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DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Gürültü ve Radrasyon Kirliliği Dersleri 

MODÜLÜN TANIMI  

.Bu modül öğrenciye uygun ortam ve koşullar 

sağlandığında; gürültü çeşitleri ve  gürültü çeşitlerinin sınır 

değerleriyle ilgili bilgi verip ; gürültü çeşitlerinin 

ölçümlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verecek 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 

Öğrenciye, dersin sonunda; 

1. Çevre kirliliği oluşturan gürültü kaynaklarını tespit 

edebileceksiniz 

2. Gürültünün çevre ve insan sağlığına olan etkilerini tespit 

edebileceksiniz 

3. Gürültü ölçümü yapabileceksiniz 

4. Radyasyona karşı koruyucu önlemler alabileceksiniz 

5. Radyasyon aletini kullanarak ölçüm yapmak 

yeterlikleri kazanabileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında; yasal uygulamalar 

çerçevesinde ve tekniğe uygun gürültü ölçümü 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çevresel gürültüyü yasal uygulamalar çerçevesinde 

inceleyebileceksiniz. 

2. Gürültü ölçüm cihazlarını kullanarak tekniğe uygun 

ölçüm yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çevre ile ilgili kuruluşlar, çevrede uygun olan 

ortamlar ve koşullar 

Donanım:Televizyon, DVD, tepe göz, projeksiyon internet, 

bilgisayar, bireysel öğrenme vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gürültü, insan yaşamını çok ciddi etkileyen bir faktördür. Yüksek derecede gürültüye 

maruz kalanların işitme problemi yaşadığı ve bunun sağırlığa kadar gittiği bilinmektedir. 

Gürültü ölçümü bulunulan ortamda gürültü birimi olan desibel olarak gürültü düzeyinin 

ölçülme işlemine verilen isimdir. 

 

Gürültü ölçümü gürültünün insan sağlığına olumsuz etki etmemesi için yapılmalıdır. 

Bu yüzden çevresel gürültünün değerlendirilmesi gerekir.  Bu amaçla ‘Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Çevre Kanunu 

çerçevesinde bazı lisans ve izin belgeleri de bir yönetmelikte belirtilmiştir 

 

Gürültü ölçümü insan sağlığını zararlı durumlardan korumak için yapılır. Gürültü 

insanı rahatsız eder. Anlamsız seslere hoşa gitmeyen durumlara yol açmasını sağlar. Çok 

karşılaşılan çevre kirliliğinden biridir. Gürültünün insanları olumsuz etkilediği bir gerçektir. 

Sağlığı bozduğu ve psikolojiyi negatif yönde etkilediği yönünde birçok araştırma yapılmıştır. 

Ayrıca insanı fizyolojik olarak yıpratır ve performans düşüklüğüne neden olur. Gürültünün 

devam ettiği sürece insan sağlığının bozulması ile psikolojik etmenler kalıcı bir şekle 

bürünür ve olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenlerle gürültü çeşitlerini ve bu gürültü 

çeşitlerinde hangi yöntemlerle ölçüm yapılması gerektiğini bilmek gerekir. Sizler de bu 

modül ile gürültü ölçümlerinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini öğrenmiş 

olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Çevresel gürültüyü yasal uygulamalar çerçevesinde inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde gürültüye sebep olan etmenleri araştırarak sınıfta paylaşınız. 

 Çevresel gürültü sınır değerlerini araştırarak sınıfta paylaşınız. 

 

1. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ 
 

Çevre sorunları içinde bulunan gürültü kirliliği; gelişmiş ülkelerde sanayileşme 

sürecinin sonuçlarından biri olarak ve teknolojiye bağlı ortaya çıkmış ve başta ulaşım 

gürültüleri olmak üzere 1960’lardan sonra toplumun çeşitli kesimleri için büyük bir ilgi alanı 

olmuştur. Yapılan bilimsel araştırmalar, gürültünün çevre faktörüne bağlı olarak insan ve 

toplum sağlığı üzerinde, büyük bir risk oluşturduğunu ve kentlerde gürültüden doğrudan 

etkilenen kişi sayısının giderek arttığını göstermektedir. 

 

Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu 

trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, iş 

yerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü de dâhil 

olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerine 

çevresel gürültü denir. 

 

Gürültü standartları; 

 

 Ülkeden ülkeye değişir. 

 Birçok ülkede maksimum gürültü düzeyi 85 veya 90 dBA arasındadır. 

 85 dBA değerinde bir sesin günde 8 saat etkilemesi işitme hasarının oluşmasına 

neden olur. 

 Kabul edilebilir gürültü seviyesi kişinin sessiz bir ortamda 1,5 metreden günlük 

konuşmaları anlamakta güçlük çektiği noktadır. 

 

Gürültü; istenmeyen, rahatsız edici ya da sağlığı tehdit eden seslerdir. dB(A) olarak 

ölçülmektedir. dB(A) skalası logaritmik bir yapıya sahiptir.  

 

Duyma sınırı/eşiği 0 dB(A) olup 120–130 dB(A) ise ağrı eşiğidir. Yaklaşık olarak bir 

ses 6–10 dB(A) artırılırsa insan kulağı tarafından 2 kat olarak hissedilir. Trafik akışındaki 

yoğunluğun yarıya düşürülmesi yaklaşık olarak 3 dB’lik bir azaltım sağlarken, yoğunluğun 

iki kat artırılması yaklaşık olarak 3 dB’lik bir artışa neden olmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.1. Gürültü Esas ve Kriterleri 
 

Belirlenmiş kaynak ve çevreler için, belirli zaman süreleri içinde öngörülmüş, 

aşılmaması gereken standartlar olarak nitelendirilir. 

 

Başlıca üç grupta toplanabilir: 

 

 İşitme sağlığı kriterleri 

 Endüstriye ait işyerlerinde gürültüye maruz kalma süresini kapsayan kriterdir. 

 

 Toplum sağlığı ve çevre kriterleri 

 Gürültü kaynağının türü, zamanı, yapıların kullanım amacı, çevrenin genel 

niteliğini kapsayan kriterdir.  

 

 Yapısal kriterler 

 Gürültüye maruz yapıların dış ve iç bölme duvarlarının ve döşemelerinin sahip 

olmaları gereken ses geçirimsizlik özelliklerini kapsayan kriterdir. 

 

Resim 1.1: Çevresel gürültünün kişi sağlığına olumsuz etkisi 
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1.1.1. Kara Yolu Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

Karayolu ulaşımının kapıdan kapıya taşımacılık sağlaması, toplu taşımanın ülkemizde 

yeterince etkili şekilde verilmiyor olması insanları, kara yolu ulaşımının yanında bir de toplu 

taşıma yerine bireysel taşımaya yöneltmektedir. Kara yolu ulaşımının olumsuz etkilerinden 

biri de kara yolu ulaşım araçlarının oluşturduğu ulaşım gürültüsüdür. 

