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GĠRĠġ :
Gelişen teknoloji ve sanayileşme olumlu yönlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve iş
güvenliği sorunlarını da gündeme getirmektedir. İleri teknolojinin insanlığa sağladığı büyük
yararlar, kolaylık ve konforlarına rağmen, yapılan ve üretilen makineler, her geçen gün artan
çevre ve ortam olumsuzluklarına yenilerini eklemektedir.
Gelişmiş teknolojinin yüzyılımızda yaratmış olduğu en önemli olumsuzluklardan biri
de gürültüdür. Çalışanların günlük yaşamlarında iç içe yaşadıkları endüstriyel gürültü,
çağımızda önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir.

Tehlikeli Gürültü seviyeleri kolaylıkla tanımlanabilir ve yeni teknolojideki makineleri
kullanarak, araç-gereçleri yeniden dizayn ederek veya gürültülü makineleri yeniden elverişli
hale getirerek kolaylıkla engellenebilmektedir. Ama çoğunlukla bu konu ile ilgili hiçbir şey
yapılmaz. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Birincisi gürültü düzeyleri 80- 85 dBA
seviyelerine getirilirken çözümlerin çok pahalı olmasıdır.

Gürültü kontrolünün ve işitme koruma programlarının olmayışının önemli bir sebebi
gürültünün işin bir parçası olarak görülmesidir. Tehlikeli seviyelerdeki gürültü de kan yoktur,
kemik kırmaz ve işçi birkaç gün işyerinden ayrılırsa tekrar eski işitme düzeyine
kavuşmaktadır. Genellikle bu işçilerde oluşan çalışma zamanlarında geçici olarak işitme
kayıplarının olması ve evde gece dinlenirken bu kayıpların düzelerek tekrar eski seviyelerine
gelmesidir. Fakat bu böyle yıllarca devam ettikten sonra işitme kaybı olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Gürültü tehlikelerinin ihmal edilmesinin diğer bir sebebi ise işitme kaybının yaşlılıktan
dolayı oluşan işitme kaybı ile beraber düşünülmesidir. Zaman ilerledikçe gürültülü ortamda
çalışmaktan kaynaklanan işitme kaybı ile yaşlılıktan dolayı oluşan işitme kayıpları birleştikçe
orta ve ileri yaşta işitme ile ilgili büyük sorunlar çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak kişide
depresyon ve toplumdan uzaklaşma görülmektedir.

Avrupa'da yaygın olarak kullanılan
ISO R 1999 (International Standards
Organization) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970 'de uygulamaya konan OSHA
(Occupational Safety and Health Act) standartlarına göre gürültü düzeyi 8 saatlik süre için
90 dB(A) olarak belirlenmiştir. Gürültünün bu düzeyi aşması durumunda "yarı çalışma süresi
" tanımlanmıştır.
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1. T E M E L S E S B Ġ L G Ġ S Ġ
Ses; titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve
insanda işitme duygusunu uyaran fiziksel bir olaydır. Ses dalgalar halinde yayılan bir enerji
şeklidir. Sesin doğuşu ve yayılması ortamdaki parçacıkların titreşimi ve bu titreşimlerin
komşu parçacıklara iletilmesiyle olur.
Dalga olayı, maddesel ortamda madde aktarımı olmaksızın enerji yayılmasıdır. Bir
kaynaktan çıkan titreşim enerjisini alan atom, molekül gibi ortam tanecikleri, denge
konumları çevresinde küçük titreşim hareketleri yaparlar. Titreşim enerjisinin komşu
moleküllere aktarılması şeklinde dalga ortam içinde ilerler. Ortamın öğeleri tanecikler,
dalgaların yayılma doğrultusuna dik olarak titreşiyorsa dalgalara enine, yayılma
doğrultusunda titreşiyorsa boyuna dalgalar denir. Katı ortamlarda hem enine hem de boyuna
dalgalar yayılabilirken akışkanlarda yalnızca boyuna dalgalar yayılabilmektedir. Bu nedenle
ses dalgalarının havada boyuna dalgalar şeklinde yayıldığı söylenebilir.
Ses nesnel bir kavramdır. Ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez.
Gürültü ise öznel bir kavramdır. Gürültüyü genel olarak "istenmeyen, rahatsız eden ses
olarak" tanımlanır. Ancak, bir sesi gürültü olarak nitelendirilmesi kişilere bağlı olarak
değişebilir. Bununla birlikte birçok gürültü tipi kuşkuya yer vermeksizin herkes tarafından
gürültü olarak kabul edilir. Endüstriyel gürültüyü işyerinde çalışanların üzerinde fizyolojik
ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak
tanımlayabiliriz.
1.1. Ses Dalgalarının Özellikleri
ġekil 1. Basit harmonik bir ses dalgasının bir noktada oluşturduğu ses basıncının zamanla
değişimini göstermektedir.
Şekil 1 : Basit Harmonik Hareket
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P ile gösterilen, basıncın en büyük değerine "genlik" denir. Basıncın birbirini izleyen
en büyük iki değeri arasında geçen zamana "periyot" denir. T ile gösterilen periyodun, birimi
zaman birimi olarak saniyedir. Şekilden de anlaşıldığı gibi basınç değişimi her periyotta (T
zamanında) aynen tekrarlanmaktadır. Periyodun tersi (1/T) frekanstır. Frekans; birim
zamandaki basınç değişim devri sayısıdır.
Frekans genellikle bir saniyedeki devir sayısı Herz ile ölçülür.
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Şekil 2: Ses Dalgasının Yarattığı Ses Basıncının Ses Kaynağına Olan Uzaklığı.

