işletmelerde iş verimliliği ve başarı daha yüksektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sadece 

sağlığa değil ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. İş kazalarını önlemek için harcanan maliyetler, 

bu kazaların oluşmasından sonra ortaya çıkan maliyetlerden daha düşüktür. Böylece daha az maliyetle 

güvenli bir çalışma alanı yaratılır. 

Günümüzde, artan nüfusa paralel olarak doğal kaynakların hızlı tüketimi çevreye verilen önemi 

arttırmış böylece kaynakları korumak ve kirliliği önlemek esas olmuştur. Bu kapsamda önemli yere 

sahip olan Belediyeler öncelikli gelmektedir. Belediyeler büyük kazaların meydana gelebileceği 

ortamlardır. Hem fiziksel hem de çalışma koşulları nedeniyle gerekli önlemler alınmazsa işçiler 

birçok hastalıkla karşılaşabilirler. Bu kaynaklardan biri gürültüdür. Gürültü, insanlarda fiziksel veya 

psikolojik olarak etki bırakan sestir. Ortak bir tanım olarak istenilmeyen, rahatsız edici ses olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Gürültü, yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olarak göz ardı edilmiştir ve kontrol 

edilmemiştir. Ancak, modern toplumlarda ele alınması gereken çevresel ve halk sağlığı sorunu olarak 

kabul edilmektedir. Gürültünün en yaygın sağlık etkisi işitme kayıplarıdır. İşitme kayıpları da geçici 

veya kalıcı işitme kayıpları olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında kişilerde gürültüden 

kaynaklı öfkelenme, davranış bozuklukluları, stres gibi psikolojik etkilere neden olup iş verimi, 

öğrenme gibi konularda çalışma hayatında performans düşüşlerine sebebiyet verebilmektedir. 

Bu çalışmada; belediyelerde çalışanların maruz kaldıkları gürültü değerleri araştırılmıştır. Buna ek 

olarak, risklerin tespit edilmesi ve risk analizi çalışması yapılmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de işyerlerinde insanların sağlığını ve 

güvenliğini korumaya yönelik yasalar mevcuttur. İşverenler, bu mevzuatın taleplerini karşılayan bir 

yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte işyerlerinde üretim öncelikli gelir. Üretimin en 

önemli öğesi insan olup, iş sağılığı ve güvenliği faaliyetleri daha öncelik kazanır. Böylece iş yerindeki 

tehlikeler ve riskler, örneğin; kimyasallar, makineler, ağır kaldırma, tekrarlayan iş, gürültü ve hava 

kirliliği, stres, çeşitli yaralanma ve benzerlerine neden olacak tehlikeli koşulların saptanması gerekir 

[1]. 

Ülkemiz gibi yükselme eğrisini yukarılara taşıması beklenen bir ülkede üretimlerdeki yükseliş kadar 

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinde de artış beklentisi söz konusudur. İş kazaları, meslek hastalıkları 

insana çok fazla zarar veren risklerdir. Ayrıca bunların ekonomik boyutu hem işçiye hem işverene 

büyük kayıplar yaşatmaktadır. Kanuni düzenlemeler ile azalış göstermesi beklenen iş kazaları, meslek 

hastalıkları ve işçi ölümleri tam tersine artmaktadır [2]. 

 

 

2.1. Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye’de sanayileşme temeli cumhuriyet dönemi ile başlamıştır. Bu durumda İş Sağlığı ve 

Güvenliğine derlemeler bu dönemde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. 1923 İzmir İktisat 

Kongresinde işçilerin haklarını korumaya yönelik bazı kararlar alınmıştır, 1924 tarihli 394 sayılı 

‘Hafta Tatil Kanunu’, 1925 tarihli 2739 sayılı ‘Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ 

yürürlüğe girmiştir. 1926 tarihli 818 sayılı ‘Borçlar Kanunu’ ile birlikte iş sağılığı ve güvenliğine 

yönelik hükümler belirtilmiştir.1930 tarihli 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ ile işçi kadın ve 

çocukların korunması ve en az 50 işçi çalıştıran iş yerleri içerisinde hekim bulundurma zorunluluğuna 

yönelik hükümler yer almaktadır. 1936 tarihli 3008 sayılı ‘İş Kanunu’, Türkiye’de iş hayatını 

düzenleme amacı ile meydana getirilen ilk iş kanunu olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında da 

düzenlemelerde bulunmuş ve kanun uygulanması için çok sayıda tüzük oluşturulmuştur. 1945 tarihli 

4763 sayılı Kanun ile Çalışma Bakanlığı açılmış, 1946 yılında ise; ‘Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’ çıkarılmıştır. 1945 yılında 4792 sayılı ‘İş Kazaları, Meslek Hastalıkları 

ve Analık Sigortaları Kanunu’ çıkarılmıştır. Sonraki dönemde parça parça olan sosyal sigorta 

uygulamaları bir çatı altında toplanarak 1964 tarihli 506 sayılı ‘Sosyal Sigortalar Kanunu’ yürürlüğe 

girmiştir aynı yılda İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) kurulmuştur. 1971 tarihli 1475 sayılı 

yeni bir ‘İş Kanunu’ yürürlüğe girmiş ve bu kanun iş sağlığı ve güvenliği yönünde çıkarılan tüzük ve 

yönetmeliklerle beslenerek önceki kanuna göre çağdaş ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Avrupa 

Birliğine uyum süresi etkileriyle 2003 tarihinde 4857 sayılı ‘İş Kanunu’ kabul edilmiş ve son olarak 

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ yürürlüğe girmiştir [3].
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2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bazı Tanımlar 

30.06.2012 tarihinde 28339 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 

kapsamında; 

Tanımlar 

MADDE 3-(1) Bu Kanunun uygulamasında; 

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

 ) Çalışan  Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam 

edilen gerçek kişiyi, 

 ) Çalışan temsil isi  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir 

alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 

 ) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve 

yeterli eğitime sahip kişiyi, 

d) Eğitim k r m   İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini 

vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret 

Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,  

e) Gen   alışan: On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışanı, 

 )  Değişik: 12/ /2 1 -    /1 1 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş 

güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen 

müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,  

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 

vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, 

ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 

kuruluşları,  

 ) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte 

örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve 

aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, 

yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları 

da içeren organizasyonu,  
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ı) İşyeri  ekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, 

işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,  

i) İşyeri sağlık ve güvenlik  irimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere 

kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 

j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, 

k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,  

1) Meslek  astalığı  Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, 

m) Ortak sağlık ve güvenlik  irimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk 

Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça 

yetkilendirilen, 

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri 

ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, 

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalini, 

ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz 

edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 

çalışmaları, 

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 

veya hasar verme potansiyelini,  

r) Te like sını ı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan 

veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili 

diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,  

s)  Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve 

biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,  

ş) İşyeri  emşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini 

icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş 

işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder. (2) İşveren adına hareket 

eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından 

işveren sayılır.  
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2.2.1. Meslek Hastalıkları 

Gelişmekte olan ülkemizde hastalığa neden olan faktörler gün geçtikçe artış göstermekte ve 

yoğunlaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın sadece hasta olma ve engellilik olmadığı, aynı 

zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal rahatlık olarak tanımlamıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı tüm 

mesleklerde personellerin; bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst seviyede tutmak ve 

sürdürülebilir kılmaktır. Çalışma koşulları ve çalışma ortamı iş hayatının en önemli etkenleridir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün bilgilerine göre meslek hastalıkları veya işle ilgili hastalıklar 

nedeniyle her gün 6,3 bin kişi ölüyor. İşyerlerinde yılda 317 milyon kaza ve 2,3 milyondan fazla ölüm 

meydana geliyor. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği yaptırımlarının ekonomik durumu yılın küresel 

Gayri Safi Hasılanın %4’ü olduğu düşünülmektedir. Avrupa Birliği Ülkelerinde yapılan çalışmada 

çalışanların %14’ünün ulusal kurumlar tarafından onaylanmış bir meslek hastalığı veya iş kazası 

geçirdiği bildirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 2018 yılında 430 bin 985 iş 

kazası meydana gelmiş ve bunların 1541’i ölümle sonuçlanmıştır. Meslek hastalığına yakalananların 

sayısı ise 1044 kişidir.          

 

                                Şekil 1. Çalışanlarda Görülen Hastalıklar [4]  

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (Kanun Numarası 5510, Resmi 

Gazete 16.6.2006–26200) Meslek hastalığı; çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 

veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza 

halidir”. Hastalığın nedeni yani etiyolojik faktörü işyerindedir. Sigortalının çalıştığı işten dolayı 

meslek hastalığına yakalandığının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi 

zorunludur. Tüm meslek hastalıkları önlenebilir hastalıklardır [4].            
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    Meslek hastalıkları tanı sürecinde üç ana başlık vardır:  

1. Liste sistemi  Devlet veya Devletlerarası olarak düzenlenmiş, içeriğinde meslek 

hastalıklarının tanımladığı, gruplandırıldığı ve sınırlandırıldığı listelerdir.  

2. Kanıt sistemi  Meslek hastalığı nedeni ve etkenlerin tespit edildiği ve meslek hastalığı 

tanısının konulduğu listedir.  

3. Karma sistemi: Liste ve kanıt sisteminin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Ülkemizde karma 

sistemi ağırlıklı bir uygulama yürütülmektedir.  

     Meslek hastalıkları listeleri şu şekildedir:  

1. ILO; Meslek Hastalıkları Listesi (2010). 

2. DSÖ; ICD-10-Meslek Hastalığı Tanı Kodları.  

3. Ülkelerin geliştirdiği listeler.  

     Meslek Hastalıkları Listesinde hastalıklar 5 başlıkta belirtilmiştir   

 

 

Tablo 1. Meslek Hastalıkları Grupları [5] 

Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

önemlidir. Meslek hastalıkları tanılama sürecinde en önemli basamak önleme ve izlemedir. Daha 

sonra ise sırasıyla bildiri, araştırma ve müdahale aşamaları gelir [5], [6], [7]. 
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2.2.2. Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarında Kor ma 

İnsan gücü, sermaye, hammadde, makine araç  ve gereçler ülkelerin gelişmesinde etkili olan temel 

unsurlardır. Görünen hasarlar; iş kazalarından dolayı sağlığa yönelik, ölüm, geçici ya da kalıcı 

hasarların yanı sıra, ortaya çıkan maddi hasarlar da bu duruma girer. Görünmeyen hasarlar; kaza ve 

sonrasında işçinin ve çalışma ortamındaki diğer çalışanların zaman kaybı, çalışanların psikolojik 

yapısı ve istenen verimin düşmesi, araç-gereçlerin arızalanması, yenilenmesi için yapılan harcamalar, 

müfettiş ve personelinin vakit kayıpları bu gruba girer [8].  

İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak tek taraflı bir çaba ile mümkün olmamaktadır. Tam 

bir korunma ancak işçi, işveren ve devletin işbirliği ile sağlanabilir. Meslek hastalıklarına davetiye 

çıkaran koşulları ortadan kaldırmak her zaman kolay olmayabilir. Bu hastalıklardan korunmak, 

hastalıkların insan sağlığı üzerindeki etkilerini en alt seviyeye indirmek için bazı korunma 

yöntemlerini bilmek ve uygulamak gerekir. Bu yöntemlerden birincisi kaynağa yönelik korunma 

önlemleri  Çalışanlar işe girme zamanında ve çalışma halindeyken yaptıkları işlerin tehlikeleri 

hakkında eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. İşveren tarafından belirli periyotlarla muayene ve 

tedavileri sağlanmalıdır. İkinci olarak ise Ortama yönelik korunma önlemleri  İş yerlerinin düzgün 

havalandırılmasına ve zararlı kimyasallar kullanmamaya dikkat edilmelidir ve son olarak Kişiye 

yönelik korunma önlemleri  Kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.  

