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5 Kasım 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �şyerler�nde tozdan kaynaklı ortaya çıkab�lecek r�skler�n
önleneb�lmes� amacıyla �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden tozla mücadele etmek ve bu �şlerde çalışanların tozun
etk�ler�nden korunmalarını sağlamak �ç�n alınması gerekl� tedb�rlere da�r usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamına
g�ren �şyerler�nde; çalışanların yaptıkları �şlerden dolayı toz maruz�yet�n�n olab�leceğ� �şyerler�nde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun 30 uncu
maddes�ne dayanılarak düzenlenm�şt�r.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Asbest :

1) Akt�nol�t Asbest, CAS No 77536-66-4,

2) Antof�l�t Asbest, CAS No 77536-67-5,

3) Grüner�t Asbest (Amos�t) CAS No 12172-73-5,

4) Kr�zot�l, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0,

5) Kros�dol�t, CAS No 12001-28-4,

6) Tremol�t Asbest, CAS No 77536-68-6,

l�fl� s�l�katlarını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük (İSGGM): İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğünü,

ç) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,

d) İnert toz: Solunumla akc�ğerlere ulaşmasına rağmen akc�ğerlerde yapısal ve/veya fonks�yonel bozukluk
yapmayan tozları,

e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Enst�tüsü Müdürlüğünü,

f) Kr�stal yapıda S�O2: Kuvars, tr�d�m�t ve kr�stobal�t�,

g) L�fs� tozlar: Uzunluğu beş m�krondan daha büyük, en� üç m�krondan daha küçük ve boyu en�n�n üç
katından büyük olan parçacıkları,

ğ) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyograf�ler� Sınıflandırılması konusunda eğ�t�m almış hek�m�,
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h) Pnömokonyoz (Akc�ğer Toz Hastalığı): Akc�ğerlerde tozun b�r�kmes� sonucu ortaya çıkan doku reaks�yonu
�le oluşan hastalığı,

ı) SGK: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,

�) Solunab�l�r toz: Aerod�nam�k eşdeğer çapı 0,1–5,0 m�kron büyüklüğünde kr�stal veya amorf yapıda toz �le
çapı üç m�krondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan l�fs� tozları,

j) Standart akc�ğer radyograf�s�: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyograf�ler�
Sınıflandırılması kr�terler�ne göre değerlend�r�leb�l�r akc�ğer radyograf�s�n� veya d�j�tal akc�ğer radyograf�s�n�,

k) Toz: Bu Yönetmel�ğe göre �şyer� ortam havasına yayılan veya yayılma potans�yel� olan parçacıkları,

l) Toz ölçümü: İşyer� ortam havasındak� toz m�ktarının grav�metr�k esasa veya l�fs� tozlarda l�f sayısına göre
bel�rlenmes�n�,

m) Tozla Mücadele Kom�syonu (TMK): Bu Yönetmel�k çerçeves�nde çalışma hayatında tozla �lg�l� konularda
�ht�yaç ve öncel�kler� bel�rleyerek tekn�k ve tıbb� açıdan görüş ve öner� hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan
kom�syonu,

n) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatl�k zaman d�l�m�ne göre ölçülen veya
hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren�n Yükümlülükler� ve R�sk Değerlend�rmes�

İşveren�n yükümlülükler�

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geld�ğ� �şyerler�nde çalışanların toz maruz�yet�n� önlemek
ve çalışanların toz �le �lg�l� tehl�kelerden korunması �ç�n gerekl� tüm koruyucu ve önley�c� tedb�rler� almakla
yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruz�yet�n önlenmes�nde;

a) İkame yöntem� uygulanarak, toz oluşumuna neden olab�lecek tehl�kel� madde yer�ne çalışanların sağlık ve
güvenl�ğ� yönünden tehl�kes�z veya daha az tehl�kel� olan maddeler�n kullanılmasını,