X (Yol)

Şekil 2 ise herhangi bir anda ses dalgasının yarattığı ses basıncının ses kaynağına olan
uzaklığı gösterilmektedir. Yatay eksen yolu gösterdiğinden birbirini izleyen iki benzer nokta
sürede kendi boyu kadar yol gideceğinden dalganın yayılma hızı;

c=
T
Olacaktır.

1.1.1. Ses Gücü Düzeyi
Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ses gücü (veya akustik güç), bu
gücün düzeyine ise ses gücü düzeyi (Lw) denir. Buna göre ses gücü W olan bir kaynağın ses
gücü düzeyi Lw,
W
Lw = 10 log
10
Olarak hesaplanır.

1.1.2. Ses Basıncı Düzeyi
Ses kulak zarına ulaşan havanın basıncının değişmesiyle algılandığından, bir ses
kaynağının ses gücünden daha çok, belli bir noktada yarattığı ses basıncı önemlidir. Ses
basıncı düzeyi Lp;
P
Lp = 10 log
Olarak tanımlanır.

Po

Kadir TOMAS – ktomas@aramisdanismanlik.com – 0 312 395 56 80

1.1.3. Ses ġiddeti Ve Ses ġiddeti Düzeyi
Sesin bir özelliği de; kaynağın bulunduğu ortamın akustik ve geometrik
özellikleriyle kaynağa olan uzaklığına bağlı olarak değişen ses şiddetidir.
A: Ses kaynağına olan uzaklık ise;
W
I=
A
Ses şiddetini verir.
Ses şiddeti düzeyi L1 ise;
I
L1 = 10 log
Io
Olarak tanımlanır.

1.1.4. Oktav Bantları
İnsan kulağı yaklaşık olarak 16–20000 Herz arasındaki seslere karşı duyarlıdır.
Kulağın en hassas olduğu frekans ise 3000 Hz 'dir. Normal bir konuşma 200–10000 Hz
frekans aralığını kapsar. Konuşmanın anlaşılabilir olması için 100–2500 Hz arasındaki
frekanslar yeterlidir. Telefonlar genellikle 500–3000 Hz frekans aralığındaki sesleri iletir.
Görüldüğü gibi incelememiz gereken frekans aralığı çok geniştir ve sabit genişlikte
bantların kullanılması birçok durumda çok uzun analiz süresi gerektirir. Bu nedenle ses
analizlerinde inceleyeceğimiz frekans aralığı oktav bandı adı verilen kısımlara bölünür. Bir
oktav bandında, bandın üst sınır değeri, alt sınır değerinin iki katıdır ve her bandın üst sınır
değeri bir sonraki bandın alt sınır değeridir. Her bandın merkez frekansı ise alt ve üst sınır
değerlerinin aritmetik ortalaması olmayıp geometrik ortalamasıdır. Yani üst sınır değerinin
1/2 yâda alt sınır değerinin 2 kadardır.

Matematiksel olarak,
F2 = 2 F1
F0 = 2 F1 = 1/2 F2
F1 = alt sınır frekansı
F2 = üst sınır frekansı
F0 = merkez frekansı
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Bant genişliği (6w) ise üst ve alt sınır değerleri arasındaki farktır. Yani, 6w = F2 - F1
standart olarak kabul edilen oktav bantlarının merkez frekansları 31.5, 63, 125, 250, 500,
1000, 2000, 4000, 8000 ve 16.000 Hz'dir.

