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gürültünün özellikleri ve gürültünün atmosferde yayılması
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
“Bir gün gelecek insanlar, kolera ve veba gibi gürültüye karĢı da amansız bir mücadele
verecekler.” ( Dr. Robert Koch -1910)
Sanayinin hızla geliĢmesi, çok çeĢitli teknolojik ürünlerin yaĢamımıza girmesi
sonucunda cereyan eden teknolojik süreçlerle aĢırı nüfus artıĢı ve yaĢam düzeyinin
yükselmesi gibi sosyal değiĢimler, gürültü kirlenmesinin, önemli ekolojik sorunlar arasına
girmesine neden olmuĢtur. Özellikle 1960‟lı yıllardan sonra kara ve hava ulaĢım araçlarının
sayısında hızla artıĢ olmuĢ, bu geliĢme gürültü düzeyinin, canlıların sağlığını olumsuz yönde
etkileyecek derecede yükselmesine neden olmuĢtur. Robert Koch, geçtiğimiz yüzyılda bu
tehlikeyi sezmiĢ ve tüm insanlığın bu sorunla karĢı karĢıya kalacağını yaklaĢık 100 yıl önce
bildirmiĢtir.
Bu sorunun çözümü için birçok ülkede oldukça erken denilebilecek bir zamanda
çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. Ülkemizde ise; 1986 yılında „Gürültü Kontrol Yürütmeliği‟
çıkartılarak bu konuda gerekli önlemler alınmaya baĢlanmıĢtır.
Gürültü rahatsız eden ve sağlığı etkileyen ses biçimidir. Bu modül ile gürültünün
fiziksel özelliklerini, gürültünün atmosferde yayılmasına etki eden etmenleri ve gürültü
kirliliğine karĢı alınması gereken önlemleri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında gürültünün fiziksel özelliklerini ve kaynak tiplerini doğru araĢtırabileceksiniz.
ARAġTIRMA

ARAġTIRMA


Gürültünün özellikleri ile ilgili ön araĢtırma yapınız.



Çevrenizdeki insanların gürültünün özellikleri hakkında neler bildiklerini
öğrenerek kısa notlar alınız.



Çevrenizdeki yerel yönetimlerin gürültünün önlenmesi ile ilgili yaptıkları
çalıĢmaları araĢtırınız.



Hazırladığınız çalıĢmaları sınıf ortamında paylaĢınız.

1. GÜRÜLTÜNÜN ÖZELLĠKLERĠ
Ġnsan çevresini ciddi bir Ģekilde tehdit eden önemli bir problemde „gürültü‟dür.
Gürültüyü, arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması Ģeklinde ele almak uygundur.
Son zamanlarda iĢ yerlerindeki makineleĢme, otoyolların yaygınlaĢması ve trafik
yükünün artması hava yolu taĢımacılığının yaygınlaĢtırılması gürültüyü çevre kirlenmesi ve
korunması ile ilgili önemli bir problem haline getirmiĢtir. Bu sebep ile toplumda gürültü
seviyesini belirli düzeyde tutmak, gürültüyü kaynağında azaltmak üzere kanuni ve idari
düzenlemelere geçilmiĢtir.
Çevremizdeki ses tipleri kuĢ cıvıltısından jet gürültülerine kadar çok değiĢiktir.
Gürültü genelde istenmeyen veya tahammül edilemeyen seslerdir. Gürültünün esasını ses
teĢkil ettiğinden ses hakkında kısaca bilgi sahibi olmak gerekir. Gürültü ölçümlerinin gayesi
mevcut gürültünün daha önce belirlenmiĢ kriterlerle mukayese edilerek kabul edilebilirliği
hakkında bir karara varılmasının temin edilmesidir.

1.1. Gürültünün Fiziksel Özellikleri
Gürültünün „arzu edilmeyen sesler‟ Ģeklinde ifade edildiği daha önce belirtilmiĢti. Ses
ise moleküllerin mekanik titreĢimi sonucu meydana gelir ve dalga hareketi ile atmosfere
yayılır.
Gürültü; insanların iĢitme sağlığını ve psikolojik dengelerini bozabilen, iĢ
performansını azaltan, çevrenin hoĢluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiĢtiren bir
kirlilik türüdür.

2

Resim 1. 1: Gürültünün olumsuz etkileri

1.1.1.TitreĢim ve Dalga
Herhangi bir madde hareket eder veya titreĢirse sahip olduğu enerjinin küçük bir
parçası ortama ses Ģeklinde yayılarak kaybolur. Partiküller denge durumunun sadece sonsuz
küçük mesafede, resimde gösterildiği gibi, ses dalgalarının yayılma yönünde titreĢirler.

ġekil 1. 1: Tek bir devir esnasında bir parçacığın hareketi

ġekil 1. 2: Ses dalgası

ArdıĢık partiküller arasında transfer edilecek olan hareket için geçen zaman
dolayısıyla titreĢimin yayılma hızı, ortamın elastisitesine bağlı olarak aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilir.
V=k √E/ p
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Burada k bir sabit, E ortamın elastisite modülü ve p ortamın yoğunluğudur.20°C
sıcaklık ve normal Ģartlar altında, sesin atmosferdeki yayılma hızı 344 m/sn`dir. Atmosferde
ses hızının sabit olması halinde dalga boyu iki ardıĢık sıkıĢma veya gevĢeme arasındaki
zaman olarak tariflenebilir. Bu sıkıĢıp gevĢemelerin birim zamandaki sayısı titreĢimin
frekansını meydana getirir.
Buna göre dalga boyu,

λ= v.T=

v
—
f

Ģeklinde ifade edilir. Burada; λ dalga boyu, T ardıĢık iki sıkıĢma arasındaki zaman, v
sesin havadaki yayılma hızı, f titreĢimin frekansıdır.Normal Ģartlardaki ses hızı için dalga
boyu ile frekansı arasındaki nomogram resimde gösterilmiĢtir.

ġekil 1. 3: Normal Ģartlarda dalga boyu frekans değerleri

1.1.2. Sesin Kuvveti Enerji Yoğunluğu ve ġiddeti
Her gürültü kaynağının bir karakteristik ses kuvveti vardır. Bu ses basıncı kaynağının
fiziksel özellikleri yanında maruz kalanların mesafesi, sıcaklık, hız gradyanı gibi diğer çevre
Ģartlarına bağlıdır. Bunun içinde gürültülerin mukayese ve sıralamasında çok kullanılan
mutlak bir ölçüdür. Ortamın birim hacminin ihtiva ettiği akustik enerji herhangi bir gürültü
ortamının temel parametresidir. Enerji yoğunluğu ses basıncına bağlı olarak,
P2

D=

—
PV2

denklemi ile ifade edilir. D enerji yoğunluğu, P ses basıncıdır. Diğer parametreler
daha önce tariflendiği gibidir.
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ġiddet, sesin yayıldığı ortamın birim alanından, dalga yayılma yönüne dik doğrultuda
birim zamanda geçen akustik enerji olarak tariflenir. ÇeĢitli akustik ortamlar için farklı
değerler alır. Ses dalgalarının sadece kaynak doğrultusundan geldiği serbest bir ortam için;
P2

I=

—
PV

Ģeklindeki simgesel ifade kullanılır. I sesin Ģiddetini ifade eder.
Ses kaynakları titreĢerek ses meydana getirir. TitreĢim, bir cismin ileri geri gidip
gelme hareketidir. Ses veren her Ģey titreĢir. TitreĢen cisimler ses oluĢturur. Ses veren
cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını
iletebilir. Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir. Ses madde değil, enerjidir.
Ses dalgaları titreĢim kaynağından enerji taĢırlar. Bu enerji, çeĢitli ortamlar tarafından
iletilir. Bu esnada ortam yer değiĢtirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir. Su
yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. Su dalgalarını gördüğümüz
hâlde, ses dalgalarını göremeyiz. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin
titreĢmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile
kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir. Yani ses boĢlukta
yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır. Sesin yayılma hızı bazı etkenlere
bağlı olarak değiĢir. Bunlar;






Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdı: Sesin 0ºC de havada yayılma
hızı 331m/s olduğu halde 20ºC de 344 m/s „dir. Sıcaklık arttıkça sesin o
ortamdaki yayılma hızı da artar.
Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır: Ses katı maddelerde en hızlı, gaz
maddelerde ise en yavaĢtır.
Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır: Ortamın yoğunluğu
arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Ses oluĢtuğu ortamlarda dalgalar halinde
yayılır. TitreĢen her madde ses oluĢturur. Fakat bu oluĢan ses dalgaları aynı
değildir. Ses dalgalarının bazı özellikleri vardır. Bunlardan biri genliktir. Bir
dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki mesafenin yarısına genlik denir. Bir
çukur ve bir de tepeden oluĢan (bir dalga boyu) dalgaya da periyot denir.

Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yansıyıp geri dönmesi olayına yankı denir.
Bir engele ses dalgalarını gönderip engelden yansıyan sesin, tekrar geri dönmesi arasında
geçen süreden engelin uzaklığı tespit edilir. Gemilerde deniz derinliğinin saptanması, balık
sürülerinin izlenmesi, batık gemilerin yerinin saptanması için sonar cihazları kullanılır.
Sonar cihazları suyun sesi iletmesi sayesinde çalıĢır.
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Yankı olayının gerçekleĢmesi için gerekli en küçük uzaklık 20 ºC de yaklaĢık 17
metredir. Engelle aradaki uzaklık 17 metreden küçük ise, yansıyıp geri dönen ses dalgaları
ayırt edilemez. Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları çevredeki bazı ses kaynaklarını
etkileyerek titreĢtirebilir. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreĢtirildiğinde, diğer ses
kaynağının etki ile titreĢmesi olayına rezonans denir.
Bir sesi, baĢka bir sesten ayıran özellikler vardır. Sesin özellikleri Ģunlardır:




Sesin ġiddeti: Sesin uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğidir. Uzaktaki
birine sesimizi duyurabilmemiz sesin Ģiddetine bağlıdır. Ses dalgalarında genlik
ne kadar büyük olursa sesin Ģiddeti de o kadar büyük olur. Ses Ģiddetine gürlük
de denir. Ses Ģiddeti birimi desibeldir (dB). Yani sesin bir dalga boyundaki
gücüdür.
Sesin Yüksekliği: Ġnce sesi kalın sesten ayıran özelliktir. Bir sesin ince veya
kalın olması, o ses kaynağının titreĢim sayısına bağlıdır. Bir ses kaynağının bir
saniyedeki titreĢim sayısına frekans denir. Frekans birimi hertz‟dir. Hz ile
gösterilir. Ses kaynakları çok hızlı titreĢirlerse ince (tiz), az titreĢirlerse kalın
(pes) ses verir. Yani frekansı büyük olan ses, frekansı küçük olan sesten daha
incedir. TitreĢen bir telin frekansı;





Telin boyuna (Telin boyu arttıkça frekansı küçülür, ses kalınlaĢır),
Telin gerginliğine (Telin gerginliği arttıkça frekans büyür, ses inceleĢir),
Telin kesitine (Tel kalınlaĢtıkça frekans küçülür, ses kalınlaĢır),
Telin cinsine bağlıdır.

Ġnsanların duyabileceği ve üretebileceği seslerin belli frekans değerleri vardır. Normal
bir insan kulağı 20 Hz ile 20000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. Frekansı 20000 Hz‟in
üstünde olan sese ultrasyon denir.


Sesin Tını: Her ses kaynağı kendine özgü ses çıkarır. Keman sesini
mandolinden, kaval sesini flütten ayıran özelliktir. Aynı yükseklikte ve aynı
Ģiddette baĢka baĢka müzik aletlerine ait sesleri kulağımız ayırt edebilir. ĠĢte
sesin bu özelliğine sesin tını adı verilir.

1.2. Kaynak Tipleri
Gürültü kaynakları fiziksel olarak 3 grupla ele alınabilir. Bunlar:




Düzlem kaynak
Nokta kaynak
Çizgi kaynaktır.

1.2.1. Düzlem Kaynak
Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları alansal kaynak olarak ele
alınmaktadır. Alıcı noktaya yakın olan bir eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.
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1.2.2. Nokta Kaynak
Gürültü kaynaklarının boyutları gürültüye maruz kalanlara olan mesafelerine nazaran
küçükse böyle kaynaklar nokta kaynak olarak düĢünülebilir. Sanayi kuruluĢlarının, hava
meydanlarının ve trafikte seyreden bir vasıtanın gürültüleri bu gruba dâhil edilebilir. Ġdeal bir
nokta kaynak aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. Nokta kaynakta meydana gelen ses enerjisi
bütün yönlerde eĢit olarak dağılır.

ġekil 1. 4: Bir nokta kaynaktan yayılan ses dalgaları

Kaynaktan uzaklaĢtıkça ses dalgalarının enerjisi daha geniĢ küre yüzeylerine yayılır.
ġayet ortamda enerjinin kaybolmadığı düĢünülürse, bütün enerji yarıçaplı küre kabuğuna
taĢınır. Böylece sesin Ģiddeti bu küre kabuğunun alanına bölünerek aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilir.
W
I=

—
4πr2
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ġekil 1. 5: Bir nokta kaynaktan yayılan ses

1.2.3. Çizgi Kaynak
Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile
oluĢan kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcının konumu, alıcı ile kaynak
arasındaki mesafe ve kaynak uzunluğuna bağlı olarak iĢlek bir yol, yan yana yer alan ve aynı
alıcıyı etkileyen çok sayıdaki eğlence yerleri bu gruba örnek verilebilir.

Resim1.2: ĠĢlek bir yol
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Çizgi kaynak türbülanslı bir akıĢkanı taĢıyan boru veya ara mesafeleri yakın bir dizi
nokta kaynağının tamamı olarak göz önüne alınabilir. Bu gruba otoyolları ve demiryolları ile
bir seri makinenin yan yana bulunduğu fabrikalarda dâhil edilebilir.
Sonsuz uzunlukta ve birim boydaki enerjisi sabit olan çizgi kaynağının belirli bir
parçası göz önüne alınacak olursa bir çizgi kaynağının ses dalgaları sadece bu çizgiye dik
istikamette yayılır. Çizgiden eĢit uzaklıkta bulunan herhangi iki nokta aynı dalga yüzeyi
üzerinde bulunur ve aynı özelliğe sahiptir. Burada dalgalar eksenleri çizgi kaynak olan aynı
merkezli silindirik yüzeyler meydana getirir. Kaynağın birim boyundan serbest bırakılan
enerji birim zamanda silindirik yüzeylerde aynı mesafeyi kat eder. Verilen bir yarıçap için
sesin Ģiddeti kaynağın bu kısmı tarafından neĢredilen enerjinin silindirik yüzeye bölünmesi
ile aĢağıdaki Ģekilde formüle edilerek ifade edilir.
W
I=

—
2r.1

Nokta ve çizgi Ģeklindeki kaynaklardan yayılan gürültülerin mesafe ile azalması
aĢağıdaki Ģekilde (ġekil 1. 6 ) gösterilmiĢtir. Mesafe iki misline çıktığı zaman gürültünün
Ģiddeti nokta kaynaklarda 6 dB (desibel), çizgi kaynaklarda 3 dB azalır.

ġekil 1. 6 : Farklı hızlara sahip tabakaların sınırında gürültü dalgalarının yayılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
“Gürültünün fiziksel özellikleri” hakkında bir araĢtırma yapınız. Yaptığınız araĢtırma
sonuçları ile tanıtım kitapçığı oluĢturunuz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Gürültünün fiziksel özellikleri
ile ilgili gerekli kaynaklardan
araĢtırma yapınız.

 Kaynak kitaplardan, internetten
 araĢtırma yapabilirsiniz.

 TitreĢim dalga, ses, sesin
Ģiddeti,sesin kuvveti ,sesin enerji
yoğunluğu ve kaynak tipleri ile
ilgili araĢtırma yapınız.

 Ġlgili yazılı ve görsel basından
yararlanabilirsiniz.

 TitreĢim dalga ,ses, sesin Ģiddeti,
sesin kuvveti, sesin enerji
yoğunluğu ve kaynak tipleri ile
ilgili resimler toplayınız.
 TitreĢim dalga,ses, sesin
Ģiddeti,sesin kuvveti ,sesin enerji
yoğunluğu ve kaynak tipleri ile
ilgili yapmıĢ olduğunuz
araĢtırmaları doküman hâline
getiriniz.

 Resimli dergi, broĢür, internet ve
 kitaplardan yararlanabilirsiniz.

 AraĢtırmalarınızı bilgi sayfası
 olarak düzenleyebilirsiniz.

 Kitapçığınız için gerekli olan
materyalleri hazırlayınız.










 Topladığınız bilgileri resimlerle
iliĢkilendiriniz.

 Resimlerin metin içeriğini
 desteklemesine dikkat edebilirsiniz.

 Hazırladığınız kitapçığı
 arkadaĢlarınızla inceleyiniz.

 ArkadaĢlarınızın fikirleri ve
 önerilerini dikkate alabilirsiniz.

Renkli karton ve kalemler
kullanabilirsiniz.
Hazırladığınız resimleri
kitapçığa yapıĢtırabilirsiniz.
Her resmin altına kısa bir metin
yazabilirsiniz.
Kitapçığın her sayfasına sayfa
numarasını yazabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütleri
1.

Uygun çalıĢma ortamı hazırladınız mı?

2.

ÇalıĢmanız için gerekli materyalleri hazırladınız mı?

3.

Gürültünün fiziksel özelliklerini araĢtırdınız mı?

4.

TitreĢim dalga, ses, sesin Ģiddeti, sesin kuvveti, sesin enerji
yoğunluğu ve kaynak tipleri ile ilgili özellikleri listelediniz
mi?

5.

OluĢturacağınız kartlar için ölçü belirlediniz mi?

6.

Gürültünün fiziksel özellikleri ve kaynak tiplerini dikkate
alarak hazırlayacağınız kart sayınızı belirlediniz mi?

7.

