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• Giriş 

• Tanımlar 

• Maruziyet Yolları 

• Maruziyetin Değerlendirilmesi 

• Önleme 

• Sağlık Etkileri 
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İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki 
fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık 
sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya 
azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm 
insanların;  

• çalışanların,  

• geçici işçilerin,  

• alt yüklenici çalışanlarının,  

• ziyaretçilerin,  

• müşterilerin ve  

• işyerindeki herhangi bir kişinin 

sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları 
inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 
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İş hijyeni, çalışanın 
incinmesine, 
hastalanmasına veya vücut 
bütünlüğünün bozulmasına 
neden olabilecek yapılan 
işten kaynaklanan 
tehlikelerin; 

• İhtimali 

• Tanımlanması 

• Değerlendirilmesi 

• Kontrolü 

• Önlenmesi 

dir. 

 

 

 

 

Bu tehlikeler veya stres 
faktörleri genel olarak; 

• Biyolojik 

• Kimyasal 

• Fiziksel 

• Ergonomik 

• Psikososyal 

etmenlerdir. 
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Gong 

SES 



GÜRÜLTÜ 
- Gürültü büyük ölçüde öznel bir kavramdır ve belirli bir anda herhangi 

bir istenmeyen ses olarak tanımlanabilir. 



Desibel(dB), logaritmik bir büyüklüktür ve ses 
basınç seviyesi(SPL) olarak tanımlanır ve referans 
ses basıncı 20 µPa’nın kaç kat aşıldığının 
göstergesidir.  

 

Frekans ağırlıklandırma dB(A) ve dB(C)  

 

• dB(A), A-ağırlıklı ses basınç seviyesi, düşük ses 
basınç seviyelerinin öznel algısı için en iyi 
benzetmedir. 

 

• dB(C),  C-ağırlıklı ses basınç seviyesi, yüksek 
ses basınç seviyelerinin öznel algısı için en iyi 
benzetmedir. 
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MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, 
maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda 
verilmiştir: 

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) 
veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans 
alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer). 

 

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) 
veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa]. 

 

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 
200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa]. 
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MARUZİYETİN BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 



Tahmini Gürültü Hesabı 



GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ NASIL AZALTILIR? 
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ÇALIŞMA ALANI DİZAYNI 







KULAK KORUYUCULAR 

 

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

 





İŞİTME HASARI VE SAĞLIK GÖZETİMİ 



20 



Titreşim 
(Vibrasyon)  

Mekanik bir sistemdeki 
salınım hareketlerini 

tanımlayan bir terimdir. 

Potansiyel enerjinin 
kinetik enerjiye, kinetik 

enerjinin potansiyel 
enerjiye dönüşmesi 

olayına titreşim 
(vibrasyon) denir. 
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Titreşim, Araç, gereç ve makinelerin,  

çalışırken oluşturdukları salınım 

hareketleri sonucu meydana gelir. 
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Titreşim insan sağlığı açısından  
iki fiziksel büyüklükle tanımlanır. 

Frekans 

Şiddet 
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Titreşimin Frekansı:   Birim zamandaki 
titreşim sayısına, titreşimin frekansı 
denir. (Birimi: Hertz (Hz) dir.)       

Titreşimin Şiddeti:   Titreşimin  oluştuğu  
ortamda, titreşen enerjinin hareket yönüne  
dik, birim alanda,  birim zamandaki akım 
gücüne, titreşimin şiddeti denir.  

(Birimi:m/s2)         
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El-Kol titreşimi       
Tüm vücut titreşimi 

Titreşim; Çalışanı 
etkileme biçimi yönünden 

iki türde incelenir.  
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El – kol titreşimi 

İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, 
çalışanların sağlık ve güvenliği için risk 

oluşturan ve özellikle de; damar, 
kemik,eklem, sinir ve kas bozukluklarına 

yolaçan mekanik titreşimi ifade eder. 
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Çalışanların Titreşim ile İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelikte El – kol titreşimi 
için; 

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

• Sekiz saatlik çalışma süresi için 
günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2 
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El - Kol Titreşim Kaynakları 

Taş kırma makineleri, kömür  

ve madencilikte kullanılan  

pnömatikçekiçler, ormancılıkta  

kullanılan testereler, parlatma  

ve rende makineleri vb. 
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Bütün vücut 
titreşimi 

Vücudun tümüne aktarıldığında, 
çalışanların sağlık ve güvenliği için risk 
oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde 
rahatsızlık ve omurgada travmaya yol 

açan mekanik titreşimi ifade eder.  
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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 
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Traktör ve kamyon kullanımı,  

dokuma tezgahları, yol yapım,  

bakım ve onarım  makineleri,  

özellikle çelik konstrüksiyonlu  

 yapılarda titreşime sebep olan  

makine ve tezgahlar ve benzeri  

araç gereçler. 
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Düşük frekanslı   
titreşimlere maruziyette, 

sarsıntı hissedilir.   

