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BOYA UYGULAMA
ÝÞLERÝNDE 
ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ 

Giriþ
Boyama iþlemi herhangi bir materyali estetik,

koruyucu bir tabakayla kaplamaktýr. Boya, fýrça, ru-
lo veya sprey tabancasýyla uygulanýr. Metal iþkolun-
da, mobilyacýlýkta, inþaat sektöründe boya iþlemi
sýklýkla gerçekleþtirilir. Hemen her iþkolunda ve
her boyutta iþyerinde boya iþi yapýlýr ve boya iþi ya-
pan personel istihdam edilir. Boya ve etkileri yaþam
ve çalýþma alanlarýnda iç duvarlarýn, mobilyalarýn
boyanmasý nedenleriyle çevresel etkilenme açýsýn-
dan da önemli bir konudur. 

Genel Bilgi
Boyama sýrasýnda iþçi boyanýn ve çözücünün i-

çeriðinde bulunan birçok kimyasal maddeye sunuk
kalýr. Sunukluðun sadece solunum yoluyla deðil de-
ri ve sindirim yoluyla gerçekleþmesi de olasýdýr. 

Boyama iþlemi sadece boyanýn uygulanmasý ola-
rak düþünülmemelidir. Boyanacak yüzeyin boyama-
ya uygun hale getirilmesi baþlýbaþýna özel riskler i-
çerir. Boyanacak yüzeyin iþlenmesi sýrasýnda iþçi yü-
zeye, eski boya kalýntýlarýna ait çeþitli tozlara, yað
gidericilere sunuk kalabilir. Günümüzde boyalar i-
çerisinde kurþun, civa, arsenik kullanýmý birçok ül-
kede sýnýrlanmýþ ya da yasaklanmýþtýr. Ancak eski
boyalarýn kazýnmasý ya da uzaklaþtýrma amaçlý ya-
kýlmasý sýrasýnda toz ya da duman halinde kurþun,
civa, arsenik yayýlýmý söz konusu olabilecektir. 

Boya iþinin riskleriyle ilgili birçok epidemiyolo-
jik çalýþma yapýlmýþtýr. Wang E. ve diðerleri Kuzey
Karolina’da erkek inþaat iþçileri içerisinde 1988-94
yýllarý arasýndaki ölümleri incelemiþlerdir. Bu çalýþ-
mada yutak ve akciðer kanseri nedenli ölümlerin
boyacýlarda anlamlý olarak sýk olduðu bildirilmiþtir
(1).
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Boya kazýyýcýlar, pas kazýyýcýlar ve paslanma engel-
leyicilerin içeriðinde;
� Metilen klorid
� Krezol
� Fenol
� Potasyum hidroksit
� Alisiklik hidrokarbonlar (Örneðin metilsiklohek-
zan)
� Asitler 
� Alkaliler
Boya içeriðinde;
� Kadmiyum
� Kurþun
� Organik kalay
� Civa
� Arsenik
� Kromat
� Poliüretan
� Akrilat
Solvent ve dilüe edicilerin içeriðinde;
� Turpentin
� Petrol ürünleri (nafta, beyaz spirit v.b.)
� N-hekzan
� Toluen
� Ksilen
� Benzen
� Aseton
� Ketonlar
� Alkoller (metil, etil, isopropil, amyl)
� Formaldehid
� Fenol

Boyacýnýn sunuk kalabileceði kimyasal mad-
deler(2)
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Boyacýlarýn akciðer, mide, kalýn barsak, mesa-
ne, yutak, böbrek kanseri; boya benzen içeriyorsa
lösemi, solvent etkilenmesi nedeniyle erken buna-
ma; endokrin hastalýklar, Kronik Obstrüktif
Akciðer Hastalýðý (KOAH), karýþýk toz pnömo-
konyozu, böbrek hastalýklarý risklerinin artýðý bir-
çok yayýnda bildirilmiþtir (2).

Su bazlý boyalarda dahil olmak üzere bütün bo-
yalar toksik pigmentler içerebilirler. Akrilik boya-
lar düþük düzeyde, yað bazlý boyalar yoðun miktar-
da organik çözücü içerirler. Özellikle astarlý, dol-
durucu boyalar izosiyanat ve organik çözücüler i-
çerirler. 

Boyacýlýk ayný zamanda inþaat iþkolunda çeþitli
kazalarýn sýk görüldüðü bir iþ alanýdýr. 