 

TAŞIT TÜRÜ ÜST GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (dBA) 

Elektrikli Tren 80 

Lokomotif 85 

Kamyon 85 

Otobüs 85 

Otomobil 75 

Tablo 1.1: Değişik taşıtlarda izin verilen üst gürültü düzeyleri 

Ülkemizde kara yollarından kaynaklanan gürültünün önlenebilmesi için çevresel 

eylem planı hazırlanmıştır. Çevresel Gürültü Eylem Planı’na göre; 

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile; trafikte seyreden 

motorlu taşıtlar için “susturucu ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara 

taşıtın trafiğe çıkmasına izin verilmemesi, motorlu taşıtların üzerinde veya içinde, korna 

veya ses çıkaran başka bir cihazın gereksiz yere kullanılmaması, radyo- televizyon- müzik 

seti ve her türlü müzik aletlerinin kişileri rahatsız edecek şekilde toplu taşıma araçlarında 

kullanılmaması” yönünde esaslar belirlenmiştir.  

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12’nci maddesi çerçevesinde 2918 sayılı Kara Yolları 

Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine, Kara Yolları Trafik Kanununun 72 

ve 73’üncü maddelerindeki esaslar dikkate alınarak bakanlığın 19 Haziran 2006/16 sayılı 

genelgesi ile denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda; 

genelgenin yürürlüğe girmesinden bu yana Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen 

denetleme görevlilerince, çevresel gürültü kapsamında yaklaşık olarak 2007 yılında 36215, 

2008 yılında 120186, 2009 yılında 202767 adet olmak üzere idari para cezası karar tutanağı 

tanzim edilmiştir. 

 

Yılda ortalama 3.000.000 - 6.000.000 arası taşıtın trafiğe çıktığı ülkemizde yaklaşık 

olarak 3335,2 km devlet kara yolu ve oto yolu mevcuttur.  

 

Bu yol ağlarından; yerleşim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan ve belediye 

sınırı ve mücavir alan içinde olan kara yollarının gürültü haritasının hazırlanmasından ilgili 

belediye, belediye sınırı ve mücavir alan dışında bulunan kara yollarının gürültü haritasının 

hazırlanmasından Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumludur.  
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Yerleşim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan ve belediye sınırı ve mücavir alan 

içinde olan Kara Yolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan kara yollarının gürültü 

haritasının hazırlanmasında kullanılacak kaynak verilerinin elde edilmesi ve ilgili belediyeye 

iletilmesinden Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumludur.  

 

Alanlar 

Planlanan/Yenilenmiş/Onarılmış 

yollar 
Mevcut yollar 

LGündüz 

(dBA) 

LAkşam 

(dBA) 

LGece 

(dBA) 

LGündüz 

(dBA) 

LAkşam 

(dBA) 

LGece 

(dBA) 

Gürültüye hassas 

kullanımlardan 

eğitim, kültür ve 

sağlık alanları ile 

yazlık ve kamp 

yerlerinin ağırlıklı 

olduğu alanlar 

60 55 50 65 60 55 

Ticari yapılar ile 

gürültüye hassas 

kullanımların 

birlikte bulunduğu 

alanlardan 

konutların yoğun 

olarak bulunduğu 

alanlar 

63 58 53 68 63 58 

Ticari yapılar ile 

gürültüye hassas 

kullanımların 

birlikte bulunduğu 

alanlardan 

işyerlerinin yoğun 

olarak bulunduğu 

alanlar 

65 60 55 70 65 60 

Endüstriyel alanlar 67 62 57 72 67 62 

Tablo1.2: Kara yolu çevresel gürültü sınır değerleri 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp 

yerlerinin ağırlıklı olduğu alanların gündüz 60 dBA, akşam 55 gece ise 50 dBA düzeyinde 

olması gerekmektedir. Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar gündüz 63 dBA, akşam 58 gece ise 53 

dBA civarında olması gerekmektedir. 

 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan iş 

yerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gündüz 60 dBA, akşam 55 gece ise 50 dBA 

düzeyinde tutulması gerekmektedir. 
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Çevresel gürültü eylem planı ile ;motorlu taşıtlardan kaynaklanan gürültünün kontrol 

altına alınması için; 

 

 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre belirlenen denetleme 

görevlilerince, yapılan denetimler ve sonuçları periyodik olarak istenecek ve 

değerlendirilecektir.  

 2009 yılından başlamak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 

belirlenen denetleme görevlileri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum, kuruluş, birlik ve 

derneklerle bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişi sağlayacak toplantılar 

yapılacaktır.  

 Sürücüleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için broşür, afiş, ilan vb. 

materyaller hazırlanacak ve dağıtılacaktır.  

 

1.1.2. Raylı Sistem Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

Raylı sistemler şehir içlerinden ve/veya yerleşim alanlarından geçen oto yollar ve 

normal trafik güzergâhında meydana gelen taşıt gürültüleri kadar bir eş değer gürültüye 

neden olmamakla birlikte yine de bu sistemlerden yararlanan veya bu sistemlerin güzergâhı 

yakınlarındaki insanları etkileyen bir gürültü çeşididir. Raylı sistemlerin sebep olduğu 

gürültü iki bölümde ele alınabilir. 

 

Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinde çekici araçların gürültüsü trenin hızına göre 

değişmekte, gürültü hız arttıkça artmaktadır. Aynı zamanda trenin geçiş süresi ne kadar uzun 

olursa gürültüye maruz kalınma süresi de o kadar uzun olacaktır. Bunun dışında araçların 

doğrudan hareketi ile ilgili olmayıp yardımcı ekipmanların çalışmasıyla ortaya çıkan 

gürültüler de mevcuttur. 

 

Raylı sistemlerde, teknik özelliklere, ilgili standartlara ve teknik şartnamelere uygun 

olan araçların sistemde çalışır olarak bulunduğunda, sistemin çalışması nedeni ile oluşan her 

türlü gürültü bu gruba giren gürültü kaynak ve nedenlerindendir. Ana demir yolları dışında, 

yerleşim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan demir yollarının da gürültü haritasının 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

Resim 1.2: Raylı sistemlerdeki hız artışının çevresel gürültüyü artırması 
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1.1.3. Havaalanları Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 7 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği (2002/49/EC)” hükümleri çerçevesinde; 

 

 Yılda 50.000'den fazla iniş ve kalkış yapılan havaalanlarında, havaalanı 

çevresinde yer alan gürültüye hassas yapı ve mekânlarda çevresel gürültü 

seviyesini tespit etmek amacıyla gürültü ölçüm/izleme ve kontrol sistemleri 

kurulmalıdır. 

 Bu amaçla Esenboğa, Atatürk, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarına 

ANMS (Havaalanı Gürültü Ölçüm, İzleme ve Kontrol Sistemi) tesis edilmiştir. 

 

Resim 1.3: Havaalanlarının yoğun olduğu bölgelerde önemli bir sorunlardan gürültü kirliliği  

Ulaştırma Bakanlığından alınan verilere göre;  

 

 Türkiye’de 50.000’den fazla iniş-kalkışın yapıldığı gürültü haritalaması 

yapılacak; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da olmak üzere 4 adet havaalanı 

mevcuttur.  

 Yılda 50.000’den fazla iniş/kalkışın yapıldığı Ankara, Antalya İstanbul 

(Atatürk) ve İzmir hava alanlarında Ulaştırma Bakanlığı tarafından; havaalanı 

çevresinde çevresel gürültü seviyesini tespit etmek maksadıyla gürültü 

ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurdurulmuştur.  