1.2. ĠĢitmede Frekans Ayrımı Ve Sınırları
İşitme ile ilgili frekans sınırlarında büyük belirsizlikler vardır. Frekansları 30 Hz 'in
altında veya 17 KHz 'in üstünde olan sesler için ton ayrımının çok az birey tarafından
yapılabildiği saptanmıştır. Yaşlanmakla 6 KHz 'in üstünde ton ayrımı çok zorlaşmaktadır.
1.2.1. Ses Dalgalarının Kulakta ĠĢlenmesi
Ses Dalgaları, kulağa girip iç bölgelerdeki reseptör hücrelere ulaşıncaya kadar, bir
takım işlemlerden geçer. Kulak, 3 ana bölüme ayrılır. Ses dalgaları bu 3 ana bölümde ayrı
işlemlere uğrar.
1.2.1.1.DıĢ Kulakta ĠĢlemler
Dış Kulak, kulak kepçesi ve dış kulak kanalından oluşur ve kulak zarı (tympanum) ile
sonlanır. Kulak kepçesi bazı hayvanlarda sesleri yönlendirmek işlevi üstlenirse de insanda bu
işlev önemsizdir. Dış kulak borusu, ses dalgalarını iletirken, bazı frekanslarda rezonansa
girebilir. Dış kulağın rezonansa girdiği frekanslarda ses dalgaları 10 dB kadar amplifiye edilir.
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Kulak zarının kalınlığı, 0,1 mm, yüzölçümü 66 mm2 kadardır. Rezonans dışındaki
frekanslarda, kulak zarının titreşim genliği ve hızı hava moleküllerindeki ile aynıdır.
Kulak zarı bazı hayvanlarda esnek bir zar gibi titreşir. İnsanda piston gibi davranarak,
titreşimler yaparsa da davranışı lineer değildir.
1.2.1.2. Orta Kulakta ĠĢlemler
Ses dalgaları kulağa havadan gelmekte, ancak reseptör hücreleri iç kulak içinde, sıvı
akışkan ortam içinde bulunmaktadırlar.
Orta kulağın temel işlevi, hava ortamı ile iç kulak arasında karakteristik empedans
uyumunu sağlamaktır. Bu işlem sırasında, sese karşılık basınç dalgaları orta kulakta bir miktar
amplifiye edilir.
1.2.1.3. Ġç Kulakta ĠĢlemler
İç kulak, mekanik enerjinin elektriksel enerjiye dönüştüğü yerdir ve bir anlamda
basınç çeviricidir. Çevrimin asıl gerçekleştiği yer koklea (cochlea) 2,5 devirlik bir kıvrım
halindedir. Koklea, kabaca alt alta üç kanaldan oluşur. Akışkan dolu bu kanallardan en üste
vestibüer kanal (scala vestibuli), perilenfa (periliymph) adı verilen bir akışkanla doludur ve
koklear kanaldan Reissner zarı ile ayrılır. Koklear kanal ise endolenfa (endolymph) adı
verilen bir akışkanla doludur ve en alttaki timpanik kanaldan basıler zarı ile ayrılır.