Boya Ýþçisinin Karþý Karþýya Kaldýðý 
Riskler
Aþaðýda belli baþlý riskler sayýlmýþtýr. Örnekler

çoðaltýlabilir.
Kaza Riski
� Özellikle inþaat sektöründe sabit platform-

lar, iskeleler ya da hareketli platformlardan yük-
sekten düþmeler,

� Yüzey kirlenme ve kayganlýðý nedeniyle düþ-
meler,

� Kontrolsüz elektrikli ekipmanlar, metal mer-
divenlerin elektrik hatlarýyla temasý, yüksek vol-
tajlý elektrostatik boya üniteleri nedenli elektrik
þoklarý,

� Yüksek basýnçlý hava tabancalarýnýn kulla-
nýmý sýrasýnda parmak, el ya da diðer organlarda
deri altýna boya enjeksiyonu,

� Yüksek basýnçlý boya püskürtülmesi sýrasýn-
da ciddi göz yaralanmalarý,

� Özellikle havalandýrmasý iyi olmayan or-
tamlarda yanýcý boya ve solventler nedeniyle pat-
lamalar ve yangýnlar ( Bu açýdan mobilya vernikle-
rinin içeriðindeki nitroselilozun patlayýcý özelliði u-
nutulmamalýdýr),

� Metal parçacýklar içeren boyalarýn sprey yo-
luyla püskürtülmesi metal parçacýklarýnýn kývýlcým
oluþturmasýna yol açabilmektedir,

� Elektrostatik boya uygulamasý sýrasýnda e-
lektrostatik kývýlcýmlar oluþabilmektedir,

� Boya ya da yaðla kirlenmiþ giysilerin yanabi-
lirliði artmaktadýr,

� Yüzeyin boyaya hazýrlanmasý iþlemlerinde
uygulanan tekniðe göre göze, el derisine yabancý

cisim, kýymýk saplanmasý, parmak ve elde sýyrýk ve
daha derin yaralanmalar beklenmelidir,

� Solvent ve boya sýçramalarý nedenli göz ya-
ralanmalarý mümkündür.

Fiziksel Riskler
� Sprey boyama ve yüzey hazýrlýk iþlemleri sý-

rasýnda gürültü,
� Boya kurutulmasý iþleminde morötesi veya

kýzýlaltý radyasyon,
� Dýþ ortamda boyama çalýþmasý sýrasýnda so-

ðuk, yaðmur, sýcak, günýþýðý etkilenmesi,
� Ýnþaatlarda yoðun hava akýmýndan etkile-

nilmesi.
Kimyasal Riskler
� Özellikle alifatik ve aromatik hidrokarbon-

lar ve organohalojen bileþikleri içeren boya ve çö-
zücülere sunuklukla temas dermatiti,

� Özellikle toluen ve metilen diisosiyanat ol-
mak üzere çeþitli boya bileþenleri gözlerde ve solu-
num yollarýnda ýrgalanma,

� Kötü havalandýrma koþullarýnda solvent bu-
harlarý nedenli akut zehirlenme, uyanýklýðý azalta-
rak kaza riskini arttýran orta düzey sunukluklar,

� Klorinli solventlerin sýcak yüzeylere tema-
sýyla oluþan fosgen nedenli zehirlenme,

� Boya içeriðindeki çeþitli metaller nedenli ze-
hirlenmeler ( Kurþun, kurþun yerine sýk kullanýlan
çinko kromat, latex boyalarda kullanýlan arsenik
ve civa, gemicilikte kullanýlan boyalarda organik
kalay),

� Boya kazýcýlarýnýn içeriðindeki metilen klo-
rid ve diðer solventler,

� Diðer boya içeriklerinde yer alan zehirler
(Melamin boyalarda formaldehid, epoksi boyalar-
da epoksi, poliüretan boyalarda isosiyanat gibi),

� Kurþun pigmentleri ya da n-hekzan kullaný-
mý ile nörotoksik etkiler.

