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• NIOSH report 1993 –
1996:

• kapalı alanlarda 276 
adet iş kazası olmuştur.

• İş kazaları sonucunda
234 işçi ölmüş,234 işçi ölmüş,

• 193 işçi yaralamıştır.
• Bu ölümlerin yarısına 

yakını kurtarma 
sırasında olmuştur.



KAPALI ALANLARDA 
ÇALIŞMALARDA;

• Tehlikelerin bilinmemesi, bir çok 
işçinin ölümüne neden 
olmaktadır. 

• Bu ölümlerin bir çoğu kapalı    
ortamdaki tehlikelerin 
bilinmemesinden ve kurtarma 
ekipmanının bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. 



Tesiste taşeron olarak hizmet veren Yüksel Enerji-
Vartek Konsorsiyum da çalışan Faruk Yetişir(31), 

Adana Büyük Şehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresine ait Katı 
Atık Arıtma Tesisisi’nde metan 
gazından zehirlenen 3 isçi can 
verdi. Zehirlenen 2 işçinin durumu 
ise ağır.

Vartek Konsorsiyum da çalışan Faruk Yetişir(31), 
Selahattin Göğebakan, Tamer Toygün(27), Rıza 
Göçmen(40) ve Kemal Bağatar(53), temizlik 
yapmak için girdikleri 3 metrelik kuyuda 
fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Metan gazından 
zehirlendikleri belirlenen Faruk Yetişir ve 
Selahattin Göğebakan, tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Tedavi altındaki Tamer Toygün ise 
dün sabah hayatını kaybetti.



Bilecik'teki yol inşaatında facia: 
1 ölü, 2 yaralı

• Olay, Bilecik-Sakarya arasında 
yapımı halen devam eden çevre 
yolu inşaatında meydana geldi. 
Müteahhit firma Temtaş’ın köprü 
ayakları için açtığı 16 metre 
derinliğindeki kuyuya düşen 
makine kapağını almak için 3 makine kapağını almak için 3 
işçi, içi yağmur suyuyla dolan 
çukura indi. 

• Halatla inen Ahmet Hakverdi (34) 
ve Mahmut Civan (22), kuyu 
içerisinde havasızlıktan dolayı 
zehirlenerek baygınlık geçirince, 
arkadaşları tarafından yukarı 
çekildi. Ancak, halatsız bir 
şekilde kuyuya inen Ahmet Haki 
Hoş (23) ise boğularak hayatını 
kaybetti.

BİLECİK-(İHA) 
Yayın Tarihi : 12 Mayıs 2004 Çarşamba



Su kuyusunda facia: 3 ölü

• Antalya'nın Finike ilçesine bağlı 
Yalnız köyü Oluklu Yaylası'nda 
temizlemek için kuyuya inen 3 kişi, 
motordan sızan gazdan zehirlendi.

• 5 kişi, biriken suyu tahliye etmek 
ve içini temizlemek için kuyuya 
indi. indi. 

• Kuyuda çalışma yapılırken 
motordan çıkan gazdan Halil 
Taşkay (47), Ömer Karakaya (47) 
ve Hasan Türkyön (55) 
zehirlenerek hayatını kaybetti. 

• Gazdan etkilenen diğer iki kişi de 
kaldırıldıkları Finike Devlet 
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İHA Haber  23 Eylül 2007 
Pazar



Kuyu faciası: 2 ölü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dengesini kaybederek kuyuya 

düşen iş adamı ve onu kurtarmaya çalışan şahıs hayatını 
kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu 
Acıbadem mevkiinde akşam saat 
18.00 sıralarında kendisine ait 
üzüm bağlarının bulunduğu 
alanda 15 metre derinliğindeki su 
deposuna inmek isteyen iş 
adamı Turgut Kalaycı (75), adamı Turgut Kalaycı (75), 
dengesini kaybederek kuyuya 
düştü.İHA Haber 11 Haziran 2009 

Perşembe 

Yanında çalışan Haşim Bozkurt (55) da, iş adamını 
kurtarmak için aşağı indi. Havasızlık nedeniyle yukarı çıkan 
Bozkurt, ikinci kez indiği kuyudan tekrar çıkamadı. Olay 
yerine gelen itfaiye, 1.5 saat süren çalışmaları sonucu 
Kalaycı ve Bozkurt'a ulaştı. İtfaiye erlerinin çabaları 
sonucu kuyudan çıkartılan Kalaycı ve Bozkurt'un 
cenazeleri, Turgutlu’da kaldırıldı.