Belirlediğiniz ölçüde yeterli sayıda kart hazırladınız mı?

8.

Kartlara titreĢim dalga, ses, sesin Ģiddeti, sesin kuvveti, sesin
enerji yoğunluğunun özelliklerini yazdınız mı?

9.

Kartlara kaynak tipleri özelliklerini yazdınız mı?

10.
11.

Hazırladığınız eĢleĢtirme kartlarını kullanarak uygulama
yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Gürültü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılmasıdır.
( ) Gürültünün esasını ses teĢkil etmez.
( ) Ses moleküllerin mekanik titreĢimi sonucu meydana gelir.
( ) 20 °C sıcaklık ve normal Ģartlar altında, sesin atmosferdeki yayılma hızı 344
m/sn`dir.
( ) Her gürültü kaynağının bir karakteristik ses kuvveti yoktur.
( ) TitreĢim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir.
( ) Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları aynıdır.
( ) Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır.
( ) Ses boĢlukta yayılır.
( ) Ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması
gerekir.
( ) Sanayi kuruluĢlarının, hava meydanlarının ve trafikte seyreden bir vasıtanın
gürültüleri nokta kaynak tiplerine dâhil edilebilir.
( ) Nokta kaynakta meydana gelen ses enerjisi bütün yönlerde eĢit olarak dağılmaz.
( ) Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması
durumu ile oluĢan kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınır.
( ) Çizgi kaynak tipine otoyolları ve demiryolları ile bir seri makinenin yan yana
bulunduğu fabrikalarda dâhil edilir.
( ) Çizgi kaynağının ses dalgaları sadece bu çizgiye dik istikamette yayılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında çevrede oluĢan gürültü kaynaklarını yasal uygulamalar çerçevesinde
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Gürültünün atmosferde yayılması ile ilgili ön araĢtırma yapınız.



Bulunduğunuz yerdeki yerel yönetimlerin gürültü kirliliğine karĢı aldıkları
önlemleri araĢtırıp not ediniz.



Görsel ve yazılı kaynaklardan gürültü kirliliği ile ilgili araĢtırma yapınız.

2. GÜRÜLTÜNÜN ATMOSFERDE
YAYILMASI
Atmosferde yayılan gürültünün Ģiddetinin mesafe ile azaldığı daha önce belirtilmiĢtir.
Bunun yanında, hava ve sıcaklık gradyanları, çalkantı ve ortamın viskozitesi de gürültünün
yayılmasına ciddi bir Ģekilde tesir eder. Ortamın viskozitesi gürültünün frekansını azaltır ve
yayılma güzergâhını değiĢtirir. Gürültü kontrol ve ölçmeleri daha çok insanların yaĢadığı yer
yüzeyinde yapılmaktadır. Bunun için kaynakla gürültüye maruz kalanlar arasındaki engeller
dolayısıyla meydana gelen absorbsiyon ve yansımalar gürültü kontrolü bakımından önemli
bir yer tutar. Bunlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Resim 2. 1: Gürültü birçok hastalığa davetiye çıkarması
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2.1. Gürültünün Yayılmasına Etki Eden Etmenler
Gürültü dalgalar halinde yayılır. Gürültüyü oluĢturan ses dalgalarının yayılabilmesi
için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses
dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir. BoĢlukta,
maddesel ortam yani tanecikler olmadığı için ses kaynağının titreĢim sonucu yaydığı titreĢim
enerjisi taĢınamaz ve ses boĢlukta yayılmaz. Gürültünün yayılmasına etki eden etmenler
aĢağıda verilmiĢtir:

2.1.1. Rüzgârın Etkisi
Atmosfer doğal Ģartlar altında gerçek bir akıĢkan olduğundan, akıĢkanların bütün
özelliklerine sahiptir. Havanın viskoz bir ortam dolayısıyla yer yüzeyinde hava
moleküllerinin hareketi sıfırdır ve burada sınır tabakası teĢekkül eder. Bu kaynaktan
neĢredilen gürültü dalgaları belirli bir atmosfer tabakasına geldiğinde değiĢik yönlerde ve
değiĢik yüksekliklerde farklı hızlara sahip olabilir. Yeryüzündeki bir gözleyiciye göre
rüzgârın etkisi aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. Bu durumda rüzgârın yönüne göre, kaynağın
bir tarafında gürültünün Ģiddeti artarken diğer tarafından ölü bir bölge ortaya çıkmaktadır.

ġekil 2. 1: Sınır tabakasında gürültü dalgalarının kırılması
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2.1.2. Sıcaklığın Etkisi
Gürültü dalgalarının atmosferdeki hızı hava sıcaklığı ile artar. Hâlbuki atmosferdeki
hava sıcaklığı yükseklikte azalır. Yükselen gürültü dalgaları düĢük sıcaklıktaki bir atmosfer
tabakasına girerse yayılma hızını kaybeder ve ses dalgaları iki tabakanın sınırında kırılır.
Neticede rüzgârsız bir havada yer yüzeyinden yükselen gürültü dalgaları hız gradyanının
büyüklüğüne bağlı olarak bükülür ve kaynaktan belirli mesafelerde ölü noktalar oluĢmaya
baĢlar. Bununla beraber inversiyon tabakasının meydana geldiği hallerde atmosferde hava
sıcaklığı yükseklikle arttığından gürültünün yayılma hızı da yükseklikle artar ve ölü noktalar
meydana gelmez.

ġekil 2. 2: Sıcaklığın yükseklikle değiĢimi

ġekil 2. 3: Gürültünün normal ve inversiyon halindeki atmosferde yayılması
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2.1.3. Gürültünün Absorbsiyonu
Gürültünün yayıldığı ortamdaki maddeler gürültü meydana getiren ses dalgalarının
yansıması veya yutulması bakımından önem taĢır. Bazen yeryüzünde bulunan tabii engeller
(bitki örtüsü vs) önemli derecede gürültünün yayılmasını azaltır. Bu azaltma yüksek
frekanslı gürültü dalgalarında daha etkilidir. Aynı zamanda engellerin yüzeyde meydana
getirdikleri etkili pürüzlülükte önemlidir. Örneğin küçük çimenlerin meydana getirdiği
azaltma küçük olmakla beraber, yüksek çayırların veya mısır bitkilerinin tesiri gürültü
Ģiddetini 100 metrede 20 dB azaltacak kadar yüksektir.

Resim 2. 2: Absorbsiyon odaları kullanılmayan alanlarda oluĢturulması

Absorbsiyon odasının Ģekli sönüm etkisinde önemli rol oynar. Kullanılmayan hacimler
(örneğin Ģekilde verilen evde olduğu gibi) basit bir absorbsiyon odası olarak kullanılabilirler.
Ağaçlar mevcut yaprak ağırlıklarının 5-10 katına kadar toz tutabilirler. Ağaçlar
gürültüyü de önler. Ses engelleri yapay maddelerle sağlanabilirse de, bu malzemelerin
maliyetinin yüksek olması ve bitkilerin gürültüyü azaltmalarının yanı sıra psikolojik ve
estetik etkileri nedeniyle bitkisel materyal tercih edilmektedir. Özellikle kentler arası yolların
yerleĢim alanlarına yakın geçtiği yerlerde, bitkilerle „gürültü perdeleri‟ tesisi günümüzde
önem kazanmaktadır. GeniĢ yapraklı ve yer seviyesinden itibaren yapraklanma özelliğine
sahip ağaçlar gürültüyü yaklaĢık 12 dB kadar azaltabilmektedir. 20 m geniĢliğindeki
ağaçlandırma kuĢağının yol boyunca sesi azaltma etkisi de 3-4 dB.dir. Ses kaynağına bağlı
olarak bu değer yolda 4-5 dB‟e çıkabilmetedir.
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Resim 2. 3: Ağaçlar gürültüyü önler

2.3.4. Yansıma ve Absorbsiyon
Gürültü dalgaları bir yüzeye rastlandığında enerjinin bir kısmı geri döner bir kısmı
yüzey içine nüfuz eder bir kısmı da yüzey tarafından absorbe edilir. Bu parçaların büyüklüğü
yüzey tipine bağlıdır. Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalanlar arasında çeĢitli engellerin
bulunması, gürültünün ölçülmesini ve kontrolünü geçleĢtirir.

ġekil 2. 4: Yatay ve sert bir düzlemdeki gürültü dalgalarının yansıması

Absorbsiyonun ve nüfuziyetin küçük olduğu yüzeyler akustik bakımından sert
yüzeylerdir.
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Yüzeylerin ses dalgalarını absorbe etmesi etkili pürüzlülük porozite ve fleksibilite gibi
malzemenin çeĢitli özelliklerine bağlıdır. Yüzeylerin absorbe etme özelliği 0 ile 1 arasında
değiĢen absorbsiyon katsayısı ile ifade edilir. Absorblama özelliği fazla olan malzemeler
gürültü kontrolünde büyük ölçüde kullanılır.

