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Kişisel gürültü maruziyetinin tespiti 

amaçlı metotlar

TS 2607 ISO 1999

İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu 

gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

TS EN ISO 9612

Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi 

ve değerlendirmesi için prensipler



Organizasyon şeması

Makina/yerleşim planı

Çalışan sayısı/vardiya grupları /vardiya 

gruplarının; çalışma -dinlenme-yemek süreleri

Bölümlerde kullanılan alet/makina/tezgâh ile 

ilgili bilgiler

Varsa işitme kaybı olan çalışanlar ve bölümleri



Görev Tabanlı Ölçüm Stratejisi: Yapılan işin iyi belirlenmiş alt

görevlere bölünebildiği, her bir görevin çalışma süresinin kesin olarak

belirlenebildiği, ses seviyesinde az miktarda değişim gözlemlendiği

(kararlı gürültü) kullanılır.

Bu Strateji uygulanırken öncelikle gün boyunca yapılan çalışmalar

analiz edilir. Çalışanın işi alt görevlere bölünür ve her bir görev için

ayrı bir Leq ölçülür.

A) Görev Tabanlı Ölçüm Stratejisi

B) İş Tabanlı Ölçüm Stratejisi

C) Tam Gün Ölçüm Stratejisi





İş Tabanlı ölçüm Stratejisi: Yapılan alt görevlerin tam olarak

belirlenemediği, detaylı iş analizinin mümkün olmadığı durumlarda

İş Tabanlı Ölçüm Stratejisi kullanılır. Bu ölçüm stratejisinde,

çalışanların iş unvanına, görevlerine, çalışma alanlarına veya

mesleklerine göre homojen gürültü maruziyet grupları belirlenir.

Gruptaki çalışanlar, aynı işi yapan ve bir çalışma günü süresince

benzer gürültüye maruz kalması beklenen kişilerden oluşmalıdır.



Homojen gürültü maruziyet gruplarının toplam ölçüm süresi

belirleme tablosu

Maruz kalınan homojen 

gruptaki işçi sayısı

nG

Maruz kalınan homojen 

gruba dağıtılmış minimum 

toplam ölçüm süresi (saat)

nG≤ 5 5h

5 <nG≤ 15 5h + (nG – 5) x 0,5 h

15 <nG≤ 40 10h + (nG – 15) x 0,25 h

nG>40 17h

veya grubu bölün

İş Tabanlı Ölçüm Stratejisi:











Tam Gün Ölçüm Stratejisi: Yapılan işlerin ve çalışma

sürelerinin tanımlanmasının zor olduğu, belirlenemediği,

çalışanların gürültü maruziyetinin karmaşık olduğu,

tahmin edilemediği durumlarda tam Gün Ölçüm Stratejisi

kullanılır.

Detaylı iş analizinin yapılmasının zor olduğu ve çalışma

koşullarının karmaşık olduğu durumlarda kullanılır











- Ölçüme başlamadan önce ses seviye ölçer cihazının

veya dozimetrelerin kullanım talimatı doğrultusunda ön

kontrolleri yapılır (cihazın çalışır durumda olup olmadığı

ve pil durumu ).

- Her ölçümden önce ve sonra bütün sistemin akustik

kontrolü, ölçüm yapılacak işyerinde yapılır. Ölçümler

öncesinde SPL (Ses Basınç Seviyesi) ölçümü yapılır,

ölçümler tamamlandığında ise sadece SPL(Ses Basınç

Seviyesi) ölçümü kaydedilir. SPL(Ses Basınç Seviyesi)

değerleri kontrol grafiklerine işlenir ve takip edilir.

.

ÖLÇÜME ÖN HAZIRLIK



SES SEVİYE ÖLÇER

DOZİMETRELER

Kablolu/Kablosuz

Class 1: Precise (Lab. and area)

Class 2: Versatile (generally area)
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Frekans Ağırlıklamaları

Ölçülen sesin insan kulağı tarafından nasıl algılandığını gösterirler.
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İşitme Sisteminin Verdiği Tepkiler
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Ses dalgası
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FREKANS: Birim zamanda oluşan dalga sayısı. Birim zaman 

saniye ise frekans hertz (Hz) olur.

V = f x  f x T = 1

genlik

dalga boyu

(boyuna dalgalar)
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• Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi, Leq

Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi, Leq
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Ses Düzeyi Ölçüm Cihazının
ekranında görülen değer,
sürekli olarak değişen RMS
seviyesinin belirli zaman
aralıklarında örneklenmesi ile
elde edilmektedir.

 
0T

2

rms

0 0

1
p = p t dt

T
 

RMS Değeri



ISLM İLE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ



DOZİMETRE İLE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ







TAM GÜN VE İŞ TABANLI STRATEJİ İÇİN HESAP PROĞRAMI



a- genel bilgiler

b- iş analizi

c- cihazlar

d- ölçüm notları

e- sonuçlar ve değerlendirmeler









Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik

 28/07/2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

 Yönetmelik, 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel alınarak 
düzenlenmiştir ve bu  kapsama giren tüm 
işyerlerinde uygulanır.



 Gürültü Yönetmeliği, 06/02/2003 tarihli, 2003/10/EC 
sayılı AB direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

 2003/10/EC sayılı AB direktifi, gürültü kaynaklı 
risklerden etkilenen çalışanlarda minimum sağlık ve 
güvenlik gereklilikleri ile ilgili esasları kapsamaktadır.

