
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ  

850CK0036 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 

GĠRĠġ ........................................................................................................................................ 1 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ..................................................................................................... 3 

1. GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI ..................................................................... 3 

1.1. Gürültü ........................................................................................................................... 3 

1.2. Gürültü ve Gürültü Kirliliği ile Ġlgili Tanımlar ............................................................. 5 

1.3. Gürültü Kaynakları ........................................................................................................ 9 

1.3.1. Gürültü Kontrol Yöntemleri ................................................................................. 10 

1.4. Gürültüden Korunma ................................................................................................... 12 

1.5. Güvenli Gürültü Düzeyleri .......................................................................................... 12 

1.6. Gürültünün Sağlık Üzerine Olumsuz Etkileri .............................................................. 12 

1.6.1. ĠĢitme Duyusunda OluĢturduğu Olumsuz Etkileri ............................................... 13 

1.6.2. Fizyolojik Etkileri................................................................................................. 13 

1.6.3. Psikolojik Etkileri ................................................................................................. 14 

1.6.4. Performans Üzerindeki Etkileri ............................................................................ 14 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 15 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 17 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ................................................................................................... 18 

2. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM .......................................................................................................... 18 

2.1. Gürültü Ölçülmesi ....................................................................................................... 18 

2.2. Gürültü Seviyesi Ölçüm Aracı..................................................................................... 19 

2.2.1. Gürültü Kontrol Cihazı (Sonometre) .................................................................... 19 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 21 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 22 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ................................................................................................... 23 

3. GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜMÜ ............................................................................ 23 

3.1. Trafikten Kaynaklanan Gürültü ................................................................................... 23 

3.1.1. Karayolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü ..................................................... 23 

3.1.2. Demiryolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü ................................................... 25 

3.1.3. Havayolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü ..................................................... 26 

3.1.4. Su Yolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü ....................................................... 27 

3.2. Endüstriden Kaynaklanan Gürültünün Kontrol Altına Alınması ................................ 27 

3.2.1. Sanayi Tesislerinde Kullanılan Alet Ekipman ve Makinelerde Uyulması Gereken 

Kurallar ........................................................................................................................... 28 

3.2.2. Endüstriyel Tesisler ĠĢletmeler ve ĠĢyerleri için Çevresel Gürültü Kriterleri ...... 28 

3.2.3. ġantiye Alanları Ġçin Çevresel Gürültü Kriterleri ................................................ 29 

3.3. Yapılarda Çevresel TitreĢim Kriterleri ........................................................................ 30 

3.4. Rekreasyon ve Eğlence Yerlerinin Çevresel Gürültü Kriterleri .................................. 31 

3.5. Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar Ġçin Esaslar ve Kriterler .......... 33 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 35 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 37 

MODÜL DEĞERLENDĠRME ............................................................................................... 39 

CEVAP ANAHTARLARI ...................................................................................................... 41 

KAYNAKÇA .......................................................................................................................... 42 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
KOD 850CK0036 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Gürültü Kirliliği  

MODÜLÜN TANIMI  

Gerekli ekipman verildiğinde, standartlara uygun olarak 

gürültü kaynaklarının tespiti, ses ölçüm cihazlarını 

kullanarak gürültü ölçümü ve gürültü kaynaklarından 

gürültü kirliliğinin ölçümü ile ilgili bilgilerin verildiği 

öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Gürültü kirliliği ile mücadele iĢlemlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ekipman verildiğinde, mevzuat doğrultusunda 

gürültü kirliliği ölçümü yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Alınan bilgiler doğrultusunda, gerekli donanımlar 

sağlandığında, standartlara uygun olarak gürültü 

kaynaklarının tespitini yapabileceksiniz. 

2. Gerekli donanımlar sağlandığında, ses ölçüm cihazlarını 

kullanarak gürültü ölçümünü yapabileceksiniz. 

3. Gerekli donanım ve ekipmanlar sağlandığında mevzuata 

uygun olarak gürültü kaynaklarından gürültü kirliliğinin 

ölçümünü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, laboratuvardaki gürültü ölçüm 

ekipmanları, ses ölçerler. 

Ortam: Derslik, uygulama laboratuvarı, gürültü kaynakları 

faaliyet alanları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Sağlıklı ve güvenli bir yaĢam tarzının ayrılmaz bir parçası olan gürültü kirliliği 

konusu, herkes tarafından yeterli ölçüde anlaĢıldığı ve gerekli tedbirler alındığı takdirde en 

az tahrip edici bir düzeye inecektir. Ġnsanımızı, küçük yaĢlardan baĢlayarak eğitimin her 

kademesinde çevre ve halk sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve bu bilinçle çevreyi 

korumak en önemli görevlerimizdendir. 

 

Bu modülde; gürültü kaynakları ile bilgilerin yanı sıra, gürültüye maruz kalmanın 

insan ve çalıĢanların sağlığını, güvenliğini nasıl etkileyeceği konusunda temel bilgiler 

verilerek gürültüye maruz kalmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri; gürültü ölçümü ve 

kontrol yöntemleri sunulmuĢtur. Ayrıca, gürültünün kaynakta ve çeĢitli engellerle nasıl 

kontrol altına alınabileceği ile ilgili bilgiler de verilmiĢtir.  

 

Modül sonunda taĢıtlardan, endüstriyel faaliyetlerden, rekreasyon ve eğlence 

yerlerinden kaynaklanan gürültü ölçüm sonuçlarını, yürüklükteki mevzuatlarda bulunan sınır 

değerleri ile karĢılaĢtırıp raporlayarak ilgili kurum ve kuruluĢlara resmi yazıĢma usul ve 

tekniğine uygun olarak gönderebileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Alınan bilgiler doğrultusunda gerekli donanımlar sağlandığında, standartlara uygun 

olarak gürültü kaynaklarının tespitini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz yerleĢim bölgelerinde, gürültüye sebebiyet veren kaynakları 

araĢtırınız. 

 Endüstriyel bölgelerde, gürültünün azaltılmasına yönelik önlemleri araĢtırınız. 

 Eğlence yerlerindeki gürültünün, insan sağlığı üzerine etkilerini araĢtırınız. 

 Sağlık kuruluĢlarında son beĢ yıla ait mesleki iĢitme kaybı sayısını araĢtırınız. 

 ÇalıĢanların uzun süre gürültüye maruz kalmamaları için rotasyon uygulanan 

iĢletmeleri araĢtırınız. 

 Gürültünün yayılmasını önlemeye yönelik nelerin yapıldığını araĢtırınız. 

 

1. GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI  
 

Gürültü; iletiĢim ve uyarı sinyallerini etkileyerek kazalara yol açar, rahatsız edici olur, 

stres yaratır, konsantrasyonumuzu bozar ve çalıĢmaya engel olur, kronik sağlık sorunları 

yaratır ve hatta iĢitme duyusunun kaybedilmesine neden olabilir. 

 

1.1. Gürültü 
 

Genel olarak maddenin titreĢimi ve bu titreĢimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile 

kulağa iletilmesi ses; hoĢa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.  

 

ĠĢ yerinde gürültüye maruz kalmanın yol açtığı iĢitme kaybı, bütün meslek hastalıkları 

arasında en yaygın olanıdır. ĠĢçiler; inĢaat sanayi, dökümhaneler ve tekstil sanayi gibi çok 

çeĢitli sanayilerdeki iĢ yerlerinde yüksek gürültü düzeylerine maruz kalabilirler. AĢırı (çok 

fazla) gürültüye kısa süreli maruziyet birkaç saniyeden birkaç güne kadar değiĢen geçici 

iĢitme kaybına yol açabilir. Gürültüye uzun süre maruz kalınması, kalıcı iĢitme kaybına 

neden olabilir. Zaman içinde geliĢen iĢitme kaybı her zaman kolaylıkla fark edilmeyebilir ve 

ne yazık ki çoğu iĢçi iĢitme duyusunda kalıcı nitelikte tahribat gerçekleĢmeden önce sağır 

olacağını anlamamaktadır. Endüstriyel gürültüye maruz kalınması, çoğu zaman asgari 

maliyetle ve teknik zorluklarla karĢılaĢılmadan kontrol edilebilir. Endüstriyel ya da diğer 

kaynakların neden olduğu gürültünün kontrol altına alınmasındaki amaç, gürültünün 

kaynakta bertaraf edilmesi ya da azaltılmasıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Gürültüyü daha iyi kavrayabilmek için ses ve titreĢim tanımlanmalıdır. 
 

Ses: TitreĢim yapan bir kaynağın, hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluĢan ve 

insanda iĢitme duygusunu uyaran fiziksel bir hadisedir. 
 

TitreĢim: Ses dalgaları gibi saniyede belirli bir sayıda tekrarlayan, bir denge noktası 

etrafındaki mekanik salınımdır. TitreĢim frekansı düzeyi, hertz (Hz) olarak ölçülür.  
 

 2 Hz ‘den az olan titreĢimler: Çok düĢük frekanslı titreĢimlerdir. Ġç kulağın 

titreĢimden etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan taĢıt tutmaları buna örnektir. 

TaĢıt tutmalarında; bulantı, kusma, terleme ve fenalık hissine neden olur.  

 2-20 Hz frekansta olan titreĢimler: Bunlar da düĢük frekanslı titreĢimlerdir. 

Özellikle, omurgada dejeneratif değiĢiklikler, bel ve boyunda ağrılar, sindirim 

ve idrar yakınmaları, baĢ ağrısı, uykusuzluk gibi Ģikayetler ortaya çıkar.  

 Orta ve yüksek titreĢimler: Daha çok el ile kullanılan basınçlı aletlerle ortaya 

çıkar. Kesme, delme, zımparalama gibi iĢlerde kullanılan bu tür gereçlerin 

etkisi; titreĢimin frekansına, yüksekliğine, gerecin ağırlığına, geri tepme gücüne, 

çalıĢılan iĢin niteliğine, kullanma Ģekline, iĢ süresine bağlı olarak artabilir. 