b) R�sk� kaynağında önlemek üzere; uygun �ş organ�zasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemler�n�n
uygulanmasını,

c) Toz çıkışını önlemek �ç�n uygun mühend�sl�k yöntemler�n�n kullanılmasını,

ç) İşyerler�n�n çalışma şekl�ne ve çalışanların yaptıkları �şe göre, �ht�yaç duyulan yeterl� tem�z havanın
bulunmasını,

d) Alınan önlemler�n yeterl� olmadığı durumlarda çalışanlara tozun n�tel�ğ�ne uygun k�ş�sel koruyucu
donanımların ver�lmes�n� ve kullanılmasını,

e) Alınan önlemler�n etk�nl�ğ�n� ve sürekl�l�ğ�n� sağlamak üzere yeterl� kontrol, denet�m ve gözet�m
yapılmasını,

f) İşyerler�nde oluşan atıkların, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının �lg�l� mevzuatına uygun olarak bertaraf
ed�lmes�n�,

sağlar.

R�sk değerlend�rmes�

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenl�ğ�n� tehl�keye atacak, �şyer�nde bulunan tozlardan
kaynaklanan olumsuz etk�ler� bel�rlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve 29/12/2012 tar�hl� ve
28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� R�sk Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� hükümler�ne
uygun şek�lde r�sk değerlend�rmes� yapmakla yükümlüdür.
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(2) Tozlu �şlerde yapılacak r�sk değerlend�rmes�nde aşağıda bel�rt�len hususlar özell�kle d�kkate alınır.

a) Ortamda bulunan tozun çeş�d�,

b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenl�k yönünden tehl�ke ve zararları,

c) Maruz�yet�n düzey�, süres� ve sıklığı,

ç) Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan meslek� maruz�yet sınır değerler�,

d) Toz ölçüm sonuçları,

e) Alınması gereken önley�c� tedb�rler�,

f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözet�mler�n�n sonuçları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tozla Mücadele Kom�syonu, Toz Ölçümler� ve Maruz�yet Sınır Değerler�

Tozla mücadele kom�syonu

MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlend�receğ� b�r Genel Müdür Yardımcısı
başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından b�rer tems�lc� �le İş Teft�ş Kurulu Başkanlığından �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden teft�ş
yapmaya yetk�l� b�r �ş müfett�ş�, SGK’den b�r tems�lc�, Genel Müdürlükten b�r hek�m �le b�r mühend�s veya b�r �ş
sağlığı ve güvenl�ğ� uzmanı, en çok üyes� olan çalışan ve �şveren konfederasyonlarından b�rer tems�lc� ve Bakanlıkça
uygun görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan ün�vers�teler�n tıp
ve mühend�sl�k fakülteler�nden b�rer öğret�m üyes�n�n katılımıyla b�r kom�syon kurulur. Bu kom�syon üyeler�n�n
görev süres� üç yıldır. Süres� b�tenler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Bu kom�syon yılda �k� defa toplanır. Kom�syon, Bakanlığın ve kom�syon üyeler�n�n �steğ� üzer�ne
olağanüstü toplanarak gelen görüş ve öner�ler� değerlend�r�r. Kom�syon tozla �lg�l� hang� sektörlerde rehber
hazırlanması gerekt�ğ�ne karar ver�r ve bu rehberler�n hazırlanmasında hang� kurum ve/veya kuruluşların görev
alacağını bel�rler.

(3) Kom�syonun sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlükçe yürütülür.