 Ana havaalanları dışında, yerleşim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan 

havaalanlarının da gürültü haritasının hazırlanması gerekmektedir.  

 

1.1.4. Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

Endüstriyel gürültü, sanayi toplumlarının en önemli sağlık risklerinden biridir. Uzun 

süreler yüksek seviyede gürültüye maruz kalan işçilerde tedavisi olmayan “Mesleki Sağırlık” 

meydana gelebilmektedir. Gerçi mesleki sağırlık, “Akustik Travma” ve bazı kimyasallara 

maruz kalma sonucu da oluşabilmesine karşın en önemli şekli “Gürültüye Bağlı İşitme 

Kaybı”dır. 

Gürültünün 16 saatin üzerinde uygulanması durumunda kalıcı eşik kayması (KEK) 

haline dönüşür. Bu da kalıcı zedelenmenin yolunu açar. 
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1.1.5. Şantiye Alanları İçin Gürültü Kriterleri 

 

Resim 1.4: Gürültü kirliliği nedenlerinden yerleşim yeri içinde bulunan şantiyeler  

Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine 

ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi yönetmeliği ekinde verilen sınır 

değerleri aşamaz. Bu değerler aşağıdaki gibidir: 

 

Resim 1.5: Yol yapım çalışmalarındaki gürültü düzeyi 75 dBA 

Faaliyet türü (yapım, yıkım 

ve onarım) 
LGündüz (dBA) 

Bina 70 

Yol 75 

Diğer kaynaklar 70 

Tablo 1.3: Şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri 
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 Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri 

gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 

 

 Kamu  yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi ana yol, toplu konut 

ve benzeri projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği 

engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla 

gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde 

edilen sınır değerlerin sağlanması şartıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 

görüşü alınarak yetkili idare tarafından verilen izin çerçevesinde sürdürülebilir. 

 

 Şantiye faaliyeti sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal 

değişimlerde 5 dBA'lık, ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre 

seviye ayarlaması yapılır. 

 

 Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü 

göstergesi cinsinden 100 dBC'yi aşamaz. 

 

 Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve 

çalışma periyotları ile büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinden 

alınan izinlere ilişkin bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir 

tabelada gösterilir. 

 

 Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri 

büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe/ilk kademe belediyesinin kararı 

doğrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir. 

 

Endüstriyel gürültü ile mücadele edebilmek için; 

 

 Bir işyerinde 1 m uzaklıktaki bir kişiyle konuşmak için sesi yükseltmek 

gerekiyorsa, o iş yerinde zararlı düzeyde gürültü olduğu söylenebilir. 

 

 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dairesi gürültünün 8 saatlik zamanda ortalaması 85 

dBA ise, o işyerinde işitme koruma programı uygulanmasını önermektedir. 

 

 İnsanlar için, kritik düzey kabul edilen 85-90 desibelde 8 saat, 95 desibelde 4 

saat, 100 desibelde 2 saat, 115 desibelde 15 dakika limit düzeyler olarak kabul 

edilmiştir. 
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1.2. Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Resim 1.6: Bölgelere göre gürültü türleri 

 Eğlence Yerleri 

 

 Maden ve taş ocakları 

 

 İş yeri, atölye ve imalathane 

 

 Karayolu 

 

 Sokak Düğünleri 

 

 Tabanca sesleri 

 

  Havaalanları 

 

Türkiye’de; gürültü kaynaklarından (kara yolu, demir yolu, havaalanı, endüstri, 

eğlence yerleri vb.) çevreye yayılan çevresel gürültü sorununu ortaya koyacak şekilde 

kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Gerek Çevre ve Orman Bakanlığına ve İl Çevre ve 

Orman Müdürlüklerine, gerekse belediyelere intikal eden şikâyetlerden; daha çok eğlence 

yeri gürültüsü, sokak düğünleri ve havai fişek atımından kaynaklanan gürültüler ile iş 

yerlerinde bulunan jeneratör, klima ve fan gürültüsü ile mesken olarak kullanılan binaların 

kazan dairelerinden kaynaklanan gürültüler ve özellikle İstanbul ve Antalya’da havaalanı 

gürültüsünden insanların rahatsız oldukları görülmektedir. 



 

 12 

 

Resim 1.7: 2008 yılı gürültü türleri bölgesel dağılımı 

 

Resim 1.8: 2009 yılı gürültü türleri bölgesel dağılımı 
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Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği” AB Çevresel Gürültü Direktifine 

(2002/49/EC) uyumlu olarak 4 Haziran 2010 tarihi itibari ile Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

1.2.1. Metrolar İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

Raylı sistemler şehir içlerinden ve/veya yerleşim alanlarından geçen oto yollar ve 

normal trafik güzergâhında meydana gelen taşıt gürültüleri kadar bir eş değer gürültüye 

neden olmamakla birlikte yine de bu sistemlerden yararlanan veya bu sistemlerin güzergâhı 

yakınlarındaki insanları etkileyen bir gürültü çeşididir. Raylı sistemlerin sebep olduğu 

gürültü iki bölümde ele alınabilir. 

 

Teker–ray ilişkisinin neden olduğu çevresel titreşim ve gürültü, raylı ulaşım gürültü 

kaynaklarının temelini oluşturmaktadır. Bu tür gürültüler raylara ve tekerlere düzenli bakım 

yapılmadığı durumlarda ve ray ve/veya teker yüzeylerinde kalıcı hataların olması durumunda 

daha da artmaktadır.  

 

Gürültü sorunları da diğer çevre sorunları gibi değişik boyutlara sahiptir. Bu nedenle 

farklı bilim alanlarının konusu olmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde bu sorun hızla 

büyümektedir. Rahatsızlıklar belirginleşmekte, bunun yanında alınan önlemler ise yetersiz 

kalmaktadır.  

 

Tren hareketiyle ortaya çıkan gürültüye etki eden faktörleri üç başlık altında 

toplayabiliriz; 

 Rayın sertliği ve dayanıklılığı, 

 Araç tekerleğinin üzerinde yatay–düz bir form oluşması veya tahrip olmuş 

olması, 

 Raylar arasında küçük açıklıkların bulunmasıdır. 

 

1.2.2. Havaalanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, havacılık hareketlerinde artış gözlenmektedir. Bu 

durum hava trafiğinin yoğunlaşmasıyla ile birlikte havaalanlarının artmasına neden 

olmaktadır. Havaalanlarında oluşan gürültünün yarattığı etki, çalışanları ve halk sağlığını da 

etkilemektedir. 

 

Bu durumun korunma tedbiri almayan olan personel için tehlikeli olabilmektedir. 

Özellikle bu personelin gürültünün zararlı etkileri ve bu zararlı etkilerden korunma yollarının 

bilmesi gerekmektedir.  