Ergonomik ve Sosyal Riskler
� Kötü postür ve yükseðe uzanma nedenli bo-

yun, omuz, kol, bel, diz aþýrý yüklenmeleri,
� Küçük parçalarýn boyanmasýnda göz yor-

gunluðu,
� Kiþisel solunum koruyucularý kullanýlýyorsa

solunum sýkýntýsý þikayetleri.
Boya ve boyacýlýkta kullanýlan diðer kimyasal

maddelere uzun süreli sunuk kalma mesleki astým,
allerjik temas dermatiti, akciðer kanseri, boyacý
sendromu, üreme sisteminde, karaciðer ve böbrek-
te hasarla sonuçlanabilir. Kýsa süreli etkilenme ile
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Tablo-1: Risk düzeyi deðerlendirmesi
Etkilenme düzeyi Etkilenme düzeyi Etkilenme düzeyi
Yüksek Orta Hafif

ýrgalayýcý temas dermatiti, deri ve gözde yanma,
burun, gýrtlak ve akciðerlerde ýrgalanma baþaðrýsý,
huzursuzluk, yorgunluk, bulantý, kusma, ishal gö-
rülebilir (3).

Ýþverenin ve iþçinin riskin kontrolü ile ilgili ge-
nel geçer sorumluluklarý söz konusudur. Bu sorum-
luluklar Türkiye mevzuatýnda da yerini almýþtýr. Ýþ-
çilere risklerle ilgili danýþmanlýk hizmeti vermek,
bilgi ve eðitim saðlamak, iþyerindeki riskli madde
ve iþleri belirlemek, bunlara yönelik risk belirleme-
si ve kontrolü iþlemlerini gerçekleþtirmek, iþyeri
havasýnda riskli kimyasallarý düzenli izlemek, iþçi
saðlýk izlemini gerçekleþtirmek, güvenli çalýþma
kurallarýný yayýnlamak ve uygulanýrlýðýný izlemek
ve tüm bu iþlem ve uygulamalarý kayýt altýna almak
iþverenin yükümlülükleridir. Ýþçi ise yayýnlanan ve
kendisine uygun koþullarda iletilen güvenli çalýþma
kurallarýna uymakla yükümlüdür.

Riskin Deðerlendirilmesi
Risk deðerlendirme iþlemi iki temel alt deðer-

lendirmeyi gerektirmektedir. Birincisi, riskin zarar
verebilirliðidir. Ýþlemler ve zararlýlar bu açýdan sý-
nýflanabilmelidir. Risk oluþturabileceði saðlýk zarar-
larý dikkate alýnarak pratikte 3 zarar oluþturabilme
kategorisinde sýnýflanmalýdýr: yüksek, orta ve hafif.
Diðer alt deðerlendirme risk-çalýþan etkileþimi ya
da etkilenmenin düzeyi olarak adlandýrýlabilinir.
Riskle kaç kiþinin, ne aðýrlýkta ve ne süreyle karþý-
laþtýðý, riskin var olan kontrol yöntemleriyle ne ka-
dar engellenebildiði bu kapsamdadýr. Etkilenmenin
düzeyi pratikte en az üç kategoride deðerlendiril-
melidir: yüksek, orta ve hafif.

Basit bir diyagramda birleþtirilecek bu bilgiyle
risk düzeyi tespiti yapýlabilir (Tablo-1). Risk düzeyi
tespitinde çok daha karýþýk ancak daha kesin so-
nuçlara ulaþtýran, daha fazla sayýda parametrenin
incelendiði çalýþmalarda önerilmektedir. Bu tür bir
çalýþma önerisi Tiryaki A.R. ve Baripoðlu Ö. tara-
fýndan bildirilmiþtir (4). 

Risk düzeyinin tespiti, uygulamalarda olanak-
larla öncelik tanýnacak alanlarýn ve tespitin farkýn-
da olma durumunu saðlamaktadýr. Hangi yöntem
kullanýlýrsa kullanýlsýn bu aþama bir zorunluluktur. 

Gerek bu aþamada gerekse risk kontrolü iþlem-

leri aþamasýnda iþyerinde kullanýlan kimyasallarla
ilgili bilgiye malzeme güvenlik formlarýyla ulaþýla-
bilir. Malzeme güvenlik formlarý kimyasal madde
üretici ve pazarlayýcýlarýndan talep edilmelidir.
Malzeme güvenlik formlarý saðlayamayan/saðlama-
yan pazarlayýcý ya da üretici firmalardan malzeme
temini ek ve bilinmeyen riskler almak anlamýna
gelmektedir. Örneðin, çözücüler ve yað arýndýrýcý-
larda benzen, metil alkol kullanýmý maliyeti olduk-
ça düþüren uygulamalardýr ve ilkel, kontrolsüz ka-
rýþým üretimlerinde sýkça kullanýlmaktadýr.