Toz ölçümler�

MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geld�ğ� �şyerler�nde 20/8/2013 tar�hl� ve 28741 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş H�jyen� Ölçüm, Test ve Anal�z� Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmel�k hükümler� saklı
kalmak kaydıyla;

a) R�sk değerlend�rmes� sonucuna göre bel�rlenen per�yod�k aralıklarla toz ölçümler�n�n yapılmasını,

b) İşyer�nde çalışanların toz maruz�yet�n�n bulunduğu koşullarda herhang� b�r değ�ş�kl�k olduğunda bu
ölçümler�n tekrarlanmasını,

c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de bel�rt�len meslek� maruz�yet sınır değerler� d�kkate alınarak
değerlend�r�lmes�n�,

ç) İşyer�nde yapılacak denet�mler �ç�n toz ölçümler�n�n Genel Müdürlükçe ön yeterl�k veya yeterl�k belges�
ver�len laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

Maruz�yet sınır değerler�

MADDE 9 – (1) Tozlar �ç�n meslek� maruz�yet sınır değerler�, Ek-1'de yer alan tabloda bel�rt�len değerler�n
üstünde olamaz.

(2) Tozlu �şyerler�nde toz oluşumunun önlenmes�, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok
ed�lmes� veya tozun bastırılması g�b� d�ğer yöntemler �le toz yoğunluğunun Ek-1'dek� değerler�n altına düşürülmes�
�ç�n çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yen�len�r ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde
olduğu veya altına düştüğü tesp�t ed�ld�ğ�nde çalışma �zn� ver�l�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Gözet�m�, Pnömokonyozdan Korunma ve Pnömokonyoz

Tanısı �le İlg�l� İşlemler

Sağlık gözet�m�

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren �şyerler�nde çalışan ve çalışacak k�ş�ler�n yapılacak sağlık
gözet�m�nde aşağıdak� hususlar d�kkate alınır.

a) 20/7/2013 tar�hl� ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer� Hek�m� ve D�ğer Sağlık Personel�n�n
Görev, Yetk�, Sorumluluk ve Eğ�t�mler� Hakkında Yönetmel�k ek�nde yer alan İşe G�r�ş / Per�yod�k Muayene Formu
örneğ�ne göre yapılır.

b) Çalışanların sağlık gözet�m�; r�sk değerlend�rmes�, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun c�ns�
d�kkate alınarak �şyer� hek�m�nce bel�rlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan �ç�n sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan per�yod�k sağlık muayeneler�nde Ek-2’de ver�len “Pnömokonyoz Tanı
Şeması” d�kkate alınır.

ç) Sağlık gözet�m�nden sorumlu �şyer� hek�m�; muayene ve tetk�kler�n sonucuna göre, çalışanın toza maruz
kalacağı �şlerde çalıştırılmaması da dah�l, her türlü koruyucu ve önley�c� tedb�rler� bel�rler ve tavs�yelerde bulunur.

d) İşyer� hek�m�, çalışanın maruz�yet�n�n sona ermes�nden sonra da yapılması gereken sağlık değerlend�rmes�
�le �lg�l� b�lg� ver�r ve maruz�yet�n b�tmes�nden sonra sağlık gözet�m�n�n devam etmes� gereken sürey� bel�rleyeb�l�r.

e) Çalışan veya �şveren sağlık muayenes� ve tetk�kler�n�n yen�den yapılmasını �steme hakkına sah�pt�r.

Akc�ğer radyograf�ler�n�n değerlend�r�lmes�

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren �şyerler�nde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Kanununun 15 �nc� maddes�nde bel�rt�len durumlarda ve �şyer� hek�m�nce bel�rlenen sıklıkta ILO Uluslararası
Pnömokonyoz Radyograf�ler� Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akc�ğer radyograf�ler� çek�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren asbest ve türler�, kuvars �çeren tozların bulunab�leceğ� �şyerler�nde; r�sk
değerlend�rmes� ve ölçüm sonuçları �le çalışanların sağlık durumları d�kkate alınarak hang� sıklıkta standart akc�ğer
radyograf�ler�n�n çek�leceğ� �şyer� hek�m�nce bel�rlen�r.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren asbest ve türler�, kuvars �çeren tozların bulunab�leceğ� �şyerler�nde
çalışanların standart akc�ğer radyograf�ler� okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyograf�
Sınıflandırılmasına göre değerlend�r�l�r. Farklılık gösteren değerlend�rme sonuçları, okuyucular tarafından b�rl�kte
değerlend�r�lerek n�ha� sonuçlar �şverene yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(4) Okuyucu l�steler�, İSGGM veya İSGÜM’ün �nternet sayfasından tem�n ed�leb�l�r.