Jet uçağı sesi, roket sesi yüksek, kulağı ağrıtacak kadar yüksek120-140 (dBA) 
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SEMT Gündüz Ölçüm dBA Rahatsız Olma(%) 

SEFAKÖY 108 95.5 

YEŞİLKÖY 93 75.8 

Tablo 1.4: Havaalanı dBA ölçümleri 

1.2.3. Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Resim 1.9: Endüstriyel tesislerin çevresel gürültü oluşumunda etkileri 

Endüstriyel gürültü, sanayi toplumlarının en önemli sağlık risklerinden biridir. Uzun 

süreler yüksek seviyede gürültüye maruz kalan işçilerde tedavisi olmayan “mesleki sağırlık” 

meydana gelebilmektedir. Gerçi mesleki sağırlık, “Akustik Travma’’ ve bazı kimyasallara 

maruz kalması sonucu da oluşabilmesine karşın en önemli şekli “Gürültüye Bağlı İşitme 

Kaybı”dır. 

 

Alan 
LGündüz 

(dBA) 

LAkşam 

(dBA) 

LGece 

(dBA) 

Gürültü hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık 

alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu 

alanlar 

60 55 50 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan yoğun olarak bulunduğu alanlar 
65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak 

bulunduğu alanlar 

68 63 58 

Endüstriyel alanlar 70 65 60 

Tablo 1.5: Endüstriyel tesislerin gündüz, akşam ve gece dBA ölçüm seviyeleri 
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Endüstriyel alanlarda sınır değerler gündüz 70 dBA, akşam 65 dBA, gece ise 60 

dBA’dan yüksek olmamalıdır. Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda ise gündüz 68 dBA, 

akşam 63 dBA, gece ise 58 dBA’yı geçmemesi gerekmektedir. Ticari yapılar ile gürültüye 

hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu 

alanlarda gündüz 65dBA, akşam 60 dBA, gece ise 55 dBA’dan daha fazla olmamalıdır. 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp 

yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlarda ise gündüz 60 dBA, akşam 55 dBA, gece ise 50 

dBA’dan daha fazla olmamalıdır. 

 

Endüstriyel tesisler yukarıda belirtilen sınır değerleri sağlamakla birlikte, 7 Mart 2008 

tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan tesisler 

“Gürültü Kontrol İzin Belgesi” almakla yükümlüdür. 

 

1.2.4. Diğer 
 

Diğer gürültü ev ekipmanlarından ve eğlence yerleri ile rekreasyon alanlarından 

kaynaklanan gürültü tipleridir. 

Ev ekipmanlarının gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 

26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Aletlerinden Çevreye 

Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ: 2003/2 (86/594/AET) hükümlerine tabidir. Ev işlerinde 

kullanılan, ancak söz konusu tebliğde yer almayan aletlerle ilgili (elektrikli veya elektriksiz) 

düzenlemeler 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yetkisindedir. Deniz, göl veya 

başka su yolları ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde gündüz 

65 dBA ile gece 55 dBA değerlerini aşmamalıdır. 

 

Eğlence yerleri ve rekreasyon alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve 

gürültünün önlenmesine ilişkin  kriterler ise aşağıda belirtilmiştir:    

1. Üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık ve yarı açık olan bahçeli gazino, dans 

salonları, lunaparklar, animasyon ve eğlence merkezleri, fuar, piknik yerleri, 

açık hava sinemaları, lokantalar, kahvehane ve dükkanlar gibi kamuya açık 

yerler ile diskotek, kulüpler, barlar, restoran ve düğün salonları gibi kapalı 

ve/veya yarı açık olan yerlerde elektronik olarak yükseltilmiş müzik ve her türlü 

ses kaynağının tam yükte çalışması durumunda eğlence yerlerinde, çevreye 

yayılan gürültü düzeyinin Leq cinsinden ölçülen mevcut arka plan gürültü 

düzeyini 5 dBA’dan fazla geçmemesi gereklidir. 

 

2. Söz konusu eğlence yerlerinin, yerleşim alanlarındaki gürültüye duyarlı 

yapıların uzağında olması durumunda eğlence yerlerinden çevreye yayılan 

gürültü düzeyinin, Leq cinsinden ölçülen mevcut arka plan gürültü düzeyini 10 

dBA’dan fazla olmaması gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

“Çevresel gürültü sınır değerleri ” hakkında bir araştırma yapınız. Yaptığınız 

araştırma sonuçları ile oluşturulan bilgileri düzenleyip dosya hazırlayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Karayolu çevresel gürültü sınır değerleri 

hakkında araştırma yapınız. 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz. 

 Raylı sistem çevresel gürültü sınır değerleri 

hakkında araştırma yapınız. 

 Yazılı ve görsel basından 

yararlanabilirsiniz. 

 Havaalanları gürültü sınır değerleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz 

 Endüstriyel tesisler için gürültü sınır 

değerleri hakkında araştırma yapınız. 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz. 

 Karayolu çevresel gürültü sınır değerleri 

hakkında toplanılan bilgileri dosya haline 

getiriniz. 

 Araştırmalarınızı dosya haline 

getiriniz. 

 Raylı sistem çevresel gürültü sınır değerleri 

hakkında toplanılan bilgileri dosya haline 

getiriniz. 

 Araştırmalarınızı dosya haline 

getiriniz. 

 Havaalanları gürültü sınır değerleri hakkında 

toplanılan bilgileri dosya haline getiriniz. 

 Araştırmalarınızı dosya haline 

getiriniz. 

 Endüstriyel tesisler için gürültü sınır 

değerleri hakkında toplanılan bilgileri dosya 

haline getiriniz. 

 Araştırmalarınızı dosya haline 

getiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Çalışmanız için gerekli materyalleri hazırladınız mı?   

3. Gürültü çeşitlerinin gürültü sınır değerleriyle ilgili değerleri dikkate 

aldınız mı? 

  

4. Gürültü sınır değerlerini dikkate alarak hazırlayacağınız kart 

sayısını belirlediniz mi? 

  

5. Belirlediğiniz ölçüde yeterli sayıda kart hazırladınız mı?   

6. Kartlara gürültü çeşitlerinin gürültü sınır değerlerini yazdınız mı?   

7. Hazırladığınız eşleştirme kartlarını kullanarak uygulama yaptınız 

mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İnsan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerine 

……………………. denir. 

 

2. Birçok ülkede maksimum gürültü düzeyi ……………………. arasındadır. 

 

3. Gürültü ……………………. olarak ölçülmektedir. 

 

4. Gürültü kaynağının türü, zamanı, yapıların kullanım amacı, çevrenin genel niteliğini 

kapsayan ……………………. kriterdir. 

 

5. Yerleşim yeri olarak tanımlanan bölgelerde bulunan ve belediye sınırı ve mücavir alan 

içinde olan kara yollarının gürültü haritasının hazırlanmasından ilgili 

……………………. sorumludur. 

 

6. Belediye sınırı ve mücavir alan dışında bulunan kara yollarının gürültü haritasının 

hazırlanmasından ……………………. sorumludur. 

 

7. Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp 

yerlerinin ağırlıklı olduğu alanların gündüz ……………………., akşam 

……………………., gece ise ……………………. düzeyinde olması gerekmektedir. 

 

8. Gürültü ölçüm/izleme ve kontrol sistemleri kurulması amacıyla Esenboğa, Atatürk, 

Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarına ……………………., sistemi tesis 

edilmiştir. 

 

9. Uzun süreler yüksek seviyede gürültüye maruz kalan işçilerde tedavisi olmayan 

……………………., meydana gelebilmektedir. 

