




Gürültü,  
 

  

 

 

 

 

 

                       sesler 

  İstenmeyen  

 

  Kulağa hoş gelmeyen  

 

  Rahatsız eden   

3 



 

 Endüstrideki gürültüyü ise; 

 

 İşyerlerinde, 

 

Çalışanlar üzerinde  

  

 fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve 

 

 iş verimini olumsuz yönde etkileyen  

 

 sesler olarak tanımlayacağız. 
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Gürültüyü meydana getiren sesi fiziksel olarak 

tanımlamak gerekirse;  
 

SES: 

Bir maddelerin titreşimi ile ortaya  

çıkan ve maddeden oluşan  

bir ortamda, moleküllerin sıkışıp  

genleşmesine sebep olan ve  

madde içinde yayılabilen  

bir titreşim olayıdır. 
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İnce ve Kalın Sesler 

Kedi, ayıcığa göre daha ince ses çıkartır.  

Dolayısıyla ayıcığın ses frekansı daha düşük, kedinin ses 

frekansı ise daha yüksektir. 

440Hz 

880Hz 
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Yüksek ve Alçak Ses 

Sesin yüksekliği ve alçaklığı frekanstan farklı bir anlama gelmektedir.  

Bir kişi bağırdığında veya alçak sesle konuştuğunda; frekans olarak 

benzer sesler çıkarabilir. 

Fakat, bu seslerin genlikleri yani şiddeti farklıdır. 

Görüldüğü gibi uçağın sesi arabanınkinden fazladır. Yani 

uçağın sesinin genliği arabanın sesinin genliğinden fazladır. 



İş sağlığı ve güvenliği alanında; 

işitme kaybına sebep olabilecek gürültünün 

değerlendirilmesi için gürültüyü meydana getiren sesin 

frekansının ve basıncının  mutlaka bilinmesi gerekir. 
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 Sağlıklı bir insan kulağı, ses basıncı cinsinden ise; 

 20 mikropascal ile 200 pascal arasındaki ses 

şiddetlerine duyarlıdır. 

 Sağlıklı bir insan kulağı, sesin frekansı cinsinden;  

 frekansı 20 Hz ile 20000 Hz arasındaki seslere  

 duyarlıdır 



 Pratikte gürültü (ses) ölçü birimi desibel’dir. 

 

 Ses alanındaki bu ifade dB=20log K/K0  olarak 

bilinir. 

 

 K0 : Sağlıklı bir kulağın işitme eşiği olan 20 

mikropascal’dır.  

 

 K : Ortamdaki ses basıncının değeridir. 
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Logaritmik ifadeden; 

 

20 mikropascal                   0 dB'e;  

 

200 pascal da,                140 dB'e  

       eşdeğer gelir. 

0  dB’e işitme eşiği,   

   140 dB’e de ağrı eşiği denir. 
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I. Fiziksel Etkileri: Gürültünün geçici veya sürekli işitme 

bozukluklarına yol açar.  
 

II. Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım  

bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında 

hızlanma veya yavaşlama. 
 

III. Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, 

ani refleks ve stresler.  
 

IV. Performans Etkileri: İş veriminin düşmesi, 

konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması. 

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
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Fiziksel etkilerin oluşmasında; 

 

1. Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti, 

2. Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı, 

3. Gürültüden etkilenme süresi (maruz kalınan süre), 

4. Gürültüye maruz kalanın yaşı, 

5. Gürültüye karşı kişisel duyarlılık, 

6. Gürültüye maruz kalanın cinsiyeti önemlidir. 
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3.  Maruziyet süresi: 

Tüm meslek hastalıklarında  

etken olan faktörlerden birisidir. 

Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları,  

maruziyet süresi ile doğru  

orantılı olarak artar. 

Maruziyet süresi ne kadar uzun ise 

işitme kaybı da o oranda yüksek  

olur. 
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 Yaş: 

 

 İnsanlar işitme kapasitelerini 40'lı yaşlardan 

itibaren kaybetmeye başlamaktadır.  

 

 Bu nedenle işitme kaybının hesabında,  

 40 yaş sınır olarak alınır ve sonraki her yıl için 

odyogramlarda 0,5 dB işitme kaybı yaş nedeni ile 

düşülür. 
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Gürültülü ortamlarda kalan veya yaşayan insanlarda; 

 

 Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflar. 
 

 Yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma görülebilir. 
 

 Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrıları ve stresler 

olabilir. 
 

 Metabolik ve hormonal bozukluklar da ortaya çıkabilir.  
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     Aniden ve şiddetli bir gürültünün etkisinde 

kalındığında ise; 

 

 Kan basıncı (tansiyon) yükselmesi, 

 

 Kardiyovasküler (dolaşım) bozukluk, 

 

 Solunum hızı değişmesi ve 

 

 Terlemenin artması görülebilir. 
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Ayrıca, gürültülü ortamlarda; 

 

 Konuşurken bağırma ihtiyacı,  
 

 Sinirli olma durumu, 
 

 Karşılıklı anlaşma zorluğu,  
 

 Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar görülebilir. 