2. G Ü R Ü L T Ü
TANIMLAR
Gürültü: Gelişigüzel bir yapı olan bir ses spektrumudur ki, subjektif olarak, istenmeyen ses
biçiminde tanımlanır.
Darbe Gürültü: İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüdür.
Gürültüden Etkilenme: Gürültünün insan sağlık ve konforu üzerindeki etkileri, işitme
hasarları şeklinde görülen fiziksel etkileri, vücut aktivesinde görülen fizyolojik etkileri,
rahatsızlıklar, sinirlilik gibi psikolojik etkileri ve iş veriminin azalması işitilen seslerin
anlaşılmaması gibi görülen performans etkileri olarak 4 grupta toplanabilir.
Vibrasyon: Genellikle katı ortamlarda yayılan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak
frekanslı ve yüksek genlikli mekanik titreşimlerdir.
Frekansı; 16 Hz 'den düşük olan ve daha çok sarsıntı olarak hissedilen seslere infra-ses
(vibrasyon), frekansı; 20 000 Hz 'den yüksek olan sesler ise ultra-ses denir.
Vibrasyondan Etkilenme Sınırı: Vibrasyonun insan sağlığı, performansı ve konforu
üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle, yapılarda
hasarların başlama sınırlarıdır ki, vibrasyonun hızı, ivmesi, genliği, frekansları veya süresi ile
ortaya konulmuş kriterlerdir.
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Ses Basınç Düzeyi veya Gürültü Düzeyi: Ses yayılması sırasında değişen atmosferik
basıncın dengi basıncına göre farkıdır. 0.0002 Newton/m2'lik standart referans ses basınç
düzeyine oranlanan ses basınç düzeyinin kendisinden 10 kat az diğer bir ses şiddetine oranının
10 tabanına göre logaritmasına eşit ses şiddetine Bel, bunun 1/10'una de Desibel denir.
dBA: İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı
bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolünde çok kullanılan dBA
birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirmesi ile de ilişkilidir.
Frekans: Ses dalgasının birim zamanındaki titreşim sayısı olan frekansın birimi Hertz'dir .
Frekans Spektrumu: Gürültü içinde mevcut farklı frekanslara sahip ses dalgalarına ilişkin
ses basınç düzeylerinin analiz edilmesi sonucunda ortaya konulan grafiklerdir.
EĢdeğer Gürültü Düzeyi (Leq): Verilmiş bir süre içinde süreklilik gösteren ses enerjisinin
veya ses basınçlarının ortalama değerini veren dBA biriminde bir gürültü ölçeğidir. Simgesi
Leq 'dır.
En Yüksek Ses Düzeyi = Tepe Düzeyi = Üst Düzey (Lmax): Zamana göre değişen
gürültünün herhangi bir anda ulaştığı en yüksek değerdir .
Gürültü Ġndexi, (WECPNL): Havaalanı ve yakın çevresinde hava aracı gürültüsünün
değerlendirilmesinde kullanılan ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)
tarafından öngörülen bir birimdir ve uçak tiplerini, gürültünün frekans spektrumunu, uçağın
geçiş süresini, günlük uçuş yoğunluğunu hesaba katmaktadır .
Gürültüye Duyarlı Alan ve Kullanımlar: Kamu ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmuş ve
içinde yer alan olaylar gereği, istenen seslerin en iyi biçimde duyulabildiği ve dış gürültüden
olan rahatsızlığın en fazla olduğu, kısaca iç akustiğin şart koştuğu aşırı sesten korunması
gerekli olan binalardır. Örneğin : Konut, hastane, okul, motel, pansiyon, dinlenme tesisleri,
tatil ve dinlenme parkları, mezarlık gibi yerler, kendi içlerinde çok ve orta derecede hassas
olarak ayrılabilirler.
Gürültü Kontrolü: Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğinde olan sesleri,
kabul edilebilir düzeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa
giden veya daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı
etkilerini tam olarak gidermek ya da en az düzeye indirmek işlemidir. Gürültü kontrolü
gürültü kaynağında, gürültünün yayıldığı çevrede ve gürültüden etkilenen kullanıcıda olmak