 

10. Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ……………………., tarihi itibari ile 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gürültü ölçüm cihazlarını kullanarak tekniğe uygun ölçüm yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gürültü ölçüm araçlarını araştırarak sınıfta paylaşınız. 

 Çevresel gürültü kontrolü yapan kuruluşları araştırarak sınıfta paylaşınız. 

 

2. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 
 

Tamamen sessiz bir ortam düşünülemez. Yerleşim bölgelerinde, kırlarda, dağlarda, 

her yerde belli düzeyde bir gürültü her zaman vardır. En sessiz sanılan yerlerdeki gürültü 

düzeyinin 15-20 dB olduğu söylenebilir. 

 

Gürültü ile savaşmak zor ve pahalıdır. Bu nedenle de bu savaşım, işin uzmanlarınca, 

belli bir plana göre ve gerekli ölçme ve hesaplar yapılarak yürütülmelidir. 

 

Resim 2.1: Gürültü kontrolünü sağlamanın zorluğu  

2.1. Gürültü Ölçüm Araçları 
 

Gürültü ya da ses ölçme, çok geniş ve karmaşık bir konu ve başlı başına bir tekniktir. 

Ses biçimleri, zaman içindeki türlü değişimleri ve öteki özellikleri ile çok çeşitlidir ve sesin 

ya da gürültünün ölçülmek istenmesinin sebebi de önemli bir ayrıntıdır. 

 

Ölçme için kullanılan aletler, düzenler, mikrofonlar, yöntemler, süreler, duruma ve 

amaca göre doğru seçilmezse, yanlış ya da yetersiz ve yanıltıcı sonuçlar elde edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bu alanda kullanılan ölçme aletlerine genelde sonometre denir. 

 

Eş değer gürültü düzeyi, gelen ses enerjisini toplayarak, bunu ölçme süresi sonunda eş 

değer gürültü düzeyi cinsinden verebilen aletlerle (entegratör sonometrelerle) ya da 

dozimetre denen ve yalnızca doz ölçmeye yarayan aletlerle ölçülür. Dozimetreler, ufak ve 

basit olmaları nedeni ile  gün boyunca kişinin üzerinde taşınabilir. 

 

Resim 2.2: Gürültü ölçümünde kullanılan alet örneği 

2.2. Gürültü Kontrol Aşamaları 
 

Gürültü kontrolü 3 aşamada yapılabilir: 

 

Kaynakta kontrol 

 Genel olarak gürültü kontrolü kaynağın, 

 Yapısal tasarım ve yapım 

 İşletilme ve çalıştırılma (işleme tekniği, işleme zamanı ve süreler olarak) 

 Bakım ve onarım aşamalarında gerçekleştirilebilir.  

 

 Alıcıda kontrol 

Dış kulak yoluna konulan poliüretan tıkaçlar düşük frekanslarda 25 dB(A), yüksek 

frekanslarda 40 dB(A) kadar seslerin şiddetinin azalmasını sağlamaktır. Kişisel korunmada 

en etkili yöntem kulaklıklardır. Düşük frekanslarda 30 dB(A), yüksek frekanslarda ise 50 

dB(A) azalma sağlanmaktadır.  

 

 Çevrede kontrol 

Özellikle trafik gürültüsünün önlenebilmesi için alınan önlemler:  

 Yapı eleman planlaması  

 Bina planlaması 

 Şehir planlaması 

o Yerleşim yerlerinin seçilmesi 

o Yollarda ve yol kenarlarında alınan önlemler 

o Bina grubu (komşuluk ünitelerinin) planlaması 
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Binaların yola uzaklığı ve yola göre yüksekliği gürültüden etkilenmesini 

değiştirebilmektedir. Binaların duvar özellikleri, çift cam gibi teknik özellikler gürültüyü en 

az 30 dB(A) azaltmaktadır. 

 

Yol ile bina arasında yaprak dökmeyen en az 30 metre genişliğinde bir ağaçlık alan 

bulunması, trafik gürültüsünün evlere ulaşmaması açısından çok yararlı önlem 

oluşturmaktadır. Ayrıca, termik santral baca gazı filtre artığı ile gübre fabrikalarının yan 

çıktısı kireç taşı ve cipsten imal edilebilen panellerin yol kenarlarında kullanılması ile “ses 

bariyeri” uygulaması yapılabilir. 

 

Yol kenarlarına konulan perdeler ve engeller ile gürültü önemli ölçüde azaltılmaktadır. 

 

Gürültü ile birlikte ele alınan bir diğer olumsuz etki ise vibrasyon etkisidir. Genellikle 

katı ortamda yayılan ve dokunma duyusu ile hissedilen düşük frekanslı ve yüksek genlikli 

mekanik titreşimlere vibrasyon denmektedir. Sinirsel ve kas iskelet sistemine olumsuz 

etkileri bulunmaktadır.  

 

Resim 2.3: Yol ve trafik gürültüsünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri 

Kentlerde gürültü kirliliği tüm toplum bireylerinin katılımını gerektiren önemli bir 

sorun haline gelmiştir. Trafik araçlarının kornaları, fren ve motor sesleri günlük önemli bir 

stres etkenidir. 

 

2.3. Sanayide Gürültü Kontrolü 
 

Bir sanayi yapısı içinde ne kadar gürültü olabileceği, tasarım aşamasında belirlenmesi 

gereken bir konudur. Limitleri aşan (80 - 90 dB'den fazla) ortamlarda çeşitli önlemler 

alınmaktadır.  

 

Mimari tasarım aşamasında gerekli önlemler alınarak gürültü oluşturan sesin yapı 

içerisinde yansıması engellenebilir. Sanayi yapılarında gürültü kontrolü, büyük bir olasılıkla 

gürültü kaynaklarının olacağı sanayi yapılarında, özellikle sesi odaklaştıracak ve ölü noktalar 

oluşturacak eğrisel yüzeyli yapım sistemlerinin seçimi uygun olmamakta veya özel önlemler 

alınarak sesin rahatsız edici etkisinden uzaklaştıracak çözümler aranmaktadır. 
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Resim 2.4: Sanayi gürültüsünü önlemek için mimari aşamada önlem almak gerekliliği  

2.3.1. Gürültü Kontrol Sebepleri  
 

Fabrika ve iş yerlerinde gürültü kontrolü aşağıdaki sebeplerden dolayı yapılır; 

 

 Gürültünün yüksek seviyede olması veya ani şok düzeyinden dolayı işitme 

duyusuna zarar vermesi 

 Grup halinde çalışmalarda anlaşmanın güçleşmesi 

 Rahatsız olmak 

 

Fabrikadaki gürültünün kontrolü gürültü meydana getiren makine ve teçhizatın 

gürültüsüz olanla değiştirmesiyle başlar. Gürültü insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi aynı 

zamanda iş verimini düşürerek işletmeyi zarara uğratabilir.  

 

Resim 2.5: Fabrikalardaki gürültünün iş verimini düşürmesi 
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Bu sebeplerle mevcut işletmelerde gürültü kontrol tedbirleri almak, daha zor ve daha 

pahalı olabilir. Yeni yapılacak tesislerde gürültü kontrol önlemleri daha kapsamlı ve ucuza 

gelecektir. 