Yüksek frekanslı 
titreşimlere  maruziyette, 

karıncalanma, hatta yanma 
hissi duyulur. 



Titreşime neden olan el aletlerini 
kullanan kişilerde yapılan 
ölçmelerde; 

•El-kol-vücudun titreşim geçirme oranı, 5 
Hz. de en yüksek olarak bulunmuştur.  

• İkinci maksimum düzey ise; 20 - 30 Hz. 
arasıdır.   
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Titreşim enerjisi 
avuç içinden el 

sırtına, Elden kola  
ve  koldan  omuza  
geçerken önemli  

ölçüde  güç  
kaybına  uğrar. 
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Vücutta bazı doku yapılarının 
deformasyonuna,  

Solunum hızının artmasına,  

Oksijen tüketiminin artmasına ve buna bağlı 
olarak enerji harcamasının artmasına,  

Performansta gerilemeye,  

Öznel algılamada bozulmaya,  
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Kalp atım sayısının artmasına, buna bağlı olarak 
kan basıncının artmasına, (5 Hz. frekanslı 
titreşime maruz kalan kişilerin %50 sinden 
fazlasında kan basıncında artma görülmektedir),  

Merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında 
aksamaya, neden olduğu bilinmektedir.  
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Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime 

 maruziyeti sonucunda oluşan etki titreşimin; 

• Titreşimin frekansına,   

• Titreşimin şiddetine,     

• Titreşimin Yönüne, 

• Maruz kalınan süreye,  

• Titreşimin uygulandığı bölgeye ve  

• Uygulandığı bölgenin büyüklüğüne,  

• Titreşime maruz kalan kişinin yaşına,   

• Cinsiyetine ve   

• Kişisel duyarlılığı ile  

• Genel sağlık durumuna bağlıdır. 
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X, Y, Z üç yönlü bir büyüklüktür. 

Frekans Ağırlıklandırma; 

• El-kol titreşim maruziyeti ölçümleri için 
tüm yönlerde Wh 

• Tüm vücut titreşim maruziyeti ölçümleri 
için 

• X ve Y yönlerinde Wd 

• Z yönü için Wk 
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X, Y, Z yönleri. 

Filtre ağırlıklandırma; 

Wh 

Wd, Wd, Wk 
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Titreşimin etkisi en fazla düşük 
frekanslarda görülür. 

Titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin 
ivmesinin şiddeti ve oluşan etkisi de azalır. 
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Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken  

aşağıdakiler dikkate alınır: 

 

• Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde 
edilen gözlem sonuçları.  

 

• Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil 
olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın 
kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin 
büyüklüğü hakkındaki bilgiler. 
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a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet 
de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, 

b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem 
değerlerine, 

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın 
çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve 
güvenliklerine olan etkilerine, 

ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya 
mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki 
etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan 
dolaylı etkisine, 
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d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, 
ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan 
bilgilere, 

e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak 
şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının 
bulunup bulunmadığına, 

f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin 
sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 
devam edip etmediğine, 

g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına, 

ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel 
bilgilere. 
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Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve 
araştırma  

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 
yaptırmakla  

yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır:  

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.  

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve 
müstahzarların seçimi.  

sağlar.  
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c) İşyerinin tertip ve düzeni.  

 

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar 
gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 
çalışanların durumu.  

 

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu 
alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile 
kullanılması gereken koruyucu donanım veya 
ekipmanı belirler.  
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(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 
çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık  

ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve 
işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir  

nitelikte olmalıdır.  

 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma 
ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin  

belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 
araştırmaların yapılmasını sağlar. 
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Eylem değerlerinin aşılması durumunda işveren, 
mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti 
en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları 
dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik 
önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve 
uygulamaya koyar: 

a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma 
yöntemlerini seçmek. 

b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan 
en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik 
tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek. 
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c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut 
titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-
kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma 
yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak. 

 

ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun 
bakım programları uygulamak. 

 

d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde 
tasarlamak ve düzenlemek. 

 

e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak 
amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde 
kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi 
vermek. 
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f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak. 

 

g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini 
düzenlemek. 

 

ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan 
ve nemden koruyacak giysi sağlamak. 
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