2.2. Gürültü Kirliliğine Neden Olan Faktörler
SanayileĢme ve modern teknolojinin geliĢmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından
biri de gürültü kirliliğidir. Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam
ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir. Gürültü
kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Ses kirliliğini yaratan en önemli
etmenler:






SanayileĢme,
Plansız kentleĢme,
Hızlı nüfus artıĢı,
Ekonomik yetersizlikler,
Ġnsanlara, gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili
eğitimin verilmemiĢ olmasıdır.

2.2.1. Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliği
GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde artan nüfusa bağlı olarak taĢıt trafiğinde
meydana gelen yoğunluk sosyal açıdan bir geliĢme sağlasa da, toplum ve çevre üzerindeki
olumsuz etkileri ekolojik olarak çoktur. Karayolu, insan-çevre iliĢkilerinde en önemli
mühendislik yapıları arasında yer almaktadır. YerleĢim alanlarını birbirine bağlayan
karayolları sosyal, ekonomik, kültürel hayat da önemli bir role sahiptir.
Trafiğin neden olduğu olumsuz çevresel etkilerin en önemlileri gürültü ve hava
kirliliğidir. Trafik gürültüsü; motor gücü, hız, hareket eden araçların türü, yolların
yamaçlarında ve kaldırım özelliklerine göre değiĢir. Tüm bu nedenlerden kaynaklanan insan
hayatı ile iç içe olan trafik gürültüsü çevre ve insan sağlığı açısından önemli etkiler yaratır.
Benzinli ve dizel ile çalıĢan motorlu araçların egzoz gazları hava kirliliğine neden olan
kaynaklar arasında en önemli olanlarıdır. Bu serbest emisyonlar, çevre kalitesini düĢürerek
yaĢam organlarının sağlık nedeniyle tehlikeye koyar. Ayrıca, yoğun trafiğin yol açtığı bir
baĢka faktör ise psikolojik olarak olumsuz bir etki yaratmak ve fizyolojik görüntü kirliliği
oluĢturmaktır.

18

Karayolunda seyreden araçların oluĢturacağı trafik yoğunluğu nedeniyle oluĢabilecek
baĢlıca ölümsüz etkilerden birisi de gürültü kirliliğidir. Trafik kaynaklı gürültü genellikle
araçların motorlarından, egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanır. Trafik gürültüsü, yola
olan uzaklığa, kullanılan araçların hızına ve cinsine, yolun yarmada veya dolguda olmasına,
yolun kaplamasına, eğimlerin dikliğine ve yol boyunda bulunan bitki örtüsüne bağlı olarak
değiĢim göstermektedir. Gürültüyü etkileyen faktörlerin baĢında yer alan yol ile alıcı
arasındaki uzaklık, gürültünün hissedilebilirliği ve etkilerinin az ya da çok olması açısından
etkilidir. Önemli ölçüde gürültü azalması sağlamak amacıyla yol ile alıcı arasındaki
uzaklığın 30-40 m olması öngörülmektedir. Genel olarak da yol ile alıcı arasındaki
mesafenin 2 kat arttırılmasının gürültü düzeyinde uzaklığa bağlı olarak 3 dBA azalma
sağlayacağını söyleyebiliriz. Gürültünün alıcıda rahatsızlık düzeyini etkileyen faktörlerden
önemli biri olan taĢıt hızı arttıkça sebep olduğu gürültü de artmaktadır. YaklaĢık olarak
çevresindeki arazi ile aynı kotta olan bir yoldan 30,5 m mesafede 32 km / sa hızla seyreden
bir araç 50 dBA gürültü yaratırken, 64 km/s hıza sahip bir araç 58 dBA gürültü
yaratmaktadır. TaĢıt hızıyla birlikte artan trafik hacmi de alıcıda hissedilen gürültüyü
arttırmaktadır. TaĢıt hızı ve sayısı gibi etkilerin yanında yolun alçakta veya yüksekte olması
da gürültü düzeyini etkilemektedir. Çevresindeki araziye göre aĢağıda bulunan bir yoldan ne
kadar uzaklaĢılırsa gürültü de o derece azalır. Yolun yarma ile geçilen kesimleri ile zemin
seviyesinde geçilen kesimleri karĢılaĢtırıldığında gürültü seviyesinin 50-10 dBA arasında
azaldığı gözlenir. Dolgu ile geçilen kesimlerde ĠMKB dolgu seviyesinin gürültüyü azaltma
da etkili olması Click 2,5 metreden daha yüksek olması gerekmektedir. Yolun düzgün bir
örtme tabakası ile kaplı olduğu yüzeylerde, normal asfalt veya beton yüzeye göre gürültü
daha az olmaktadır. Yol eğiminin dikliği de özellikle ağır taĢıtların dik eğimleri çıkarken
yaratacakları gürültünün artması nedeniyle önem kazanmaktadır.