(5) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren asbest ve türler�, kuvars �çeren tozlar har�ç d�ğer tozların bulunduğu
�şyerler�nde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyograf� Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akc�ğer
radyograf�s� �şyer� hek�m� tarafından maruz kalınan tozun özell�kler� de d�kkate alınarak değerlend�r�l�r. İht�yaç
duyulması hal�nde �ler� tetk�k ve değerlend�rme �ç�n, okuyucuya gönder�leb�l�r.

Pnömokonyoz olgularının bel�rlenmes�

MADDE 12 – (1) Ek-3’te ver�len ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlend�rme Kategor�s� Ç�zelges�’ne
göre okuyucuların n�ha� değerlend�rme sonuçlarına �l�şk�n raporunu alan �şveren;

a) Kategor� 0 olarak değerlend�r�lenler�n; aralıklı muayenelerle tak�b�n�n yapılmasını,

b) Kategor� 1 ve üzer� olarak değerlend�r�lenler�n; SGK tarafından yetk�lend�r�len sağlık h�zmet sunucularına
sevk�n� sağlar.

(2) Meslek hastalıkları tıbb� tanısında yetk�l� sağlık kuruluşu, düzenled�ğ� raporların b�rer örneğ�n� �lg�l�
�şverene gönder�r.

Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu
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MADDE 13 – (1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetk�l� sağlık kuruluşunun çalışanla �lg�l� düzenled�ğ�
raporda bel�rt�len çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür.

Kayıtların saklanması

MADDE 14 – (1) İşveren, �şyer�nde çalışanların yaptıkları �ş, çalışma süres�, toz ölçüm sonuçları �le k�ş�sel
sağlık dosyalarının kayıtlarını �lg�l� mevzuatta ayrıca bel�rlenmem�şse çalışanın �şten ayrılma tar�h�nden �t�baren on
beş yıl süreyle saklar. İşyer� ortamındak� tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süres� bu sürey� aşan
�şyerler�nde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük süres�ne göre uzar. Çalışanın �şyer�nden ayrılarak başka
b�r �şyer�nde çalışmaya başlaması hal�nde, yen� �şveren çalışanın k�ş�sel sağlık dosyasını ve d�ğer kayıtları �ster, öncek�
�şveren de dosyanın b�r örneğ�n� onaylayarak gönder�r.

(2) Çalışanlar kend�ler�ne a�t kayıtların b�r örneğ�n� alab�l�rler. Çalışanlar ve/veya çalışan tems�lc�ler� de
kayıtlar hakkında �s�ms�z olarak genel b�lg�ler� alab�l�rler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğ�t�m

Çalışanların eğ�t�m� ve b�lg�lend�r�lmes�

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun 16 ve 17 nc� maddeler�nde ve
15/5/2013 tar�hl� ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Eğ�t�mler�n�n Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve tems�lc�ler�n�n eğ�t�m ve
b�lg�lend�r�lmeler�n� sağlar. Bu eğ�t�m ve b�lg�lend�r�lmeler özell�kle aşağıdak� hususları �çer�r.

a) R�sk değerlend�rmes� sonucunda elde ed�len b�lg�ler,

b) İşyer�nde bulunan tozun çeş�d�n�n tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenl�k r�skler�, meslek
hastalıkları, meslek� maruz�yet sınır değerler� ve d�ğer yasal düzenlemeler hakkında b�lg�ler,

c) Çalışanların kend�ler�n� ve d�ğer çalışanları tehl�kelerden koruması �ç�n yapılması gerekenler ve alınacak
önlemler,

ç) K�ş�sel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

Pnömokonyoz okuyucu eğ�t�m�

MADDE 16 – (1) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyograf� Sınıflandırılması Okuyucu eğ�t�m� İSGÜM
tarafından düzenlen�r. Eğ�t�m� başarılı �le b�t�ren hek�mlere Ek-4’tek� örneğ�ne uygun sert�f�ka düzenlen�r.