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik



Maruziyet sınır değer:

LEX,8h = 87 dB(A)

En yüksek maruziyet eylem değer:

LEX,8h 85 dB(A)

En düşük maruziyet eylem değer:

LEX,8h = 80 dB(A)



En yüksek ses basıncı (Ptepe):

"C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının 
maksimum değerini,

Günlük gürültü maruziyet düzeyi 

(Lex, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa):

Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu 

bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını,

Haftalık gürültü maruziyeti (Lex,8h):

Günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden 

oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,



Ölçülen: x, y, z eksenlerindeki ivmelenme

Birimi:   (m/s)²’ dir.



El-Kol Titreşimi :

• İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, 
işçilerin sağlığı için risk oluşturan ve özellikle 
de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas 
bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.

• Matkaplar, Parlatma ve cilalama yapan el 
aletleri, motorlu testereler, spiral taşları,…..



• El-kol titreşiminde her iki elde x, y, z eksenlerinde 
ölçülmekte yüksek değer tespit edilen elin sonucu 
alınmaktadır.

• Transducer (ivmeyi ileten aparat), parmakların 
arasından geçirilerek el ayası ile alet arasına 
yerleştirilir. Her üç eksende (x,y,z) olmak üzere 
ölçüm gerçekleştirilir.



Üç eksende ( x,y,z ) iletilen titreşim değerleri ayrı ayrı ölçülür.

Gün boyu yapılan iş AYNI ise:

Hesaplama

ahv: (m/sn2) cinsinden ifade edilen, üç eksende ölçülen titreşimlerin 

toplam değeri 

ahwx ,ahwy ,ahwz  : (m/sn2) cinsinden ifade edilen, sırayla, x,y,z eksenlerinde 

elle iletilen titreşim değerleri  

A(8) : (m/sn2) cinsinden ifade edilen, 8 Saatlik çalışma için günlük 

titreşim maruziyet değeri

T : Günlük toplam titreşime, ahv , maruz kalma süresi 

T0 : 8 saatlik (28800 saniyelik) referans süre



Gün boyu yapılan FARKLI İŞLER varsa:
Farklı titreşim genlikleri bulunan farklı çalışmalardan oluşuyorsa
8 Saatlik çalışma için günlük titreşim maruziyet değeri ;

ahvi: i. Çalışma için toplam titreşim değeri 

n: Toplam maruz kalınana farklı titreşimlerin sayısı      

Ti: i.çalışmanın süresi

T0: 8 saatlik ( 28800 saniyelik ) referans süre 



Tüm Vücut Titreşimi :

• Vücuda aktarıldığında, çalışanda sağlık riski 
oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde 
rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan 
mekanik titreşimdir.

• Oturulan bölgeden ya da ayaklardan vücuda 
iletilen titreşimdir.

• Forklift, iş makinaları, presler, …..



Tüm Vücut Titreşimi





EL – KOL TİTREŞİMİ

TS EN ISO 5349-1:
Mekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı 
elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar 

TS EN ISO 5349-2 :

Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı, 
elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi - bölüm 2 : İş 
yerlerinde ölçme yapmak için pratik 
kılavuz 

TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ

TS EN 1032+A1:2011:
Mekanik titreşim - Titreşim emisyon 
değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli 
makinaların deneye tâbi tutulması 

TS ISO 2631-1 :

Mekanik titreşim ve şok - Tüm vücut 
titreşime maruz kalma değerlendirilmesi -
Bölüm 1: Genel kurallar 

KULLANILAN METOTLAR



EL – KOL TİTREŞİMİ
-Kişisel Maruziyet Ölçümü
TS EN ISO 5349-1 ve 
TS EN ISO 5349-2’ ye uygun 3 eksende ölçüm 

TÜM VUCUT TİTREŞİMİ
-Kişisel Maruziyet Ölçümü
-TS EN 1032 , ve  TS ISO 2631-1’e 
uygun 3 eksende ölçüm

KULLANILAN EKİPMANLAR



Ölçüm Metodu

Ölçümler ve 

değerlendirmeler TS ISO 
2631-1 ve 2631-2 
standartlarına göre yapılır.

İçerisinde transducer 
bulunan yuvarlak ve yassı 
bir disk kişinin pozisyonuna 
göre koltuğa ya da ayak 
altına yerleştirilir.









«Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik»
(22.08.2013 Tarih ve 28743 Sayılı Resmi Gazete)

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 
uncu maddesine dayanılarak,

b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.



Maruziyetin Belirlenmesi:

• Madde 6: İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik 
titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler 
yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. 

• Bu ölçümler, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan 
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.



• Maruziyet etkin değeri: Aşıldığı durumda, 

çalışanın titreşime maruziyetinden 

kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını 

gerektiren değerdir. 

• Etkin Değer civarındaki titreşim riskleri küçüktür 

ve sadece basit kontrol tedbirleri almak yeterli 

olacaktır. 

• Tüm Vücut Titreşimi : 0,5 m/s2

• El Kol Titreşimi           : 2,5 m/s2



Maruziyet sınır değeri: Çalışanın bir günde 

maruz kalabileceği titreşimin maksimum miktarıdır. 

Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime 

kesinlikle maruz kalmaması gereken değerdir. 

Tüm Vücut Titreşimi : 1.15 m/s2

El Kol Titreşimi           : 5,0 m/s2





http://resource.isvr.soton.ac.uk/HRV/VIBGUIDE.htm

Titreşim İyi Uygulama Örneği Kılavuzları

Titreşim Hesap Programları

http:/www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm/

http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm

http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculator.htm

http://resource.isvr.soton.ac.uk/HRV/VIBGUIDE.htm
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm
http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculator.htm
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