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• Titreşim, bir cismin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle yaptığı 

salınım hareketidir. 

 

• İnsanlarda titreşim, titreşen bir yüzey veya bir cisim ile temas 

sonucunda gerçekleşir. 

 

• Titreşimin, birbiri ile ilişkili dört değişkeni vardır: 

 Frekans 

 Yer değiştirme 

 Hız 

 İvme 



Kişinin titreşime vereceği tepkiyi etkileyen başlıca değişkenler: 

 

• Titreşimin frekansı 

• Titreşimin genliği 

• Maruziyet süresi 

• Titreşimin yönü 

• Titreşimin uygulama noktası 

• Kişinin giysileri ve kullandığı aletler 

• Vücut ağırlığı, boyu ve duruş biçimi 



• İvme, hız ve yer değiştirme vektörel büyüklüklerdir. 

 

• Elle kullanılan bir cihaz, birbirine dik üç eksenden birinde 

veya hepsinde titreşim yapabilir. En çok karşılaşılan durum, 

cihazın, bu üç yönün tümünde titreşmesidir. O nedenle, 

kişinin maruziyeti, üç eksendeki titreşimin vektörel toplamı 

olarak hesaplanır. 



Bütün vücut titreşiminde eksenler 



EL-KOL TİTREŞİMİ KAYNAKLARI 



BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ KAYNAKLARI 



BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİM KAYNAKLARI 

Un değirmeni 



BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİM KAYNAKLARI 

Taş ocağı kırıcıları 



• Kemiklerin uçlarında kireçlenme, 

• Parmaklarda ve ellerde karıncalanma ve hissizlik, 

• Karpal Tünel rahatsızlığı, 

• Ellerde ve kollarda güçsüzlük ve ağrı, 

• Damarların büzülmesi sonucu oluşan Raynaud (beyaz parmak) hastalığı, 

• Omurga incinmeleri, 

• İşitme kayıpları. 

 

TİTREŞİMİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



Ülkemizde titreşim konusunda yürürlükteki mevzuat, Resmî Gazete’de               

22 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik”tir. Yönetmeliğe göre: 

 

 El-Kol Titreşimi için; 

 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet  sınır değeri: 5 m/s2 

 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2 

 

 Bütün vücut titreşimi için; 

 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet  sınır değeri: 1,15 m/s2 

 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2 

MEVZUAT VE MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ 

VE MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 



Mevzuata göre: 

 

 El-kol titreşimi maruziyet değerleri; 

TS EN ISO 5349-1 

TS EN ISO 5349-2 

 

 Bütün vücut titreşimi maruziyet değerleri; 

TS EN 1032 + A1 

TS ISO 2631-1/A1 

 

metotlarında anlatıldığı şekilde ölçülür ve hesaplanır. 



TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI 





EL-KOL TİTREŞİMİ MARUZİYET HESAPLAMALARI 



BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ 

MARUZİYET HESAPLAMALARI 

: 8 saatlik (28800 saniyelik) referans süre 

(x ve y eksenleri için) (z ekseni için) 

: i’nci çalışma için Ti süresi boyunca titreşim değeri 



• Maruziyeti azaltan çalışma yöntemleri, 

• Uygun cihaz seçilmesi, 

• Uygun ergonomik tasarım, 

• Ele ve kola aktarılan titreşimi azaltan tutma yerleri, 

• Bütün vücut titreşimini azaltan oturma yeri ve zemin kaplaması, 

• Maruziyet süresini azaltıcı çalışma programı, 

• Çalışanı sıcak tutacak giysi seçilmesi, 

• Cihaz bakımlarının düzenli olarak yaptırılması, 

• Çalışanlara cihaz eğitimi verilmesi. 

• Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılması. 

TİTREŞİM MARUZİYETİNİ AZALTICI ÖNLEMLER 



TİTREŞİM MARUZİYETİNİ AZALTICI ÖNLEMLER 



TİTREŞİM MARUZİYETİNİ AZALTICI ÖNLEMLER 



TİTREŞİM MARUZİYETİNİ AZALTICI ÖNLEMLER 



TEŞEKKÜR EDERİM 
 
 

Barış KONUKLAR 

İSG Uzman Yardımcısı 

Hidrojeoloji Mühendisi 

baris.konuklar@csgb.gov.tr 