Kullanılan elde, parmak arter duvarlarında vibrasyona bağlı basınç artıĢı ve 

arter duvarında kaslarda büyüme meydana gelir. Bunların sonucu olarak 

parmaklara kan gelmesinde azalıĢ olur. ġikâyetler soğukla artar. Bu durum “ 

beyaz parmak” diye de isimlendirilir. Nörolojik sorunlar ise el ve parmaklarda 

yanma, uyuĢma, batma ile kendini gösterir. Sıcaklık derecesi ayrımında ve 

dokunma duyusunda sorun ortaya çıkar. 
 

Ses dalgalarının saniyedeki titreĢim sayısı, sesin frekansıdır ve birimi hertzdir. (Hz) 

Ġnsan 20 hertz ile 20000 hertz frekanslı sesleri iĢitebilir. Frekans, yükseldikçe insan için 

zararlı hale gelir. Sesin Ģiddeti ise desibel ile (dB) birimlendirilir ve sonometre ile ölçülür. 

Gürültünün Ģiddeti artıkça etkisi de artar. Sesin gürültü olarak algılanması o sesin Ģiddetine, 

frekansına, insanın fizyolojik ve psikolojik özelliklerine göre değiĢiklik gösterir.  
 

ĠĢlerimizi hızlı, ucuz ve kusursuz yapmak için çok sayıda makine kullanılmaktadır. 

Makine; dönerek, hareket ederek, darbe yaparak havada titreĢim meydana getirir. Makine 

cinsi ve miktarı arttıkça, gücü büyüdükçe hava titreĢimleri de o nispette artmakta ve gürültü 

önemli bir çevre problemi haline gelmektedir.  
 

Gürültünün ana sorumlusu taĢıt trafiğidir. Gürültü kaynakları aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 

Trafik % 50 

Raylı sistemler % 18 

Uçaklar % 13 

Sanayi % 6 

KomĢular % 3,5 

ĠnĢaat % 3 

Açık hava % 2,5 

Diğer kaynaklar % 4 

Tablo 1.1: Önemli gürültü kaynakları 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekanik
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1.2. Gürültü ve Gürültü Kirliliği ile Ġlgili Tanımlar 
 

Gürültü ve gürültü ile ilgili sık kullanılan tanım ve terimler aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 Açık arazideki sessiz alan: Yetkili idare tarafından; ulaĢım, sanayi veya 

rekreasyon faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz 

kalmayacak Ģekilde ayrılan özel alana denir. 
 

 Ağırlıklama: Ġnsan iĢitme sisteminin özelliği dikkate alınarak, ses basıncı 

seviyesinin frekanslara göre farklı Ģekilde değiĢtirilmesidir. 
 

 Akustik gölge bölgesi: Ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında 

engeller, rüzgâr etkisi ve günlük sıcaklık değiĢimleri gibi dıĢ etkilerle kırılma ve 

kıvrılmalara uğramaları sonucu ortaya çıkan ve içerisinde ses seviyelerinin 10 

dB kadar azalma gösterdiği alanları ifade eder. 
 

 Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin; arazi kullanım 

planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem mühendisliği ile ses yalıtımı 

tedbirleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmıĢ tedbirler 

kullanılarak kontrol edilmesidir.  
 

 Alıcıda tedbirler: Gürültünün azaltılamadığı ortamlarda, özellikle yüksek 

seviyeli gürültüden korunmak için kiĢilerin iĢitme organlarının korunmasına 

yönelik, etkilenen kiĢi üzerinde alınabilecek tedbirleridir. 
 

 Ana karayolu: Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği bölgesel, ulusal veya 

uluslararası karayolunu ifade eder. 
 

 Ana demiryolu: Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği demir yolunu ifade eder. 
 

 Ana hava limanı: Hafif uçaklarla tamamen eğitim maksatlı olarak yapılanlar 

hariç olmak üzere, yılda elli binden fazla kalkıĢ ve iniĢin gerçekleĢtiği sivil hava 

alanını ifade eder. 
 

 Arka plan gürültüsü: Bir çevrede, incelenen gürültü kaynağı susturulduğunda, 

ortamda geriye kalan diğer kaynakların aynı anda oluĢturdukları toplam sesi 

sestir. 
 

 Çevresel gürültü: Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu trafiği ve açık 

alanda kullanılan araç ve teçhizat ile Ģantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, 

imalathane, iĢyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye 

yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluĢan zararlı 

veya istenmeyen açık hava sesleridir. 
 

 Çevresel tedbirler: Yapıların dıĢında veya içinde yer alan gürültü 

kaynaklarından doğan seslerin, yapı içindeki kiĢilere ulaĢıncaya kadar yayıldığı 

ortamda yapılabilecek her türlü gürültü kontrolü çalıĢmasına çevresel tedbirler 

denir. 
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 Çevresel titreĢim: Maden ve taĢ ocakları, ulaĢım araçları, sanayi ve inĢaat 

makineleri ve benzeri iĢlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dıĢında 

baĢka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluĢan genellikle 

katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik 

salınım hareketlerini ifade eder. 
 

 Çınlama süresi (sn): Bir hacmin akustik özelliğini, frekansa bağlı olarak 

belirleyen parametreyi ve hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynağının 

susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süreyi 

çınlama süresi denir. 
 

 Çok hassas kullanımlar: Konutlar, eğitim, kültür alanı ve yapıları, sağlık 

tesisleri, otel ve dinlenme tesisleri, parklar gibi kullanım alanlarıdır. 
 

 Darbe gürültüsü: Ġki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüyü 

ifade eder. 
 

 dB: Birbirinden seviye farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade 

etmede kullanılan logaritmik bir ölçeği ifade eder. 
 

 dBA: Ġnsan iĢitme sisteminin düĢük Ģiddetteki seslere karĢı en çok hassas 

olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren; A ağırlıklı ses 

seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün etkilenim değerlendirilmesi ve 

kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir ses seviyesi ölçütüdür. 
 

 Değerlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili zararlı etkilerin değerini 

hesaplamak, tayin etmek, ön görmek, tahmin etmek veya ölçmek için kullanılan 

her türlü yöntemi ifade eder. 
 

 Doz-etki iliĢkisi: Bir zararlı etki ile gürültü gösterge değeri arasındaki iliĢkiyi 

ifade eder. 
 

 EĢdeğer gürültü seviyesi (Leq): Belli bir süre içinde seviyeleri değiĢim 

gösteren, genellikle A ağırlıklanmıĢ ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün 

enerji açısından eĢdeğeri olan sabit seviyeyi ifade eder. 
 

 Ev faaliyetleri ve komĢuların oluĢturduğu gürültü: Konut içerisinde kiĢilerin 

kendi davranıĢ ve alıĢkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, 

yürüme, konuĢma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon, radyo vs. sesini 

çok açma, elektronik olarak ses yükseltici kullanmadan yapılan eğlence, 

çamaĢır makinesi, buzdolabı kullanma gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak 

tadilatı ifade eder. 
 

 Fiziksel çevre faktörleri: Sesin kaynaktan kullanıcıya, yapı veya etkilenen 

kiĢilere iletilmesi sırasında geçtiği fiziksel çevrede bulunan ve ses yayılımını 

etkileyen gürültüyü artırıcı veya azaltıcı her türlü faktörü ifade eder. 
 

 Gürültü göstergesi: Bir zararlı etki ile ilgili olarak çevresel gürültünün 

tanımlanmasında kullanılan fiziksel bir ölçeği ifade eder. 
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 Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynağından yayılan, gürültü niteliğine 

sahip sesleri kabul edilebilir seviyeye indirmek, akustik özelliğini değiĢtirmek, 

etki süresini azaltmak, hoĢa giden veya daha az rahatsız eden bir baĢka ses ile 

maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek 

için yapılan iĢlemleridir. 
 

 Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerleri, sanayi 

tesisleri gibi kendisi gürültü kaynağı olabilen alan ve kullanımları ifade eder. 
 

 Ġç ortam gürültüsü: Yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer gürültü 

kaynaklarından doğan ve mekân içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen, 

istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü ifade eder. 
 

 Kaynakta tedbirler: Gürültü üreten ses kaynağının yapısı, iĢletme tekniği, 

oturduğu zemin, montaj biçimi ve buna benzer doğrudan kaynak ile ilgili olarak 

alınabilecek tedbirleri ifade eder. 
 

 Kamuoyu: Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kiĢi ile bunların ulusal 

mevzuat veya uygulamaya uygun olarak oluĢturduğu dernek, örgüt veya 

gruplarıdır. 
 

 Kesikli titreĢim: Delicilerdeki gibi sürekliliği olmayan ya da kazık 

çakıcılardaki gibi belirli aralıklarla tekrarlanan titreĢimdir. 
 

 Gündüz, akĢam, gece gürültü göstergesi (Lgag): A ağırlıklı uzun dönem ses 

seviyesinin enerji ortalaması olup günlük toplam rahatsızlığı ifade etmekte 

kullanılan etkilenim seviyesidir. 
 

 Gündüz gürültü göstergesi (Lgündüz): A ağırlıklı uzun dönem ses 

seviyesinin enerji ortalaması olup yılın gündüz sürelerinin tamamına göre 

belirlenen ve gündüz süresindeki rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim 

seviyesidir. 
 

 AkĢam gürültü göstergesi (LakĢam): A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin 

enerji ortalaması olup yılın akĢam sürelerinin tamamına göre belirlenen ve 

akĢam süresindeki rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesidir. 
 

 Gece gürültü göstergesi (Lgece): A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji 

ortalaması olup yılın gece sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gece 

süresindeki uyku kaçırıcı rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim 

seviyesidir. 
 