Kapalı ortamın tanımı
Tamamen veya kısmen kapatılmış 
sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı 
miktarda hava veya gaz bulunan ve 
çalışma yapılan alanlaraçalışma yapılan alanlara

“kapalı ortam” 
denir.



Kapalı ortamlar;

Potansiyel olarak 
tehlikeli veya zararlı 
seviyede gaz, toz, 
buhar veya dumandan buhar veya dumandan 
oluşur.



Kapalı Ortamdan Örnekler

• Depolar, 
• tanklar, 
• tankerli araçlar, 
• bacalar, • bacalar, 
• menholler, kuyular, 
• yer altı galerileri, 
• havalandırma kanalları, 
• diğer havalandırılması 

yetersiz mekanlar 



Kapalı hacim veya mekanlardan 
(Birinci derece önem taşıyanlar)

• Akaryakıt veya 
Gaz Depolama Tankları,

• Menholler,• Menholler,

• Kanalizasyonlar,

• Pipe line boruları

• Tankerler



Diğer kapalı hacim veya mekanlar
(İkinci derece önem taşıyanlar)

• Derin kazılar,

• Kil formasyonundaki 
kazılar, kazılar, 

• Üzeri açık tanklar,
• İyi havalandırılmamış 

mekanlar. (Boyahaneler, oto 
tamirhaneleri vb)





Kapalı Ortamda Oluşan Riskler

• Kapalı mekan içinde kalma

• Oksijen eksikliği

• Oksijen fazlalılığı

• Parlayıcı gaz ve buharlar• Parlayıcı gaz ve buharlar

• Patlayıcı gaz ve tozlar

• Zehirli ve zararlı maddeler

• Elektrik tehlikesi

• Fiziksel tehlikeler



Kapalı Ortamda Oluşan risklerin 
sonuçları

• Ölüm

• Yanıklar 

• Nefes alamama • Nefes alamama 

• Bilinç kaybı 

• Boğulma 

• Stres / yorgunluk 

• Fiziksel yaralanma 

• Hastalık 



KAPALI ORTAMDA “KONTAMİNE -
KİRLİ HAVA” bulunur

Kirli hava ise;

• Pis hava

Olmak üzere dört grupta incelenir. 

Zehirli hava,

Patlayıcı hava ve

Tozlu hava



Kirli hava veya Pis hava,

• % 19’dan daha az oksijen bulunan 
ortama yani yetersiz oksijen 
bulunan kapalı hacimli yere denir. bulunan kapalı hacimli yere denir. 

• Bu tip hava karışımı bulunan 
yerlerdeki çalışmalarda çalışanda 
kısa zaman içinde yorgunluk 
belirtileri görülür.



Zehirli hava,
• İnsan hayatını tehlikeye düşüren zararlı 

ve zehirli gazlardan oluşan havadır. 

• Bu şekildeki hava, insan organizmasına 
kimyasal etkisi nedeniyle zararlı olur ve 
hatta ölümle sonuçlanır. hatta ölümle sonuçlanır. 

• Zehirli havada boğucu gazlar 
bulunmaktadır.



Boğucu gazlar genel olarak iki 
sınıfta incelenebilir. Bunlar:

• Basit boğucu gazlar : 

• Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Etan • Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Etan 
(C2H6), Propan (C3H8), Bütan (C4H10), 
Hidrojen (H2), Azot (N2) 

• Kimyasal boğucu gazlar : 

• Karbonmonoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S), 
Hidrojen siyanür (HCN), vb. dir.