TÜİK verilerine göre, ülkemizde satışı yapılan konut sayısı 2017 yılında 2016 yılına oranla %5 

artmış, 1 milyona ulaşmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden elde edilen verilere göre, 2017 

yılı konut satışları açısından yüksek bir seviyeye ulaşmış, yine 2017 yılındaki işçi ölümlerinin 

yüksekliği de aynı seviyede seyretmiştir. Meclisin derlediği verilere göre, 2017 yılında en az 2006 işçi 

hayatını yitirmiştir. Son 15 yılda iş kazalarında ölen işçi sayısı ise 20 bin 500’e ulaşmıştır. Ölenlerin 

cinsiyetlerine bakıldığında 116’sının kadın, 1890’ının erkek işçilerden oluştuğu görülmektedir. İş 

kazası sonucu hayatını kaybedenlerin 88’i ise Suriyeliler başta olmak üzere göçmen işçilerden 

oluşmaktadır. Yaşamlarını kaybetme sebeplerine bakıldığında 446’sının trafik kazası, 347’sinin göçük, 

317’sinin yüksekten düşme, 183’ünün kalp krizi-beyin kanaması, 164’ünün şiddet ve 135’inin elektrik 

çarpmasından kaynaklandığı görülmektedir [9]. 

2. . İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ama ı  

30.06.2012 tarihli 28339 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 

kapsamında; 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak 

ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 
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Kapsam ve istisnalar 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin 

işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 

konularına bakılmaksızın uygulanır. 

 (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel 

kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 

c) Ev hizmetleri. 

 ) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. 

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, 

eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.  

2. . İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi  

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü, İş Sağlığı ve Güvenliğini bütün mesleklerdeki 

çalışanların fiziksel, ruhsal, toplumsal iyilik durumlarını sağlamak, sürdürülebilir kılma, çalışanların 

olumsuz koşullardan dolayı sağlıklarının bozulmasını önlemek maksadıyla yapılan tüm çalışmalar 

olarak; sağlığı ise “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması durumu olarak değil, fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali” şeklinde ifade etmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) 

3. maddesinde “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır” denmektedir. Bildirgenin 25. 

maddesinde “Herkesin gerek kendisi gerek ailesi için, yiyecek, giyim, barınma, tıbbi bakım, sosyal 

hizmetler olmak üzere sağlığı ve refahını sağlayacak bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, 

yaşlılık ya da geçim olanaklarından kendi isteği haricinde mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe 

hakkı vardır” hükmü ile güvenliğin önemine vurgu yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 2014 yılı verilerine bakıldığında; Türkiye’de her gün 205 iş kazası olduğu, 2 kişinin iş 

kazaları nedeniyle öldüğü ve 6 kişinin sürekli iş göremez hale geldiği görülmektedir. İş kazaları 

istatistikleri incelendiğinde; ülkemizin dünya ülkeleri arasında en fazla iş kazası olan üçüncü ülke 

olduğu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ölümlü iş kazalarında ise birinci olduğu görülmektedir. ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine bakıldığında; Dünya çapında her yıl 270 milyondan fazla iş 

kazası meydana geldiği, 160 milyon kişinin çalıştığı işten dolayı hastalandığı, 2,2 milyon çalışanın da 

meslek hastalıkları ya da iş kazaları sonucu hayatını kaybettiği görülmektedir [10]. 
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2. .1. İş Sağılığı ve Güvenliği Farkındalığı  

Farkındalık, kişinin kendini ve çevresini hangi seviyede tanıyıp algılayabildiklerini belirtmek için 

kullanılan bir kavramdır. Güvenlik farkındalığı ise personelin, iş alanında risklerden korunmaya 

yönelik kişisel yetenek ve sorumlulukları hakkındaki algılarını, yorumlarını ve farkındalığını 

belirleyen düşünce yapılarıdır. Çalışanların güvenlikle ilgili farkındalık seviyesi, güvenli tutumlar 

üzerinde etkili bir etkendir.  Farkındalık, mevcut anda olan olaylara karşı dikkatli olmayı sağlar ve 

bireyleri rollerini yerine getirirken çok daha dikkatli davranmaya yöneltir. Farkındalığın bilişsel 

esneklik ve dikkati geliştirerek performansa katkıda bulunduğu görülmüştür. Mevcut durum 

tecrübeleri bilinçli bir şekilde kabul edildiğinde ve yaşananların tam olarak farkına varıldığında, 

bireylerin başa çıkma becerilerinde olumlu yönde bir artış olmaktadır. Mevzuatlar gereği çalışanlara 

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimlerin belli periyodlarla tekrarlanması yasal bir 

zorunluluktur. Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığının bu eğitimlerle kazandırılması 

beklenmektedir. Ancak Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları   çalışanlar tarafından 

yeterince önemsenmemektedir. Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmış olmak 

farkındalığı oluşturmak için yeterli değildir. Farkındalığın oluşması için olumlu yönde davranış 

değişikliği gerekmektedir [11], [12], [13]. 

2. . Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Gerekliliği 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış 2013/11 Sayılı 

Genelge, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekimi ve Diğer 

Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

yürütülmektedir. Örneklerine bakılıp ülkemizdeki harici İş Sağlığı ve Güevnliği hizmetleri ile 

karşılaştırıldığında mevzuat değişiklikleri ile iyileştirme sürecinin yürütüldüğü görülmektedir. 

İş hukukunun ana prensibi işçileri koruma, işçinin sağlık ve güvenliğini güvencede tutmaktır. Bu 

koruma İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile sağlanmaktadır. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği 

düzenlemelerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile OSGB kavramının ortaya çıkmasında ve 

ilerlemesinde; Avrupa Birliği’nin 89/391 Sayılı Çerçeve Direktifi, 155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri 

ve ilgili Tavsiye Kararları etkili olmuştur. Ulusal mevzuatın ilgili olduğu milletlerarası düzenlemeler, 

işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görevlerini belirtmektedir. Bu görevler; iş ortamına adaptasyonun 

sağlanması, oryantasyon, iş ortamının incelenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi, işverenin ve 

yönetimin riskler hususunda bilinçlendirilmesi, sağlık risklerinin değerlendirilmesi, inceleme, 

araştırma, işe girerken ve çalışma sürecinde muayenelerin yapılması, koruyucu uygulamaların 

başlatılması, risklere ilişkin tedbirler, ilk yardım hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin 
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verilmesi, rehabilitasyon, iş ve işçi adaptasyonunun yapılması, risk gruplarının korunma altına 

alınması, sağlık eğitimi, işyerindeki kayıtların tutulması, istatistiki verilerin değerlendirilmesidir [15].  

2. .    1 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kan n  ve Çalışma Yaşamına Getirdikleri  

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Tüm gelişmiş ülkelerin ve 28 Avrupa Birliği üye ülkesinin iş 

sağlığı ve güvenliği kanunu mevcuttur. 6331 Sayılı Kanun ise Avrupa Birliği uyum kanunları 

kapsamında, AB ve ILO formatına göre hazırlanmış, 30.06.2012’de Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı kanunun temel amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması ve sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesi için işveren ve personelin görev, yetki ve 

sorumluluklarını belli bir düzene koymaktır. Kanun kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerini, bu 

işyerlerinin tüm çalışanlarını kapsamaktadır.  

6331 Sayılı Kanun kamu ve özel sektöre pek çok fayda sağlamıştır. Kamu ve özel sektör arasında 

ayrım kalkmıştır. İşçi-memur ayrımı son bulmuş, çalışan tanımlaması gelmiş, önleyici yaklaşım önem 

kazanmış, tehlike derecelerine uygun olarak sınıflandırma yapılmıştır. Küçük çaplı işyerlerine devlet 

desteği getirilmiş, risk değerlendirmesi yapılması mecburi kılınmıştır. Tüm işyerlerinde iş güvenliği 

uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu tutulmuş, işe başlangıç aşamasında sağlık 

kontrollerinin yapılması konusu gündeme gelmiştir. İş kazası ve meslek hastalıklarında etkin kayıt 

gerekli kılınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulması gerekliliği gündeme alınmıştır. 

İşyerlerinde acil eylem planları hazırlanmanın önemine vurgu yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğine 

personelin katkı yapması planlanmıştır. Personele iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme ve 

bilinçlendirme yapılması zorunlu hale gelmiş, tehlike anında çalışmayı bırakma hakkı tanınmıştır. 

Yaşamı tehdit eden bir tehlikenin tespitinde işin durdurulabilmesi mümkün kılınmıştır. Büyük çaplı 

kaza riskleri için önlem alınması zorunluluk olarak belirtilmiş, kurumsal müeyyideler 

aktifleştirilmiştir. 6331 sayılı Yasayla iş sağlığı ve güvenliği hususunda kamu, çalışan ve işverenin 

ayrılmaz bir bütün olup birbirinin tamamlayıcısı oldukları vurgulanmıştır [16]. 

2. . İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ul slararası Kaynaklar 

İngiltere’de 1801 senesinde, çocuk işçilerin, günde ancak oniki saati geçmeden çalışabileceğini 

hüküm altına alan kanun maddesi, işçilerin sağlığıyla ilgili derlenen ilk maddedir. Sanayileşmenin 

yaşandığı ülkelerde, 1919 yılında, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, işçinin meslek 

hastalıklarından korunması için ILO kurulmuştur. ILO, 1929 yılında 31 No’ lu tavsiye kararı alarak 

çalışma yaşamının dört temel kaidesini tespit etmiştir. Bunlar; çalışma faaliyetleri sırasında 

güvenliğin sağlanması için mevzuat oluşturulması, iş kazası nedenlerinin tespit edilmesi, sanayi 

içerisinde, çalışma güvenliğiyle ilgili kuruluşlara yer verilmesi, çalışma güvenliğinin sağlanması 

hususunda iş birliği yapılmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, dünyada, iş sağlığı ve iş 
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güvenliğine verilen önem giderek artmıştır. Buna bağlı olarak birçok uluslararası belgeye bu konuya 

ilişkin maddeler konmuştur. Örneklendirilecek olunursa; 1948 senesinde kabul edilen İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nde çalışanlara iş güvenliği ve iş sağlığı hakkı tanınmıştır. 1961’de imzalanan 

Avrupa Sosyal Şartı’nda ise “Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Hakkı” başlıklı maddede konuya 

ilişkin hükümler bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Anayasasında iş sağlığı ve iş 

güvenliğinin temel ilke ve kuralları düzenlenmiştir. ILO Anayasasında örgütün amaçları arasında, 

işçilerin genel sağlık sorunlarından, iş kazası ve meslek hastalıklarından korumaları yer almıştır. 

Örgütün iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin olarak kabul ettiği akitlerin içerisinde, 1981 tarihli İş 

Sağlığı ve Güvenliği Ortamına İlişkin 155 sayılı ve 1985 tarihli İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 

sayılı sözleşmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri yer almıştır [17], [18], [19]. 