 LC max: dBC olarak ölçülen, ölçüm süresi içerisinde C ağırlıklı rms tabanlı ses 

seviyesinin en büyük değeridir. 
 

 Orta derecede hassas kullanımlar: Ġdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, 

oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları ifade eder. 
 

 Rahatsızlık: Alan araĢtırmaları vasıtasıyla belirlenen toplumsal gürültü veya 

titreĢim rahatsızlığının derecesini ifade eder. 
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 Rekreasyon alanı: KiĢinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar 

kazanabilmesini sağlayan dinlenme, eğlenme, gezi, serbest zamanları 

değerlendirme gibi çeĢitli faaliyetleri kapsayan geniĢ eylem alanlarıdır. 

 Ses basıncı seviyesi (Lp): Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının, 

20x10-6 Pa veya 20 µPa referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre 

logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen 

değeridir. 
 

 Ses gücü seviyesi (Lw): Bir ses kaynağının yaydığı ses gücünün milletlerarası 

standartlarda tanımlanan referans ses gücüne oranının 10 tabanına göre 

logaritmasının 10 ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen 

değeridir. 
 

 Seviye ayarlaması: Gürültünün türüne ya da belirgin olarak duyulan bir 

frekansın varlığına bağlı olarak, ölçülen ya da hesaplamayla bulunan eĢdeğer 

gürültü seviyesine eklenecek değeri ifade eder. 
 

 Sınır değeri: Yetkili idarece belirlenen, aĢılması halinde yetkili idarece dikkate 

alınan ve azaltıcı tedbirlerin uygulamaya konulmasına yol açan L gag veya L 

gece ve uygun olan hallerde L gündüz, L akĢam, L gece ve Leq değerini 

(Karayolu, demiryolu, havayolu trafiği gürültüleri, sanayi menĢeli gürültüler ve 

benzeri gibi farklı gürültü türleri, farklı alanlar ve nüfusların farklı gürültü 

hassasiyetleri için, farklı sınır değerler olabilir. Bu sınır değerler, gürültü 

kaynağı veya muhitin kullanım maksadı açısından bir değiĢiklik olması halinde, 

mevcut ve yeni durumlar için de farklılık gösterebilir.) ifade eder. 
 

 Sürekli titreĢim: Gündüz, akĢam veya gece vakti gibi belirlenen bir zaman 

dilimi boyunca engellenmeden devam eden titreĢimi ifade eder. 
 

 Tepe değer: Verilen bir zaman aralığındaki en yüksek titreĢim değerini ifade 

eder. 
 

 TitreĢimden etkilenme sınırı: TitreĢimin; insan sağlığı, performansı ve 

konforu üzerinde oluĢturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik 

etkilerle yapılarda oluĢturduğu hasarların baĢlama sınırlarındaki, titreĢim 

ivmesi, hızı, yaygınlığı, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle 

ortaya konulmuĢ kriterleri ifade eder.  
 

 YerleĢim alanı: Nüfusu yüz binden fazla olan, ĢehirleĢmiĢ alan olarak kabul 

edilen ve nüfus yoğunluğunun kilometre kare baĢına 1000 kiĢiden fazla olduğu 

alanları ifade eder. 
 

 YerleĢim alanı içindeki sessiz alan: Yetkili idare tarafından gürültü kaynakları 

için belirlenen sınır değerlerin üstüne veya yetkili idare tarafından konulmuĢ 

belli bir değerden daha büyük bir gürültü gösterge değerine maruz kalmayacak 

Ģekilde ayrılan bir alanı ifade eder. 
 

 Zararlı etkiler: Ġnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, ifade eder. 
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Sesin insan ve çevreyi etkileme düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Ġnsanlar üzerindeki etkisi dB(A) cinsinden ses düzeyi Sesin kaynağı 

Çok zararlı 

140 Jet motoru 

130 Perçin çekici 

120 Pervaneli uçak 

Zararlı 

110 Kaya matkabı 

100 Zincir testere 

90 Ağır kamyon 

Riskli 80 Yoğun trafikli sokak 

KonuĢmayı perdeler 70 Binek otosu 

Rahatsız edici 

60 Normal konuĢma 

50 Alçak sesle konuĢma 

40 Hafif radyo müziği 

30 Fısıldama 

20 Kentte sessiz apartman 

10 HıĢırdayan yapraklar 

0 ĠĢitme eĢiği 

Tablo 1.2: Sesin insan ve çevreyi etkileme düzeyleri 

 

1.3. Gürültü Kaynakları 
 

Gürültü, doğal gürültüler ayrı tutulursa modern toplumların tanıdığı önemli bir 

sorundur. KentleĢme ve sanayileĢmeye koĢut olarak artmakta, gürültü kaynakları 

çeĢitlenmektedir. Gürültü kaynakları toplumların kültürlerine bağlı olarak da ülkeden ülkeye 

farklı olabilir; ancak standart belirlenirken temel farklılık, sahip olunan teknolojiden ve 

kullanılan araçlardan kaynaklanır.  

 

 UlaĢım araçlarından kaynaklanan gürültü, 

 

 Motorlu karayolu araçlarından kaynaklanan gürültü, 

 Demiryolu ulaĢım araçlarından kaynaklanan gürültü, 

 Havayolu ulaĢım araçlarından kaynaklanan gürültü, 

 Suyolu ulaĢım araçlarından kaynaklanan gürültüdür. 

 

 Açık alanda kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan gürültü, 

 Ev aletlerinden çevreye yayılan gürültü, 

 Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman, makinelerinden kaynaklanan 

gürültü, 

 Rekreasyon ve eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü olarak sınıflandırılır. 
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1.3.1. Gürültü Kontrol Yöntemleri 
 

Gürültü üç Ģekilde kontrol edilir. 

 

 Gürültüyü kaynağında kontrol etme 

 

Gürültüyü en iyi önleme yöntemi, tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla 

gürültüyü kaynağında kontrol etme, gürültü kontrolünde en iyi yöntemdir. Bazı gürültülü 

makinelerin değiĢtirilmesini gerektirebilir. Yeni makineler satın alınmadan önce gürültü 

standartlarına uygunluğu bakımından kontrol edilmelidir. Gürültü, imalatçı tarafından 

kaynağında kontrol edilebilir ve makinelerin gürültü standartlarına uyması istenebilir. 

Kaynağında gürültü kontrolü, makinenin parçalarında ya da bütününde gürültüyü azaltıcı 

ayarlamalar yapılarak da sağlanabilir. 

 

Düzenli bakım, yağlama, yıpranmıĢ ya da hatalı parçaların değiĢtirilmesi, gürültü 

düzeyinin azaltılmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca; 

 

 Gürültünün kaynağında azaltılmasının amaçlanması, 

 Gürültü Kontrol Yönetmeliği‟nde ön görülen kısıtlamalara uyulması, 

 Makine parçalarının birbirine çarpmasının önlenmesi ya da azaltılması, 

 Ġleri ve geri hareketler arasındaki hızın yavaĢça azaltılması, 

 Metal parçaların daha az ses yapan plastik parçalar ile değiĢtirilmesi, 

 Özellikle gürültülü makine parçalarının çevresinin kapatılması, 

 Hava tazyikli vanaların hava çıkıĢlarına, ses kesiciler takılması, 

 Hidrolik sistemlerdeki pompa tipinin değiĢtirilmesi, 

 Pervanelerin daha az ses yapan tiplerle değiĢtirilmesi ya da havalandırma 

sistemlerinin kanallarına ses kesiciler yerleĢtirilmesi, 

 Elektrik motorlarına susturucu takılması, 

 Hava kompresörlerinin giriĢ yerlerine susturucu takılması, 

 TaĢıt, endüstri ve inĢaat makinalarının üretiminde yeterli gürültü 

izolasyonlarının yapılması, 

 Toplu taĢıma sistemlerine geçilmesinin yaygınlaĢtırılması gerekir. 

 

Malzemelerin kullanılıĢ biçiminden kaynaklanan gürültü de aĢağıdakiler gibi 

önlemlerle azaltılabilir. 

 

o Bidonlarda ve kutularda biriktirilen eĢyaların düĢüĢ mesafesinin 

azaltılması. 

o EĢyaların zorladığı konteynerlerin sertleĢtirilmesi ya da tampon 

malzeme ile desteklenmesi. 

o Sert etkilere maruz kalan yerlerde, yumuĢak kauçuk ya da plastik 

kullanılması. 

o TaĢıyıcı sistemlerin hızının düĢürülmesi. 

o Makaralı tip yerine kayıĢlı taĢıyıcı kullanılması. 
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 Gürültüyü engeller aracılığı ile kontrol etme 

 

Sesi, kaynağında kontrol etmek mümkün değilse o zaman makinenin çevresinin 

kapatılması, gürültü kaynağı ile iĢçi arasına ses azaltıcı engeller konması ya da iĢçi ile 

gürültü kaynağı arasındaki mesafenin artırılması gerekebilir. 

 

Gürültünün, engeller aracılığı ile kontrol edilmesinde birkaç nokta aĢağıda 

sunulmaktadır. 

 

 Gürültü kaynağı, diğer çalıĢma alanlarından ayrılmalıdır.  

 Duvarlarda, zeminde ve tavanlarda mümkünse ses yutucu materyal 

kullanılır. 

 Bir muhafazanın, makinenin hiçbir tarafı ile temas halinde olmamasına 

dikkat edilir. 

 Muhafazadaki delikler en aza indirilir. 

 Kablo ve boru giriĢ kapı ve deliklerine kauçuk conta takılır. 

 Tecrit edici muhafaza duvarlarının içi, ses yutucu malzemelerle kaplanır. 

 Egzozlar ve hava delikleri susturulur ve operatörlerden uzak tarafa 

yönlendirilir. 

 Gürültü, ses tecrit edici ya da yansıtıcı engelle çalıĢma alanından uzağa 

yönlendirilir. 