üzere üç elemanda yapılabilir.
Ses Geçirme Katsayısı = Ses GeçiĢ Katsayısı = Ses Ġletim Katsayısı: Bir yapı elemanının
ses yalıtımının ölçülmesinde temel birim olan ses geçirme katsayısı; elemanın yüzeyine gelen
ve arka tarafına iletilen ses şiddetleri farklıdır ve logaritmik ölçekte belirtildiğinde, ses iletim
kaybı = ses geçiş kaybı = ses geçirme kaybı adını almaktadır. Birimi desibel'dir. Geçirme
kayıpları eleman özellikleri yanında seslerin frekanslarına göre değişmektedir.
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Ses Yutuculuğu: Bir yapı elemanının yüzeyine çarpan ses dalgasındaki enerjinin, maddenin
gözeneklerindeki sürtünme nedeniyle ısı enerjisine dönüşmesi ve böylelikle yüzeyden geriye
yansıyan ses enerjisinin azalmasıdır.
Ses Yalıtımı: Yapı elemanları aracılığıyla iletilen seslerin düzeylerini azaltmak veya diğer bir
deyişle elemanın ses geçirme kaybını artırmak için elemanın konstrüksiyonunda ve kullanılan
malzeme ve bileşenlerde alınabilecek her türlü önlemdir.
Fiziki Çevre Faktörleri: Sesin kaynaktan kullanıcıya, yapı veya etkilenen kişilere iletilmesi
sırasında geçtiği fiziksel çevrede bulunan ve ses yayınımını etkileyen gürültüyü artırıcı veya
azaltıcı her türlü elemandır.
2.1. GÜRÜLTÜNÜN SINIFLANDIRILMASI
Gürültüyü, frekans dağılımına(spektrumuna),düzeyinin zamanla değişimine ve
yayıldığı alanın yapısına bağlı olarak sınıflandırabiliriz.
2.1.1. Frekans Spektrumuna Göre:
2.1.1.1.Geniş Bant Gürültüsü; Gürültüyü oluşturan arı seslerin frekansları geniş bir
aralığı kapsar. Yani; gürültünün frekans spektrumu yayılmış, hiçbir frekans bandın da
toplanmamıştır. Bu tip gürültüye,‖sürekli geniş bant gürültüsü‘ de denir.
Her frekansta ki katkının aynı olduğu sürekli geniş bant gürültüsüne ise; ‗beyaz gürültü‘ adı
verilir .(makine gürültüsü)
2.1.1.2. Dar Bant Gürültüsü; gürültüyü oluşturan arı seslerden frekansı belli bir
aralıkta olanlar baskındır. Bu tür gürültünün frekans dağılımı, belli bir frekans bandında
toplanmış bir grafik gösterir.(döner testere gürültüsü)
2.1.2. Gürültü Düzeyinin Zamanla Değişimine Göre:
2.1.2.1.Kararlı Gürültü; Gözlem süresince gürültünün düzeyinde önemli değişme
gözlenmez, zamanla küçük değişikliler gözlenir. Bu tip gürültüye örnek; sabit hız ve güçte
çalışan bir motorun meydana getirdiği gürültü verilebilir.
2.1.2.2.Kararsız Gürültü; Gözlem süresince, gürültü düzeyinde önemli değişiklikler
gözlenir. Kendi içinde üçe ayrılır:
2.1.2.2.1. Dalgalı Gürültü: Gözlem süresince, gürültü düzeyinde sürekli ve
önemli ölçüde değişiklikler gözlenir.
2.1.2.2.2. Kesikli Gürültü: Gözlem süresince, düzeyi aniden ortam gürültü
düzeyine düşen ve gürültü düzeyi üzerindeki değeri bir saniye veya daha fazla süre
devam eden gürültüdür. Bu tip gürültüye trafik gürültüsü ve durup yeniden çalışan
vantilatörlerin çıkardığı gürültüler örnek olarak verilebilir.
2.1.2.2.3.Darbe Gürültüsü: Her biri bir saniyeden daha az süren, bir veya
birden fazla ses darbesi olan gürültüdür. Bu tip gürültüye; ‗vurma gürültüsü ‗ ve ‗anlık
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gürültüde ‗ denir. Örnek; çekiç ve perçin makinesinin çıkardığı gürültüyü verebiliriz.
Darbe gürültüsünün, kesikli gürültüden farkı; her gürültü anının, darbe gürültüsünde,
çok daha kısa olmasıdır.
Darbe gürültüsü iki ye ayrılır:
2.1.2.2.3.1. Yarı Kararlı Darbe Gürültüsü: Ses darbeleri arasında 0.2
saniyeden daha kısa aralıklara sahip, genlikleri karşılaştırılabilir bir seri darbeli
gürültüdür.
2.1.2.2.3.2.Tek Bir Darbe Gürültüsü: Darbenin dalga zarfı, sabit veya
geçici olarak azalan tipte olabilir. (patlama gürültüsü gibi)