155 sayılı Sözleşme m.1-2’de bu sözleşmenin “bütün ekonomik faaliyet kollarında çalışan tüm 

işçilere” uygulanacağı belirtilmiştir. 4. maddesinde ise “iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına 

ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirileceği”, bu politikanın amacının da “işle bağlantılı olan veya 

işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike 

nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirmek olduğu” ifade edilmiştir. 161 sayılı Sözleşmede 

ise iş sağlığı hizmetlerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre; bu hizmetler, işle ilgili zihinsel, fiziksel ve 

sağlık şartlarını karşılayacak düzeyde, sağlıklı ve güvenli bir anlaşma zemini oluşturma ve bunu 

sürdürmek için gereken temel ihtiyaçlar ile işin, işletme içindeki işveren ve işverenin temsilcilerine; 

işçilerin zihinsel ve bedensel sağlık koşullarını karşılayacak düzeyde güvenli çalıştırma ortamı 

oluşturmak konularında tavsiyede bulunma sorumluluğu olan hizmetler olarak tanımlanmıştır. Diğer 

taraftan ILO’nun 2006 yılında kabul ettiği 187 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Çerçeve Sözleşmesi’nde de 

bu sözleşmeyi onaylayacak ülkelere, iş güvenliği ve sağlığının gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için 

sosyal taraflara danışarak belirlenecek ülke artlarına uygun ulusal politikalar yoluyla sağlanması 

yükümlülüğü getirilmektedir. Bu Avrupa Birliği’nin de bu konuya ilişkin temel çerçeve direktifi olan 

“89/391 sayılı EEC Direktifi (İşte İşçilerin Sağlık ve Güvenliğinin Geliştirilmesini Destekleyen 

Önlemler Alınması Hakkında Direktif)” bulunmaktadır. Bu Direktif, işçilerin sağlık koşullarının ve 

güvenliklerinin iyileştirilmesi için önlemler alınarak icra edilen meslek dolayısı ile ortaya çıkabilecek 

tehlikelerin önlenmesi hem sağlığın hem de güvenliğin korunması, risk faktörleri, kaza, danışma, 

bilgilendirme, yönetime katılma, işçi ve onları Sözleşme, Türkiye tarafından da onaylanmıştır temsil 

edenlerin eğitim alması konusunda genel prensipler içermektedir. “Ülkemizin 187 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ne Katılması Hakkında Karar, RG. 8.10.2013, 28789, 

(2013/ 5356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) “15.5.2013 tarihinde 6485 sayılı Kanunla uygun 

bulunmuştur. Ayrıca Avrupa Birliğinin işyeri ve iş teçhizatı, iş kolları ve özellikle işler hakkında; 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında; risk gruplarının korunması hakkında ve çalışma 

sürelerine ilişkin direktifleri vardır [20], [21]. 



2. Genel Bilgiler   Ayhan Can Doğruöz 

 

12 

 

2.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması 

Ülkemiz ile diğer ülkelerdeki pratikte önemli farklardan biri maddi yardım konusudur. Avrupa Yaşam 

ve Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı bünyesinde yürütülen bir araştırma, ekonomik desteklerin, 

neredeyse tüm AB ülkelerinde mesleki risklerin önlenmesine ilişkin bir vasıta olduğunu 

göstermektedir. Dünya ülkeleri arasında en fazla iş kazası Brezilya ve Güney Kore’den sonra 

ülkemizdedir [22]. Bu oranlar, Tablo 2’de görülmektedir.  

 

Ülkeler Oran 

Brezilya % 19.5 

Güney Kore          % 19 

Türkiye % 18.7 

Rusya % 14.4 

Kazakistan          % 9.7 

Meksika          % 9 

Kırgızistan          % 9 

Bulgaristan          % 8.3 

Romanya          % 7 

Polonya          % 4.5 

İrlanda          % 4.2 

İsrail          % 4.1 

Macaristan          % 4 

Danimarka          % 2 

Japonya          % 0.1 

                                                            Tablo 2. Dünyada İş Kazaları [22] 

Türkiye araştırmalarda bahsi geçen ülkelerin birçoğuyla kesin kullanım şartı, organizasyon şekilleri, 

disiplin, işveren desteği ve kalite yönetimi gibi konularda temelde yakın bir sistem benimsemekte, bu 

konulardaki birtakım özel koşulların tespit edilmesinde diğer ülkelerle farklılık göstermektedir. Tablo 

3.’te de bu farklılıklar ve benzerlikler gösterilmiştir. Çalışma süreleri, dahili ve harici servislerin 

kullanımındaki koşullar, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının eğitimleri gibi hususlarda farklılıklar 

bulunmaktadır [23]. 
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  Ülkeler Katılma 

Zor nl l ğ  

Dahili 

    Katılma 

Zor nl l ğ  

Harici 

Organizasyon 

Tipleri 

 

İSG 

Hizmetleri 

İ in Maddi 

Destek 

Disiplin Kalite 

Yönetimi 

/Denetim 

Almanya Hayır Evet Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

Avusturya İşveren 

Tercihi 

İşveren 

Tercihi 

Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

Danimarka Evet Hayır Sektörel Var Var Var 

Finlandiya Evet Evet Sektörel Var Var Yok 

Fransa Evet Evet Sektörel Var Var Var 

G.Kore Evet Hayır Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

İngiltere Hayır Hayır Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

İspanya Evet Evet Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

İtalya İşveren 

Tercihi 

İşveren 

Tercihi 

Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Yok 

Kanada Evet Hayır Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Yok 

Türkiye Evet Evet Özel 

Kuruluşlar 

Var Var Var 

 

Tablo 3. Ülkelerdeki İSG Hizmetleri Karşılaştırması [23] 

2. . Ses ve Gürültü 

Ses, bir enerji biçimidir ve dalgalar şeklinde yayılır. Ses katı, sıvı, gaz gibi maddesel ortamda yayılır, 

yani boşlukta yayılmaz. Ses yayılırken ortamdaki parçacıklar, kaynaktan çıkan dalganın hareketi 

doğrultusunda ileri ve geri yönde hareket eder. Bu ileri ve geri yöndeki hareket basınç  farklılıkları 

oluşturur. Kulağımız bu basınç  değişimini ses olarak algılar [24].  Sesin bir başka tanımı ise; titreşim 

yapan bir kaynağın hava basıncında dalgalar meydana getirmesi sonucu, insanda işitme duyusunun 

uyarılmasıyla gerçekleşen fiziksel bir olay olduğu yönündedir. Fakat teknolojinin gelişmesi ile 

kulağın duyamayacağı titreşimlerin de ses diye nitelendirildiği görülmüştür [25].  
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Gürültü ise; genel olarak hoşlanılmayan veya dinlenilmesine tahammül edilemeyen ses veya sesler 

şeklinde tanımlanmıştır [26].  

2. .1. Şiddet ve Frekans   

Şiddet ve frekans sesin iki temel belirleyici faktörüdür. Sesin şiddeti; birim zamanda bir birim alandan 

geçen ses enerjisi miktarı şeklinde açıklanır ve birimi ise birim alan başına düşen güçtür. Frekanslar 

belirli aralıklarla sınıflandırılmıştır. Kulağımızın açıklayamadığı 20 Hz altı seslere infrases (ses altı) 

denilir. İnfraseslere; rüzgar sesi, deprem, deniz dalgaları gibi sesler örnek verilebilir. İnsanın 

duyabileceği sesler 16-20000 Hz arasında yer alır. 20000 Hz üzerindeki seslere ise ultrases (ses üstü) 

denilmektedir. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde son yıllarda daha fazla kullanılmaktadır. Kadın 

sesleri 1000- 2000 Hz gibi yüksek frekanslarda yer alırken, erkek sesleri 250-500 Hz gibi daha düşük 

seviyelerde yer almaktadır. Genelleme yapacak olursak; yaklaşık 250-500- 1000-2000 Hz’lik 

frekanslarda insan sesleri yer alır [27], [28], [29].  

2. .2. Desi el ve Ses Basın  Seviyesi (SPL)  

Sonometre (ses ölçerler) ile ölçülen ses basınç şiddetinin birimi desibel (dB) olarak tanımlanmaktadır. 

İnsan kulağı orta ve yüksek frekanstaki seslere daha duyarlıdır, desibel de orta ve yüksek frekansların 

özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirme birimidir. Desibel; saniyede 1000 titreşim yapan sesin 

duyulma şiddetidir. Desibel fiziksel bir ifade değil, hesaplama yaparken kolaylık sağlayan logaritmik 

bir değerdir [30].  

Ses basınç seviyesi (SPL); herhangi bir ses için, ses basıncının logaritmik bir ölçüsüdür. Ses basınç 

seviyesi desibel (dB) cinsinden ifade edilip, Lp şeklinde gösterilir. Duyabileceğimiz en yüksek ses 

basıncı 20 Pa’dır. Sağlıklı bir insanın duyabileceği en sessiz basınç ise 20  Pa’dır. 20  Pa (0,00002 

Pa) - 20 Pa çok geniş bir aralık olduğundan dolayı desibel ve ses basınç seviyesi olarak 

tanımlanmaktadır. 20  Pa olan sesin basıncının, ses basınç seviyesi 0 desibeldir [30].  
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2.9. . Ses Şiddet Seviyesi  IL) ve Ses Gü ü Seviyesi (PWL)  

Ses kaynağından, komşu hava moleküllerine doğru bir enerji akımı oluşmaktadır. Bu enerji akışı P 

gibi bir ses gücü sayesinde gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda oluşan enerji, su dalgaları gibi 

büyüyerek halkalar şeklinde ortama yayılmaktadır. Yayılan bu enerjinin belli bir yönde, birim 

zamanda, birim alandan geçen miktarı ses şiddeti (IL) olarak tarif edilmektedir. Yayılan bu enerji 

geçmekte olduğu her noktada ses basıncına neden olmaktadır [31].  

Ses güç seviyesi yani PWL; gürültünün gücü ve sesin miktarını tarif eder. Bunun tarifini yaparken 

kaynağın hacmi göz önünde bulundurulmaz. PWL, kaynağı çevresinden bağımsız olarak 

değerlendirir. Kaynağın hacminin özelliğine bağlı olan parametreler ise ses basınç seviyesi ve ses 

şiddet seviyesidir.  

2.9.4. dB(A)   

Desibel (dB), ses seviyesini ölçmek için kullanılan bir birimdir ve iki değerin oranını ifade eden 

logaritmik bir değerdir. Kulağın sesi algılarken hangi yükseklikte algılandığının ölçümü için 3 tip 

ağırlık eğrisi geliştirilmiştir. Öncelik sıralamasında A (düşük), B (orta), C (yüksek) seviyeleri için 

kullanılmış olsa da A tipi eğrilik her yükseklik seviyesi için daha yaygın kullanılmaktadır. Bunun 

sebebi ağrılık eğrilerinin kulak duyarlılık eğrileri ile olan ilişkisidir. Ses ölçüm cihazları 

ağırlıklandırmayı yapıp, ölçüm bitiminde direkt ses seviyesini verir. Bu cihazlara ses seviyesi ölçer 

denilir. Birimi ise cihazın kullandığı ağırlık eğrisine göre, dB(A), dB(B), dB(C) şeklindedir [32].  