Kiþisel Koruyucular
Boya ve kimyasal maddeler ile çalýþýlan iþlerde

kiþisel koruyuculara gereksinim duyuluyor ise bun-
larýn seçimi oldukça önemlidir. Özellikle solunum
koruyucularýnýn seçiminde hatalar yapýlmakta ve
bu nedenle iþçiler, gerek korunuyor olmanýn güve-
niyle sakýnmadan hareket etmekte gerekse riskin
kontrol altýna alýndýðý güveniyle (izlemlerin sav-
saklanmasý nedenleriyle) önemli zararlara uðra-
maktadýr.

Poliüretan boyalarýn uygulanmasýnda açýk ha-

Zarar verebilirlik YÜKSEK Yüksek risk Yüksek risk Orta-yüksek risk

Zarar verebilirlik ORTA Yüksek risk Orta-yüksek risk Orta risk

Zarar verebilirlik HAFÝF Orta risk Orta-yüksek risk Hafif risk

Þekil-1: Etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðlayan tüm yüz tipi maske

Þekil-2: Etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðlayan yarým yüz tipi maske
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boyalarýn uygulanmasý durumunda buhar ve toz
tutabilen solunum koruyucularý kullanýlmalýdýr
(Þekil-5). Bu tür solunum koruyucular sürekli
kontrol altýnda tutulmalý filtrelerinin düzenli de-
ðiþtirilmesi saðlanmalýdýr.

Tüm boyama iþlerinde eller ve açýkta kalan di-
ðer cilt yüzeyi/yüzeyleri için, yarým yüz tipi maske-
ler kullanýlýyorsa gözler uygun koruyucularla ko-
runmalýdýr.

Ýþ Ortamý veya Akýþý
Ýþ ortamýnýn ve iþ akýþýnýn gözlenmesi ve deðer-

lendirilmesi birçok gereksiz etkilenmeyi ortadan
kaldýrabilmektedir. Ýþ ortamýna ve iþin görülüþ biçi-
mine basit, ucuz eklemeler gerek iþi yapan iþçinin
gerekse iþlikteki diðer iþçilerin etkilenmesini düþü-
rebilmektedir. 

Aþaðýda basit birkaç örnek sunulmuþtur. 
Hava akýmýnýn yönünün izlenmesi ve uygulayý-

vada ya da mekanik havalandýrýlan bir alanda da-
hi olunsa “etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðla-
yan” tüm yüz ya da yarým yüz tipi maske kullanýl-
malýdýr (Þekil-1, Þekil-2). 

Araç içleri, borular, depo ve tanklar gibi küçük
Þekil-3: Etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðlayan baþlýk tipi maske

Þekil-4: Etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðlayan baþlýk tipi maske

alanlarda boya uygulanýyorsa boyanýn tipi ne olur-
sa olsun “etkilenme alanýnýn dýþýndan hava saðla-
yan” tüm yüz maskeler ya da baþlýk tipi maske (Þe-
kil-3, Þekil-4) ve sürekli akým tipi hava saðlayýcýlar
kullanýlmalýdýr. 

Küçük alan içlerinin boyanmasý dýþýnda epoksi,
katalize akrilik boyalar, organik solvent ve su bazlý

Þekil-5: Buhar ve toz filtreli solunum koruyucularý
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cýnýn pozisyonunun deðiþtirilmesi, boyanacak nes-
neyi çevresinde döndüren mekanizmayla birleþtiri-
lince kullanýlan boya maddelerinin buhar ve parça-
cýklarý solunum seviyesinden geçirilmeden uzaklaþ-
týrýlabilmiþtir.

Sprey aðýzlýðýnýn kalibrasyon deðiþikliði ile iþçi
boyanacak malzemeden uzaklaþtýrýlmýþ ve boya ve
içeriðindeki diðer kimyasallarýn geri tepmesi etki-
sizleþtirilmiþtir.

Hava akýmýnýn yönü dikkate alýnarak iþçinin

konumunu yükselten basit bir iskele ile etkilenme
düþürülebilir.

Ýþçilerin birbirlerine göre konumlarý deðiþtirile-
rek etkilenme düþürülebilir.
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