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Tozla mücadele b�r�mler�

MADDE 17 – (1) İş H�jyen� Ölçüm, Test ve Anal�z� Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmel�k hükümler�
saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tar�hl� ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları
İşletmeler�nde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlg�l� Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce kurulmuş olan Tozla
Mücadele B�r�mler� �ç kontrol amacıyla �şyerler�nde toz ölçümü yapmaya devam edeb�l�rler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 18 – (1) 14/9/1990 tar�hl� ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları
İşletmeler�nde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlg�l� Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;

a) 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� 20/8/2015 tar�h�nde,

b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
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yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.

 

Yönetmel�ğ�n ekler� �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131105-9-1.doc


  

EK-1 (*)(**) 
 

Ferbam 14484-64-1 15  
Ferro vanadyum tozu 12604-58-9  1 
Gümüş  7440-22-4 

 
 0.1 

Grafit, sentetik  15 5 
Jips  13397-24-5 15 5 
Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5 
Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı) 1317-65-3 15 5 
Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 15 5 
Kalsiyum silikat 1344-95-2 15 5 
Kalsiyum sülfat 7778-18-9 15 5 
Kaolin 1332-58-7 15 5 
Keten 463-51-4 0.5   0.9 
Kobalt metali, tozu ve buharı  7440-48-4  0.1 
Magnezit 546-93-0 15 5 
Malatiyon 121-75-5 15  
Methoxychlor 72-43-5 15  
Molibdenyum (Mo olarak) 
Çözünebilir Bileşikler 

7439-98-7   
5 

Molibdenyum  7439-98-7  15 
Nişasta 9005-25-8 15 5 
Odun tozu                                            5 
Paraquat 4685-14-7  0.5 
Pamuk tozu (Çırçır, hallaç, iplik)   0.5 
Pamuk tozu (Dokuma)   0.75  
Pamuk tozu (Konfeksiyon)   1 
Paratiyon 56-38-2 0.1  

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU 
 

Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı 
TWA/ZAOD (mg/m3)  
(2) 

Solunabilir Toz 
Miktarı 
TWA/ZAOD 
(mg/m3) (2) 

Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 
Aluminyum Metal  7429-90-5 15 5 
Amonyum sülfamat 7773-06-0 15 5 
Bakır tozu 7440-50-8  1 
Baryum sülfat 7727-43-7 15 5 
Benomil 17804-35-2 15 5 
Bizmut tellurit                      1304-82-1 15 5 
Bor oksit 1303-86-2 15  
2-Chloro-6 (trichloromethyl)  
pyridine                 

1929-82-4 15 5 

Çinko oksit 1314-13-2 15 5 
Çinko  siterat    557-05-1 15 5 
Clopidol 2971-90-6 15 5 
Disiklopentadien demir 102-54-5 15 5 



  

Pentaeritritol 115-77-5 15 5 
Pikloram 1918-02-1 15 5 
Paris alçısı 26499-65-0 15 5 
Platinyum ( Pt) 
Çözünebilir tuzları 

7440-06-4   
0.002 

Portland çimentosu 65997-15-1 15 5 
Rouge (Demir III- oksit)  15 5 
Sakkaroz 57-50-1 15 5 
Selüloz(kağıt tozu) 9004-34-6 15 5 
Silikon 7440-21-3 15 5 
Silikon karbür 409-21-2 15 5 
Tahıl  (yulaf, buğday, arpa…)  10  
Tantal, metal ve oksit toz 7440-25-7  5 
Tellüryum ve bileşikleri (Te olarak) 13494-80-9 0.1  
Temephos ( O,O′-(thiodi-4,1-
phenylene) bis(O,O-dimethyl 
phosphorothioate) 