2. . . Eşdeğer Gürültü Seviyesi (Leq)  

Ses şiddeti hesaplanırken farklı ölçü birimi olan eşdeğer gürültü seviyesi de kullanılır. Tanımı ise; 

belirlenen süre içerisinde süreklilik gösteren ses basınçlarının ortalama değerlerini veren dB(A) 

biriminde olan bir gürültü ölçeğidir. Sembolü Leq’dir. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve 

yönetimi yönetmeliğine göre eş değer gürültü seviyesinin bir diğer tanımıda, “belli bir süre içinde 

seviyeleri değişim gösteren, genellikle A ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji 

açısından eşdeğeri olan sabit seviye şeklinde tanımlanmaktadır” [33].  
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2. . . Ses Etkilenim Düzeyi (SEL)  

Eşdeğer sürekli ses seviyesi yeterli bilgi sağlayamaz ise; sel kullanılır. Sel; ani yükselip alçalan ve çok 

kısa süren seslerin değerlendirilmesidir. Kısa ve ani yükselip alçalan sese uçakların kalkması örnek 

verilebilir. Çünkü uçaklar saniyeler içerisinde bu işlemi yapabilir. Uçağın havalanmasında Leq 

ölçümü yapılırsa alınan zamana göre farklı veriler bulunur. Çünkü uçağın kalkması durumunda sesin 

toplam enerjisi sabit olacak, ama ölçüm süresi uzadıkça Leq değeri düşecektir. Bu tip seslerin 

seviyesini belirlemede en uygun yöntem Sel’i kullanmaktır. Zaman aralığı olarak bir saniyede Leq, 

Sel olarak tanımlanır. Sel dB(A) ile ölçülmektedir [34].  

2.1 . Gürültünün Sını landırılması  

Gürültü iki şekilde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma frekans dağılımına (spektrum) ve ses düzeyinin 

zamanla değişim şekline göredir.  

2.10.1. Frekans Dağılımına Göre Sını landırma   

Frekans dağılımına göre yapılan sınıflandırma çeşidinde iki tip gürültü vardır. Bunlar; geniş bant 

gürültüsü ve dar bant gürültüsüdür. Geniş bant gürültüsünü oluşturan frekanslar belli bir aralıkta 

toplanmamıştır, frekans dağılım eksenine yayılmıştır. Bu tip gürültüde, her frekanstaki katkı aynıdır, 

geniş bant gürültüsüne beyaz gürültü de denir. Dar bant gürültüsü ise geniş bant gürültüsünün tanım 

olarak tam tersi olan, bu gürültünün frekans dağılımı belli bir aralıkta toplanmıştır. Gerçek hayatta 

karşılaştığımız gürültülerin büyük çoğunluğu dar bant gürültüsüdür.  

2.10.2. Zamanla Değişim A ısından Gürültü Sını landırma  

Ses düzeyinin zamanla değişim açısından gürültüyü kararlı ve kararsız gürültü şeklinde 

sınıflandırabiliriz.  

2.10.2.1. Kararlı Gürültü  

Zamanla gürültü düzeyinde önemli bir farklılık gözlenmez, buna örnek olarak sabit güç ve hızda 

çalışan bir elektrik motorunun oluşturduğu gürültü örnek olarak verilebilir.  
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2.10.2.2. Kararsız Gürültü  

Kararsız gürültü; gürültü seviyesinde önemli farklılıkların olduğu gürültüdür. Bu farklılık zamanla 

dalgalanma veya durup yeniden devam etme (kesikli gürültü) biçiminde gözlemlenebilir. Kararsız 

gürültü; kesikli gürültü ve dalgalı gürültü olarak karşımıza çıkar. Darbe gürültüsünün, kesikliden 

farkı, her gürültü anında çok kısa olmasıdır. Hızlanıp yavaşlayan bir araç içerisinde ölçülen motor 

gürültüsü dalgalı gürültüye, kesme işlemi yapan bir tezgahın oluşturduğu ve her kesme işlemi 

bitiminde azalıp kesme işlemi sırasında yükselen gürültü ise kesikli örnek olarak verilebilir. Bir 

mekanik presin gürültüsü ise tipik bir darbe gürültüsüdür [35].  

2.11. Gürültünün Kaynakları ve İnsan Sağlığına Etkileri  

Gürültü farklı kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar yapı içi gürültüler, yapı dışı gürültüler ve 

diğer gürültüler şeklindedir [36].  

2.11.1. Ya ı İ i Gürültüler  

Elektrikli ev aletleri, asansör, konuşma, ofis çalışma ortamlarından kaynaklanan gürültülerdir. Yapı içi 

gürültüleri mekanik ve elektronik nesnelerden meydana gelen gürültüler şeklinde açıklanır.  

ABD’ de yapılan bir araştırmaya göre ev hanımı yorgun annenin bir günde maruz kaldığı gürültü 

savaşan insanlarla aynı seviyede olduğu yönündedir. Hayata dair durumlardan kaynaklanan 

gürültüler; ayak sesleri, yüksek ses ile konuşanlar vs. gürültülerdir. Bu tip gürültüler insanlarda sadece 

psikolojik etki bırakırlar. Çünkü bu gürültüler genellikle uzun süre devam etmezler. Fakat kapalı 

eğlence mekanlarındaki gürültülerin insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir [37].  
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Tablo 4. İç Mekanlara Ait Gürültü Seviyesi Sınırları[38]   
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2.11.2.Ya ı Dışı Gürültüler  

Yapı dışındaki gürültüler, dış mekan gürültüsüdür. Özellikle şehirlerde, bu gürültü günden güne 

artmaktadır. Bu gürültünün yapı dışında artmasında bazı sebepler yatmaktadır. Bu sebepler; dış saha 

çalışmalarının artması (açık pazar, spor vs.), ticaret merkezlerinin çoğalması, kentlerin büyümesi ve 

nüfusun artması, araçların artması, inşaat faaliyetlerinin artması şeklindedir [39]. 

2.11.2.1. Ulaşım Gürültüsü  

Ulaştırma sistemleri toplumun seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. 

Ulaşım ile ilgili gürültü kirliliği en acil çevresel sorunlardan biridir. Günümüzde ulaşım ile ilgili 

gürültü kaynakları havayolu, demiryolu ve karayolu trafiği gürültüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar arasında karayolu trafiği en yaygın gürültü kaynağıdır. Bunun en önemli nedeni toplumun 

birçok kesiminin etkilenmesidir. Çeşitli kara nakil araçlarının kullanımının artmasıyla birlikte, trafik 

gürültüsü şiddetinde artış olmuştur.  Karayolu trafik gürültüsü, bir aracın tahrik sisteminden (motor 

gürültüsü) kaynaklanan gürültü ile aracın lastikleri ile yol yüzeyi (lastik/yol gürültüsü) arasındaki 

etkileşime bağlı gürültüden oluşan bir kombinasyondur. Bir aracın ürettiği gürültü seviyesi büyük 

ölçüde hıza bağlıdır. Düşük hızlarda motor gürültüsü, yüksek hızlarda ise lastik/yol gürültüsü 

baskındır. Karayolu trafik gürültüsünü etkileyen faktörler; taşıtlara bağlı olarak taşıtın cinsi, motor 

tipi, modeli, yaşı, bakımı ve taşıt yoğunluğuna; yolun niteliğine bağlı olarak ise, yol kaplamasının 

türüne, yolun eğimine, yollardaki kavşaklara ve yol genişliğine bağlı olarak gürültü düzeyi 

değişmektedir. Almanya’da yapılan bir çalışmada araçların çıkardığı gürültü seviyeleri çoktan aza 

göre, motosiklet, moped, kamyon ve otomobil şeklinde sıralanmıştır. Bunlardan motosikletin 

çıkardığı gürültü düzeyi susturucuların çıkarılması ve egzozlarının delinmesi ile 90 dB(A)’ya 

ulaşabilmektedir[40],[41].  

 

Tablo 5. Karayollarına Ait Gürültü Seviyesi Sınırları [42]
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Tablo 5’de geçen ifadelerin tanımı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ 

ne göre aşağıda yapılmıştır. Lgündüz (gündüz gürültü göstergesi) tanımını mevzuata göre şu şekilde 

yapabiliriz. Lgündüz, gündüz süresindeki rahatsızlığın tarif edilmesinde kullanılan etkilenim 

seviyesidir. A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalamasıdır ve yılın gündüz sürelerinin 

tamamına göre belirlenir.  

Lgece (gece gürültü göstergesi) ise; Lgündüz’ün tanımı ile aynı, fakat gecedeki A ağırlıklı uzun 

dönem ses seviyesinin enerjisinin ortalamasıdır. Gece boyunca uyku kaçırıcı rahatsızlık için tabir 

edile etkilenim seviyesidir.  

Demiryolu gürültüsü ise genellikle hem karayolu trafik gürültüsünden hem de uçak gürültüsünden 

daha az rahatsız edici olarak kabul edilir. Ancak demiryollarının, şehir içinden geçmesi durumunda bu 

rahatsızlık en yüksek noktaya çıkmaktadır. Demiryollarında lokomotif ve vagonların geçişi darbeli ve 

darbesiz gürültüler oluşturmaktadır. Bu gürültüler rayların bağlantılarından, motorun kendisinden 

çıktığı gibi fren ve düdük sesleri de büyük gürültülere neden olmaktadır. Dizel lokomotifli trenlerde 

30 m uzaklıkta oluşan gürültü düzeyi yaklaşık 85-95 dB(A) arasındadır. Demiryollarından 

kaynaklanan gürültü düzeylerini azaltmak teknik açıdan zor olduğu için, bu konuda araştırma yapıp 

çözüm önerileri veren çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Çözüm önerisi olarak gürültü kontrol 

yönetmenliğinde, demiryolu gürültüsü ile ilgili olarak 06:00-22 00 saatleri arasında eşdeğer gürültü 

seviyesi 65 dB(A), gece 22 0-06 00 saatleri arasında 55 dB(A) olması gerektiği belirtilmiştir. 

Günümüzde trenlerden daha hızla yaygınlaşan tramvay ve metroların oluşturduğu gürültü insan için 

daha önemli hale gelmiştir. Şehirlerde yaşayan insanların sayısı ve bu araçların kullanım sıklığı göz 

önüne alındığında etkilenme seviyesinin yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. [41] 

 

 Tablo 6. Metro ve Benzeri Taşıtlara Ait Gürültü Seviyesi Sınırları [42]
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Ulaşım gürültülerinden bir diğeri ise havayolu gürültüsüdür. Havayolu gürültüsü, karayolu trafik 

gürültüsüne kıyasla nüfusun çok daha küçük bir bölümünü etkiler. Teknolojinin gelişmesi ile beraber, 

uçuş sayılarının fazlalaşması, artan nüfus yoğunluğu havayolu gürültüsünün de çoğalmasında rol 

oynamıştır. Bu durumda en çok havaalanı etrafında yaşayan insanlar etkilenmiştir. Havayolu 

gürültüsü oluşmasında uçağın motorları, aerodinamik yapısı etkili olmaktadır. Uçak yüzeyine havanın 

sürtünmesi, uçak yüzeylerindeki boşluklar, kuyruk, burun, kanat gibi uçağın kontrol bölümlerine 

çarpmakta olan hava ve iniş sistemlerine sızmakta olan hava hareketleri aerodinamik gürültü 

kaynaklarındandır. Havaalanları ve etrafındaki bölgelerde akustik açıdan olumlu olmayan durumlara, 

uçakların birçok doğrultuda iniş ve kalkış yapması havaalanlarındaki farklı işleyişlerden kaynaklanan 

gürültüler de sebebiyet vermektedir.  