 YeĢil alanların gürültüyü emici özelliğinden istifade etmek amacıyla kara 

yolları ve demiryolları çevresinin ağaçlandırılması ve kentlerimizde ise 

yeĢil kuĢak ağaçlandırılmalarına önem ve hız verilmelidir. Karayollarının 

çevresindeki alan kullanımlarının kontrolleri yapılmalıdır. 

 Karayollarının projeleri hazırlanırken gürültüyü azaltıcı önlemler alınır, 

hava alanları, endüstri ve sanayi bölgeleri yerleĢim bölgelerinden uzak 

yerlerde kurulur.  

 Gürültü Kontrol Yönetmeliği‟nde öngörülen kısıtlamalara uyulmalı ve 

etkin bir denetleme mekanizması oluĢturulur. 

 

 Gürültüyü kiĢisel koruyucular kullanarak kontrol etme 

 

Kulak koruyucu kullanılarak gürültünün çalıĢan üzerinde kontrol edilmesi maalesef en 

yaygın; ancak en az etkili gürültü kontrol biçimidir. AĢırı gürültünün iç kulağa ulaĢmasını 

önlemek için kulak tıkacı ve kulaklık (manĢon) tasarlanmıĢtır; ancak bunlar gürültüye karĢı 

çok etkili bir koruma sağlamadığı gibi, parçalarının kulak içinde kalması ya da kirli olarak 

kullanılması sonucu kulak enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Kulak koruyucu olarak 

pamuk ve buna benzer malzemeler asla kullanılmamalıdır; çünkü iĢçiler birbirleri ile iletiĢim 

kuramazlar ve uyarı sinyallerini duyamazlar. Gürültü hala mevcuttur azaltılmamıĢtır. ĠĢ yeri 

yönetimi her zaman doğru tipte kulak koruyucu sağlamamaktadır. O nedenle mesleki 

gürültünün kulak koruyucularla kontrolü en az kabul edilebilir yöntemdir. 

 

Gürültünün olumsuz etkileri ile ilgili kamuoyunun ve çalıĢanların bilinçlendirilmesi ve 

eğitimine önem verilmeli, Gürültü Kontrol Yönetmeliği‟nde öngörülen kısıtlamalara 

uyulmalı ve etkin bir denetleme mekanizması oluĢturulmalıdır. 
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1.4. Gürültüden Korunma 
 

Gürültülü iĢyerlerine çalıĢmak üzere alınacak kiĢilerin iĢe giriĢ muayenelerinde iĢitme 

ölçümleri de yapılır. BaĢlangıçta iĢitme problemleri olanlar iĢe alınmamalıdır. ĠĢçilerin 

düzenli aralıklarla yapılan kontrollerinde iĢitme kayıpları izlenmelidir. Teknik korumada en 

etkin önlem, gürültünün Ģiddetini 85 dB‟ den aĢağıda tutacak önlemlerin alınmasıdır. Bunun 

için daha az gürültü yapan üretim teknolojisi tercih edilir. Gürültü çıkaran aletin izole 

edilmesi, sık sık bu aletlerin bakımı yapılması gerekir. Ayrıca kiĢisel koruyucu aletler (kulak 

tıkaçları, kulaklıklar, baĢlıklar) kullanılabilir. Gürültü çıkaran aletlerin birbirinden ayrılması, 

çalıĢan kiĢilerin çalıĢma saatlerinin azaltılması, olabildiğince az kiĢinin bu ortamda 

çalıĢtırılması gibi örgütsel önlemlerde gerekir. 

 

1.5. Güvenli Gürültü Düzeyleri 
 

Güvenli gürültü düzeyi temel olarak iki Ģeye bağlıdır. 

 

 Gürültünün düzeyi 

 Gürültüye ne kadar süreyle maruz kalındığı 

 

Çoğu ülkenin gürültü standartlarınca izin verilen gürültü düzeyi, 8 saatlik bir iĢ günü 

boyunca genellikle 85-90 dB „dir. Ancak, bazı ülkeler gürültü düzeyinin bununda altında 

olmasını tavsiye etmektedir. 

 

Ülkemizde, gürültüye maruz kalınan süreler için tavsiye edilen gürültü sınırları 

aĢağıdaki çizelgede sunulmuĢtur. 
 

Maruz kalınan süre 

(saat) 

Gürültü düzeyi 

(dB) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 ½ 102 

1 105 

1/2 110 

¼ ya da daha az 115 

Tablo1.3: Maruz kalınan süreler ve tavsiye edilen gürültü sınırları 

 

1.6. Gürültünün Sağlık Üzerine Olumsuz Etkileri 
 

Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini dört ana baĢlık altında incelemek 

mümkündür. 
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1.6.1. ĠĢitme Duyusunda OluĢturduğu Olumsuz Etkileri  
 

ĠĢitme duyusunda oluĢturduğu olumsuz etkileri, geçici ve kalıcı iĢitme kaybı olarak iki 

bölümde incelenir. 

 

 Geçici iĢitme kaybı  

 

Gürültülü bir ortamda bir süre kalındığında meydana gelen geçici eĢik düĢmesidir. 

Gürültülü bir iĢ yerinde kısa bir süre bulunduktan sonra çok iyi iĢitememe ve kulaklarınızda 

bir çınlama hissetmiĢ olabilirsiniz. Bu duruma, geçici eĢik kayması denir. Geçici iĢitme, 

duyma eĢiği kayması veya duyma yorulması olarak bilinen iĢitme duyarlılığındaki geçici 

kayıptır. Normal olarak gürültüden kısa bir süre uzak kaldığımızda, çınlama ve sağırlık hissi 

yok olur. Gürültüye ne kadar uzun süre maruz kalırsanız, iĢitme duyunuzun normale 

dönmesi de o kadar uzun sürer. Gürültünün hiçbir iz bırakmaması için gürültüden uzak sakin 

bir yerde geçirilecek süre, gürültüde kalınan sürenin karesi kadardır. Yani iki saat gürültülü 

ortamda çalıĢan iĢçinin kulağında hiçbir iz kalmaması için dört saat gürültüden uzak kalması 

gerekir. 

 

 Kalıcı iĢitme kaybı (Mesleki sağırlık)  

 

Uzun süre aĢırı gürültüye maruz kalındığında, iĢitme kaybı süreklilik kazanır. Kalıcı 

iĢitme kaybının geriye dönüĢümü yoktur. Bu hastalık uzun süre mesleki olarak gürültüye 

maruz kalanlarda her iki kulakta simetrik olarak ortaya çıkar. Ġlerleyici olarak geliĢir ve 

kulağın iĢitmediği frekanslar, 4000 Hz‟den 500 Hz‟e kadar düĢer. BaĢlangıçta, kiĢi iĢitme 

kaybının farkında değildir. Son dönemde kulakta devamlı bir uğultu duyulur. ĠĢitme kaybı 

kiĢinin yaĢı, cinsiyeti, daha önce geçirdiği kulak enfeksiyonları ve daha önceki iĢitme 

düzeyine bağlıdır. Gürültü sonucu ortaya çıkan iĢitme kaybı ülkemizde en sık rastlanan 

meslek hastalığıdır. 

 

1.6.2. Fizyolojik Etkileri 
 

Fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, stres, baĢ dönmesi, kan basıncında artıĢ, kalp 

atıĢlarının ve kan dolaĢımının değiĢmesi, kanın koyulaĢması ve kan damarlarının 

geniĢlemesi, göz bebeği büyümesi ve uykusuzluk olarak sıralanabilir. Ayrıca gürültünün 

düzeyi ve süresi ile ilgili olarak dozunun artıĢının; migren, ülser, gastrit vb. hastalıkların 

oluĢumunda önemli bir etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir. 

 

Hamilelik döneminde gürültüye maruz kalan deneklerin ölü doğum oranının; kontrol 

grubuna oranla çok yüksek olduğu araĢtırmacılar tarafından belirtilmiĢtir.  
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1.6.3. Psikolojik Etkileri 
 

Gürültünün psikolojik etkileri; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, 

yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaĢlamadır. Ani olarak yükselen gürültü düzeyleri, 

insanlarda korkuya da neden olur. Gürültü tür ve derecesine göre psikolojik etkileri de 

farklıdır. AĢırı gürültülü kaynaklara (uzay roketleri 170 dB(A) ile canavar düdükleri 140-150 

dB(A) vb.) uzun süre maruz kalınması halinde kulak ağrısına, sinir hücrelerinin bozulmasına 

rastlanır. Yine kompresörlü delici ile diskoteklerden yayılan gürültülerin, sıkıntı duyma gibi 

psikolojik etkileri saptanmıĢtır. 

 

1.6.4. Performans Üzerindeki Etkileri 
 

Performans üzerindeki etkileri iĢ verimini azaltması ve iĢitilen seslerin anlaĢılmaması 

olarak tanımlanır. KonuĢmanın algılanabilmesi ve anlaĢılabilmesi, seslerin düzeyi ile 

doğrudan iliĢkilidir. Gürültü, iĢ verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilemektedir. 

KarmaĢık iĢlerin yapıldığı ortamların, gürültüsüz ortamlar olması gerekmektedir. Özetle 

ortamda belli bir iĢ ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması 

durumunda, iĢ verimliliğinin düĢtüğünü söylemek mümkündür.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Alınan bilgiler doğrultusunda, gerekli donanımlar sağlandığında, standartlara uygun 

olarak gürültü kaynaklarının tespitini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gürültü kaynaklarını tespit ediniz. 

 TaĢıt trafiğinden kaynaklanan gürültünün 

yoğun olduğu yerlere gidebilirsiniz. 

 Sanayiden kaynaklanan gürültünün yoğun 

olduğu yerlere gidebilirsiniz. 

 ĠnĢaat ve Ģantiye alanlarındaki gürültünün 

önemli olduğunu unutmamalısınız. 

 Rekreasyon ve eğlence yerlerine 

gidebilirsiniz. 