2.1.3.Ses Alanının Yapısına Göre,
2.1.3.1. Serbest Alan: Yansıtıcı yüzeylerin olmadığı, sesin serbest olarak hiçbir engele
çarpmadan yayıldığı, yansıtıcı yüzeylerden uzak olan alandır.
2.1.3.2. Çınlama Alanı: Gürültünün, yansıtıcı yüzeylere çarparak ilerlediği, kaynaktan
doğrudan alınan sesin ihmal edilebildiği alandır.
2.1.3.3. Yarı Çınlama Alanı: Orta derecede yansıtıcı yüzeyleri kapsayan geniş bir ses
alanıdır.
2.1.3.4. Yarı – Küresel Alan: Diğer engellerden uzak fakat iyi bir ıraksak yansıtıcı düzlemin
(genellikle yer) yanına yerleştirilmiş olan bir kaynağın ses alanıdır.
2.2. GÜRÜLTÜNÜN ETKĠLERĠ:
İşitme kaybı kesinlikle gürültünün en ciddi zararıdır. Fakat işitme kaybının yanında
tinnitus (kulak çınlaması), insanlar arasındaki iletişimi engelleme, uyarı sinyallerinin
algılayamama, iş performansını olumsuz etkilemesi, sinirlilik ve buna benzer birtakım işitsel
etkilere neden olmaktadır. Birçok durumda işçileri gürültüden korumak diğer birçok etkiden
de koruma manasına gelecektir. Bu değerlendirme kurumların gürültü değerlendirmelerini
daha ciddi bir şekilde yapmaları için bir destek sağlamaktadır.
GÜRÜLTÜNÜN ĠNSANLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini iki grupta inceleyebiliriz.
A. Gürültünün psikolojik etkileri
B. Gürültünün fizyolojik etkileri
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2.2.1. Gürültünün Psikolojik Etkileri
Gürültünün üretim hızını ve verimliliği düşürdüğü, kişinin ruhsal Durumunu
etkilediği bilinmektedir. Gürültüye ait önemli özelliklerle, kişisel, ruhsal faktörler ve
çevre gibi diğer önemli faktörler arasındaki ilişkileri ayırt etmek her zaman mümkün
olmamaktadır.
2.2.1.1.Taciz Olma
Gürültüden taciz olma, gürültünün düzeyi ile direkt olması şart değildir.
Bu duruma kişisel alışkanlık, kişisel davranışlar gibi faktörler ve fiziksel faktörler etki
edebilir. Taciz olma, genellikle kişisel bir reaksiyon olup, kişiye ve duruma göre değişiklik
gösterir.
Yapılan çalışmalara göre; gürültü düzeyi yükseldikçe ve yapısındaki alçalma ve
yükselmeler arttıkça, taciz olma olasılığı da artmaktadır.
2.2.1.2.Verimlilik, Performans ve Düzensizlik
Gürültünün iş performansı üzerindeki etkileri hem laboratuar ortamında hem de
işyerinde araştırılmaktadır. Sonuçlar gürültünün sık tekrarlanan ve monoton işlerde çok az bir
etkisinin olduğunu göstermektedir. Bazı durumlarda bu tür işlerde düşük ve orta seviyedeki
gürültünün iş performansını artırdığı görülmektedir. Birden fazla işin aynı anda yapıldığı ve
karmaşık işlerde yüksek seviyedeki gürültü iş performansını düşürdüğü görülmektedir.
Kesikli gürültünün yani periyodunun tahmin edilemez ve kontrol edilemez olduğu durumların
sürekli gürültüye göre iş performansını daha olumsuz etkilediği görülmektedir. Bazı
araştırmalara göre gürültülü işlerde çalışan insanların daha az gürültülü işlerde çalışan
insanlara göre birbirlerine karşı daha sert ve anlayışsız olduğu görülmektedir
Yapılan bir araştırmada; kulak tıkaçlarının kullanılması durumunda; kişisel verimin
%12 arttığını, üretimdeki kazancın ise%1 ‗lik bir artış gösterdiği belirtilmiştir.
Gürültü, mental ve müsküler fonksiyonlara geçici bir zaman için ve çok fazla
olmamak üzere olumsuz yönde etki yapabilir. Küçük yanılmalar ise, seri reaksiyonu
gerektiren birçok işte hata yapmaya ve bazı sinyallerin algılanmasında gecikmelere neden
olabilir.
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2.2.1.3. Yorgunluk
Gürültülü ortamda, başka sesleri duyma veya duyurabilmek için sarf edilen efor ve
gürültünün diğer psikolojik etkileri (en önemlisi uyku üzerindeki olumsuz etkisi) yorgunluk
hissi verebilir.