3383-96-8 15 5 

4,4'-Tiyobis (6-tert  Butil-m-kresol) 96-69-5 15 5 
Titanyum dioksit  13463-67-7 15  
Vanadyum (V2O5 toz olarak)  
 

1314-62-1 0.5 
 

 

Zımpara 12415-34-8 15 5 
 

ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR 
DEĞERLERİ 

                             
 

Kayaç-mineral TWA     

Asbest  0,1 lif / cm3 

Silika (Kristal Yapıda)  

Kuvars (Solunabilir)   10mg/m3    
%SiO2+2 

Kuvars (Toplam)   30mg/m3    
%SiO2+2 

Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.  

Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. 

Mineral Sınır Değer (mg/m3) 

Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak 
içeren ) 

 80 mg/m³ 
% SiO2+2   Silikatlar (%1’den az kristal silika 

içeren) 
Mika  



  

Talk (Asbest içermeyen) 
Talk (asbest içeren) (***) 
Sabuntaşı  
Portland Çimentosu 
Grafit (Doğal) 
Kömür Tozu:  
%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir 
toz 

2.4 mg/ m³ 
 

%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz 
    
10mg/m³    
% SiO2+2   

İnert veya İstenmeyen Toz  

Solunabilir Kısım  5 mg/ m³ 

Toplam Toz   15 mg/ m³ 

 
 
 
 
 

 
 
 
( * )   1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır.  
(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de  
dikkate alınabilir. 
(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte belirtilen değer alınmalıdır. 
 
(1)  CAS            :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 
(2)  mg/m3  : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan             
  maddenin miligram cinsinden miktarı. 

Mineral Lifler lif/cm3 TWA/ZAOD 
Çapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan lifler 

Taş yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
Fırın Curuf yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
Sentetik Cam yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
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EK-2 
PNÖMOKONYOZ TANI ŞEMASI 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler,  çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı 
ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).  

** PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Yönetmelik kapsamında okuyucular tarafından yapılır.  

***  Okuyucular tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar, meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.       

SOLUNUM 
FONKSİYON 

TESTLERİNDE 
PATOLOJİ 

PA AKCİĞER 
GRAFİSİNDE 

PATOLOJİ 

SEMPTOM VE 
BULGU 

YAPILACAK 
İŞLEM 

İşyeri ortamında 
toza maruziyet 

öyküsü             
VAR* 

VAR / YOK 

VAR / YOK 

VAR / YOK 

VAR / ŞÜPHELİ** 

YOK 

YOK 

VAR / YOK 

VAR  

YOK 

İleri tetkik için göğüs 
hastalıkları kliniği olan ikinci 
basamak sağlık kuruluşuna 

sevkinin sağlanması 

Meslek hastalığı tanısı 
koymaya yetkili hastanelere 

sevkinin sağlanması*** 

Pnömokonyoz ile ilgili patoloji 
yok (periyodik muayenelere 

devam edilmesi) 



  

EK-3 
 

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ 
ÇİZELGESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.  Kategori 0/- 0/0 0/1 
I.  Kategori 1/0 1/1 1/2 
II.  Kategori 2/1 2/2 2/3 
III.  Kategori 3/2 3/3 3/+ 
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EK-4 
ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ  

SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ SERTİFİKASI 

 

………………………….
 

………………………….
 

………………………….
 

………………………….
 

………….
 

No:                                                                              

 

Sayın ………………………. 

……………………….. tarihlerinde …………… düzenlenen 

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ  

SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ’ni 

başarıyla tamamlayarak bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. 

 

 

 

ILO Türkiye Temsilcisi                 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 


	tozla mcd
	tozek