 Gürültüyü, kaynakta kontrol ediniz. 

 Gürültünün yayılmasını önlemek için 

yapılan bariyerleri inceleyebilirsiniz. 

 Gürültülü teçhizat ve gürültülü parçaların, 

daha sessiz modellerle değiĢtirilip 

değiĢtirilmediğini inceleyebilirsiniz. 

 Gürültüyü, engeller aracılığı ile 

kontrol ediniz. 

 TaĢıt egzoz sistemlerini inceleyebilirsiniz. 

 Duvarlarda, zeminde ve tavanlarda ses 

yutucu materyal kullanılıp 

kullanılmadığını inceleyebilirsiniz. 

 Kablo ve boru giriĢ kapı ve deliklerine 

kauçuk conta kullanılıp kullanılmadığını 

inceleyebilirsiniz. 

 Tecrit edici muhafaza duvarlarının içinin, 

ses yutucu malzemelerle kaplanıp 

kaplanmadığını inceleyebilirsiniz. 

 Gürültünün, ses tecrit edici ya da yansıtıcı 

engelle çalıĢma alanından uzağa 

yönlendirilip yönlendirilmediğini 

inceleyebilirsiniz. 

 ÇalıĢanların, gürültüyü önlemek amacı 

ile kiĢisel koruyucular kullanıp 

kullanmadıklarını kontrol ediniz. 

 ÇalıĢanların, rotasyona tabi tutulup 

tutulmadıklarını inceleyiniz. 

 Kulaklık ve kulak tıkaçlarının hijyenik 

olup olmadığını inceleyebilirsiniz. 

 Güvenli gürültü seviyelerini tespit 

ediniz. 

 Gürültü ile ilgili mevzuatı 

inceleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gürültünün, çalıĢanların üzerindeki 

olumsuz etkilerini tespit ediniz. 

 Gürültünün ruh sağlığı üzerine etkilerini 

inceleyebilirsiniz. 

 Gürültünün iĢitme üzerine etkisini 

inceleyebilirsiniz. 

 Gürültünün iĢ verimliliğine etkilerini 

inceleyebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
ÖLÇME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilerlerden hangisi, gürültünün kontrol edilmesinde kulak koruyucu olarak 

asla kullanılmamalıdır? 

A) Kulak tıkaçları. 

B) Kulaklıklar. 

C) Pamuk. 

D) ManĢon.  

E) Doğru tipte kulaklıklar. 
 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi, gürültünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden 

değildir? 

A) Gürültü, iletiĢim sinyallerini etkileyerek kazalara yol açabilir. 

B) Gürültü, rahatsız edici olabilir ve stres yaratabilir. 

C) Gürültü, kronik sağlık sorunları yaratabilir. 

D) Gürültü, iĢitme duyusunun kaybedilmesine neden olabilir. 

E) Gürültü, görme duyusunun kaybedilmesine neden olabilir. 
 

3. AĢağıda verilenlerden hangisi, engeller kullanılarak gürültüyü kontrol altına alma 

tekniklerinden değildir? 

A) Makinanın çevresinin kapatılması. 

B) ĠĢçi ile gürültü kaynağı arasındaki mesafenin artırılması. 

C) Gürültü kaynağı ile çalıĢan arasına ses azaltıcı engeller konulması. 

D) Duvarda, zeminde ve tavanda ses yutucu materyal kullanılması. 

E) Gürültülü makinaların değiĢtirilmesi. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, ülkemizde rastlanan mesleki hastalıklar arasında en yaygın 

olanıdır? 

A) Mesleki iĢitme kaybı. 

B) KurĢun intoksikasyonu. 

C) Pnomokonyozis. 

D) Asbestozis. 

E) Silikozis. 
 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi, sesin gürültü olarak algılanması sonucunu doğurmaz? 

A) Sesin Ģiddeti. 

B) Sesin frekansı. 

C) Ġnsanın psikolojik özellikleri. 

D) Ġnsanın sosyolojik özellikleri. 

E) Ġnsanın fizyolojik özellikleri. 
 

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 diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli donanımlar sağlandığında, ses ölçüm cihazlarını kullanarak gürültü ölçümünü 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġnsan kulağı, neden bütün sesleri algılayamaz, araĢtırınız.  

 Logaritmik artıĢ kavramını araĢtırınız. 

 

2. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM 
 

Sesin Ģiddeti, gürültü ölçer veya ses ölçer denen, bilimsel olarak adı "sound level 

meter" olan adlandırılan cihazlarla ölçülür.  

 

2.1. Gürültü Ölçülmesi 
 

Sesler, farklı Ģiddettedir. Örneğin, birisine fısıldamak yerine bağırırsanız sesinizde 

daha fazla enerji vardır ve daha uzak mesafeye ulaĢabilir; dolayısıyla bu sesin Ģiddeti daha 

fazladır. Ses Ģiddetinin ölçüm birimi, desibeldir. Desibel, (dB ) insan kulağının en hassas 

olduğu orta ve yüksek ses dalgası frekanslarının ses değerlendirmesi birimidir. 

 

Desibel ölçeği tipik bir ölçek değildir. Logaritmik bir ölçektir. Bu birim, 10 sayısının 

10. dereceden kökünün logaritma tabanı olarak alınmasıyla elde edilen düzeyin birimi olarak 

tanımlanır. Temel olarak bunun anlamı, desibel düzeyindeki küçük bir artıĢın gürültü 

düzeyinde aslında büyük bir artıĢ olmasıdır. Örneğin; eğer ses, her hangi bir düzeyde 3 dB 

yükseltilirse kulakta bu sesin yüksekliği, yaklaĢık iki katına çıkmıĢ olur. Benzer Ģekilde, eğer 

bir ses 3 dB azaltılırsa kulakta sesin yarı yarıya azaldığı hissedilir. Dolaysıyla 90 dB lik bir 

sesin, 3 dB artırılarak 93 dB‟e çıkartılması gürültü düzeyinin iki katına çıktığını gösterir. 

Bununla birlikte herhangi bir düzeyde 10 dB‟lik bir artıĢ, (örneğin 80 dB den 90 dB ye) 

gürültü Ģiddetinin on katına çıktığı anlamına gelir. 

 

Tipik bir iĢ yerinin içinde gürültü, farklı kaynaklardan meydana gelir. ĠĢ yerindeki 

bütün gürültü sorunları belirlenmek isteniyorsa her kaynaktan gelen sesin ayrı ayrı ölçülmesi 

gerekir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Gürültü Seviyesi Ölçüm Aracı 
 

Gürültü seviyesi ölçüm aracı, bir mikrofon ve elektrik devresinden oluĢur ve sonucu 

desibel olarak verir. Elektronik devre gürültünün özellikle iĢitme ile ilgili etkilerine yönelik 

bir filtre sistemi oluĢturacak biçimde geliĢtirilmiĢtir. ĠĢe bağlı etkilenmelerin belirlenmesi 

amacıyla bir ağırlıklı ölçüm ağı geliĢtirilmiĢtir. Burada, çok düĢük ve yüksek frekanslar 

baskılanır. 1000–6000 arasındaki ortak frekanslar hafif güçlendirilir. Bunlar, konuĢma 

frekanslarına öncelik veren değerlerdir. 
 

Oktav bandı analiz cihazı, gürültünün frekans dağılımının özelliğini sıhhatli bir 

Ģekilde tespite yarar. Bu araçlar, gürültünün oluĢumunda belirli frekansları belirleme ve izole 

edebilme imkânı sağlar. Bu tip özellikler, karmaĢık gürültülü ortamların denetiminde önem 

taĢımaktadır. 
 

Dozimetre ile ölçme yöntemi, bireye özel koĢulları belirlediğinden özeklikle tercih 

edilen bir yöntemdir. Dozimetreler, genellikle gürültü etkisinde kalan kiĢinin kulağına yakın 

yerleĢtirilen bir mikrofondan kayıt yapan devreden ibarettir. 

 

Resim2.1: Dozimetre 
 

2.2.1. Gürültü Kontrol Cihazı (Sonometre) 
 

Gürültü, yaygın olarak sonometre ile ölçülür. Sonometre, kulağa gelen sesleri kulağın 

algıladığı gibi ölçmek üzere düzenlenmiĢtir. 
 

                                                                                  

     Resim 2.2: Sonometre               Resim2.3: Dijital sonometre 
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Sonemetrenin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar (Sonometrenin çalıĢma 

prensibi) Ģunlardır; 

 

 Cihazların toz baĢlığı ölçüm esnasında ve diğer zamanlarda çıkarılmaz. Çünkü 

bu ölçüm sonucunu değiĢtirmez. BaĢlığın amacı, mikrofon hassasiyetini 

korumaktır. 

 Cihazlar kullanılmadan önce batarya durumu kontrol edilir. Anahtar, BATT 

durumuna alınır. Batarya kontrolü, anolok scala üzerinde bulunan batarya 

çizgisi ile ibrenin durumuna bakılarak yapılır. Ġbre, batarya çizgisini „0‟ 

yönünde geçmiĢse cihaz çalıĢtırılmaz, pili değiĢtirilir. 

 Cihaz üzerinde bulunan hızlı ve yavaĢ ibre salınımı sağlayan anahtar hızlı 

durumunda, gürültü ölçümü yapılmalır. Bu anahtar, ancak kalibre iĢlemi 

yapılırken yavaĢ konuma alınır. 

 Cihaz, iki ses filtresine sahiptir. „A‟ ve „Lin‟ölçümler ikizi „A‟ scalasında 

kullanılır. 

 Açma kapama ve batarya kontrol anahtarı, gürültü Ģiddeti kademesi ayarlama 

komitatörü ayarlandıktan sonra açılır. Aksi takdirde scala ibresi hassasiyetini 

kaybeder. 

 Scala okunmasında, scala üzerinde bulunan aynalı kısım ibrenin gölgesi 

gözükmeyecek Ģekilde cihaza bakılır. 