Karbondioksit

Maden ocaklarında, gemilerde, eski 
kuyularda, kanalizasyonda, çöplüklerde 
aşağı kısımlarda toplanır. 

%10 CO2 inhalasyonu ile toksik etki 
gözlenir. %25-30 CO2 inhalasyonu ise 
solunum yavaşlaması, kan basıncının 
düşmesi, anestezi ve ölüme yol açar. 



Metan, etan, propan, bütan, metil 
bromür, 

Bu maddelerle metal kapların içinde 
temizleme ve yağsızlaştırma, boyama işlerinin 
yapılması, kapalı mekanlarda ensektisit ve 
rodensitlere karşı ilaçlama yapılması,  

Konjonktivalarda ve solunum yollarında irritasyon,         
Baş dönmesi, ışığa karşı pupilla refleksi, Konuşma 
bozuklukları, yürüme bozuklukları,                         
Kas krampları, Jackson tipi epilepsi,                     
Böbrek zararları, beyin ödemi, akut akciğer ödemi,        
İntestinal bozukluklar (bulantı, kusma, kolik, diyare),      
Nörolojik belirtiler (baş ağrısı, koordinasyon 
bozukluğu, felçler). 



Kükürtlü hidrojen
Hela ve fosseptık temizlemeleri, boşaltma 
sırasında ve boşaltmadan sonraki çalışma 
ve kontrollerde  oluşur.

Baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, kas krampları,            
Göz ve solunum yolları mukozasında irritasyon,            Göz ve solunum yolları mukozasında irritasyon,            
Bilinç kaybı, solunum felci, ağızda madeni tad, 
bulantı, ishal- Keratokonjonktivit, Görme bozuklukları 
göz kapağı kasları krampları, Solunum yollarında 
irritasyon, bronşit, kanlı balgam. 

Solunum ve sindirim sisteminde karakteristik olmayan 
belirtiler, Psişik bozukluklar.



Nitroz gazları

Kapalı mekanlarda kaynak işleri, arkla 
kesme işlemlerinde oluşur.                      

Gözde ve solunum yollarında irritasyon,                          
Bronkopnömoni, akciğer ödemi (birkaç saat veya  2  Bronkopnömoni, akciğer ödemi (birkaç saat veya  2  
günlük  bir latent dönemden sonra), 
Kusma, ishal, siyanoz, 
Kronik konjonktivit, keratit,                                           
Kronik bronşit, anfizem, 
El, saç, diş ve ciltte sarı renk,               
Dişlerde çürüme, 



KKarbon Monoarbon Monoksitksit

Bilinç kaybı, kaslarda kramp, kalpte 

Kötü havalandırılan, kapalı yerlerde Garaj, depo 
ve tamirhanelerde motor işletilmesi, Özellikle, 
yeraltı, kapalı yer ve tünellerdeki yangın ve 
patlamalarda oluşur.

Bilinç kaybı, kaslarda kramp, kalpte 
ritm bozukluğu, solunum yetmezliği, 
Kronik dönemde nervöz ve psişik 
bozukluklar (uyku,bellek bozuklukları, 
parkinsonizm, görme ve konuşma 
bozuklukları), kalp ve dolaşım 
bozuklukları.  Havada 1000 ppm CO 
bulunduğunda öldürücüdür.



Vanadyum ve bileşikleri

• Akaryakıt Özellikle ağır yağ ile çalışan                    
kazan, ocak, baca ve türbinlerin temizlenme 
ve onarımında oluşur. 

Solunum yolları irritasyonu,  ses kısıklığı, yutakta 
kuruluk, kuru öksürük, dispne,  göğüsde daralma 
duygusu),                    duygusu),                    
Akut bronşit, bronkopnömoni, Dilde ve 
ekstremitelerde tipik yeşil - siyah renk,                       
Kronik bronşit (anfizemli veya emfizemsiz),                    
Nörolojik, psişik bozukluklar (parmaklarda tremor, 
depresyon), Kalpte fonksiyonel bozukluklar (çarpıntı), 
Ekzematiform dermatoz. 