 

2.3.2. Gürültü Kontrol Metotları 
 

Gürültü kontrol metotları üç ana yaklaşıma gerek vardır: 

 

 Gürültüyü kaynakta kontrol altına almak, 

 Temel kural, mümkünse gürültünün kaynakta azaltılmasıdır. Bu şekilde, 

kaynağın gürültüsünden bütün çevre korunmuş olur. En etkili yoldur. 

 Kaynakta gürültü kontrolü genel ilkeleri, 

 Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü, 

 İşletme şartlarının değiştirilmesi, 

 Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi, 

 Kaynağın yerinin değiştirilmesi, 

 Susturucu kullanılması, 

 Titreşim yalıtımı, 

 Titreşimin sönümlenmesi, 

 Gürültü kaynağının örtülmesidir. 

 

Resim 2.6: Gürültüyle başa çıkmada gürültü kaynaklarını azaltma 

 Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki alanda kontrol altına almak, 

o Yayılma alanında gürültünün kontrol altına alınması: 

o Alan müsait ise, makinelerin birbirlerine olan uzaklıklarının 

ayarlanması yolu ile, 

o Duvar, taban ve tavan yüzeylerine ses yutucu malzemeler 

yerleştirilmesi ile, 

o Yapısal olarak ses kırıcı bariyer ve duvar uygulamaları ile 

yapılabilir. 
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 Gürültüyü alıcıda, gürültüye maruz kalan kişide kontrol altına almak. 

 Sesin kaynakta ve yayıldığı ortamda azaltılamaması halinde gürültüye 

maruz kalan kişi üzerinde koruyucu tedbirlere başvurulur.  Bu tedbirleri 

şöyle sıralayabiliriz: 

o Gürültüye maruz kalan kişiyi tecrit etmek, 

o İdari tedbirlerle gürültü kontrolü, 

o Gürültüye maruz kalma süresini azaltmak veya gürültülü yerlerde 

rotasyonla çalışma, 

o Kişisel kulak koruyucuları kullanmak. 

 

Resim 2.7: Kişisel kulak koruyucuları  

 

2.3.3. Gürültü Seviyelerinin Ölçüm Yerleri 
 

Gürültü seviyelerinin ölçümünden birçok kuruluş sorumludur. Bu kuruluşlar sadece 

gürültü ölçümlerini yapmakla kalmaz aynı zamanda gerekli önlemleri alınmasını sağlarlar.  

 

Gürültü seviyelerinin ölçülmesi ve denetlenmesinde sorumlu olan kuruluşlar şunlardır; 

 Çevre ve Orman Bakanlığı 

 Kara Yolları Genel Müdürlüğü 

 Devlet Demir Yolları Işletmesi Genel Müdürlüğü 

 Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlüğü 

 Belediyeler 

 İl Özel İdareleri 

 

2.4.Trafik Gürültü Kontrolü 
 

Trafik insanı olumsuz etkileyen en önemli gürültü kaynaklarından birisidir. 

 

Ülkemizde gürültü kontrol yönetmeliği ile taşıtlardan kaynaklanan üst gürültü 

seviyeleri belirlenmiştir. 
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Taşıt Türü 
Üst Gürültü 

Seviyesi dBA 

Otomobil 75 

Otobüs (Kent içi) 85 

Otobüs (Kent dışı) 80 

Ağır müteharrik araç (sürücü kabininde ve 

kamyon 80 km/h durumunda) 
85 

Lokomotif içi (Dizel motorlu tam güçte ve 

yükle çalışırken hız 80 km/h) 
85 

Elektrikli tren lokomotifi yükle çalışırken 80 

Vagonların içinde 70 

Tablo 2.1: Taşıtların üst gürültü seviyeleri 

2.4.1. Kontrol Şekilleri  
 

Bilindiği üzere; gürültü kaynaklarının denetiminden 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 

12’nci maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (İl Çevre ve 

Orman Müdürlükleri) sorumludur. Gerektiğinde bu yetki, Çevre ve Orman Bakanlığınca; il 

özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik 

Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara 

Yolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilir. 

 

Gürültü şikayetlerini mahallinde ve kısa sürede daha etkin bir şekilde denetlemek, 

değerlendirmek ve sonuçlandırmak için; 

 

 Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan gürültünün denetimi ve kontrolü için 

2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu’na göre belediye sınırları içinde trafik 

polisine, trafik polisinin bulunmadığı yerler için jandarmaya yetki devri 

yapılmıştır. 

 Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü Sahil Güvenlik 

Komutanlığına yetki devri yapılmıştır.  

 

Bu çerçevede; 

 

 Motorlu kara taşıt şikayetleri, 

 Trafik polisi/Jandarma 

 Gemi ve deniz araçları şikayetleri, 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Bot Komutanlıklarınıza 
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 Motorlu kara taşıt ve gemi ve deniz araçları dışındaki diğer tüm şikayetleri 

 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine 

 Yetki devri yapılan belediye başkanlıklarına bildirilir. 

 

2.4.2. Kaynakları 
 

Taşıtlarda gürültü kontrolü, kaynaklarının çokluğu ve yayılım yollarının çeşitliliği 

nedeniyle çözümü zor bir akustik problemdir. Hem ses hem de titreşimler taşıtın bütün 

gövdesi ve donanımları üzerinden yayılmaktadır. Dolayısıyla önce taşıttaki gürültü 

kaynaklarının belirlenmesi gerekmektedir. Taşıtlardaki başlıca gürültü kaynakları sekiz 

tanedir. 

 

 Motor gürültüsü 

Motor silindirindeki yanma olayı ani bir basınç darbesi yaratır. Bu darbe silindir 

duvarlarının ve motor kafesi aracılı ile motor yan duvarlarının titreşmesine sebep olur. Bu 

titreşimler havanın basınç salınımları yapmasına bir ses oluşmasına sebebiyet verir. Motor 

devir sayısının düşürülmesi, silindir sayısının artırılması ve motor gövdesinin 

kalınlaştırılması gibi önlemlerin gerçekleştirilmesi yakıt tüketimine, maliyete, performansa 

ve vergi oranlarına getireceği ek yükler nedeniyle üretici ve kullanıcılar tarafından tercih 

edilmeyen yöntemlerdir. Daha çok motordan yayılan gürültünün izolasyonu yoluna 

gidilmektedir. 

 

 Hava filtresi 

Hava emme ağzı, filtre haznesi boyun uzunluğu ve filtreye bağlantısı hava akış 

tekniğine uygun tasarlanmalıdır. Hava filtresi haznesi mümkün olduğunca büyük tutularak 

hava filtresi emme gürültüsü en aza indirilmelidir. 

 

 Fan gürültüsü 

Motor suyunun soğutulması amacıyla kullanılan fanın gürültüsünü azaltmak için 

pervane kanatlarının asimetrik tasarlanması ve iyi dengelenmesi gibi önlemler alınmalıdır. 

 

 Egzoz gürültüsü 

İyi tasarlanmamış bir egzoz sistemi özellikle düşük hızlarda en önemli gürültü 

kaynağıdır. Egzoz gürültüsünün araçlardan yayılan toplam gürültüye payı, araç ve kullanılan 

susturucu tipine bağlı olarak değişmekle beraber, düşük hızlarda %40 mertebelerinde olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle gürültüye duyarlı şehir merkezlerinde araçlar düşük 

hızla hareket ettiklerinden motorlu araçlardan yayılan gürültünün azaltılması için üzerinde 

çalışılması gereken önemli konulardan bir tanesi de egzoz sistemi olmaktadır. 