 Gürültü seviyesi ölçülürken gürültü ölçümünü ayarlayan kademeli anahtar 

tahmini olarak ayarlanır. Tahmini ayardan artı (+) 20 yönünde scalada hızlı bir 

ibre salınımı varsa kademe bir yukarı alınır. Eksi (-) 10 yönünde hızlı bir sapma 

varsa kademe bir aĢağı alınır. 

 Ölçüm esnasında, ölçüm yerinde ölçen kiĢi dıĢında baĢkası bulunmamalıdır. 

 Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri muhakkak sökülmelidir. 

 Cihazlar, çarpmalara ve düĢmeye karĢı korunmalıdır. 

 

Resim 2.4: Sonometre 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Gerekli donanımlar sağlandığında, ses ölçüm cihazlarını kullanarak gürültü ölçümünü 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gürültü ölçüm cihazını hazır hale 

getiriniz 

 Sonometre cihazlarının açık olduğundan 

emin olmalısınız. 

 Cihazın doğru ölçüm yapmasını 

sağlamalısınız. 

 Toz baĢlıklarının çıkarılıp çıkarılmadığını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Cihazı kullanırken dikkatli olmalısınız. 

 Cihazın batarya durumunu kontrol 

ediniz. 

 Cihazın bataryasının sağlıklı çalıĢtığına emin 

olmalısınız. 

 Bataryanın dolu olup olmadığını kontrol 

etmelisiniz. 

 Cihazın, hızlı ve yavaĢ ibre 

salınımını kontrol ediniz. 

 Skaladaki göstergeyi kontrol edebilirsiniz. 

 Skala ibresinin hassasiyetinden emin 

olmalısınız. 

 Skalanın sağlıklı çalıĢtığından emin 

olmalısınız. 

 Cihazı, tekniğine uygun kullanınız. 

 Cihazı, vücuttan 45 derece eğimli ve 50 cm 

uzakta olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Ölçüm esnasında alanda, ölçen kiĢi dıĢında 

kimsenin bulunmadığına emin olmalısınız. 

 Cihazı, çarpmalara ve düĢmelere karĢı 

korumalısınız. 

 Ölçüm sonuçlarını kaydediniz. 

 Ölçüm sonuçlarını, hatasız bir Ģekilde 

kaydetmelisiniz. 

 Ölçüm sonuçlarının ilgili formlara iĢlendiğini 

kontrol edebilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, gürültü veya ses ölçüm cihazının bilimsel adıdır?  

A) Dozimetre. 

B) Skala.  

C) Sound level meter.  

D) Dijital skala. 

E) Barometre. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, ses Ģiddetinin ölçüm birimidir?  

A) Desibel. 

B) pH. 

C) Mol. 

D) Bar. 

E) U/L.  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, iĢyerindeki bütün gürültü sorunlarını belirtmek için yapılır? 

A) Tüm kaynaklar için aynı anda ölçüm yapılır. 

B) Her kaynaktan gelen ses için ayrı ayrı ölçüm yapılır.  

C) Yakın guruplar için aynı anda ölçüm yapılır. 

D) En yüksek gürültü kaynağından ölçüm yapılır.  

E) En düĢük gürültü kaynağından ölçüm yapılır.   

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, ölçüm cihazlarındaki toz baĢlığının bulunma amacıdır? 

A) Cihazı korumak.  

B) Kullanıcıyı korumak. 

C) Kullanım kolaylığı sağlamak. 

D) Mikrofon hassasiyetini korumak. 

E) Elektrik akımından kullanıcıyı korumak. 

 

 

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 diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Gerekli donanım ve ekipmanlar sağlandığında, mevzuatlar doğrultusunda, gürültü 

kaynaklarından gürültü kirliliğinin ölçümünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gürültünün topluluklar üzerindeki etkilerini tespit için doz-etki iliĢkilerine 

yönelik araĢtırma yapınız. 

 Çevre ve Orman Bakanlığının gürültü ile ilgili görev yetki ve sorumluluklarını 

araĢtırınız. 

 Gürültünün önlenmesine yönelik mahalli idarelerce alınan tedbirleri araĢtırınız. 

 Kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerce alınacak tedbirlerle ilgili araĢtırmalar yapınız. 

 

3. GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜMÜ 
 

Gürültü kirliliği kaynaklarına göre aĢağıda verilmiĢtir. 

 

3.1. Trafikten Kaynaklanan Gürültü 
 

Gürültüde en büyük pay, nakil araçları ile raylı sistemler ve uçaklara aittir. Trafikten 

kaynaklanan gürültüyü üç bölümde inceleyebiliriz. 

 

3.1.1. Karayolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü 
 

Karayolu taĢıtlarından kaynaklanan gürültüyü önlemek için;   

 

 Araçların, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. 

 Kamuya açık yerlerde çalıĢtırılan motorlu karayolu taĢıtlarının dıĢ gürültü 

seviyesi ve egzoz sistemlerinin kabul edilen esaslar kapsamında olması 

zorunludur. 

 Motorlu karayolu araçlarının kornaları gibi sesli uyarı cihazlarının, getirilen 

esaslar kapsamında olması zorunludur. 

 Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin, dıĢ gürültü seviyeleri kabul edilen 

esaslar kapsamında olması zorunludur.  

ARAġTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 
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                        Resim 3.1: Karayolu taĢıtı                         Resim 3.2: ĠĢ makinasi 
 

 Ġki veya üç tekerlekli motorlu karayolu araçlarının dıĢ gürültü seviyeleri, kabul 

edilen esaslar kapsamında olmalıdır. 

 

Resim 3.3: Ġki tekerlekli kara taĢıtı 

 

Kara yolu taşıtlarının alanlara göre gürültü sınır değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Alanlar 

Planlanan/YenilenmiĢ/OnarılmıĢ 

yollar 
Mevcut yollar 

Lgündüz 

(dBA) 

LakĢam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Lgündüz 

(dBA) 

LakĢam 

(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 

iĢyerlerinin yoğun olarak 

bulunduğu alanlar. 

65 60 55 70 65 60 

Endüstriyel alanlar. 67 62 57 72 67 62 

Tablo3.1: Kara yolu çevresel gürültü sınır değerleri 
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Resim 3.4: Kara taĢıtı 
 

3.1.2. Demiryolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü  
 

Demiryolu gürültüsünün de karayolunda olduğu gibi önemli kısmı sürtünmeyle 

meydana gelir. Tekerlek ve rayın temas bölgesinde üst yüzey pürüzlülüğü, kaymaların 

oluĢması ve burulma titremesi nedenleriyle sürtünme gürültüsünde artıĢ meydana 

gelmektedir. Meydana gelen sesin yayılması ise raylar, tekerlek bandajı, tekerlek diski ve 

iĢletim sistemiyle olmaktadır. Bir kısım titreĢim taĢıtın gövdesel sesini oluĢturan vagon 

kasası ve diğer titreĢimleri etkiler. Ayrıca hava hareketleri, çarpmalar ve aĢınmalar yolu ile 

de gürültü oluĢur, frenleme sisteminin de gürültü üzerinde rolü söz konusudur. 

    

Resim 3.5: Demiryolu taĢıtı           Resim 3.6: Hızlı demiryolu taĢıtı  
 

Raylı sistemlerden kaynaklanan gürültü, titreĢim seviyeleri ve sınır değerleri aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 
 

Yeraltı Ġstasyonları 
Leq 

(dBA) 
Yerüstü Ġstasyonları 

Leq 

(dBA) 

GiĢeler, merdivenler, koridorlar 55 
 

Platformlar 

(platform 

kenarından 

1,8 m) 

Duran ve kalkan 

trenler için 
70 

Platformlar 

(platform 

kenarından 1,8 m) 

Duran ve kalkan 

trenler için 
80 Geçen trenler 75 

Geçen trenler 85 
ÇalıĢır durumda 

bekleyen trenler için 
65 

ÇalıĢır durumda 

bekleyen trenler için  
65 

 
Ġstasyon içinde havalandırma sistemi 55 

Caddelerde havalandırma kanalları (9.0 

m‟de) 
55 

Ġstasyon içinde kapalı hacimlerde bulunan 

acil havalandırma fanları (22.5 m.‟de)  
80 

Tablo 3.2: Raylı sistemler için çevresel gürültü sınır değerleri 
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Raylı ulaĢım sistemlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi; L gündüz 65 dBA, L 

akĢam 60 dBA,L gece 55 dBA sınır değerlerini aĢamaz. 
 

3.1.3. Havayolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü 
 

Türk sicilindeki ve yabancı ülke sicilindeki hava yolu araçlarının, iç ve dıĢ trafiğe açık 

hava alanlarımıza iniĢ ve kalkıĢ yapabilmeleri için hava alanı araçlarının dıĢ gürültü 

seviyeleri ile yolcu ve hava aracı çalıĢanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü 

ile araç içi titreĢim seviyelerine iliĢkin esaslara uymak zorunluluğu vardır. 

 

Resim 3.7: Havayolu taĢıtı (Helikopter) 
 

Hava yolu sistemlerinden ve helikopterlerin iniĢ pistlerinden çevreye yayılan gürültü 

seviyesinin; L gündüz 65 dBA, L akĢam 60 dBA, L gece 55 dBA sınır değerlerini aĢamaması 

gerekir. 

 

Resim 3.8: Havayolu taĢıtı (Uçak) 
 

Alanlar 

Küçük hava alanları (yılda 

elli binin altında iniĢ/ kalkıĢın 

olduğu hava alanları) 

Büyük hava alanları (yılda 

elli bin ve üstü iniĢ/ kalkıĢın 

olduğu hava alanları) 

Lgündüz 

(dBA) 

LakĢam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Lgündüz 

(dBA) 

LakĢam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan 

eğitim, kültür ve sağlık alanları 

ile yazlık ve kamp yerlerinin 

ağırlıklı olduğu alanlar. 