2.2.1.4.Uyku Üzerine Etkisi
Gürültünün kişilerin uykusunu kaçırdığı, huzursuz uyumalarına neden olduğu ve
uykudan uyandırdığı belirtilmektedir.
Elektroensefalografi (EEG) ile yapılan araştırmalarda uyku sırasında gürültüye
maruziyet halinde, ―Nörovejetatif Sistemin‖ çalışmasında değişmeler olduğu tespit
edilmiştir.1

2.2.1.5.Tinnitus:
Tinnitus gürültüden kaynaklanan geçici ve kalıcı işitme kayıplarında sıklıkla görülen
bir durumdur. Kulağın çınlama durumu olarak ta bilinmektedir. Bazı durumlarda zararsız
olmasına rağmen zararlı olduğu durumlarda olmaktadır. Bazen bireyler işitme kayıplarından
çok bu çeşit çınlamalardan rahatsız olduklarını belirtmektedirler.
Tinnitus olan insanlar uyumadan önce yatakta, gürültüden arındırılmış odyometrik test
yapılan alanlar gibi gürültünün çok az olduğu durumlarda daha belirgin hale gelmektedir. Bu
çınlamanın duyulması iç kulakta duyu sensoru hücrelerin tahrip olduğu manasına gelmektedir.
Tinnitus işitme kaybının oluşabileceğine dair bir uyarı sinyali gibidir.
2.2.1.6.ĠletiĢim Engellenmesi ve Güvenlik:
Karşılıklı konuşmalarda konuşmaların anlaşılamamaya başlaması durumu çok önemli
bir uyarı sinyalidir. Birçok endüstriyel kuruluşta insanlar arası diyalog çok azdır. Fakat
pilotlar, tren yolu mühendisleri, tank komutanları ve bunlara benzer birçok meslek gurubunda
karşılıklı konuşma sürekli olmaktadır. Bunlardan bazıları sesi elektronik ortamda yazıya
dönüştüren elektronik sistemler kullanmaktadır. Günümüzde karmaşık yapıya sahip birçok
iletişim sistemleri bulunmaktadır ve bunlar istenmeyen sesleri azaltmakta ve iletişimi
artırmaktadır.
Çoğunlukla işçiler gerek birbirlerine karşı yüksek sesle konuşarak hatta bağırarak
gerekse uyarıcı işaret ve sinyaller kullanarak işte ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmaya
devam etmektedirler. Bunun sonucunda ses kısıklığı, sesle ilgili nodüllerin oluşması ve birçok
anormalliğin yanı sıra şiddetli ağrılara da neden olmaktadır. Bu insanların tıbbi tedaviye
ihtiyaçları vardır.
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İnsanlar çeşitli tecrübe ve deneylerle 80 dBA seviyesinde birbirleriyle yüksek seslem
konuşarak anlaşabildiklerini ve 85 dBA seviyesinin üzerindeki seslerde ise bağırarak
anlaşabildiklerini görmüşlerdir. 95 dBA seviyesinin üzerinde ise insanlar birbirleriyle
anlaşmak için birbirlerinin yakınına gelerek bağırmaya başlamışlardır. Akustik uzmanlar bu
konuda endüstriyel tesislerde iletişiminin tahmin edilme düzeyini saptamak için çeşitli
metotlar geliştirmiştir. Bu tahminler sesin ve iletişimin akustik karakterlerine göre ve konuşan
insanla dinleyen insanla arasındaki mesafeye göre değişim gösterdiğini belirtmiştir.
Gürültünün güvenliği olumsuz etkilediği hemen hemen herkes tarafından
bilinmektedir fakat bu konuda çok fazla çalışma yapılmamıştır. İşçilerin kollarının
parmaklarının makinelere sıkışması ile ilgili, yardım isteyerek bağırmaları ile ilgili çok sayıda
rapor tutulmuştur. Endüstriyel kuruluşlarda gürültü sebebiyle iletişimin azalmaması için
işveren görsel uyarı levhaları koymaktadır.
Diğer problem gürültüye maruz kalan işçilerin gürültüden kaynaklanan işitme kaybı
oluştuğu zaman bu oluşan işitme kaybının iletişimi ve uyarıcı sinyalleri duymayı
engellemesidir. İşitme kaybının oluştuğu zamanlarda ve ses seviyesinin 90 dBA seviyesinin
altına düştüğü zamanlarda yukarıdaki durum söz konusu olabilmektedir. Bu durumda işçiler
işitme koruma ekipmanları kullanmaya gerekli önemi vermesi gerekmektedir.
2.2.1.7.Can Sıkıntısı/BaĢ Ağrısı:
Can sıkıntısı/Baş Ağrısı terimi daha çok havaalanlarında, araba yarışlarında bulunan
insanlar için kullanılmasına rağmen iş yerindeki gürültüden etkilen işçiler içinde bu terim
kullanılabilir. Bu sıkılganlık iletişimin engellenmesi, iş veriminin ve performansının düşmesi
ile ilgili olmasına rağmen birçok insan tarafından da gürültü rahatsız edici bulunur. Bazen
gürültü o kadar rahatsı edici olur ki işçiler başka iş aramaya başlayabilirler. Fakat bu çözüm
her zaman için olanaklı değildir. Belirli bir zaman sonra insanlar gürültülü ortama adapte
olurlar fakat aşırı yorgunluk, rahatsızlık ve uykusuzluk gibi problemler devam etmektedir.
Gürültüye adapte olma genç işçilerde koruma ekipmanları işin başından itibaren kullanılırsa
daha etkili olmaktadır.
2.2.1.8. Ekstra-ĠĢitsel Etkileri:
Gürültü bir stres kaynağı olarak insanların bütün psikolojik sistemine etki
edebilmektedir. Diğer stres kaynakları gibi stres uzun vadede zararlı olmaktadır. İnsan vücudu
bir tehlikeyle karşılaştığı zaman bu tehlikeye karşı koyabilmek ve yok edebilmek için kendi