Havaalanı ve havayolu gürültüsü şehrin içinde ve yakınında bulunan yerlerde rahatsız edici 

olmaktadır. Havaalanına ulaşımı sağlayan araçlar, helikopterler ile uçakların iniş, kalkış ve havadaki 

manevraları sırasında gürültü oluşmaktadır. Almanya’da havayolu gürültüsü ile ilgili yapılan bir 

çalışmaya göre askeri uçakların 115 dB(A)’lık gürültü oluşturdukları tespit edilmiştir.  

Uçak ve havaalanı gürültüsü; çalışanları, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerini, yolcuları 

etkilemektedir. Uçak ve havaalanı gürültüsünde alçak uçuşların etkisi aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir. 

 Alçaktan uçan uçakların meydana getireceği gürültü sebebiyle çocuklar zeka geriliğine uğrayabilir, 

küçük- büyük baş hayvanlar sütten kesilebilir.  Alçaktan uçuş, kan dolaşımı, ses kısıklığı, boğaz 

iltihabı, gırtlak kanseri, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve ani ölümlere neden olabilir. Uçuş 

yapılacak bölgede yaşayan kuş cinslerinin yok olup yerine haşerelerin olması riski olabilir. Toprak 

zararlıları böceklerle beslenen kuşlar bölgeyi terk edince toprağın veriminin düşmesi söz konusu 

olabilir. Uçakların gürültüsü sebebiyle zayıf yapıların kapı, pencere ve çatıları zarar görür ve maddi 

hasarlar söz konusu olabilir [41],[43]. 
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Tablo 7. Havaalanlarına Ait Gürültü Seviyesi Sınırları [42] 

Avrupa’da karayolu trafiğinden dolayı yaklaşık 89,8 milyon insanın gece ve gündüz günlük ortalama 

55 dB’den fazla gürültüye maruz kalmaktadır. Demiryolundan dolayı aynı seviyeye maruz kalanlar 

yaklaşık 11,7 milyon iken hava taşıtları için ise 4,3 milyon olduğu tahmin ediliyor [44] .  

2.11.2.2. Endüstri ve Mekanik Tesisat Gürültüsü  

Endüstriyel gürültü, çelik üretim tesislerinden, kömür yakıtlı elektrik santrallerinden, araç montaj 

tesislerinden, mobilya atölyelerinden, tren istasyonlarından veya bir dağıtım merkezindeki 

kamyonların yüklenip boşaltılmasından kaynaklanan seslerden herhangi biri olabilir. Bu tür kaynaklar 

için gürültü değerlendirmeleri, ulaşım gürültüsünden farklı zorluklarla karşı karşıyadır. Ulaştırma 

kaynakları için, bütün bir yıl boyunca tüm trafik hareketlerinden kaynaklanan toplam gürültü 

seviyesinin, belirli bir araç sınıfının standart bir hareketi incelenerek hesaplanabilir ancak endüstriyel 

faaliyet alanları için yapılamaz. Endüstriyel gürültü, bir sahadan diğerine değişebilir ve pratikte, 

gereken gürültü değerini elde etmek için her bir endüstriyel faaliyet için sahada ölçüm yapılmalıdır.  

Sanayide yeni metot uygulanmasında eksiklikler, eğitim noksanlığı, mevzuatların (gürültü kontrol 

için) yetersiz kalması, mali nedenler sebebi ile sanayide gürültü problemi olmaktadır [44].  
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Mekanik Tesisat ve sanayi gürültüsü; bu tip gürültülere ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri 

kaynaklı gürültüler ve sanayilerde kullanılan kaynak, pres, jeneratör, asansör, kompresör kaynaklı 

gürültüleri örnek verebiliriz. Endüstride bahsedilen gürültülerin çoğu; fabrikada koridorların 

gürültüyü dağıtacak şekilde olmaması (darbe alçak olması), malzemelerin ses izolasyonunu 

sağlamayacak şekilde olması, yanlış yerleşim planı (makinaların hatalı yerleşimi) gibi faktörlerden 

kaynaklanmaktadır [44].  

 

Tablo 8. Endüstriyel Alanlara Ait Gürültü Seviyesi Sınırları [42] 

2.11.2. . İnşaat Gürültüsü  

İnşaattan kaynaklanan gürültü genellikle gürültüye duyarlı alıcılara ya da yerleşim alanlarına çok 

yakın yerlerde ortaya çıkabilir ve gürültü özellikleri bir inşaat projesinin ömrü boyunca değişebilir. 

İnşaat yıkım başlayabilir, kazı çalışmaları ve son derece rahatsız edici kazık çalışmaları ile devam 

edebilir. Gürültü seviyeleri gün boyunca değişebilir Bununla birlikte, inşaat gürültüsü genellikle 

geçicidir ve doğası gereği inşaat gürültüsü yalnızca sınırlı bir süre için mevcut olacaktır. Ancak bir 

inşaatta farklı türden birçok gürültü kaynağı vardır. Kullanılan taşıtların/makinelerin hareketleri, 

beton kırma, çelik kesme, zemin kazma ve delme, pompalama ve kaynak işlemleri inşaat alanlarında 

var olan bazı gürültü kaynaklarıdır (Kurra, 1982). Uslu yaptığı bir çalışmada şantiye alanlarında 3 

metreden yapılan ölçüm sonuçlarında greyderin 110 dB(A) gibi gürültü çıkarttığını belirtmiştir [44].  
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2.11.2. . Ti aret ve Yerleşim Alanı Gürültüsü   

Yerleşim alanı deyince; çocuklar için oyun alanları, okullar, ticaret alanlarında ise; satıcıların 

gürültüleri ön plana çıkmaktadır. Çevre kirliliği kapsamında yer alan toplumsal gürültü konusunda 

birkaç kentimiz üzerine bilimsel araştırmalar yapılmış olmakla birlikte endüstriyel gürültü ile ilgili 

çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Gürültü kontrol yönetmenliğinde işitme kaybına uğramamak için 

belli gürültü miktarına maruz kalma sürelerine, ülkemizde uyulmadığını göz önüne alırsak, gürültü 

sorunun bulunduğu endüstrileri; çimento, çelik, kereste, döküm, emaye, çivi, tekel, kundura, çay, 

tekstil fabrikaları, matbaalar, orman işletmeleri olarak sıralayabiliriz [44]. 

2.11. . Diğer Ya ı Dışı Gürültüler   

Trafik ve endüstri dışındaki diğer gürültü kaynakları, insan kaynaklı gürültüler (parklar, spor tesisleri, 

kişisel gürültüler vs.) ve ticari amaçlı gürültülerdir. Çevre gürültüsünde; bina ve yol çalışmalarında 

etkin olarak kullanılan yüksek gürültülü makinelerin rolü büyüktür.  

Son birkaç yılda açık hava eğlence mekanları artmıştır. Buna tüm gece boyunca çalışan yüksek 

gürültü müzik sesleri eşlik edince, bu durum çevrede yaşayanlar için büyük problem oluşturmaktadır. 

Ayrıca düğünler de (mahalle düğünleri dahil) zaman zaman etrafta rahatsızlık yaratmaktadır. Gece ile 

birlikte, gündüz yoğun olan seslerin (trafik gürültüsü, parklar vs.) azalması bu gürültülü müzik 

seslerinin daha uzak mesafelerden yayılabilmesine neden olmaktadır [44].  

2.11.4. Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri  

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeden önce çevre kirliliğini tanımlamakta fayda 

vardır. Çünkü gürültü de bir çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği tanımı 1982 yılı 18132 sayılı Resmi 

Gazete’de İnsan eliyle hava, toprak, suda meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin 

bozulması ve bozulma sonucu oluşan gürültü, atık ve kokunun çevrede oluşturduğu istenmeyen 

sonuçlardır şeklinde açıklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde orta ve şiddetli 

işitme kaybına sahip kişilerin sayısı yaklaşık 278 milyondur, bunun %16’sı gürültüye maruz kalmadan 

kaynaklanmaktadır (WHO, 2014). Avrupa’da da aynı şekilde gürültüye bağlı işitme kaybı, önde gelen 

meslek hastalıklarından biri olarak tanımlanmıştır . Gürültü insan metabolizmasında farklı etkiler 

gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalar 80 dB(A) üzerindeki ses dalgaların kulakta meydana getirdiği 

tahribatın çok zor giderilebileceğini göstermiştir.  Gürültünün sağlık üzerine etkileri fiziksel ve 

psikolojik etkileri olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir [45].  
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2.11.4.1. Fiziksel Etkiler  

Gürültünün işitme sistemine etkileri farklı durumlarda karşımıza çıkar. Bunlar geçici işitme kaybı, 

kalıcı (kronik) işitme kaybı ve akustik travmadır.  

Kulakta çınlama, ağrı, uğultu, 120 desibelden başlamaktadır. 140 dB ise  acı eşiği  dir, kulak bundan 

fazla ses şiddetine dayanamaz. Kulak çınlaması, harici bir ses kaynağının yokluğunda ses hissi olarak 

tanımlanır ve genellikle kısmi işitme kaybı ile ilişkilidir. Kulak çınlaması uyku bozukluğuna, 

psikolojik sıkıntıya, iletişim sorunlarına, sinirlilik, gerginlik, çalışamama ve sosyal yaşama katılımın 

kısıtlanmasına neden olabilir (WHO). Gürültüye aşırı maruz kalmak genellikle kulak çınlamasına 

neden olur.  

Kalıcı işitme kaybı; ilk olarak kalıcı işitme kaybı 4000-6000 Hz arasında oluşmaktadır. Kalıcı işitme 

kayıplarında ne yazık ki, iyileşme olmamaktadır.  Geçici işitme kaybının ise kalıcı işitme kaybından 

farkı adı üzerinde geçici olmasıdır. Bu işitme kayıplarında kişi zamanla eski durumuna geri 

dönebilmektedir. Gürültüyü kontrol etmenin ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın 

farklı yolları vardır. Gürültü kirliliğinin insan üzerindeki etkilerini kontrol etmek için en uygun ve 

kabul edilebilir çözümlerden biri kişisel koruyucu donanımların kullanılmasıdır. Gürültünün işitsel 

sisteme geri dönüşü olmayan etkileri nedeniyle, koruma cihazları, işitsel sistemi gürültülü ortamlarda 

korumak için basit ve etkili çözümler sunar.  Fizyolojik tepkiyi, vücudun yüksek ve ani seslere karşı 

otomatik tepki vermesi şeklinde tarif edebiliriz. Ani ve yüksek gürültü hipertansiyon, kolesterol artışı, 

adrenalin artışı, yorgunluk, nabız artışı, kalp krizi, solunumda hızlanma, irkilme gibi problemlere 

neden olabilmektedir [45]. 