Resim 2. 4: Yoğun trafiğin gürültü oluĢumuna etkisi

2.2.2. ÇalıĢma Ortamındaki Gürültü Kirliliği
YaĢadığımız dünyada belki gürültüsüz bir ortamda yaĢamak, gürültüyü yok etmek
hemen hemen olanaksız olabilir, ancak gürültünün insan ve çevre sağlığı üzerindeki
etkilerini kontrol altına alıp, en aza indirmek mümkündür. Gürültü kontrol altına alınmalıdır.
Çünkü belli bir Ģiddetin üzerindeki gürültü, iç kulağa zarar vermekte, otonom sinir sistemi ve
hormonlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, dikkati, algıyı, konsantrasyonu ve belleği
olumsuz yönde etkileyebilmekte, uykusuzluk ve yorgunluk Ģikâyetlerine neden
olabilmektedir.
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ġikâyet ettiğimiz gürültüler durağan, dalgalanmalar Ģeklinde, kesikli ya da patlamalar
tarzında olabilir. KiĢi, belli bir Ģiddetin üzerindeki gürültüye, belli bir süre maruz kaldığı
zaman, iç kulakta meydana gelen hasar, iĢitme kaybı Ģeklinde ortaya çıkar. ĠĢitme kayıpları
gürültünün tipine ve gürültüye maruz kalınan süreye bağlı olarak, birkaç dakika, birkaç saat
ya da birkaç gün süren geçici iĢitme kayıpları olabileceği gibi, kiĢinin yaĢamı boyunca
sürecek kalıcı türde iĢitme kaybına da sebep olabilir.
AraĢtırmalar, geçici iĢitme kayıplarında gürültünün kesilmesinden iki dakika kadar
sonra 25 dB ya da daha az iĢitme kaybının ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca günde 8
saat, haftada 5 gün bir bağırma sesinden daha yüksek Ģiddette olmayan durağan gürültüye
yıllarca maruz kalan kiĢilerde ise kalıcı iĢitme kayıpları olabileceği tespit edilmiĢtir. Ancak
araĢtırmalar bu tür kayıplarla, ani patlamalar tarzındaki gürültüye maruz kalma sonucu
ortaya çıkan iĢitme kayıplarının benzer özellikler taĢıdığını göstermektedir.
Gürültünün iç kulakta yarattığı değiĢiklikler kalıcı iĢitme kayıplarına yol açabilir. Ġç
kulak, hem iĢitme organı kokleayi hem de denge organı vestibulu içerir. Koklea periferal
iĢitmenin son organıdır ve iĢitmenin temel taĢları olan tüy hücrelerini korti organı adı verilen
bir yapı içinde muhafaza eder. Ses uyaranına cevaben, bu tüy hücrelerinde meydana gelen
dalgalanmalar, bu hücrelerle iliĢkili olan iĢitme sinirinin lifleri tarafından alınarak merkeze
yani beyne iletilir. Gürültünün iç kulaktaki etkileri de bu tüy hücrelerinin harabiyeti Ģeklinde
ortaya çıkar. Akustik travma çok yüksek Ģiddetteki ani patlama tarzındaki gürültüye maruz
kalma sonucu ortaya çıkmaktadır. Akustik travmada ses Ģiddeti iç kulaktaki yapıların
mekanik sinirlerini zorlamada ve hatta korti organı yırtılarak kokleadan ayrılabilmektedir.
Çok yüksek Ģiddetteki ani gürültüye maruz kalan bu kiĢilerde kulak zarı ve orta kulak
kemikçikleri de hasar görebilmektedir. Ġç kulaktaki fizyolojik harabiyetin davranıĢtaki ilk ve
en belirgin etkisi iĢitme eğrisinde daha tiz, ince seslerin yer aldığı ve özellikle 4000 Hz
içeren yüksek frekanslarda elde edilen eĢik düĢmesi, iĢitme kaybıdır. Gürültüye maruz kalma
süresi uzadıkça bu kayıp konuĢma seslerinin %80′nini içeren frekansları (3000, 2000, 1000
ve hatta 500 Hz) da etkileyebilmektedir. Dolayısıyla gürültüye maruz kalmanın süresi
uzadıkça, iç kulaktaki harabiyetin iĢitme üzerindeki etkileri de iletiĢimi etkileyecek düzeye
ulaĢmaktadır. Gürültüye bağlı olarak ortaya çıkan iĢitme kayıplarının en önemli belirtisi, geri
plan gürültüsü olan ortamlarda kiĢinin konuĢmaları anlamada yaĢadığı güçlüktür. Oysa
normal iĢiten kulaklarda geri plan gürültüsü konuĢma sinyali ile aynı Ģiddette olduğunda bile
benzer güçlükler yaĢanmaz.
Gürültüye bağlı olarak ortaya çıkan iĢitme kayıplarının neden olduğu diğer
problemlere saatin tik takları, yan odada çalan telefonun sesi, bazı kapı zilleri gibi seslerin
duyulamamasını, özellikle arkası dönük ve uzakta konuĢan kiĢilerin söylediklerinin
anlaĢılamamasını örnek verebiliriz.
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Gürültü ve etkileri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamak gürültünün olumsuz
etkilerinden kaçınmayı da güçleĢtirir. Ayrıca bu tür gürültülü yerlere kiĢiler bir iĢitme
taramasından geçirilmeden alındıklarında (veri eksikliği nedeni ile) ortaya çıkabilecek iĢitme
kayıplarının nedenini sadece gürültüye bağlamak da sağlıklı olmaz. Bu tür iĢitme kayıplarını
ilk ortaya çıktığı zaman fark etmek çok zordur. Bu nedenle özellikle gürültülü iĢlerde
çalıĢanların periyodik iĢitme testlerinin yapılması ve koruma tekniklerinin kullanılmasının
sağlanması çok önemlidir. Bu durumda öncelikle koruma ve önleme çalıĢmalarının gündeme
getirilmesi gereklidir. Gürültülü iĢ yerlerinde çalıĢanların trafikte emniyet kemerine, özel
yaĢamlarında AIDS tehlikesine “bize bir Ģey olmaz” mantığı ile omuz silkenlerin düĢtüğü
yanılgıya düĢmemeleri için eğitilmeleri ve koruyucu kullanmaya (gerekirse) zorlanmaları
çok önemlidir.
Gürültülü iĢyerlerinde koruma programlarına gereksinim Ģu durumlarda ortaya çıkar.
Gürültülü bir iĢyerinde iletiĢimde güçlük yaĢanıyorsa, çalıĢanlar mesai saati sonunda kulak
çınlamasından, baĢ ağrılarından Ģikâyet ediyorlarsa ve konuĢma seslerinin kalitesinde
farklılıklar algılıyorlarsa ve en önemlisi iĢyerindeki gürültü Ģiddeti uluslararası standart olan
85 dBA değerinin üzerinde ise koruma programlarının devreye girmesi gerekir. Bu
iĢyerlerinde gürültü ölçümü Sound Level Metre dediğimiz Ses Seviyesi Ölçüm araçları ile
yapılır. Ancak Ortam gürültüsünün kiĢi üzerindeki etkilerini ölçmek için kiĢisel gürültü
dosimetresi kullanmak en yararlı yöntemdir. Bu tür iĢyerlerinde kullanılacak programlar,
mutlaka gürültüye maruz kalma süresinin azaltılmasını, gürültünün kontrolünü, iĢitmenin
değerlendirilmesini ve iĢveren ve çalıĢanların konu ile ilgili bilgilendirilmelerini içermelidir.
Gürültü kirliliğine maruz kalma süresi ortam gürültü Ģiddetinin uluslararası standardı
aĢtığı her 5 dB için çalıĢma süresinin yarıya indirilmesi, çalıĢma saatlerinin değiĢik olması ve
vardiya usulü çalıĢma ile yapılır. Örneğin uluslararası standart 80 dBA değerinde çalıĢma
süresi 7,5 saat olarak belirlenmiĢtir. Bu değer 85 dBA‟da 4 saat çalıĢma süresine, 90 dBA‟da
ise 2 saate indirilmelidir.
Gürültü kirliliği kontrolü ise, mekânda yapılacak değiĢiklikler ve kiĢinin uygulayacağı
koruma yöntemleri olarak iki Ģekilde yapılabilir. Mekânda yapılacak değiĢiklikler akustik
mühendisleri ile ortak çalıĢmayı gerektirmektedir. Gürültünün kaynağında azaltılması veya
kaynak ile alıcı arasına engelleyici bariyerlerin yerleĢtirilmesi ve aradaki mesafenin
uzatılması etkili yöntemler olabilir.
Gürültü kirliliğinin kontrolünde kiĢinin alabileceği önlemler, koruyucu kulak tıkacı ve
ear muff dediğimiz kulaklıkların kullanılması Ģeklinde olabilir. Kulak tıkaçları; küçük ve
kolay taĢınır olmaları, kullanımının kask kullanımını etkilememesi ve ucuz olması nedeniyle
tercih edilmelerine rağmen gürültüyü azaltma açısından çok da etkili değillerdir. Kulaklıklar
kullanım zorluğu yaratabilir ve daha pahalıdır ama daha iyi koruma sağlarlar. En etkili
koruma yöntemi de hem tıkacın hem de kulaklıkların beraber kullanıldığı durumlardır.
Gürültülü iĢyerlerinde eleman alınırken mutlaka iĢitme testlerinin yapılmasına özen
gösterilmelidir. Her yıl tekrarlanan iĢitme testlerinde 10 dB‟lik eĢik değiĢimleri önemli bir
bulgu olarak değerlendirilmeli ve hemen iĢitmenin korunması yöntemleri devreye
sokulmalıdır. Ayrıca iĢveren ve çalıĢanlar gürültü ve etkileri konularında
bilgilendirilmelidirler.
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Uzun süreli gürültülü yerlerde çalıĢmanın dikkat dağınıklığı sebebi ile iĢ kazalarına,
düĢünce bozukluğu ve hayali sesler iĢitme ile psikozlara ve depresyonlara sebep olduğu
tespit edilmiĢtir.

Resim 2. 5: ÇalıĢma ortamındaki gürültünün çalıĢma verimine olumsuz etkisi

2.2.3. Diğerleri (Eğlence Yerleri, Konutlar, Tren Yolu, Havaalanı vb.)
Gürültü probleminin tespitine yönelik olarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi
tarafından Ġstanbul genelinde 20 adet ''Gürültü Ölçüm ve Ġzleme Ġstasyonu'' kurulmuĢ olup,
bu istasyonlardan 24 saat gürültü ölçümü yapılmaktadır. Yapılan bir araĢtırmada bir eğlence
yerinden kaynaklanan gürültü seviyesinin 90-100 dBA arasında değiĢtiği, arka plan
gürültüsünün de 60-65 dBA belirlendiği kaydedilen açıklamada, eğlence yerinden
kaymaklanan gürültü ile arka plan gürültüsü arasındaki farkın 30-35 dBA olarak tespit
edildiği belirtilmiĢtir. Açıklamada, ''90-100 dBA arasında gerçekleĢen eğlence yerinden
kaynaklanan gürültüye elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler, matkap, çim biçme makinesi
gibi gürültü kaynakları örnek verilebilir'' denilmektedir. Ġstanbul kıyı Ģeridinde yaĢayan
halkın yüzde 87'sinin kıyıdaki eğlence yerlerinin çıkardığı gürültüden rahatsız olmakta,
yüzde 17'sinin gürültü kirliliği sebebiyle ruhsal problem yaĢadığı ifade edilmektedir.

Resim 2. 6: Eğlence yerlerinin gürültüsü
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Özellikle yaz sezonunda sokaklarda ve mahalle aralarında düğün, niĢan, eğlence,
kutlama gibi organizasyonlar düzenlenmekte, bu organizasyonlarda davul-zurna veya
elektronik olarak ses yükseltici kullanılarak müzik yayını yapılmakta, maytap, havai fiĢek
vb. patlayıcı maddeler kullanılarak kiĢilerin huzur ve sükûnu bozulmaktadır. Bu konuda
gerek Bakanlığa gerekse Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediye
baĢkanlıklarına çok sayıda Ģikâyet intikal etmektedir.
ġikâyetleri ortadan kaldırmak için, 2009 yılından baĢlamak üzere toplu merasimler
için bildirimde bulunulan ve bu merasimlerde ve merasimler dıĢında havai fiĢek atımlarına
izin veren, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığını da içine alan bir
çalıĢma baĢlatılmıĢtır.
Çok hassas kullanım alanları olarak değerlendirilen; konutlar, eğitim, kültür alanı ve
yapıları, sağlık tesisleri gibi kullanım alanlarında her ne ad altında olursa olsun düğün,
kutlama vb. gibi elektronik olarak ses yükseltici-davul- zurna, havai fiĢek vs. kullanılarak
yapılan açık hava aktivitelerine kesinlikle izin verilmemektedir.
Bu faaliyetlere ancak Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda
Yönetmelikte getirilen kriterlere uyulması Ģartıyla izin verilmesi hususlarını içerecek bir
talimat gönderilecek olup, bu talimat valiliklere, kaymakamlıklara, büyükĢehir belediye
baĢkanlıklarına, il ve ilçe belediye baĢkanlıklarına, kolluk kuvvetlerine, muhtarlıklara,
vatandaĢlara duyurulacak ve titizlikle uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması
sağlanacaktır.
Gürültülü yerlerde yaĢayanlar arasında,
düzensizlikler, ani öfkelenmelere sık rastlanmaktadır.

davranıĢ

bozuklukları,

Resim 2. 7: Sokak düğünlerinin gürültü kirliliğine etkisi
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duygusal