 

Egzoz sisteminin yapması gereken esas görevi, yanma sonrası oluşan gazları en az 

kayıpla atmosfere atmak, ikinci görevi ise motordan gelen gürültünün çevreye yayılmasını 

engellemektir. Söz konusu görevleri oluşturan bu iki olay birbirine zıt yönde etki eder. 

Gürültünün düşürülmesi demek gazın bir iş yapması demektir. 
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Bunun sonucu olarak basınç kaybı ortaya çıkar ki bu da motor performansında azalma 

demektir. Bu nedenle iyi bir egzoz tasarımında, gürültü azaltılması ile motor performansı ve 

yakıt ekonomisi arasında optimum bir noktayı bulmak gerekir. 

 

 Vites kutusu gürültüsü  
Vites kutusu gürültüsü takırtı ve uğultu şeklinde tanımlayabileceğimiz iki tipte olur. 

Bunlardan birincisi üzerinden güç aktarılmayan dişli gruplarının gürültüsüdür. Vites kutusu 

giriş devir sayısı düzgünsüzlüğü, dişli boşlukları, sürtünme kuvvetleri gibi nedenlere 

bağlıdır. Uğultu olarak algılanan ikinci ses ise güç aktaran dişlilerin neden olduğu gürültüdür 

ve seçilen vites kademesine bağlıdır. 

 

 Tekerlek asılış sistemi gürültüsü 

Yol bozukluklarının yutulması amacıyla tekerlekler taşıta oynak kollar ve  yaysönüm 

elemanlarıyla bağlanmıştır. Seyir stabilitesi açısından sert olması istenen bu elemanlar belirli 

bir gürültüye neden olmaktadır. 

 

 Seyir rüzgârı gürültüsü 

Rüzgâr gürültüsü de ancak yüksek hızlarda önemli olmaktadır. Taşıtın dış 

gövdesindeki hava akışı ve türbülanslardan oluşmaktadır. Taşıt aerodinamiği düzeldikçe 

seyir rüzgârı gürültüsü de azalmaktadır. Fakat bu gürültü çevresel etkilerden çok araç içini 

etkilemektedir. 

 

 Lastik gürültüsü 

Taşıtların şehir içindeki düşük hızda ve ivmeli hareketlerinde motor, aktarma organları 

ve egzoz sistemi gürültüleri en önemli gürültü kaynaklarını oluştururken, yüksek hızlı oto 

yollardaki trafikte lastik yol etkileşiminden kaynaklanan gürültü en yüksek gürültü 

emisyonunu oluşturmaktadır. Genel olarak, dizel motorlu büyük kamyonlar hariç tüm 

taşıtlarda 100 km/saat ve üzeri hızlarda lastik-yol gürültü en etkin kaynaktır. Modern küçük 

taşıtlar için bu değer 60 km/saat seviyesine kadar düşmektedir. Islak zeminde ise aynı lastik 

gürültüsü seviyesi daha düşük hızlarda oluşmaktadır. 

 

Lastik profilleri ile yol yüzeyinin çarpışmaları ve yol kaplamasının pürüzlülüğü, lastik 

profillerinin titreşmesine ve belli bir gürültü oluşmasına neden olur. Lastik yanaklarının 

titreşimleri, lastik-yol gürültüsünün ana kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

 

Tekerleğe uygulanan tahrik ve fren momentleri, temas yüzeyinde kayma oluşmasına 

neden olmaktadır. Bu durumda lastik-yol gürültüsü de büyük ölçüde artmaktadır. 

Yüzey pürüzlülüğü ve gözeneklilik, genel olarak lastik-yol gürültüsünün azalmasına 

neden olur. Lastik basıncının nominal değerlerinin üzerinde artması sert lastik etkisi yaratır 

ve özellikle yüksek frekanslı gürültü seviyesinin artmasına neden olur. 

 

2.4.3. Otoyoldan Gelen Gürültünün Kontrol Metotları 
 

Susturucu  ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtının trafiğe 

çıkmasına izin verilmemesi, motorlu taşıtların üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran 

başka bir cihazın gereksiz yere kullanılmaması, radyo- televizyon- müzik seti ve her türlü 
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müzik aletlerinin kişileri rahatsız edecek şekilde toplu taşıma araçlarında kullanılmaması 

sağlanarak oto yollarda gürültü kontrolleri yapılmaktadır. Uymayan sürücülere cezai işlemler 

uygulanarak sürücüler caydırılmaya çalışılmaktadır. 

 

2.5. İnşaat Gürültü Kontrolü 
 

İnşaat alanında çalışma başladığı andan itibaren gürültü etkin bir şekilde kontrol altına 

alınmalıdır. Bu dört aşamalı bir süreç olarak değerlendirilebilir: 

 

 1. Aşama; değerlendir-gürültünün neden olduğu risklerin uzman kişi tarafından 

değerlendirilmesi, 

 

 2. Aşama; ortadan kaldır (tasfiye et) – gürültü kaynaklarının inşaat alanından 

uzaklaştırılması, 

 

 3. Aşama; kontrol et – maruziyeti engellemek için önlemlerin alınması (Kişisel 

koruyucu kullanımı son çare olarak ele alınmalıdır.), 

 

 4. Aşama; gözden geçir – çalışmada bir değişikliğin olup olmadığını görmek 

için kontrol edilmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda önlemlerin tekrar 

gözden geçilmesi. 

 

Bu aşamaları daha detaylandıracak olursak; 

 

 1. Aşama; Değerlendirme 

 Çalışanların gürültü maruziyeti; 

o Maruziyet düzeyi, türü ve süresi (kısa aralıklı gürültü ve darbe 

gürültüsü dahil) ve kişinin belirli bir risk grubuna dahil olup 

olmadığını, 

o Gürültü ile titreşimin ve gürültü ile ototoksik maddelerin (kulak 

için zararlı olabilecek maddeler) etkileşiminden kaynaklanan 

muhtemel etkilerini, 

o Çalışanların uyarı sinyallerini ve alarmları duymamalarından 

kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerini, 

o Maruziyet süresinin uzamasını dikkate alarak değerlendirilmelidir. 

 

 Teknik bilgi ve araçlar; 

o İş araçlarını (ekipmanlarını) üreten firmalar tarafından sağlanan 

gürültü emisyon bilgisi 

o Gürültü emisyonunu azaltmak için tasarlanmış alternatif iş araçları 

o Sağlık gözetimi ile ilgili bilgiler 

o Uygun kulak koruyucuları 
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 2. Aşama; Gürültünün ortadan kaldırılması  

 Mümkün olan yerlerde gürültü tamamen ortadan kaldırılmalı, tamamen 

ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise kontrol edilmelidir. 