Patlayıcı hava,

• Yanıcı gazları bileşiminde 
bulunduran ve ısı, kıvılcım veya 
sürtünme nedeniyle patlayan 
havadır. havadır. 

• Bu gazlar, özellikle metan, etan, 
propan, bütan gibi hidrokarbonlar ve 
hidrojen gibi gazlardır. 



Tozlu hava ise,

• İçerisinde belli konsantrasyonda 
toz ihtiva eden havayı belirtir.

• Kömür tozları, tahıl tozları, • Kömür tozları, tahıl tozları, 
çimento vb.



Tehlike nasıl oluşur?

• Bazı kapalı alanlar doğal olarak 
tehlikelidir. Örneğin, 

• Menhol ve çukurlardaki kanalizasyon 
hatlarından gaz açığa çıkması,hatlarından gaz açığa çıkması,

• Eski atıklarının ve gaz boru tesisatlarının 
bulunduğu kirli (kontamine) bir toprakta 
açılan hendekler ve çukurların içine gaz 
sızıntısı,

• Tankların veya kanalların içinde oksijen 
tüketimine neden olan pas bulunması, 



• Kapalı alanda aniden dolan sıvılar 
ve çamurlar veya açığa çıkan 
gazlar,

• Toprak ve hava arasında meydana 
gelen ve oksijenin tükenmesine gelen ve oksijenin tükenmesine 
neden olan, kimyasal reaksiyonlar 
veya kireç tabakası üzerinde 
bulunan zemin suyunun 
karbondioksit üretmesi neticesi 
tehlikeli olabilir.



• Bazı yerlerde, işin yapıldığı yerin 
buharlanması da tehlike yaratabilir. 

• Eksoz gazları zehirli olabileceğinden 
petrol veya diesel motorları 
kullanılmamalıdır. kullanılmamalıdır. 

• Boya, yapıştırıcılar vb. de tehlikeli 
buharlar oluşturabilir.



Kapalı alanlarda güvenli bir 
şekilde nasıl çalışılır?

• Zehirli gazlar ve dumanlar veya 
oksijen eksikliği nedeniyle, kapalı 
bir yerdeki havayı solumak bir yerdeki havayı solumak 
güçleşebilir. 

• Bu durumda solunum için gerekli 
havayı sağlayacak olan doğal 
hava havalandırma yeterli değildir. 



• Bu durumda, solunum için gerekli havayı 
sağlayacak olan doğal havalandırma 
yeterli değilse, 

• çalışmanın devamı için yerel 
havalandırma tertibatı kullanılmalıdır. 

seyyar sabitseyyar sabit



• Bazı durumlarda ise gazlar 
parlayıcı olabilir, bu ise bir yangın 
ya da patlama riski oluşturabilir. 



Kapalı alanda kKapalı alanda kaynak ve kaynakla aynak ve kaynakla 
kesme işlerindekesme işlerinde

Bir kaynakçı bir menhole ve diğer küçük 

ebadlı kapalı yerlere acil durumda 

haberleşmeyi sağlayan can halatı ile girmesi 

gerekir. 



Kapalı alanda çalışılması 
kaçınılmaz ise; 

• Kapalı alanda işin nasıl 
yapılacağını ve işle ilgili risk yapılacağını ve işle ilgili risk 
analizi önceden yapılmalıdır. 



• İşçilerin, kurtarma 
operasyonları dahil tüm 
tehlikelere karşı 
eğitilmelidir.

• Gerekli tüm ekipmanla 
donatılmış olan işçilerin donatılmış olan işçilerin 
ekipmanları ile beraber 
rahatça tırmanmaları ve 
dışarı çıkabilmeleri için 
menhole girişle ilgili 
ekipman kullanılmalıdır.