 
 En önemlisi de, gürültülü ortamın iş kazaların artmasına 

sebep olmasıdır.  
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Uzunca süre, şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde 

görülen işitme kayıpları iki tipte oluşur. 

 

1.  İletim tipi işitme kaybı:   

Dış ve orta kulakta oluşan bir sağırlık tipidir.  

Bu sağırlık tipi, ani yüksek bir patlamanın dış kulak zarını 

zedelemesi sonucunda da görülebilirler.   

24 



2. Algı tipi işitme kaybı:  

Bu sağırlık tipi iç kulakta görülen bir işitme kaybıdır.  

İç kulaktaki kokleada bulunan sıvının veya liflerin 

bozulması ile duyma sinirlerinin çalışmamasıdır.  

Bu sağırlık tipi daha çok yüksek şiddetli ve yüksek  

frekanslı seslerin oluşturduğu  

sağırlıktır. 
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Gürültüden ileri gelen  

algı tipi bir işitme kaybının  

tedavisi yoktur.  
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Bir işyerinde gürültü düzeyi ölçmeleri gürültü ölçme 

cihazları ile yapılır.  

 

Bu cihazlar; 

 Ortam dozimetreleri, 

 Kişisel dozimetreler ve 

 Anlık gürültü ölçme cihazları, 

           şeklindedir. 

GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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HİÇ BİR ÖNLEM ALINMAKSIZIN GÜRÜLTÜ MARUZİYET DÜZEYLERİNE GÖRE  

GÜNDE EN FAZLA ÇALIŞILABİLECEK SÜRELER 

                                                                                                                

     GÜRÜLTÜ   DÜZEYİ                  GÜNLÜK  ÇALIŞMA  SÜRESİ 

    85 dB(A)’ dan  az                                   Süresiz  

    85         dB(A)      8   Saat 

    88 dB(A)      4 

    91 dB(A)      2 

    94 dB(A)      1 

    97  dB(A)      ½ saaat 

  100 dB(A)       15 dakika 

  103 dB(A)       7,5 dakika 

  110  dB(A)’ dan  çok                            Çalışılamaz 
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1. Teknik Korunma: 

 

a) Gürültü Kaynağında Alınması Gereken Önlemler: 

 

 Kullanılan makineleri gürültü düzeyi düşük  

 makineler ile değiştirmek, 

 Gürültülü yapılması gereken işlemi daha az gürültü 

gerektiren işlemle değiştirmek, 

 Gürültü kaynağını ayrı bir bölmeye almak, 

GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

31 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kardeslermakina.com.tr/images/P2200MCK.gif&imgrefurl=http://www.kardeslermakina.com.tr/p-2200mck.html&usg=__0UNZsBpQBa5U5RUePeeoZNrKwDg=&h=300&w=131&sz=16&hl=tr&start=36&sig2=b_05-UOdjT2lSflL4VBplg&tbnid=CeCduPX1QOQgSM:&tbnh=116&tbnw=51&prev=/images?q=percinleme&gbv=2&ndsp=20&hl=tr&sa=N&start=20&ei=DxuqSoLTJYbhsAbl5YHeBw


b) Gürültünün Yayıldığı Ortamda Alınması Gereken Önlemler: 

 

 Makinelerin yerleştirildiği zeminde gürültüye ve titreşime 

karşı yeterli önlemleri almak, 

 Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına 

gürültüyü önleyici engel koymak, 

 Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki 

uzaklığı artırmak, 

 Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban 

gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak olarak 

sayılabilir. 

GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
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c)   Gürültünün Etkisinde Bulunan Kişide Alınması Gereken 

Önlemler:  

 

 Gürültüye maruz kalan kişinin sese karşı iyi izole edilmiş bir 

bölme içine almak, 

 Gürültülü ortamdaki çalışma süresini kısaltmak, 

 Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucuları kullanmak. 

GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
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2. Tıbbi Korunma: 

 

 Gürültülü işlerde çalışacakların, işe girişlerinde 

odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalıdır.  

 İş kazalarına karşı kesin denilebilecek yeteri kadar önlem 

 alınabiliniyorsa, gürültülü işlerde doğuştan sağır ve 

dilsizlerin çalıştırılması da düşünülebilir. 

 Gürültülü işlerde çalışanlarda, belli aralıklarla kulak 

odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görülenlerde  

 gerekli tedbirler alınmalıdır. 

GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
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İŞİTME  KAYBININ  KESİN  TANISI  İÇİN 

 

 1 - Odyometrik test yapılmalı ve  yaş dikkate alınmalı 

 

 2 - Gürültü  düzeyi  ölçülmeli  

  

 3 - Odyogramlardan da yararlanılmalı 

 

 4 - İşitme  zorluğuna  sebep  olan  diğer  etkenler  giderilmeli 

 

 5 - Geçici  işitme  kayıpları  bertaraf  edilmeli 
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Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü 

maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden 

maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri; 

 

 Maruziyet sınır değerleri:  

 LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 Pai  
 

 En yüksek maruziyet etkin değerleri:  

 LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 Paii 

 

 En düşük maruziyet etkin değerleri:  

 LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 Paiii 

 

          olarak verilmiştir.  

GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

   i  :   140 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa. 

  ii  :   137 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa. 

 iii  :   135 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa.  
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       Arıza                                                                   Arıza  

  Sıra                                                                     Ağırlık  

  Numarası               A r ı z a Ç e ş i d i                Ölçüsü 

-----------------------------------------------------------------------                                 

   2      Odiometrik incelemeyle teşhis edilen  

                  iletim, sensorinöral ve mikst tip işitme   

                  kayıpları (x)  

       

 x) İşitme kayıplarının belirlenmesinde, ISO standartları uygulanır. 

 

 Bu kayıplar ve bunların neden olduğu meslekte kazanma gücü 

azalma oranları (MKGAO), aşağıdaki biçimde hesaplanır:  

 Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü   A Cetveli 

                                   III. Liste 

İŞİTME KAYBININ HESABI 
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B- İki kulağın işitme kaybı yüzdesi, iyi işiten kulağın işitme kaybı 

yüzdesinin 5 katıyla, kötü işiten kulağın işitme kaybı yüzdesinin 

toplamının 6 ya bölünmesiyle bulunur.  

 

Bu değer iki kulağın kısmi işitme kaybının meslekte kazanma 

gücü azalma oranını (MKGAO) olarak ta ifade edilir. 

 

35 desibelden az işitme kayıpları, kısmi işitme kaybı olarak 

değerlendirilmez.  

İŞİTME KAYBININ HESABI 
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 Örnek: purton odiogramda ölçülen değerler 

            .……………….  Hz  / dB(A) ………….     
Ortalama  

 Sağ :   500 / 35     1000 / 45    2000 / 50          41,66 

 Sol  :   500 / 40     1000 / 50    2000 / 55          48,33 

            

  41,66             42                (35 yaşında) 

  48,33             48                ( “         “     ) 

 

     42 – 15 = 27*1,5 = 40,5    (% olarak ifadesi) 

   48 – 15 = 33*1,5 = 49,5   ( “     “         “        ) 

 

 [(40,5*5) + 49,5] / 6 = 42  (Her iki kulak için % MKGAO) 

   Not:      x :  Sol    o : Sağ 





 Titreşim;  

 Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini  

 tanımlayan bir terim 

 

 Titreşim bir cismin ileri-geri gidip gelme  

 hareketi diyebiliriz  

  

• Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye,  

kinetik enerjinin potansiyel enerjiye  

dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) 

denir.  



 Endüstride bir çok titreşim kaynağı vardır.  

 

 Titreşim; araç, gereç ve makinelerin çalışırken 

oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.  

 

 Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler 

genellikle titreşim oluştururlar.  



Titreşimi insan sağlığı üzerindeki etkisi bakımından iki 

fiziksel büyüklüğü ile tanımlamak mümkündür: 

 

1. Frekans 
 

2. Şiddeti  

Titreşimin Şiddeti:  

 

Titreşimin oluştuğu ortamda, titreşen 

enerjinin hareket yönüne dikey birim 

alanda, birim zamandaki akım gücüne 

titreşimin şiddeti denir.  

 

Birimi: W/cm2 



1. El-Kol Titreşimi: 

El-kol sistemine aktarıldığında, insanlarda damar, 

kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan 

mekanik titreşimler 

 

2. Bütün Vücut Titreşimi:  

Vücudun tümüne aktarıldığında, 

risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde  

rahatsızlık ve omurgada travmaya yol  

açan mekanik titreşimler  

 23.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Titreşim 

Yönetmeliği, 23.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  



El-kol titreşimi için; 

 

Sekiz saatlik çalışma süresi için  

günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2 

günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2 

Bütün vücut titreşimi için; 

 

Sekiz saatlik çalışma süresi için  

günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2 

günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 



İnsanlar 1 Hz ile 1000 Hz arasındaki  

titreşimleri algılarlar.   

Titreşim etkileri; 

 

 Fiziksel ve biyomekanik 

 Psikolojik veya sensoryel 

 Fizyolojik ve  

 Patolojik etkiler şeklindedir 



Titreşim etkileri; 

 

 Fiziksel ve biyomekanik, 

 Psikolojik veya sensoryel, 

 Fizyolojik ve  

 Patolojik etkiler şeklindedir. 

 

Bu etkiler birbirleri ile sıkı 

ilişkilidirler.  

TİTREŞİMİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  



 Titreşimin özelliklerini oluşturan  

 faktörlerden en önemlisi frekansıdır. 
 

 Titreşimin tıbbi ve biyolojik etkisi  

 büyük ölçüde şiddetine ve maruz  

 kalınan süresine bağlıdır. 
 

 İnsan vücuduna belirgin etkisi olan  

 titreşimin frekansı 1 Hz ile 100 Hz 

 arasındadır.  

TİTREŞİMİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  
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