Gürültü, kiĢiler arasındaki karĢılıklı konuĢmayı etkilemekte, iletiĢimi azaltmaktadır.
Ayrıca gürültü okuyup anlamayı güçleĢtirmekte; ülser denen müzmin hastalığın devamlı
gürültülü yerlerde yaĢayan ve çalıĢanlarda, beĢ kat daha fazla görülmesine sebep olmaktadır.
Gürültü, insanların enfeksiyonlara karĢı direncini, düĢürmekte, çeĢitli hatalıklara zemin
hazırlamaktadır. Bireylerde uykuyu bozmakta ve süresini azaltmaktadır.
Bu konuda alınabilecek tedbirleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür. Ġmar planları
kapsamında yeni yapılacak konutlarda daireler arasında ve konutlar ile dıĢ ortamlar arsasında
TSE standartlarına uygun gerekli izolasyonların yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Bu
konutlarda izolasyon iĢlemlerinin TSE standartlarında olup olmadığı yetkili kurumlarca
denetlenip ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra iskan verilmelidir.
Önemli ölçüde gürültü azalması sağlamak amacıyla yol ile alıcı arasındaki uzaklığın
30-40 m olması öngörülmektedir. Genel olarak da yol ile alıcı arasındaki mesafenin 2 kat
arttırılmasının gürültü düzeyinde uzaklığa bağlı olarak 3 dBA azalma sağlayacağı yapılan
tespitler arasındadır.
Diğer yandan konutlarda mantolama yapma zorunluluğu getirilmiĢtir. Belirli bir süre
sonunda mantolama yapmayan bina kalmaması enerji kaybının önlenmesi yanında
gürültünün de azaltılmasını sağlayacaktır.

Resim 2. 8: Konutlardaki yalıtım gürültü sorununun çözümüne katkısı

Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte, havacılık hareketlerinde artıĢ gözlenmektedir. Bu
durum hava trafiğinin yoğunlaĢmasıyla ile birlikte havaalanlarının artmasına neden
olmaktadır. Günümüzde büyükĢehirlerde uçaklar ve havaalanları gürültüye katkıda önemli
bir yer tutmaktadır. Uçak gürültüsü diğer ulaĢım araçlarına göre çok yüksek düzeylidir.
Örneğin, bir jet uçağından yaklaĢık 30 kw= 3.107 mw kadar bir akustik güç yayılır insan sesi
1mw‟den daha azdır. Uçağın 150 m yükseklikten geçiĢinde gürültü düzeyi 105 dBA‟ya
ulaĢmaktadır. Havaalanlarında oluĢan gürültünün yarattığı etki, çalıĢanların yanı sıra halk
sağlığını da etkilemektedir. Bu durumun korunma tedbiri almamıĢ olan personel için
tehlikeli olduğu açıktır. Özellikle bu personelin gürültünün zararlı etkileri ve bu zararlı
etkilerden korunma yollarını bilmesi gerekmektedir. Ticari uçakların oluĢturduğu gürültü
kirliliği, iĢitme sistemine direkt hasar vermekle birlikte, psikofizyolojik stres, kronik
kardiyovasküler reaksiyonlar, uyku bozuklukları, morbidite ve mortilite üzerine etkiler gibi
indirekt etkileri de içermektedir.
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Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki
temel gruba ayrılır. Gürültü, kiĢilerde dikkat dağınıklığı, iĢ veriminin ve konsantrasyonun
azalması, uyku bozukluğu ve strese neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kardiyovasküler,
gastrointestinal ve endokrin sistemlerde de bozukluklara yol açmaktadır. Havaalanı gözlem
odasında çalıĢan bir kiĢide ise stres, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü olarak
görülebilmektedir.

Resim 2. 9: Havaalanlarının çevresinde oturanlar için tehlikeli olması

Yapılan bir araĢtırmada, 140 gönüllü kullanılmıĢ gürültünün kan basıncı artıĢı üzerine
etkisi araĢtırılmıĢtır. Havaalanına yakın evlerde veya iĢlek bir cadde üzerinde oturanlarda,
uyku sırasında 15 dakika aralıklarla kan basıncı ve yatak odalarındaki gürültü ölçümü
yapılmıĢtır. Uçak ve araç gürültüsünün uykudaki insanların kan basıncında önemli derecede
yükselmeye yol açtığı tespit edilerek özellikle yatak odalarında 35 desibelin üzerinde gürültü
olan evlerde yaĢayanlarda, hipertansiyon görülme oranının ciddi olarak arttığı sonucuna
varılmıĢtır.
En az 5 yıl süre ile havaalanına yakın bir yerde veya iĢlek bir cadde üzerinde ikamet
edenlerde beyin kanaması, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklara yol
açabilen yüksek tansiyonun ortaya çıkma ihtimalinin, büyük oranda arttığı tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmaya göre, yatak odasındaki 35 desibellik gürültüde meydana gelecek 10 desibellik
artıĢ, bu kiĢilerde hipertansiyonun ortaya çıkma ihtimalini % 14 oranında artırmaktadır.
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Resim 2.10: Trenlerin gidiĢ ve geliĢleri sırasında gürültü yayması

YerleĢim yerlerinin içinden veya çok yakınından geçen, yolcu ve yük taĢımacılığında
önemli bir yeri olan raylı sistemler, kara ulaĢımı gürültüsü kadar yaygın olmamakla birlikte,
gürültü özellikleri nedeniyle büyük rahatsızlık kaynağı olmaktadırlar.
Ana hat ve özel raylarda, trenlerin gidiĢ ve geliĢleri sırasında yayılan gürültüler:




Lokomotif Gürültüsü,
Vagonların Gürültüsü,
Uyarma ĠĢaretlerinin Sesleri olmak üzere 3 grupta toplanabilir.

Lokomotifin çalıĢması esnasında değiĢik ses titreĢimleri yayılır ki bunlar;





Makinenin kılıfından yayılan gürültüler,
Fren sesleri,
Aero dinamik gürültüsü,
Tekerlek-demiryolu sürtünme sesleridir.

Yapım (Ģantiye) gürültüsü diğer gürültü kaynaklarına göre, süreklilik göstermez fakat
olduğu zaman da önemli derecede rahatsız edicidir. Bina ve yol inĢaatları sırasında
kullanılan makine ve cihazlar ile yapılan iĢlemlerin meydana getirdiği gürültü yakın
çevrelerde ve özellikle yaz aylarında rahatsızlık vermektedir. ĠnĢaat yapılan mahallerde ve
Ģantiyelerde izin verilebilir gürültü düzeyleri yönetmelikte belirtilmiĢtir. Yapım gürültüleri
de iki grupta incelenebilir:



Yapımda kullanılan araç ve makinelerin yaydığı gürültüler,
Yapım alanı ve Ģantiyeden çevreye yayılan gürültülerdir.
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Resim 2. 11: ĠnĢaat sırasında kullanılan makine ve cihazlar gürültü çıkarması

2.3. Gürültü Kirliliğine KarĢı Alınması Gereken Önlemler
Gürültüye karĢı alınabilecek önlemler teknik biyolojik ve sosyolojik olarak üç grupta
toplanabilir. Bunlara ait özel bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.


Teknik önlemler: Fabrikalar sanayi kuruluĢları konutlar ve benzeri binalar ile
taĢıt araçları ve yollar için söz konusudur. Adı geçen yapılar için ses absorbe
eden sistemlerin geliĢtirilmesi ses geçirmeyen izolasyon maddelerinin binaların
yapım esnasında kullanılması pencerelerin azaltılması ve çift cam kullanılması
düĢünülebilir. Ayrıca yük taĢıyan araçların yerleĢim yeri dıĢından geçirilmesi
ses ve gürültüyü azaltma tekniği bakımından uygun yol kaplama ve
malzemelerin, lastik tekerlekli araçların kullanılması gibi bir takım teknik
önlemler alınabilir. Yüksek derecede gürültü çıkaran makinelerde gürültüyü
azaltıcı donanımlar yapılabilir. Motorlu araç yerine uygun yerlerde bisiklet
kullanılması metro taĢımacılığına ağırlık verilmesi de etkili önlemler olarak
düĢünülebilir.