63 58 53 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 

kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan konutların yoğun 

olarak bulunduğu alanlar. 

65 60 55 68 63 58 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 

kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan iĢyerlerinin yoğun 

olarak bulunduğu alanlar. 

67 62 57 72 67 62 

Endüstriyel alanlar. 70 65 60 75 70 65 

Tablo3.3: Hava alanı çevresel gürültü sınır değerleri 



 

 27 

 

Resim 3.9: Havayolu taĢıtı (Jet) 

 

3.1.4. Su Yolu TaĢıtlarından Kaynaklanan Gürültü 
 

Deniz, göl veya baĢka suyollarında kullanılan araçların dıĢ ve iç gürültü seviyeleri, 

yolcu ile suyolu aracı çalıĢanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından, araç içi titreĢim 

seviyelerine iliĢkin düzenlemelere uymak zorunludur. 

 

Ġskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında 

kullanılan ulaĢım araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesinin; L gündüz 65 dBA, L 

akĢam 60 dBA, L gece 55 dBA sınır değerlerini aĢaması gerekir. 

 

Resim 3.10: Suyolu taĢıtı 

 

Ġskele liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında 

kullanılan araçlarda elektronik olarak yükseltilmiĢ müzik yayını yapılması sonucu yayılan 

çevresel gürültü seviyesi sınır değeri en fazla; gündüz zaman dilimi için 5 dBA, akĢam 

zaman dilimi için 3 dBA olmalıdır. 

 

3.2. Endüstriden Kaynaklanan Gürültünün Kontrol Altına Alınması 
 

ÇalıĢanlar; inĢaat, sanayi, dökümhane ve tekstil sanayi gibi çok çeĢitli sanayilerdeki iĢ 

yerlerinde yüksek gürültü düzeylerine maruz kalabilirler. ĠĢ yerinde gürültüye maruz 

kalmanın yol açtığı iĢitme kaybı, bütün meslek hastalıkları arasında en yaygın olanıdır. 

Endüstriyel gürültü, çoğu zaman asgari maliyetle ve teknik zorluklarla karĢılaĢılmadan 

kontrol edilebilir.  

 

Endüstriyel ya da diğer kaynakların neden olduğu gürültünün kontrol altına 

alınmasındaki amaç, gürültünün kaynakta bertaraf edilmesi ya da azaltılmasıdır. 
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3.2.1. Sanayi Tesislerinde Kullanılan Alet Ekipman ve Makinelerde Uyulması 

Gereken Kurallar 

 
 Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerin ses gücü 

seviyesinin, yürürlükteki mevzuata uygun sınır değerlerine çekilmesi. 

 Sanayi tesislerinde çalıĢanların kulak sağlığı ve konforu açısından maruz 

kaldıkları gürültü ve titreĢim seviyelerine yönelik bireye özel korunma tedbirleri 

alınması. 

 

3.2.2. Endüstriyel Tesisler ĠĢletmeler ve ĠĢyerleri için Çevresel Gürültü 

Kriterleri 
 

 ĠĢyeri, atölye, imalathane vb. iĢletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan 

çevresel gürültü seviyesi; L eq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü 5 

dBA seviyesini aĢamaz. 

 Birden fazla iĢ yeri, atölye, imalathane ve benzeri iĢletmelerin bulunduğu 

alanlar ile organize veya ihtisas sanayi bölgesinden çevreye yayılan toplam 

çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini L eq, gürültü göstergesi 

cinsinden 7-10 dBA seviyesini aĢamaz. 

 Toplam çevresel gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kiĢi sayısı, gürültü 

kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler 

göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir 

alan içinde ilgili belediye dıĢında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince, 

yetki devri yapılmadığı takdirde il çevre ve orman müdürlüğü tarafından 

belirlenir. 

 Endüstri tesisleri ile bunların dıĢında kalan iĢletme ve iĢ yerlerinin faaliyeti 

sonucu oluĢabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 

dBC‟yi aĢamaz. 

 

Alanlar 
Lgündüz 

(dBA) 

LakĢam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye 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 konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan iĢyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
68 63 58 

Organize Sanayi Bölgesi veya Ġhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her 

bir tesis için 
70 65 60 

Tablo 3.4: Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri 

 

 Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluĢan çevresel gürültü 

seviyesindeki tonal değiĢimlerde 5dBA‟lık, ani değiĢimlerde ise TS ISO 9315 

standardına göre seviye ayarlaması yapılır. 
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               Resim 3.11: Endüstriyel tesisler                           Resim 3.12: Sanayi tesisi 

 

3.2.3. ġantiye Alanları Ġçin Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

 Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleĢtirilen Ģantiye faaliyetleri, 

gündüz zaman dilimi dıĢında, akĢam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 

 Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, Ģehir içi anayol, toplu konut 

ve benzeri projelerin inĢaat faaliyetleri ile Ģehir içinde gündüz trafiği 

engelleyecek inĢaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalıĢmamak koĢulu ile 

tablo 5 deki gündüz değerlerinden akĢam için 5 dBA, gece için 10 dBA 

çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması Ģartı ile ilgili ve yetkili idare 

tarafından verilen izin çerçevesinde sürdürülebilir. 

  

                     Resim 3.13: Delici iĢ makinesi                      Resim 3.14: ĠnĢat yapı 

 

 ġantiye faaliyeti sonucunda oluĢan çevresel gürültü seviyesindeki tonal 

değiĢimlerde 5dBA lık, ani değiĢimlerde ise TS, ĠSO 9315 standardına göre 

seviye ayarlaması yapılır. 

 ġantiye faaliyeti sonucu oluĢabilecek darbe gürültüsü, LC max gürültü 

göstergesi cinsinden 100 dBC yi aĢamaz. 
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Resim 3.15: ġantiye 

 

 Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleĢtirilen tüm Ģantiye faaliyetleri, 

yetkili idare tarafından hafta sonları veya birkaç ay süre ile tamamen 

durdurulabilir. 

 
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve 

onarım) 
Lgündüz (dBA) 

Bina 70 

Yol 75 

Diğer kaynaklar 70 

Tablo 3.5: ġantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri 

 

3.3. Yapılarda Çevresel TitreĢim Kriterleri 
 

Maden ve taĢ ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlamaların zemin 

titreĢim seviyeleri, tabloda verilen sınır değerlerini aĢamaz. 

 

TitreĢim 

Frekansı (Hz) 

Ġzin Verilen En Yüksek TitreĢim Hızı 

(Tepe Değeri-mm/s) 

1 5 

4-10 19 

30-100 50 

1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s‟den 19 mm/s‟ye; 10 Hz- 30 

Hz arasında 19 mm/s‟den 50 mm/s‟ye, logaritmik çizilen 

grafikte doğrusal olarak yükselmektedir. 

Tablo 3.6: Maden ve taĢ ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluĢacak titreĢimlere 

yönelik izin verilen değerler 

 

 ĠnĢaatlarda kazık çakma ve benzeri titreĢim oluĢturacak uygulamalar ile ağır 

inĢaat makinelerinin neden olacağı titreĢimler tabloda verilen sınır değerlerini 

aĢamaz. 
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Ġzin Verilen En Yüksek TitreĢim 

Hızı (Tepe Değeri-mm/s) 

Sürekli 

TitreĢim 
Kesikli TitreĢim 

YerleĢim Bölgelerinde 5 10 

Sanayi ve Ticari Bölgelerde 15 30 

Tablo 3.7: ĠnĢaatlarda kazık çakma ve benzeri titreĢim yaratan operasyonların ve inĢaat 

makinelerinin en yakın çok hassas kullanım alanının dıĢında yaratacağı zemin titreĢimlerinin 

izin verilen en yüksek değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında) 

 

Resim 3.16: ĠnĢaat alanında kazık çakma 
 

 Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda elektrik motoru, pompa, fan gibi 

makine ve teçhizatın sebep olacağı titreĢimler tabloda verilen sınır değerleri aĢamaz. 
 

  TitreĢim Frekansı 

(Hz) 

Ġzin Verilen En Yüksek TitreĢim 

Hızı (rms değer-mm/s) 

Konutlarda 
1* 

8-100 

1.5 

0.3 

Ofislerde  
1** 

8-100 

3.5 

0.6 

* 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s‟den 0.3 mm/s‟ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal 

olarak azalmaktadır. 

** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s‟den 0.6 mm/ s‟ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal 

olarak azalmaktadır. 

Tablo 3.8: Bina içindeki makine ve teçhizatın yaratacağı titreĢimlerin sınır değerleri 
 

3.4. Rekreasyon ve Eğlence Yerlerinin Çevresel Gürültü Kriterleri 
 

Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; elektronik olarak yükseltilmiĢ ses 

kaynağı bulunan, üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık veya yarı açık olan bahçeli gazinolar, 

dans salonları, lunaparklar, animasyon ve eğlence merkezleri, fuarlar, piknik yerleri, açık 

hava sinemaları, lokantalar, kahvehaneler ve dükkanlar gibi kamuya açık yerler ile 

diskotekler, kulüpler, barlar, restoranlar ve düğün salonları gibi kapalı ve/veya yarı açık olan 

yerlerden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, L eq gürültü göstergesi cinsinden arka 

plan gürültü seviyesini 5 dBA dan ve 7 dBC yi aĢamaz. 
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Resim 3.17: Eğlence yeri                                     

 

Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlardan çevreye yayılan toplam gürültü 

seviyesi, çok hassa kullanım alanı dıĢında arka plan gürültü seviyesi L eq gürültü göstergesi 

cinsinden 7-10 dBA aralığında belirlenmiĢtir. 