2.11.4.2. Psikolojik Etkiler 

Gürültü ruh sağlığı açısından bazı problemler meydana getirebilmektedir. Bu rahatsızlıklar; 

huzursuzluk, sabırsızlık, mutsuzluk gibi durumlardır. Gürültünün psikolojik etkisi, sıklığı, saati, 

seviyesine göre kişilerde farklılık göstermektedir. İstenmeyen ses yani gürültünün, performans 

üzerine de etkileri mevcuttur. İş verimi düşmesi, okuma hızına olumsuz etkisi, konsantrasyon 

bozukluğu, dinlenme, çalışma gibi fiillerde olumsuzluk şeklindedir [45].  
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2.12. Işık ve Aydınlatma 

Işık, dalga veya foton şeklinde yayılan ve göze etki eden bir enerji şeklidir. Dalga boylarına göre 

elektromanyetik dalgalar sıralandığında elektromanyetik spektrum elde edilir. Işık, Dalga teorisine 

göre ise elektromanyetik spektrumun gözle görülebilen kısmı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar 

elektromanyetik spektrumun 380 nm ile 780 nm arasındaki bölümünü görebilmektedir. Işık, 

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE-Commission internationale de l' clairage) tarafından, 

“Görme organları aracılığı ile olan duyulama” ya da “Görme organlarını uyarabilen ışınım” olarak 

tanımlanmaktadır. Aydınlatma, 1913 yılında kurulmuş olan aydınlatma konusunda yetkili bir 

kuruluş olan CIE tarafından “nesnelere, çevrelerine ve ufak ya da büyük bölgelere, bunların 

görülebilmesi için, ışık uygulamak” olarak tanımlanmaktadır. Işık şiddeti, nokta şeklindeki kaynağın 

belirlenmiş yönde ışık yayınıdır. Birimi ise kandela (cd)’ dır. Işık akısı, bir kaynağın belirli bir açı 

içerisinde yaydığı ışık miktardır. Birimi ise lümen (lm)’ dir. Aydınlanma şiddeti, bir yüzey üzerine 

düşen ışık akısının yoğunluğuna denir. Birimi ise lüx (lx)’ dür. Üç birim arasındaki bağlantılar, 

varsayılan bir kürenin merkezine yerleştirilmiş bir mum şiddetindeki nokta ve kaynak bir radyanlık 

yüzeye 1 lümen şiddetinde ışık akısı yayar, kürenin 1 metre kare yüzeyinde 1 lüx’lük aydınlanma 

olur. Parlaklık ise ışığın cisimden yayılması veya bir yüzeyden yansımasını algılama ölçüsüdür. 

Birimi apostilb (asb)’ dir ( 1 apostilb = 1 lüks aydınlatmada tam beyaz yüzeyin parlaklığı). 

Aydınlatma türleri gün ışığı ve yapay aydınlanmadır. Gün ışığı ile aydınlanma doğrudan aydınlanma 

(güneş ışığının doğrudan çalışma yerine gelmesi) veya endirekt aydınlatma (yayılmış ve yansımış 

ışının iş yerine gelmesi) şeklinde olur. Yapay aydınlanma sistemi sade (sadece genel veya yerel) 

veya birleşik olabilir. Endüstride iyi genel aydınlanma veya birleşik aydınlanma sistemi 

kullanılmalıdır. Sadece yerel kaynaklarla aydınlanma, aydınlanmanın her yerde aynı olmaması 

nedeni ile görme zorluğuna yol açtığı için kullanılmamalıdır. Birleşik aydınlanma sistemi, 

aydınlatmanın şiddetli olması gereken iş yerlerinde ve genel aydınlatma sisteminin pahalı olacağı 

durumlarda sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalıdır [46], [47]. 

 



2. Genel Bilgiler   Ayhan Can Doğruöz 

 

27 

 

Tablo 9. İş Sınıfı [47] 

 

 

Tablo 10.  Günışığı İçin Temel Aydınlatma Şiddeti [47] 

 

 
 

Tablo 11.  Yapay Aydınlatma İçin Temel Aydınlatma Şiddeti [47]
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Tablo 12. Çeşitli Görme Şekilleri İçin Önerilen Aydınlatma Şiddetinin En Alt Değerleri [47] 
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3. BELEDİYELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren maddeleri 

Kanunun yalnızca “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlıklı 6’ncı maddesi ile “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesi bazı kamu kurumları ile 50’den az 

çalışanı olan az tehlikeli işyerleri açısından kademeli olarak yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Kanunun en ayırt edici özelliklerinden biri iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini kamu ve özel 

sektör ayrımı olmaksızın işyerlerinde uygulanması zorunluluğudur. Ülkemizde yaklaşık dört milyon 

çalışanın istihdam edildiği kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

eksiksiz olarak yürütülmesi, özel, kamu sektörü ayrımı olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatının uygulanması açısından büyük önem arz etmektedir [48]. 

 

3.1. Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ya ılanması 

Belediyeler; Anayasanın 127’nci maddesinde yer alan “Mahalli idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” 

hükmü uyarınca kurulmuş ve nüfus büyüklüklerine göre belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyesi olmak 

üzere yapılanmaktadır. “03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 10/07/2004 tarihli 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunlarında belediye ve büyükşehir belediyelerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları ifade edilmektedir. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinde farklı teşkilat 

yapılanmalarının olması sebebiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yapılacak 

uygulamalarda zorluklar yaşanmakta ve belediyeler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

kamu kurum ve kuruluşlarında birden fazla yönetici olması ve dikey hiyerarşi şeklinde bir yönetim 

modeli ile karşılaşılması sebebiyle kimin işveren ya da işveren vekili olacağı, hangi birim/ünitenin 

yetkili olduğu konusunda tereddütlere yol açmaktadır” [48]. 

 

 

Şekil 2. 5 Adımda İzlenecek Yol Şekli [48]
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 .2. İşveren ve İşveren Vekili 

Bilindiği üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, gelişmiş birçok ülkedeki uygulamalara eşdeğer 

olarak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını temel bir ödev olarak işverene vermiştir. 

Kamu kurumlarında ve dolayısı ile belediyelerde de bu husus aynı şekilde tecelli etmektedir. 

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan ve bu konuda temel sorumluluk 

sahibi kişi, tüzel kişiliğin temsilcisi ve yöneticisi olan belediye başkanıdır. Belediye başkanı, 

müteselsilen sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda belediyede iş ve 

işlemleri düzenlemek ve 6331 sayılı Kanunda belirtilen fiilleri yerine getirtmek üzere bir iş sağlığı ve 

güvenliği işveren vekili belirleyebilir. [48]. 

 

 

Şekil 3. İşveren Görevleri[48]
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 . . Yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği Taa  üdü 

İş sağlığı ve güvenliğinin işyerlerinde gerektiği şekilde ele alınması ve tüm çalışanlarca benimsenmesi 

için işverenlerin bu konuya verdikleri önemi ve desteği açıkça dile getirmeleri ana unsurlardan biridir. 

Bu hususu sağlamak üzere, o işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemi anlatan bir İş Sağlığı 

ve Güvenliği politikası oluşturulmalı ve yönetimce bu politikanın uygulanacağı taahhüt edilmelidir. 

Bu politika ve bu hususta işverence verilecek taahhüt; belediyelerde hem belediyenin kendi 

bünyesinde yapılan çalışmalar için hem de belediyenin bağlı kuruluşları ile iştiraki olan şirketlerde 

uygulanmak üzere belirlenmeli ve tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Belirli aralıklar ile gözden 

geçirilen, uygulanması kontrol edilen bu husus ihtiyaç halinde güncellenerek sürekli ihtiyacı 

karşılayacak güçte tutulmalıdır. Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortaya koyduğu bu 

taahhüt sayesinde çalışanlarca iş sağlığı ve güvenliği daha kolay benimsenecek, belediyelerin tüm 

uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği bir keyfiyet olmaktan uzak ana unsurlardan biri olarak ele 

alınacaktır. Bununla birlikte yönetimsel olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin ele alınması; belediye 

genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin oluşmasını kolaylaştıracak konu ile ilgili 

izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya konulması, organizasyonun oluşturulması, planlama ve 

stratejinin hayata geçirilmesi, uygulamanın değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni 

tedbirlerin alınmasını hızlandıracaktır [48]. 

 

 . . İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Birimi 

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknik çalışmaları planlamak, uygulamaları hayata 

geçirmek ve gerekli takipleri yapmak üzere bir birim kurulmalıdır. Kurulacak birimin doğrudan iş 

sağlığı ve güvenliği işveren vekiline bağlı olması ve emir ve talimatları iş sağlığı ve güvenliği işveren 

vekilinden alması yönetimin gösterdiği iş sağlığı ve güvenliği taahhüdünün yansıması olarak oldukça 

önemlidir. Bu birimin belediye genelinde yapılacak tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına hem 

planlama hem de uygulama açısından doğrudan müdahil olması gerekmekte olup, belediyenin diğer 

birimlerini ilgilendiren çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği işveren vekili eli ile gerekli 

talimatlandırma yapılması etkinliği artıracaktır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve 

danışmanlık yapmak üzere bu birimde görevlendirilen personelin etik ilkeleri doğrultusunda mesleki 

bağımsızlıklarının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kesintisiz olarak devam 

ettirilebilmesi için hiyerarşik yapıda kadro olarak da iş sağlığı ve güvenliği işveren vekiline direkt 

bağlı olmaları önemlidir. Gerek yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarında belediye birimlerinde 

mevcut tehlike ve risklerin dolayısı ile muhtemel eksikliklerin tespit edilmesi gerekse de iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili tedbirlerin yerine getirilmesinde diğer belediye birimleri ile görev ve yetki 

çakışmasının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev yapan birim personelinin diğer 

birimler ile dikey hiyerarşik yapıda yer almaması faydalı olacaktır. Özellikle bu birimde yönetici veya 

karar verici pozisyonda çalışan personel konusunda bu bağımsızlığın sağlanması oldukça önemlidir 

[48]. 
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 . . İş Sağlığı ve Güvenliği K r l  

Bahsi geçen yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde kurulun işveren ya da işveren vekilinin başkanlığında ve 

kurul üyesi vasfına sahip kişilerce işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen periyotlarda toplanması 

gerektiği ifade edilmektedir. Aynı maddede iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yedi kişiden oluşacağı 

belirtilmektedir.  

1) İşveren veya işveren vekili- Belediyesi bünyesinde tek bir kurul kurulması durumunda belediye 

başkanının ya da İSG işveren vekilinin kurula başkanlık etmesi uygun olacaktır.  

2) İş güvenliği uzmanı, 

3) İşyeri hekimi,  

4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 

5) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 

6) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,  

7) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. [48]. 
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 . . İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Sistemi  

Bir yapı ya da oluşumun iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı risklerini tespit ve önlem amacıyla 

oluşturulan sistemdir. Bu, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sürekli iyileştirmeye yönelik önlemleri 

teşvik eden bir süreçtir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda verilmiştir:  

Tehlike  İş ekipmanı, çalışma yöntemleri ve uygulamalarının hasara yol açma potansiyeli. 

Risk: Kullanım ve/veya maruz kalma koşullarının zarar verme potansiyeli, zarara neden olma 

olasılığı. 

Risk Yönetim Sistemi  İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem almanın sistematik bir 

planlaması çerçevesinde mevcut durum analiz edilir ve bu riskler belirlenir, bu riskleri en aza 

indirmek için mevzuata uygun programlar hazırlanır ve uygulanır, tüm bu çalışmalar yazılır, 

duyurulur, ilgili taraflar belirli bir düzende işlerin izlendiği ve denetlendiği bir süreçtir.  

Risk Değerlendirme  Çalışma alanındaki ve çalışma sırasında çalışanların tehlikeli durumlardan 

kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerini belirleme ve kontrol önlemlerini belirleme sürecidir. 