Biyolojik Önlemler: YeĢil bitki örüsünün özellikle ormanların gürültü
Ģiddetinin azalttığı araĢtırmalarla belirlenmiĢtir. Bu nedenle gürültüyü azaltmak
için bitkilerin bu özelliğinden yararlanılmalıdır. Bunun için gürültü
kaynaklarıyla (otoyol fabrika sanayi kuruluĢları imalathaneler vb.) konutlar
arasında belirli boĢ alanlar bırakılarak bu alanlar ağaçlandırılmalıdır. Çünkü 250
metre geniĢliğindeki bir orman Ģeridinin kenarından geçen bir otoyoldaki
gürültü Ģiddeti 80 dB (A) olduğu halde buradan 250 metre uzakta olan bir
ormanın öbür kenarında 40 dB(A)`ya indirilmektedir. Bunu pratik anlamı Ģudur:
Solunumu arttıran kalp atıĢını zayıflatan baĢ dönmesi ve baĢ ağrısı yapan bir
gürültü Ģiddeti yatak ve oturma odalarında rahatça oturma ve gürültüden zarar
görmeden zihinsel çalıĢma yapabilecek bir gürültü Ģiddeti düzeyine indirilmiĢ
demektir. Bu nedenledir ki birçok ülkede „Gürültüden Koruma Ormanları‟
kurulmuĢtur. Oto yolların kıyılarına içeriye gittikçe boyları küçükten büyüğe
doğru artan bitkilerle ağaçlandırılmıĢ peyzaj yapıları tesis edilmektedir.
Bitkilerin boyu yaprağını sonbaharda döküp dökmediği yaprak geniĢliği gibi
ağaç yapısına ve türüne bağlı olarak gürültüyü önleme derecesi değiĢtiğinden
gürültüye karĢı alınabilecek biyolojik önlemlerde gürültü Ģiddetine göre ağaç
türü seçimi değiĢir. YeĢil kuĢaklar buna göre oluĢturulur.
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Sosyal önlemler: Bu gruba giren önlemlerin baĢında yasal düzenlemeler gelir.
Örneğin: Kent içinde gürültülü yapı faaliyetlerinin günlük baĢlama ve son
bulma saatleri uçakların iniĢ kalkıĢ zamanları yasalar veya yönetmeliklerle
düzenlenir. Almanya Federal Cumhuriyetinde „Uçak Gürültüsüne KarĢı Koruma
Yasası‟ bunun somut örneğidir. Ġnsanların bu konuda eğitilmeleri de ayrı bir
sosyal önlemdir. Bu konuda eğitilmiĢ insanların bilinçlendikten sonra gece
yarısı müzik setlerini sonuna kadar açmazlar, sürücüler zevk için korna
çalmazlar, eğlence yerleri çevreye gürültülü yayın yapmazlar ve insanlar
topluluklarda yüksek sesle konuĢmazlar.

Ancak teknik, biyolojik ve sosyolojik önlemlerin hepsi bir arada ve dengeli bir Ģekilde
alınır ve bunlara uyulursa gürültüden zarar görme sorununa çare bulunmuĢ olur.
Gürültünün kontrolü üç seviyede mümkün olmaktadır; bunlar aĢağıda sıralanmıĢtır:




Meydana getirilen gürültünün azaltılması,
Gürültünün maruz kalanlara ulaĢmasının önlenmesi,
Gürültüye maruz kalanların korunmasıdır.

Sanayide, toplumda veya ev ve iĢ yerlerinde gürültü kontrolü söz konusu olduğu
zaman bu üç faktörün göz önünde bulundurulması gerekir.

2.3.1. Sanayide Gürültü Kontrolü
Fabrika ve iĢ yerlerinde gürültü kontrolü aĢağıdaki sebeplerden dolayı yapılır:





Gürültünün yüksek seviyede olması veya ani Ģok özelliğinden dolayı iĢitme
duyusuna zarar vermesi,
Grup halindeki çalıĢmalarda karĢılıklı anlaĢmanın güçleĢmesi,
Ġrtibatın kaybı veya yorgunluk dolayısıyla randımanın düĢmesi,
Rahatsız olmaktır.

Fabrikadaki gürültünün kontrolü gürültü meydana getiren makine ve teçhizatın
gürültüsüz olanlar ile değiĢtirilmesi ile baĢlar. Örnek olarak çok gürültülü çalıĢan
vantilatörlerin kanatlarının sayısını azaltıp hızını arttırmak suretiyle aynı hava cereyanı temin
eden daha az gürültülü vantilatörlerle değiĢtirilmesi söylenebilir.
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Ġkinci yöntem gürültülü kısımlarda meydana gelen gürültünün çevreye yayılmasının
önlenmesidir. Bunun için motor veya makinenin etrafı ses geçirmez madde ile kaplanır.
Gürültünün kontrolünün üçüncü metodu ise (çoğunlukla uygulanan) fabrikada çalıĢanlara
kulaklık verilmesidir. Bu metodun tam baĢarı ile uygulandığı söylenemez. Bir örnek olmak
üzere sanayide müsaade edilen gürültü seviyeleri tablo 2.1 de gösterilmiĢtir.

Tablo 2. 1: Müsaade edilen maksimum fabrika gürültü seviyeleri

Fabrikalarda etkili Ģekilde kullanılan değiĢik gürültü önleme metotları Ģekil 2.5‟de
gösterilmiĢtir. Hafif malzeme ile elde edilen azaltma özellikle düĢük frekanslı gürültüler için
çok zayıftır. Ses absorblayıcı malzeme ile kaplanmıĢ ağır örtü (kaplama) Ģeklinde koruma
vasıtaları bilhassa havaya yapılan gürültülerin önlenmesinde en iyi kontrol metodudur.
DüĢük frekanslı gürültülerin kontrolünde en iyi yol kaynakta makinelerin titreĢimine mani
olacak Ģekilde tedbir almaktadır. Bilhassa bölmeler arasındaki gürültü önlenmesinde bu
metot son derece baĢarılı olarak kullanılmaktadır.
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ġekil 2. 5: Sanayide gürültü kontrolü metotları

2.3.2. Trafik Gürültüsü Kontrolü
Toplumdaki gürültü kaynaklarından en önemlilerinden biride trafik gürültüsüdür.
ÇeĢitli tipteki gürültü kaynaklarının sebep olduğu çevre problemlerinin izafi olarak
sıralaması için yapılan araĢtırmalar trafik gürültüsünün hava alanlarının sebep olduğu
gürültülerden çok daha büyük olduğunu göstermiĢtir. Karayolu taĢımacılığının günden güne
artması çeĢitli kara nakil vasıtalarının büyük ölçüde kullanılması trafik gürültüsünün
Ģiddetini arttırır. Bunun için sanayileĢmiĢ pek çok ülkede trafik gürültüsünü kontrol edecek
ve düzeltecek idari tedbirler alınmıĢtır. Trafik gürültüsü kontrolü çeĢitli Ģekilde yapılabilir.
Bunlardan bazıları Ģunlardır:




Her bir nakil vasıtasının gürültüsünün azaltılması,
Bölgelere ayırarak ve yol planlaması yapılarak hassas bölgelerdeki trafik
yüklerinin dağıtılması,
Trafik akıĢının düzenlenmesi için tek yönlü trafik gibi tedbirlerin alınması
olarak sıralanabilir.
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Trafik gürültüsünü incelerken her bir vasıtanın sebep olduğu gürültü ile trafik akıĢının
sebep olduğu gürültünün mutlaka ayrı ayrı ele alınması gerekir. Tek bir nakil vasıtası bir
nokta kaynak olarak ele alınabildiği halde trafik akıĢının çizgi kaynak olarak ele alınması
gerekir. Yoldan uzaklaĢtıkça gerek nakil vasıtalarının gerekse trafik akıĢının sebep olduğu
gürültünün Ģiddeti azalır.
Normal ve serbest bir trafik akıĢının olduğu yollardaki gürültü kontrolü Ģehir
merkezlerinde kesikli bir biçimde iĢleyen trafik gürültüsüne göre çok daha kolaydır.
Hızlanma ve fren yapmalar kavĢaklar gürültüsünün özelliklerini kötü yönde etkiler.
Uzun süreli gürültü ölçümlerinde L10 (Leq EĢdeğer Gürültü Seviyesi ) tek bir nakil
vasıtası için pik gürültü seviyesi olarak tariflenir ve yoldan uzaklaĢarak mesafe iki misli
arttırılırsa bu değer 6 dB azalır. Normal trafik akıĢındaki gürültü mevcut gürültü olarak
tariflenir ve L90 ile gösterilir. Mesafe iki misline çıktığında bu değerde ki azalma 3 Db`dir.
Saatte 2200 vasıta geçen bir yolda gürültü Ģiddetinin mesafe ile azaldığı görülmüĢtür.
Trafikten gelen gürültülerin kaynakları:





Egzoz gürültüleri,
Tekerleklerin gürültüleri,
Motor gürültüleri,
Aerodinamik (rüzgâr) gürültüsü Ģeklinde sıralanabilir.

Oto yollardan gelen gürültü kaynaklarının en tehlikelileri ağır kamyonlardır. Genel
olarak otoyolda ortaya çıkan gürültüler doğrudan yoldan geçen kamyon sırasıyla ilgilidir.
Otoyoldan gelen gürültünün kontrolü




Daha az gürültünün kontrolü,
Otoyolun meskûn bölgeden uzakta inĢası,
Otoyol kenarına duvar veya baĢka tip siperlerin yapılmasıdır.