• Çukura inilmeden önce, 
mümkün olduğunca 
havalandırmalı, çukurdaki hava 
test edildikten ve güvenli olduğu 
anlaşıldıktan sonra içeri 
girilmelidir.

• Girdikten sonra, gerekirse, toksit 
maddeler, parlayıcı gazlar gibi maddeler, parlayıcı gazlar gibi 
maddeleri ve oksijen eksikliğini 
test etmeye devam  edilmelidir.

• Eğer bir parlayıcı riski varsa, 
kapalı oratam güvenli hale 
gelene kadar havalandırma 
yapılmalıdır. 



• Borularda ve 
tanklarda biriken 
çamurlar da ekstra 
buhar üreterek daha 
büyük risklere neden 
olabilirler. olabilirler. 

Bu nedenle, baca ya da tankların 
içine girmeden önce, bu çamurlar ve 
birikintiler temizlenmelidir.



• Baca ya da tankın 
içindeki havanın toksik 
olması veya oksijen 
eksikliği nedeniyle 
solunuma  elverişli 
değilse, çalışanlar değilse, çalışanlar 
solunum aparatı 
giymelidir.



• Kapalı alanda çalışan işçiler, 
kapalı alanın dışına çıkılmasına 
imkan veren bir mekanizmaya 
sahip, cankurtaran ipleri ile asılı 
kurtarma yelekleri giymelidirler.kurtarma yelekleri giymelidirler.



• Çalışanlardan bir 
kişi, kapalı 
alandaki kişi ile 
haberleşmek ve 
göz kulak olmak göz kulak olmak 
üzere dışarıda 
beklemelidir.





Menhollerde yapılacak çalışmalar



Menhole 
girmeden önce 
temiz hava tüplü 
maskeli cihazla 
menhole tripod ile menhole tripod ile 
girilmeli,

işlem bitene kadar bir işçi dışarıda 
gözcü olarak bulundurulmalıdır.



Bir tanka giriş-
çıkış için 
cereskal 
kullanılmalıdır.



Oto tamir atölyelerinde oluşan CO
gazına karşı cebri çekişli cihazlarla
çalışılmalıdır.



Kapalı alanlarda kullanılacak Kapalı alanlarda kullanılacak 
kişişel koruyucu malzemeler kişişel koruyucu malzemeler 

neler olmalıdır?neler olmalıdır?

Solunum koruyucu aparatlar



Can halatıCan halatı



Derin kuyuda çalışma koltuğuDerin kuyuda çalışma koltuğu



Kapalı hacimlerde ölçüm cihazıKapalı hacimlerde ölçüm cihazı

DÖRTLÜ-GAZ DETEKTÖR
– Oksijen ölçer
– Yanıcı ve patlayıcı gaz ölçer– Yanıcı ve patlayıcı gaz ölçer
– Karbon monoksit ölçer
– Hidrojen sülfür ölçer



SONUÇ OLARAK YAPILMASI 
GEREKENLER

• Kapalı mekanlarda kirli hava, tehlikeli gaz ve buhar 
bulunabilir.

• Bu gibi yerlere ancak ve ancak çok iyi eğitilmiş, gerekli 
ve uygun koruyucuyu takıp, giyen kişiler tarafından ve uygun koruyucuyu takıp, giyen kişiler tarafından 
girilebilir. 

• Ancak, daha önce risk tespiti ve değerlendirilmesi 
yapılmalıdır..

• Bir kapalı hacim veya mekana girebilmek için YAZILI 
İŞ İZNİ alınması gerekir.

• Böyle bir yere girmeyi İş Güvenliği Yöneticisi ile birlikte 
planlanması yapılır. 



RİSK DEĞERLENDİRMESİ YOLUYLA RİSK ANALİZİ

Risk Değerlendirmesi

Risk Seviyesi
Olabilirliği, şiddeti ve 
etkilenen insan 
sayısını düşün

Risk varsa;

Ne 
zaman

değerlendir

Risk ortaya çıktı
Tehlike ve
insan bir 

arada

Risk varsa;
1.