 

Resim 3.18: Rekreasyon alanı 

 

Resim 3.19: Kahvehane 
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3.5. Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar Ġçin 

Esaslar ve Kriterler 
 

Gürültüye hassas kullanımlardaki çevresel gürültü esasları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Mevcut yapılarda; yapı içinde veya dıĢında herhangi bir yerde bulunan soğutma 

fanı, iklimlendirme sistemleri, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, 

hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları ve benzeri 

kaynaklardan; hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi, Leq gürültü 

göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesi 5 dBA‟dan fazla olamaz.  

 Gürültüye hassas kullanımların bitiĢiğinde, alt ve üstünde faaliyetini sürdüren; 

kamu kurum ve kuruluĢları, ticari kuruluĢlar, hizmet binaları, spor tesisleri, 

tabanca ve tüfek poligonları, alıĢveriĢ merkezleri, tedavi merkezleri, halı ve oto 

yıkama yerleri, depolama tesisleri, matbaalar, atölye ve imalathane ve benzeri 

gibi diğer gürültülü yapı ve alanlardan hassas kullanımlara iletilen gürültü 

seviyesi yapı içinde Leq gürültü göstergesi cinsinden ölçülen mevcut arka plan 

gürültü seviyesi 5 dBA‟dan fazla olamaz.  

 Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taĢıtı 

çalıĢtırılamaz; bakım onarım veya diğer değiĢtirme amacı dıĢında bir motorlu 

araç veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çıkarılamaz, 

çalıĢamaz hale getirilemez.  

 Bir motorlu araç üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran baĢka bir cihazın 

zorunlu haller dıĢında gürültüye neden olacak Ģekilde çalınması yasaktır.  

 Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini çok hassas 

kullanımların bulunduğu alanlar ile toplu taĢıma araçlarında çalmak yasaktır. 

 Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuĢarak, 

bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli 

düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve 

satıĢ yapmak yasaktır.  

 Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya 

herhangi bir motorlu araçta 20.00-06.00 saatleri arasında deneme çalıĢmaları 

yapmak yasaktır. 

 Çok hassas kullanımların içinde ve bu kullanım alanlarından itibaren en az 500 

metre mesafede; mekanik veya motorlu dikiĢ makinesi, matkap, testere, 

öğütücü, çim biçme makinesi, koĢu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 

saatleri arasında çalıĢtırılması yasaktır. 

 Maytap ve benzeri patlayıcıları, çok hassas kullanım alanlarından itibaren en az 

500 metre mesafede kullanmak yasaktır. Bu mesafenin üzerindeki alanlarda söz 

konusu faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi 

cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesi 10 dBA‟dan fazla olamaz.  
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 Yangın, hava saldırısı, soygun gibi olağanüstü durumlar ve mecburi denemeler 

dıĢında; herhangi bir yangın alarmı, soygun alarmı veya sivil savunma alarmı, 

siren, düdük veya benzeri olağanüstü durum sinyal aletlerinin kasten 

çalıĢtırılmaları yasaktır. Olağanüstü durum sinyallerinin denenmesi saat 

10.00‟dan önce ve 20.00‟den sonra olmamak Ģartıyla her zaman günün aynı 

saatinde uygulanır. Bu deneme günde bir defadan fazla yapılamaz ve otuz 

saniyelik süreyi geçemez. Acil durum tatbikatlarının günün herhangi bir 

zamanında yapılması durumunda, yetkili makamlara bildirimde bulunularak 

ilgili alarm/sinyaller çalıĢtırılır. Bina dıĢında kullanılan soygun veya yangın 

alarmı ile motorlu araç soygun alarmları bir dakika için otomatik olarak 

ayarlanmadığı takdirde bunlara izin verilmez.  

 Çok hassas kullanımların bitiĢiğinde, alt veya üstündeki alanlarda konser, 

gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilmesi yasaktır. Orta derece hassas kullanım alanlarında bu tür 

faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden 

mevcut arka plan seviyesini 5 dBA‟dan fazla aĢamaz. 

 ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin yönetmelikte yer almayan ve 

gürültü rahatsızlığına neden olan poligonlar ve benzeri yerlerin, bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çok hassas kullanımların 

bulunduğu alanlarda kurulması yasaktır. 

 Konut içerisinde ve konut bahçesinde barındırılan evcil hayvanlar için 

sahiplerince; çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden 

mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA‟dan fazla aĢmayacak Ģekilde gerekli 

tedbirler alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Gerekli donanım ve ekipmanlar sağlandığında, mevzuatlar doğrultusunda, gürültü 

kaynaklarından gürültü kirliliğinin ölçümünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Karayolu taĢıtlarından kaynaklanan ses 

Ģiddetini ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Karayolu taĢıtlarının yoğun olduğu yere 

gidebilirsiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini almalısınız. 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Demiryolu taĢıtlarından kaynaklanan ses 

Ģiddetini ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüm yapılacak yeri ve koĢulları 

belirlemelisiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini almalısınız. 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Hava yolu taĢıtlarından kaynaklanan ses 

Ģiddetini ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüm yapılacak yeri ve koĢulları 

belirleyebilirsiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini almalısınız. 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Suyolu taĢıtlarından kaynaklanan ses 

Ģiddetini ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüm yapılacak yeri ve koĢulları 

belirleyebilirsiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

 36 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Endüstriden kaynaklanan ses Ģiddetini 

ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüm yapılacak yeri ve koĢulları 

belirleyebilirsiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alabilirsiniz. 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Endüstriyel tesisler, iĢletmeler ve iĢ 

yerleri için çevresel gürültüyü sınır 

değerleri ile karĢılaĢtırmalısınız. 

 Rekreasyon ve eğlence yerlerinden 

kaynaklanan ses Ģiddetini ölçünüz. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüm yapılacak yeri ve koĢulları 

belirleyebilirsiniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alabilirsiniz. 

 Ölçümler yapılırken mevzuatın 

öngördüğü uzaklık ve yüksekliklerden 

gürültü ölçümlerini yapmalısınız. 

 Rekreasyon ve eğlence yerleri için 

çevresel gürültüyü sınır değerleri ile 

karĢılaĢtırmalısınız. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara gönderiniz.  

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara zamanında göndermelisiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına dikkat 

etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi, gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve 

sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlarda L gündüz 

karayolu çevresel gürültü sınır değeridir? 

A) 72 dBA         

B) 63 dBA        

C) 60 dBA        

D) 68 dBA         

E) 67 dBA 

 

2. Ġskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında 

kullanılan araçlarda, elektronik olarak yükseltilmiĢ müzik yayını yapılması sonucu 

yayılan gürültü seviyesi sınır değerleri en fazla gündüz dilimi için kaç dBA‟yı 

aĢabilir? 

A) 5 dBA          

B) 3 dBA            

C) 7 dBA           

D) 10 dBA           

E) 9 dBA 

 

3. Raylı ulaĢım sistemlerinde, çevreye yayılan gürültü seviyesi L gündüz için hangi sınır 

değerlerini aĢamaz? 

A) L gündüz 60 dBA 

B) L gündüz 65 dBA 

C) L gündüz 55 dBA 

D) L gündüz 80 dBA 

E) L gündüz 90 dBA 

 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi, çok hassas kullanımların içinde ve bu kullanım 

alanlarından itibaren en az 500 metre mesafede mekanik veya motorlu dikiĢ makinesi, 

matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koĢu bandı veya benzeri araçların 

çalıĢtırılmasında izin verilen zaman aralığıdır? 

A) 19.00- 07.00 

B) 09.00- 19.00 

C) 08.00- 18.00 

D) 07.00- 19.00 

E) 08.00- 19.00 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Olağanüstü durum sinyallerinin denenmesi günün aynı saatinde olmak Ģartı ile 

uygulanan zaman aralığı aĢağıda verilenlerden hangisidir? 

A) 07.00- 19.00 

B) 09.00- 20.00 

C) 10.00- 19.00 

D) 08.00- 20.00 

E) 10.00- 20.00 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. YanlıĢ cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi, en fazla gürültü kaynaklarındandır? 

A) KomĢular 

B) ĠnĢaat 

C) Trafik 

D) Açık hava  

E) Raylı sistemler 

 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi, insanlar üzerindeki etkisi çok zararlı olan ve dBA 

cinsinden ses düzeyidir? 

A) 120-140 dBA 

B) 80-90 dBA 

C) 70-80 dBA 

D) 55-60 dBA 

E) 55-65 dBA 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, cihazın uzun sure kullanılmaması durumunda yapılması 

doğru olan iĢlemdir?  

A) Pillerin çıkarılmaması  

B) Pillerin çıkarılması  

C) Pillerin sürekli Ģarj edilmesi  

D) Her ölçümde ayrı pil kullanılması 

E) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, insan iĢitme sisteminin düĢük Ģiddetteki seslere karĢı en çok 

hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gürültünün 

etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir ses seviyesi 

ölçüsüdür? 

A) Desibel 

B) Desibel A 

C) Desibel C 

D) Desibel B 

E) Desibel D 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, Ģantiye faaliyeti sonucu oluĢabilecek darbe gürültüsü, LC 

max gürültü göstergesi cinsinden aĢılmaması gereken sınır değerdir? 

A) 100 dBC  

B) 75 dBC  

C) 110 dBC  

D) 125 dBC  

E) 85 dBC  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıda verilenlerden hangisi, hava yolu sistemlerinden ve helikopterlerin iniĢ 

pistlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi L gece sınır değeridir? 

A) L gece 40 dBA 

B) L gece 45 dBA 

C) L gece 50 dBA 

D) L gece 55 dBA 

E) L gece 60 dBA 

 

7. AĢağıda verilenlerden hangisi, Ġnsan iĢitme sisteminin özelliği dikkate alınarak, ses 

basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı Ģekilde değiĢtirilmesini ifade eder? 

A) Desibel 

B) Çınlama 

C) TitreĢim 

D) Darbe gürültüsü 

E) Ağırlıklama 

 

 

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 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 E 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 E 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 A 

6 D 

7 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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