Bunlardan baĢka hız sınırlarının azaltılması, yollarda durmanın önlenmesi ve yol
boyunca eğimin %8 den daha az olmasının temin edilmesi gibi tedbirler söylenebilir. ġekil 2.
6‟da otomobillerin sebep olduğu ve ölçme süresinin %50 sinde ölçmelerin eĢit veya büyük
olduğu ( L50) gürültü seviyeleri gösterilmiĢtir. Kamyonların sebep olduğu gürültü seviyeleri
ise Ģekil 2.7‟de verilmiĢtir. Her iki durumda da gürültü seviyeleri vasıta sayısına ve vasıta
hızına bağlı olarak değiĢmektedir.
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ġekil 2. 6: Metrede otomobillerden gelen L50 seviyeleri

ġekil 2. 6: 30 Metrede kamyonların sebep olduğu L50 seviyeleri
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Ayrıca gürültünün önlenmesi için yol kenarlarında yeĢil alanlar oluĢturulmaktadır.
Otoyolların civarında bırakılacak yeĢil sahalar sadece gürültüyü önlemekle kalmamakta,
ayrıca havayı da temizlemektedir. Yol kenarlarına daha az büyüyen bitkiler dıĢarıya doğru
ise daha yüksek ağaçlar dikmek suretiyle meydana getirilen yeĢil alanlar gürültüyü kesmek
için son derece faydalıdır. Bu Ģekildeki koruma bölgeleri bir yandan gürültüyü önlerken bir
yandan da gürültüyü zeminden itibaren yükseltir. Böylece gürültüye maruz kalanlar
korunmuĢ olur. Yol kenarına 15 metre geniĢliğinde sık fundalık ve ondan sonra ağaçlar
dikilmelidir. Bu tip yeĢil alanlar küçük yaban hayvanları içinde çok uygundur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
YaĢadığınız yerdeki gürültü kirliliğine karĢı alınan önlemler ile ilgili resimli bir albüm
hazırlayınız. Albümünüzü çevrenizdeki konu ile ilgili kiĢilere göstererek önlemlerin
yeterliliğini tartıĢınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Gürültü kirliliğine karĢı alınması
gereken önlemleri araĢtırınız.

 Ġnternetten, dergilerden, gazetelerden,
broĢürlerden, yerel belediyelerden
yararlanabilirsiniz.

 YaĢadığınız yerdeki sanayi gürültüsü
 kontrolü ile ilgili bilgileri listeleyiniz.

 Yetkililerden bilgi alarak ve yerinde
inceleyerek gördüğünüz sanayi
gürültüsü kontrolü ile ilgili bilgileri özet
Ģeklinde yazabilirsiniz.
 Alınan önlemleri izin alarak
fotoğraflayabilirsiniz.
 YaĢadığınız yerdeki sanayi gürültüsü
kontrolü ile ilgili resimleri yazılı ve
görsel basından araĢtırabilirsiniz.

 YaĢadığınız yerdeki trafik gürültüsü
kontrolü ile ilgili bilgileri listeleyiniz.

 YaĢadığınız yerdeki trafik gürültüsü
 kontrolü ile ilgili resimler araĢtırınız.

 Albüm kapağı ve sayfalarını
hazırlayınız.

 Her gürültü kontrol yönteminin altına
resim ve bilgi ekleyiniz.

 Albümünüzü konuyla ilgili kiĢilere
gösteriniz.

 Yetkililerden ve yerinde inceleyerek
gördüğünüz trafik gürültüsü kontrolü ile
ilgili bilgileri özet Ģeklinde
yazabilirsiniz.
 Kendi çektiğiniz fotoğraflar, gazete,
dergi, broĢür, coğrafya kitapları ve
internetten yararlanabilirsiniz.
 Albümünüzün önce bir taslağını
hazırlayabilirsiniz.
 Renkli kartonlardan 20x30 ebatlarında
albüm sayfalarını oluĢturabilirsiniz.
 Hazırladığınız resimleri albümünüze
 yapıĢtırabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalıĢmaya dikkat
edebilirsiniz.
 Her gürültü yöntemini açıklayacak
Ģekilde resimlerinizi yapıĢtırabilirsiniz.
 Hazırladığınız resimleri dikkatle
yapıĢtırabilirsiniz.
 Resimler ile bilgilerin iliĢkili olmasına
dikkat edebilirsiniz.
 Albümünüzü gösterdiğiniz kiĢiler ile
önlemlerin yeterliliği konusunu
görüĢerek raporlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi gürültünün atmosferde yayılmasına neden olur?
A)
Mesafe
B)
Rüzğar
C)
Sıcaklık
D)
Hepsi

2.

Atmosferdeki hava sıcaklığı ile gürültü dalgaları arasındaki iliĢki aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
Hava sıcaklığı ile gürültü artar.
B)
Hava sıcaklığı ile gürültü aynı düzeyde olur.
C)
Hava sıcaklığı ile gürültü azalır.
D)
Hava sıcaklığı ile gürültü arasında iliĢki yoktur.

3.

AĢağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğine neden olan faktörlerden değildir?
A)
SanayileĢme
B)
Plansız kentleĢme
C)
Ġnsanların eğitim düzeyi
D)
Hızlı nüfus artıĢı

4.

Trafik gürültüsünü azaltmak için yol ile alıcı arasındaki uzaklık aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
40- 50 m
B)
30- 40 m
C)
50 –60 m
D)
60- 70 m

5.

80 dBA değerinde gürültü olan bir ortamda belirlenen standart çalıĢma saati
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
7,5 saat
B)
7 saat
C)
6 saat
D)
8 saat

6.

AĢağıdakilerden hangisi konutlarda gürültü kirliliğine karĢı alınacak önlemlerden
değildir?
A)
Konutlarda mantolama yapılmalıdır.
B)
Konut ile gürültü arasında 30-40 m olmalıdır.
C)
TSE uygun izolasyon yapılmalıdır.
D)
Pencerelerin sürekli kapalı tutulmasıdır.
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7.

AĢağıdakilerden hangisi trenlerin çıkardığı gürültüler arasındandır?
A)
Araç ve makinelerin yaydığı gürültü
B)
Lokomotif gürültüsü
C)
Yolcuların çıkardığı gürültü
D)
Hepsi

8.

AĢağıdakilerden hangisi otoyolda gürültü kontrolünü sağlamaktadır?
A)
Daha az gürültünün kontrolü
B)
Otoyolun meskûn bölgeden uzak inĢası
C)
Otoyol kenarına duvar veya baĢka tip siperlerin yapılması
D)
Hepsi

9.

AĢağıdakilerden hangisi gürültüye karĢı alınabilecek önlemlerden değildir?
A)
Teknik önlem
B)
Biyolojik önlem
C)
Psikolojik önlem
D)
Sosyal önlem

10.

AĢağıdakilerden hangisi gürültünün yayılmasına etki eden etmenlerdendir?
A)
Rüzgâr
B)
Trafik
C)
Sanayi
D)
Konutlar

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

MODÜL DEĞERLENDĠRME
1.

AĢağıdakilerden hangisi sesin yayılma hızını etkileyen etmenlerden değildir?
A)
Sıcaklık
B)
Ortamın cinsi
C)
Ortamın yoğunluğu
D)
Sesin Ģiddeti

2.

AĢağıdakilerden hangisi gürültünün özelliklerinden kaynak tiplerine örnektir?
A)
Nokta
B)
ġiddet
C)
Yükseklik
D)
Tını

3.

AĢağıdakilerden hangisi sanayide gürültü kontrolü yöntemlerinden değildir?
A)
Makinelerin gürültüsüz olanlarla değiĢtirilmesi
B)
Pencerelerin büyük olması
C)
Motor ve makinelerin ses geçirmez madde ile kaplanması
D)
ÇalıĢanlara kulaklık verilmesi

4.

90 Db gürültüde çalıĢan bir kiĢi en fazla kaç saat çalıĢabilir?
A)
8 saat
B)
6 saat
C)
4 saat.
D)
2 saat

5.

Uçakların 150 m yükseklikten geçiĢinde gürültü düzeyinin ulaĢtığı desibel
aĢağıdakilerden hangisidir. ?
A)
200 db
B)
155 db
C)
105 db
D)
160 db
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.
7.
8.
9.
10.

Gürültü ……………………. seslerin atmosfere yayılmasıdır.
TitreĢimin yayılma hızı ortamın elastisitesine bağlı olarak………….Ģeklinde ifade
edilir.
ġiddet, sesin yayıldığı ortamın birim alanından, dalga yayılma yönüne dik doğrultuda
birim zamanda geçen ……………olarak tariflenir.
Ses veren her Ģey……….. TitreĢen cisimler ……..oluĢturur.
Ses dalgaları titreĢim kaynağından ……… taĢırlar.
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11.
12.
13.
14.
15.

Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da …………..
Uzaktaki birine sesimizi duyurabilmemiz sesin …………………bağlıdır.
Gürültü kaynaklarının boyutları gürültüye maruz kalanlara olan mesafelerine nazaran
küçükse böyle kaynaklar ……… ……… denir.
Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile
oluĢan kaynak …….. ……….. denir.
Uzun süreli …………. yerlerde çalıĢmanın dikkat dağınıklığı, iĢ kazaları,hayali
sesler,depresyona sebep olduğu tespit edilmiĢtir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
A
C
B
A
D
B
D
C
A
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
A
B
A
C
Arzu Edilmeyen
V=k

√E/ p

Akustik Enerji
TitreĢir-Ses
Enerji
Artar
ġiddetine
Nokta Kaynak
Çizgi Kaynak
Gürültülü
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