Etkili bir risk yönetimi iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin merkezindedir. Yönetim sistemleri önleme 

ilkesine dayanır, ancak gerekli kontrol ve geri bildirim mekanizmalarını, düzeltici ve önleyici 

eylemleri içerir. Bu bağlamda, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk yönetiminin temel amacı iş 

kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemektir. Risk yönetiminin amaçları genel 

olarak;  

1. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, 

2. Çalışanların ve toplumun sağlık düzeyinin iyileştirmek, 

3. Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve verimlilik sağlanmak, 

4. Mevcut bilgi düzeyini artırarak yöneticilerin bu konuda karar verme yeteneğini geliştirmek, 

5. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumun sağlanması, 

6. Kazaları azaltarak işyerinin imajının geliştirmektir.[49] 

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetim sistemi yönetime dayalı sistematik bir yaklaşım oluşturmak 

açısından önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği sorununun doğası gereği multidisipliner bir yaklaşımın 

gerekliliği hem teknik prosedürlerin uygulandığı hem de idari kararların dahil edildiği bir sisteme 

ihtiyaç duymaktadır. Risk yönetim sistemi öncelikle risk değerlendirme çalışmalarını etkin 

kılmaktadır. Yönetim sistemi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısını doğrudan veya dolaylı 

olarak azaltarak işverenlere, çalışanlara ve topluma fayda sağlar. Böylece ortaya çıkabilecek 

kayıpların azaltılmasına yardımcı olmaktadır [49]. 
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Olası tehlikelerin önceden tanımlamaya ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanımaktadır. Risk 

yönetimi, işyerlerinde ortaya çıkabilecek tehlikelerin kaynaklarını, tehlikelerden doğabilecek riskleri 

ve bu risklerin işletme üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik çalışmaları içermektedir. Bununla 

birlikte tespit edilen risklerin önlenmesi veya kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gereken 

eylemlerin belirlenmesi ve bu işlemler sonucunda elde edilenlerin, işletmelerin genel yönetiminde ve 

ileriye yönelik planlamalarında kullanılması risk yönetiminde yer alan temel aşamalardır. İş sağlığı ve 

güvenliği risk yönetim sistemini oluşturan temel bileşenler Şekil 5’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Sistemi Bileşenleri[49] 

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi için risk yönetimi yaklaşımı, yönetim tarafından ciddi şekilde kabul 

edilmeli ve uygulanmalıdır. Bu ciddiyeti sağlamak için ilgili mevzuatlar yakından takip edilmeli, 

işveren de mevzuata uymaması halinde yasal yaptırımlara tabi kalacağını bilmesi gereklidir. İlgili 

yasalar kamu sektörünü de kapsadığından bu alandaki kamu kontrolü büyük önem taşımaktadır. Risk 

yönetim sisteminde iyi bir planlama ve yönetim sistemi gerektirmektedir [49]. 
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 . . Risk Analiz Yöntemleri 

Tehlikeli durum ve davranışlar, iş kazaları yaşanmasına sebebiyet verebilmektedirler. Risk analizi; 

yapılmakta olan işin, işyeri şartlarının irdelenerek oluşma ihtimallerinin önceden tahmin edilip ve 

önceliklerin belirlenip bir tabloda gösterilmesidir. Risklerin analizinde mevcut durum tek tek 

incelenir. Bu incelemeden sonra, mevcut durumdaki tehditler belirlenir. Bundan sonraki basamak ise, 

bu durumlar için alınan önlemlerin incelenmesidir. Son olarak da değerlendirme sonucuna göre 

tehditler ve bunlara karşı önlemlere bazı değerler verilir. Mantık ve matematiksel metotlara göre risk 

değerlendirme skoru bulunur. Risk analizi işletme içindeki tehditleri görmek, bu tehlikelerin etkisini 

ve olma ihtimalinin hesaplanması ve bu tehlikelerin olma olasılığının azaltılması için gereken 

önlemlerin alınması veya kontrol edilmesi açısından önemlidir [50].  

Risk değerlendirme yöntemlerinin 150’nin üzerinde olduğu söylenmektedir. Tez çalışmamızda bu 

metotlardan Fine Kinney kullanılmıştır. Bu bölümde Fine Kinney metodu ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Risk değerlendirme yöntemleri nicel, nitel ve karma risk değerlendirme yöntemleri 

olmak üzere 3 başlık altında toplanabilir.  Kalitatif yani nitel yöntemler; riskleri düşük, orta veya 

yüksek gibi ifadelerle tanımlar. Bu yöntemler; PHA- Ön tehlike analizleri, FTA- Hata ağacı analizleri, 

What if- Olursa ne olur analizi?, HAZOP- Tehlike ve çalışılabilirlik analizleri, HTA- Hiyerarşik görev 

analizleri, Neden ve sonuç analizlerini sayabiliriz.  Kantitatif risk analiz yöntemlerinde ise sayısal 

veriler kullanılır. Bu yöntemler, Kinney risk analizi, FMEA- Olası hata türleri ve etkileri analizi, X ve 

L tipi matris yöntem risk analizlerini örnek olarak verebiliriz [50]. 

3.8. Fine Kinney Risk Analizi Metodu 

Fine-Kinney metodu, 1976 yılında G.F. Kinney ve A.D Wiruth tarafından geliştirilen risk 

değerlendirme metodojilerinden biridir.  Bu metot “Practical Risk Analysis for Safety Management” 

ismi altında yayınlanmıştır [50]. Fine Kinney metodunda R=Ş×F×O formülü kullanılmaktadır. Bu 

formülde O tehlike meydana gelme ihtimalini, Ş etki şiddetlerini, F maruziyet sıklıklarını ve R risk 

miktarını göstermektedir. Fine Kinney’de hesaplama için olasılık değeri belirlenirken; meydana gelen 

kazalar, çalışanın proses hakkında bilgisi, bulunan durumun şartları, kişisel koruyucu ve ekipmanların 

etkinliği, kimyasallarla yapılan çalışma, makinelerin güvenlik tedbirlerinin olup olmadığı, güvensiz 

hareketler gibi durumlar değerlendirilir [50]. 
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Tablo 13. Fine Kinney Olasılık Skor Tablosu [50] 

 

Tablo 14. Frekans Derecesi [50] 

Tablodaki değerlere karar verirken; işin yapısı, vücudun hasara uğrayabilecek yerleri, zararın şiddeti 

ve etkilenebilecek kişi sayıları göz önünde bulundurulması gereken durumlardır. 

 

Tablo 15. Fine Kinney Şiddet Skor Tablosu [50]
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Tablo 16. Fine Kinney Risk Değerlendirme Skor Tablosu [50] 

 

Bu metotta risk değeri (R) sonuçlarına göre aşağıdaki durumlar meydana gelmektedir. R<20 çıktığı 

hallerde; risklerin tolerans gösterebilecek seviyelerde bulunduğu anlamı çıkmaktadır. Böyle 

durumlarda ek tedbirlere gerek kalmaz ve hali hazırdaki koruyucu önlemlere devam edilebilir. Risk 

değerlendirme tablosunda çıkan aralık 20<R<70 ise; yasal zorunluluk yoksa önlem alınması 

gerekmez, fakat hali hazırda devam eden önlemlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca riskin meydana 

çıkma olasılığına karşın, çalışma ortamı sürekli takip altında olmalıdır. R değerimizin 70’in üzerinde 

çıkması halinde kesinlikle düzenleyici ve önleyici durumların planlaması ve planlanan durumlar için 

zorunlu kişiler ve terminlerin belirlenmesi gerekmektedir.  

R>70 olması halinde de riskler aralıklarına göre gruplandırılmıştır. Bu aralıkları şu şekilde ifade 

edebiliriz. 70<R<200 ise önemli risk; uzun vadede iyileştirme yapılması, 200<R<400 aralığında, yani 

yüksek risk olması halinde iyileştirmeler kısa zamanda yapılmalıdır.  

Son olarak ise R>400 çıkması durumu risk düzeyinin çok yüksek olduğunu belirtir. Derhal üst 

yönetim haberdar edilmeli, gerekmesi halinde tehlike bertaraf edilinceye kadar iş durdurulmalı ve 

derhal önlem alınmalıdır [50]. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmamızda ölçüm cihazları, kullanılan yöntem, ölçüm yapılacak alan Mezitli Belediyesine bağlı 

olan Mezitli Belediyesi Hizmet Müdürlüğü atölyesi mevzuata uygun bir şekilde belirlenmiştir. 

Ölçümler çalışma güzergahlarında, çalışma sistemine yakın noktalarda yapılmıştır. Bu sonuçlara 

istinaden raporlandırma sonuçlandırılmıştır. İkinci çalışmamız olarak da atölyede ortam gözetimi 

yapılarak, risk değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Risk değerlendirilmesi yapılırken, kantitatif 

risk değerlendirme yöntemlerinden Fine Kinney metodu kullanılmıştır. 

4.1. Sa a Çalışması Ya ıla ak İşyerinin Uyd  Görüntüsü 

Şekil 6’da atalyöye ait uydu görüntüsü verilmiştir. 3 bölümden oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 5.  Atölyeye Ait Uydu Görüntüsü[51] 
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4.2. Gürültü Öl ümü Ya ıla ak İşyerine Ait Kroki  

İşyerine ait krokilerin üzerinde, gürültü ölçüm sonuçlarına göre renklendirme yöntemi kullanılmıştır. 

Renklendirme yöntemi Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

Şekil 6. İşyeri Krokisi 

 

Ölçümlere başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte gürültünün yoğun olduğu 

bölgeler belirlenmiştir. Ölçümler toplamda 5 noktadan yapılmıştır. Bu ölçümler yaklaşık 5 dakika 

boyunca belirlenen noktalardan alınmıştır. Ölçümler özellikle operatörlerin çalıştığı noktalara yakın 

kısımlardan yapılmıştır.  

Ses Düzeylerinin Ölçülmesi  Sesin şiddetinin ölçümünde yardımcı cihazlara sonometre (ses düzey 

ölçer) denir. Bu cihazlar ses şiddetini desibel olarak ölçer. Sonometrelerde A, B, C, D olarak 

elektronik şebekeler mevcuttur. Cihazlarının özelliği sesleri insan kulağının duyduğu gibi ölçmesidir. 

Bu çalışmada A şebekesi kullanılmıştır. A şebekesi 55 dB altı ses basınç düzeyleri için 

tanımlanmasına rağmen, son yıllarda genelde tüm ölçümler için kullanılmaktadır. Bunun sebebi A 

ağırlıklı şebekenin, insan kulağına en yakın karşılığı vermesinden dolayıdır.  

Diğer şebekelerden; B şebekesi (55-85), C 85 dB üzeri için geliştirilmiştir. D ise hava araçlarının 

tespiti için kullanılmaktadır. Tez çalışmamızda kullanılan cihaz A ağırlıklandırma şebekesine belli 

çarpanlarla cihazın göstergesine verebilmektedir. Böylece mikrofon tarafından algılanan ses basıncı 

ses düzeyine dönüştürülmüş olmaktadır [52].  
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 . . Gürültü ve Aydınlatma Öl ümünde K llanılan Ci az Özellikleri 

Ölçüm çalışmaları Şekil 8 ve Şekil 9’da fotoğrafı verilen portatif gürültü ölçüm ve aydınlık ölçüm 

cihazları ile gerçekleştirilmiştir. Cihazlara ait özellikler ise aşağıda verilmiştir. 

 

       Şekil 7. Sonometre                                                Tablo 17. Sonometre Cihaz Özellikleri 

 

  

          Şekil 8. Lüxmetre                                                 Tablo 18. Lüxmetre Cihaz Özellikleri 

 

 

 

Model GM 1356 Sonometre 

Zaman Ayarı Fast,slow 

Ağırlandırma Filtresi A/C 

Ölçüm Aralığı 30-130 dbA, 35-130 dBC 

Çözünürlük 0,1 dB 

Boyut 249x70x35 mm 

Model Unı-T UT 383 bt 

Ölçüm Aralığı 0-199900 Lüx 

Örnekleme Oranı 0.5 Saniye 

Otomatik Kapanma 5 dakika 

Doğruluk ± (%4 rdg+8 dgs) 
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sahada çalışan makinelerden alınan ölçüm değerleri toplu halde gösterilmiştir. En yüksek maruziyet 

eylem değerleri ortalaması 85 dB(A)’ yı aşan ölçümler tabloda renklendirilmiştir.  