2.

3.

4.

Tehlikeyi ortadan kaldır.

Tehlikeden uzaklaş

İşyerinde önlem al.

Kişisel Koruyucular kullan

veya

veya

Önlemle birlikte 



KAPALI ALANLARA 
GİRİŞ İZNİ

İZİN NO:

Proje: Alt Yüklenici:

Kısım 1:Yapılacak İşin Tanımı:

İzin Saat..................dan .....................ya kadar geçerlidir Tarih: _____________________
Bu izin sadece yukarıda belirtilen dar alana girişi kapsar. Giriş kapsamında yapılacak tüm işler bir yöntem bildirgesi ve risk
değerlendirmesinde kapsanmalıdır.

Bilinen tehlikeler:

İlgili Kişiler: (Alana girecek olsun veya olmasın) Ekipteki işçi sayısı:

ÖNLEMLER (uygun olanı işaretle) Evet Hayır Yok Evet Hayır Yok

İş sistemleri kontrol edildi Uyarı işaretleri/barıyerler

Oksijen seviyesi % 19,5 – 23,5
arasında

Nöbetçiler ilan edilecek

Hidrojen sülfür 30 ppm’den düşük Telsiz iletişim hattı

Atmosferde oksijen testi yapıldı ve
sürekli izleniyor

Alev almaz aydınlatma 
cihazı kullanıldı

Emniyet kemeri/can halatı
kullanıldı

Gaz akımlar 
durduruldu/sızdırmazlığı 
sağlandı

Ses uyarı sistemi var Sıvı akımlar 
durduruldu/sızdırmazlığı 
sağlandı

Tehlikeli kalıntılar atıldı Cebri havalandırma 
sağlandı.



Havalandırma sağlandı Solunum cihazı kullanıldı

Giriş/çıkış uygun Koruyucu elbise giyildi.

Zehirli ve alev alabilen madde
yok

Acil durum prosedürleri ve 
kurtarma ekipmanı 
yerinde.

Güvenlik ekipmanı kontrol edildi
ve çalışıyor

İlk yardım hazır durumda.

İşin yapım yöntemi kontrol edildi. Sonuç:

En yakın telefonun yeri: Acil Durum telefon numarası:

İlgili Kısım Şefi: (İmza) ______________________________________Tarih:_______________________________  

Kısım 2: Yukarıdaki önlemlerin alındığını, acil durum prosedüründen bilgimin olduğunu, işin başından sonuna kadar 
yanından ayrılmayacağımı yapılan işi sürekli izleyeceğimi kabul ve beyan ederim. 
İmza: Alt yüklenici İş güvenliği Sorumlusu___________________________________________________ Tarih: ____________

İşgüvenliği Şefi: (İmza) ______________________________________Tarih:_______________________________  

Kısım 3: Bu iznin 1.Kısmında detayları verilen iş tamamlanmış/durdurulmuş ve kontrolüm altındaki tüm adamlar çıkarılmış 
ve bundan böyle dar alanda çalışmanın emniyetli olmadığı konusunda uyarılmıştır. 
Sahanın güvenli hale getirildiğini, donanımın depoya iade edildiğini ve her tür uyumsuzluğun bildirilmiş olduğunu teyid 
ederim.
Dar alanda meydana gelmiş olan her değişikliği not ettim.
____________________________________________________________________________________
İmza: Alt yüklenici İş güvenliği Sorumlusu : _____________________________________ Tarih: ____________________

Kısım 4.
Bu izin iptal edilmiştir. Bildirilmiş olan tüm değişiklikleri not ettim ve gerekli takip işlemlerini yaptım. 
İşgüvenliği Şefi: (İmza) ______________________________________Tarih:_______________________________  



TEŞEKKÜR EDERİM



Sorularınız?