 

 3. Aşama; Kontrol  

 Teknik ve organizasyon ile ilgili önlemler alarak işçileri gürültüden 

korumak için üç aşama vardır: 

o Gürültünün kaynağında kontrol edilmesi 

o İş organizasyonunu da içeren ortak önlemler 

o Kulak koruyucuları 

o Gürültünün kaynağındaki kontrolü 

 

Bu kontroller;  

 Düşük gürültü emisyonlu makinelerin kullanımını, 

 Metalin metale çarpmasını önlemeyi, 

 Gürültüyü azaltmak için ses emici malzemelerin kullanılması veya titreşimli 

parçaların izolasyonunu, 

 Önleyici bakımların yapılmasını (Parçalar yıprandığında gürültü düzeyi 

değişebilir.) 

içermektedir. 

 

2.6. Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 19.04.2006 

tarihinde yapılan değişiklerle 26144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükûnunu gürültü ile 

bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, çevresel gürültüye maruz kalmanın etkileriyle 

mücadele etmeye yönelik esas ve kriterleri belirlemek ve bu kriterlerin gürültü kaynakları 

bazında uygulanması için;  

a) Değerlendirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan gürültü haritaları ve akustik 

raporlar ile çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin belirlenmesi, 

b) Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

c) Gürültü haritaları ve akustik rapor sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel 

gürültüye maruz kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının 

mümkün olduğu ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü 

önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması, 

d) Gürültü haritası ve akustik rapor hazırlanması zorunlu olmayan diğer gürültü 

kaynaklarından yayılan çevresel gürültüyü azaltmaya yönelik kontrol tedbirlerinin alınması 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik; inşa edilmiş ve edilecek alanlarda, parklarda veya 

yerleşim alanları içindeki diğer sakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda (hastane, 

okul ve benzeri) ve diğer gürültülü yoğun bina ve alanlarda insanların maruz kaldıkları 

çevresel gürültüler ile titreşimin yapılarda oluşturduğu hasarlara ilişkin esas ve kriterleri 

kapsamaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Gürültü kontrolünün sağlanması için uygulanması gereken yöntemlerle ilgili bir pano 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gürültü kontrolüne karşı alınması 

gereken önlemleri araştırınız. 

 İnternet, yerel gazete, dergi ve 

broşürlerden vb. kaynaklardan yardım 

alabilirsiniz. 

 Sanayide gürültü kontrolü için 

yapılması gereken uygulamaları 

araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki sanayi 

tesislerini ziyaret edebilirsiniz. 

 Bu sanayi tesislerinde alınan 

uygulamaları izin alarak 

fotoğraflayabilirsiniz 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz. 

 Trafikte gürültü kontrolü için yapılması 

gereken uygulamaları araştırınız. 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz. 

 İnşaat alanlarında  gürültü kontrolü için 

yapılması gereken uygulamaları 

araştırınız. 

 Kaynak kitaplardan ve internetten 

araştırma yapabilirsiniz. 

 Topladığınız bilgileri bir araya getirerek 

panoyu hazırlayınız. 

 Panodaki resim içeriklerinin metin 

içeriklerini desteklemesine özen 

gösteriniz. 

 Hazırladığınız panoyu arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 Arkadaşlarınızın fikir ve düşüncelerini 

dikkate alabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Çalışmanız için gerekli materyalleri hazırladınız mı?   

3. Gürültü kontrolüne karşı alınması gereken önlemleri dikkate 

aldınız mı? 
  

4. Gürültü kontrolünü dikkate alarak hazırlayacağınız kart sayısını 

belirlediniz mi? 
  

5. Belirlediğiniz ölçüde yeterli sayıda kart hazırladınız mı?   

6. Kartlara gürültü çeşitlerinin gürültü kontrol yöntemlerini 

yazdınız mı? 
  

7. Hazırladığınız eşleştirme kartlarını kullanarak uygulama 

yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Gürültü ölçmek için kullanılan aletlere genel 

olarak…………………………denilmektedir. 

 

2. Genellikle katı ortamda yayılan ve dokunma duyusu ile hissedilen düşük frekanslı ve 

yüksek genlikli mekanik titreşimlere…………………………..denir. 

 

3. Gürültü kontrolü……………………………, …………………………ve 

………………………….olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır. 

 

4. Binaların duvar özellikleri,çift cam gibi teknik özellikler gürültüyü en 

az…………………….azaltmaktadır. 

 

5. Otomobillerde üst gürültü seviyesi …………………………dır. 

 

6. Vagonların içinde üst gürültü seviyesi……………………..dır. 

 

7. Gürültü kaynaklarının denetiminden ……………………………………sorumludur. 

 

8. Gemi ve deniz araçlarıyla ilgili 

şikayetler……………………………………iletilmektedir. 

 

9. İnşaat gürültü kontrolünde ilk aşama……………………..dir. 

 

10. Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan gürültünün denetimi ve kontrolü 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları içinde 

……………………….aittir. 

 
 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

 

 Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Endüstriyel alanlarda gürültü sınır değerleri gündüz…………akşam 

………………gece ise ……………………dan yüksek olmamalıdır. 

 

2. Uzun süreli yüksek seviyede gürültüye maruz kalan işçilerde tedavisi mümkün 

olmayan ……………………………..meydana gelir. 

 

3. ……………………sanayi toplumlarının en önemli sağlık risklerinden biridir. 

 

4. Belediye sınırı ve mücavir alan dışında kara yollarının gürültü haritasının 

hazırlanmasından …………………………………………sorumludur. 

 

5. Duyma sınırı eşiği ………………………..olup………………………….ise ağrı 

eşiğidir.           

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yol kenarlarına konulan perdeler ve engeller ile gürültü azaltılması mümkün 

olmamaktadır. 

 

2. (   ) Vibrasyonun sinirsel ve kas iskelet sistemine olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

 

3. (   ) Gürültü insan sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte iş verimine etkisi 

gözlemlenmemiştir. 

 

4. (   ) Tekerleğe uygulanan tahrik ve fren mometleri temas yüzeyinde kayma oluşmasına 

neden olmaktadır. 

 

5. (   ) Gürültüye maruz kalan kişiler üzerinde uygulanabilecek koruyucu tedbirlerden 

biri de kişisel kulak koruyucuları kullanmaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 çevresel gürültü 

2 85 veya 90 dBA 

3 dBA 

4 toplum sağlığı ve çevre 

5 belediye 

6 
Kara Yolları Genel 

Müdürlüğü 

7 60 dBA, 55 dBA, 50 dBA 

8 ANMS 

9 mesleki sağırlık 

10 4 Haziran 2010 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 sonometre 

2 vibrasyon 

3 Kaynak/alıcıda/çevrede 

4 30 dBA 

5 75 dBA 

6 70 dBA 

7 

Çevre ve Orman 

Bakanlığı merkez ve 

taşra teşkilatı 

8 

Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Bot 

Komutanlıklarına 

9 Değerlendirme 

10 Trafik polisi 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI  
 

 

1 70 dBA/65 dBA 

2 Mesleki sağırlık 

3 Endüstriyel gürültü 

4 
Kara yolları genel 

müdürlüğü 

5 0  dBA-120-130 dBA 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 



 

 36 

KAYNAKÇA 
 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği 

  Gürültü Kontrol Yönetmeliği,1986. 

 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Sağlıklı Kentlerle ve Yapılarla ilgili 

Türkiye ‘nin  Gürültü Politikası. 

KAYNAKÇA 