Makineler Lmin dB (A) Lmax dB (A) Ortalama dB(A) 

Şerit testere (yatay) 75,4 87,2 78,9 

Şerit testere (dikey) 73,7 91,4 75,4 

Planya 82,2 94,5 85,8 

Metal kesme makinesi 67,7 81,1 71,2 

Tablo 19. Makinelerin Gürültü Ölçümleri 

 

 Lmin dB (A) Lmax dB (A) Ortalama dB(A) 

Ofis 40,80 77,30 52,21 

Tablo 20. Ofis Gürültü Ölçümü 

 

 10.00-11.00 12.30-13.30 16.00-17.00 

Ahşap-Marangoz (Günışığı) 715,92 lüx 532,47 lüx 349,47 lüx 

Bakım-Onarım (Günışığı) 615,94 lüx 684,79 lüx 418,74 lüx 

Ofis (Günışığı- Yapay 

Aydınlatma) 

423,34 lüx 433,6 lüx 410,13 lüx 

Tablo 21. Aydınlatma Değerleri 
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 .1. Öl üm Ya ılan Makinelere Ait Gürültü Gra ikleri ve Örnek Fotoğra ları     

İşyerinde 5 ölçüm noktası bulunmaktadır. Dikey şerit testere, yatay şerit testere, planya, metal kesme 

makinesi ve ofiste ölçümler yapılmıştır. Gürültü ölçümlerinin yapıldığı yerlerin fotoğrafları ve bu 

noktalardan elde edilen sonuçlar şekillerde verilmiştir. 

 

Şekil 1 .  Yatay Şerit Testere Zaman Ağırlıklı Gürültü Grafiği 

  

Şekil 11. Dikey Şerit Testere Zaman Ağırlıklı Gürültü Grafiği 

 

Şekil 12. Planya Zaman Ağırlıklı Gürültü Grafiği 
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Şekil 1 . Metal Kesme Makinesi Zaman Ağırlıklı Gürültü Grafiği 

 

Şekil 1 . Ofis Zaman Ağırlıklı Gürültü Grafiği 

 

                                         (a)                         (b) 

   

(c)                                                       (d)
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(e)                                                                      

Şekil 1 .  Harflendirilmiş Ölçüm Fotoğrafları 

 .2. Risk Değerlendirme Ta los ndaki Kavramlar 

Tehlike  Maddi kayıp veya meslek hastalığı, yaralanma, ölüme sebebiyet verebilecek potansiyel hal 

şeklinde tekrardan ifade edebiliriz. Risk  Tehlikeye bağlı zarar meydana gelme olasılığıdır. Bu olay 

belli bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Farklı bir deyişle risk; tehlikeye bağlı zararın meydana 

gelme olasılığıdır. Risk değerini ise şu şekilde tanımlayabiliriz. Tehlikenin oluşması durumunda 

insan, işletme ve çevreye vereceği zarar veya hasarın şiddetidir. Olasılık: Belirli bir sonucun meydana 

gelme ihtimali şeklinde tanımlanmaktadır. Olası son   ise  Bir tehlike meydana geldiğinde insanın, 

çevrenin, varlığın üzerindeki etkisi şeklinde açıklanmaktadır. Olası sonuç basite indirgenirse; tehlike 

oluştuğunda “Ne olabilir?” sorusuna cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Frekans: Faaliyet süresince 

tehlikeye maruz kalma sıklığıdır. Şiddet: Bir olay sonucunda insana, çevreye ya da varlığa 

gelebilecek zararın büyüklüğünü ifade eder. Risk önleme faaliyeti ise  İşletmede iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltabilmek için tasarlanan tedbirlerin tümüdür. 
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Tablo 22. Fine Kinney Risk Değerlendirme Tablosu 
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 Tablo 22. Fine Kinney Risk Değerlendirme Tablosunun Devamı 
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Tablo 22 Fine Kinney Risk Değerlendirme Tablosunun Devamı 
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Tablo 22. Fine Kinney Risk Değerlendirme Tablosunun Devamı 

 

5.3. Risk Değerlendirme Ta los na Ait Bulgular  

 

Risk değerlendirme tablosu ortamda çalışılması, acil durumlar, yangın ve periyodik kontrol, kişisel 

koruyucu donanım, makineler ile çalışma, el aletleri kullanımı, kaynak işleri, elektrik tesisatı, elektrik 

panoları gibi iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebebiyet verebilecek  alanlar değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmeye göre belirlenen riskler aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Sıra Risk Değeri Karar 

1   R>400 8 

2 200<R<400 15 

3 70<R<200 27 

4 20<R<70 34 

5 R<20 1 

 

Tablo 23. Risk Değerlendirmesine Göre Sonuçlar 
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400’ün üzerinde 8 tane değer mevcuttur. Pandemi koşullarında çalışma tolerans gösterilemez risk 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken mevcut durum, işin yapılma sıklığı ve 

vakalara göre değerlendirme yapıp skorlar ona göre belirlenmiştir. Önceki bölümde gürültü ve 

aydınlatma ölçüm sonuçları göz önüne alınmıştır. Aydıntlatma ölçüm sonuçları, doğal aydınlatmanın 

önemli olduğunu ve güneş ışınlarının aydınlatma ölçümlerine etki ettiği görülmektedir.  “Çalışanların 

Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” te belirlenen değerlere göre en yüksek 

maruziyet eylem değeri 85 dB(A), en düşük eylem değeri 80 dB(A) dir. Gürültü ölçümleri sonrasında 

elde edilen sonuçlar incelendiğinde sınır değerini geçen bir gürültü seviyesine maruz kalındığı tespit 

edilmiştir.  
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 . SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu tez çalışmasında Mezitli Belediyesi’ne bağlı atölyede aydınlatma ve gürültü ölçümleriyle risk 

değerlendirmesi yapılarak alınması gereken önlemler ele alınmıştır. Ölçüm yapılan makineler 8 00-

17 00 arası çalışmaktadır. Makinelerin durduğu zaman 12 00-13:00 aralığıdır. Kaynak ve Bakım 

Onarım Atölyesinde metal kesme makinesi bulunmaktadır, Ahşap marangozhanede ise planya, yatay 

şerit kesme makinesi, dikey şerit kesme makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerden 85 dB(A) üzerinde 

gürültü yayan makine planyadır. 80 dB (A) altında bulunan makine ise metal kesme makinesi dikey 

şerit kesme makinesi ve yatay şerit kesme makinesidir. 

Ölçüm sonuçlarına göre şu şekilde önerilerde bulunabiliriz. Öncelikle gürültünün kaynağında 

önlenmesi amaçlanmalıdır. Bunun için gürültü düzeyi düşük makineler seçilmelidir. Bu durum 

mümkün değilse, gürültü düzeyi daha az olan işlem seçilmeli, eğer bu durumunda mümkün olmadığı 

hallerde gürültü kaynağı izole edilmelidir.  

Gürültülü ortamda alınması gereken önlemleri ifade edecek olursak; operatör ile kaynak arasına engel 

koyulması veya kaynakla çalışan personel arasındaki mesafenin arttırılması önerilebilir. Bunun 

yanında sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, taban ve tavan gibi yerlerde ses emici 

malzemeler kullanılmalıdır. Üçüncü öneri olarak çalışanın gürültüye maruziyetinin önlenebilmesi 

için, gürültüye maruz kalan kişinin, operatörlerin çalışma sürelerinin azaltılması, gürültü maruziyeti 

çok olan ortamlarda personeller arasında rotasyon olması, çalışanların standartlara uygun kişisel 

koruyucu donanım (kulaklık) kullanmaları önerilmiştir. Dördüncü öneri, makineler sıkışık bir ortamda 

yerleştirilmemeli ve gürültü maruziyet sureleri aşılmaması için gerekirse çalışma alanları vardiyalı 

olarak değiştirilmelidir. 

Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda ortaya çıkan durum değerlendirildiğinde, aydınlatma ölçümleri 

belirtilen standart değerleri ile karşılaştırıldığında ölçüm sonuçlarının aydınlatma seviyesinin 

standartları karşıladığı görülmektedir. 

Risk değerlendirmesi için yapılan sonuç ve öneriler şu şekildedir. Risk değerlendirme tablosunda 

tehlike, riskler tanımlanmış olup, bu durumlarla karşılaşılmaması için alınması gereken önlemler her 

maddenin karşılığı için belirlenmiştir. Bulgular kısmında 8 değer tolerans gösterilemez değer olarak 

bulunmuştur. Bu kısım için, servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere 

temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması, servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki 

yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal 

mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanlarının konulması, seyahat 

süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takması, çalışanlara yönelik 

işyerlerinde zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması, yurtiçi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının 

engellenmesi ve çalışma süresince sağlık durumlarının gözlemlenmesi, çalışma ortamı ve ortak 

kullanım alanlarına kullanılan hijyen  malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
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çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi, ateş, öksürük, nefes darlığı ve 

benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık 

kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması, iş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve 

ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, temizlik ve atıkların 

boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanıma 

özen göstermesi, Covid 19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarının belirlenmesi, 

çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınması, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 

yönlendirmesine göre hareket edilmesi, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen 

kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun şekilde ayarlanması, mümkünse, 

yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması gibi öneriler verilmiştir. 

İşyerinde düzenli aralıklarla tatbikat yapılması, yangın dolapları ve tüpleri, tüm makinelerin periyodik 

kontrolleri standartlarda belirtildiği sürelerde yapılmalıdır. Personellere işbaşı eğitimleri, temel isg 

eğitimleri düzenli olarak verilmeli, yeni işe başlayan personel için oryantasyon eğitimleri 

düzenlenmelidir. Tüm makinelerde güvenlik talimatları, acil durdurma butonları mevcut olmalıdır. 

Tesise ait araçları kullanan personellerin src, psikoteknik, uygun sınıfta ehliyetleri yanında olmalı, 

trafik kurallarına uymaları hususunda (emniyet kemeri bağlama, hız limitleri vs.) personel 

bilinçlendirilmelidir. Sürücü mutlaka yola çıkmadan önce günlük kontrolleri (yağ, yakıt, silecek suyu 

ve su seviyesi, araç içi tertip, düzen gibi) yapmalıdır. Elektrik tesisatı ve periyodik kontrolü ehil 

kişilere yılda bir kez yaptırılmalı, elektrik panosuna yetkisiz kişilerce müdahale edilmemeli, pano 

daima kilitli olmalı ve panonun altında yalıtkan paspas olmalıdır. Acil çıkış yollarına malzeme istifi 

yapılmamalı, dışardan gelen misafirlere kişisel koruyucu donanım (baret, ayakkabı, yelek, maske vs.) 

verilmelidir. Araçlara kapasitesinden fazla yükleme yapılmamalıdır. Araçlara branda çekilmesi ve 

tüm yüksekte çalışma esnasında personel tam vücut korumalı paraşüt tipi emniyet kemeri 

kullanmalıdır. Tüm önlem ve önerilere risk değerlendirme tablosunda ayrıntılı şekilde değinilmiştir. 
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