içinde bir takım değişiklikler meydana getirir. Yapılan araştırmalara göre insan gürültüye
adapte olsa bile vücudunda birtakım değişiklikler meydana gelmeye devam etmektedir.
Gürültüden kaynaklanan birçok etki geçici olarak gözükebilir fakat maruziyet devam
ettiği sürece hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre kronik kalıcı yan etkileri
görülebilmektedir. Bası araştırmalar sonucunda gürültünün olumsuz etkisinin kalıcı olmadığı
söylense de endüstride çalışan işçilerde yapılan araştırmalara göre uzun süre maruziyet te
kalıcı etkileri görülmektedir. Kanıtla gürültünün kardiyovaskuler sistem üzerindeki etkileri de
çok belirgindir. Bu etkiler kan basıncının yükselmesi ve kan kimyasında gözlenen
değişmelerdir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonucuna göre 85 ile 90 dBA
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seviyesindeki gürültüye maruz kalma durumunda kronik olarak yükselen kan basıncı
maruziyet kesilse bile eski haline dönmemektedir.
Kan kimyası üzerinde yapılan araştırmalara göre gürültünün kanda bulunan
catecholamines, epinephrine ve norepinephrine maddelerinin miktarını artırdığı görülmüştür.
Diğer bir araştırmaya göre de gürültünün insanlarda ve hayvanlarda gürültü maruziyeti ve
magnezyum metabolizması arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür.(Ising and Kruppa 1993)
2.2.2. GÜRÜLTÜNÜN FĠZYOLOJĠK ETKĠLERĠ
Gürültünün fizyolojik etkilerini iki grupta inceleyebiliriz.
1. İşitme sistemine etkileri,
2.İşitme sistemi dışında kalan organlara etkileri.
2.2.2.1.ĠĢitme Sistemine Etkileri
Kulakta yüksek sesten etkilenen ve işitme kaybına yol açan organ kortidir. Uzun süre
şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları iki tiptir.
2.2.2.1.1. ĠĢitme Kaybı:
İşitme kaybına çok sık rastlanmasına rağmen görünen etkileri olmadığı ve acı
duyulmadığı için çok önemli bir konu olarak gündeme gelmemiştir. İşitme kaybında kademe
kademe ilerleyen, aile ve arkadaşlarla iletişimin azalması, kus sesi ve müzik gibi çevresel
seslere karşı duyarlılığın azalması olaylarıyla devam eder. İyi işitmenin değeri ancak
kaybedildiği zaman anlaşılmaktadır.
Bu işitme kayıpları çok yavaş bir şekilde ilerleyebilir. Buda ileri seviyede bir işitme
kaybı oluncaya kadar kişi tarafından fark edilmez. İlk belirti diğer insanların seslerinin eskisi
gibi duyulmamaya başlamasıyla ortaya çıkar. Duyamadıkları kelimelerin tekrarlanmasını
isterler ve bu durumdan hoşlanmazlar ve aile ve arkadaşlarına bana bağırma seni
duyabiliyorum gibi cevaplar verirler.
İşitme kaybı zamanlar arttıkça insanların sosyal hayatı da olumsuz etkilenmeye başlar.
Sosyal geziler, buluşmalar tiyatro ve sinema gibi faaliyetler zamanla özelliğini yitirir ve
insanlar evde oturmaya başlar. Evde televizyonun sesinin fazlaca açılması diğer aile bireyleri
tarafından rahatsız edici bulunur ve tartışmalar başlayabilir.
Yaş ilerledikçe Presbycusis denilen ve insanın yaşlanmasından dolayı oluşan işitme
kaybı ile gürültü maruziyetinden kaynaklanan işitme kaybı birleşince insanların ailesi ve
arkadaşları diyalogu tamamen azalmakta ve ancak işitme cihazı kullanarak anlaşma
sağlanmaktadır.
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2.2.2.1.2. Mesleki ĠĢitme Kaybı
Meslekten kaynaklanan işitme kaybı normal bir hastalıktan çok kademe kademe
ilerlemesinden dolay bir meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bazen bir işçinin çok
yüksek düzeyde bir sese maruziyetinde patlama, demire yapılan çivileme ve çok gürültülü bir
işlemden dolayı aniden işitme kaybı oluşabilir. Bu durumda işitme kaybı bir rahatsızlanma
yada akustik travma olarak adlandırılır. Ama normal şartlarda gürültülü ortamda çalışmaktan
oluşan işitme kaybı uzun yıllar boyunca kademe kademe oluşmaktadır. İşitme kaybının
miktarı gürültünün seviyesine, maruziyet süresine ve kişinin hassasiyetine göre
değişmektedir. Ve meslek hastalığı olarak kabul edilen mesleki işitme kaybının günümüzde
herhangi bir tedavisi yoktur sadece önlem alınabilmektedir.
Gürültünün işitsel etkileri çok iyi raporlanmaktadır ve sürekli gürültü maruziyetinin
değişik boyutlarda işitme kaybına yol açması konusunda anlaşmazlıklar neredeyse
bulunmamaktadır. (ISO 1990). Sürekli gürültünün maruziyeinin yanı sura kesik kesik veya
aniden oluşan yüksek düzeydeki seslerinde işitme kaybı oluşturabileceği bilinmektedir.
Sürekli olmayan gürültüde iç kulağın kendini yenileyebilmesinden dolayı geçici işitme kaybı
oluşabilmektedir buda sürekli gürültüye maruziyet kadar tehlikeli değildir. Bu çeşit geçici
işitme kayıpları genellikle açık havada yapılan aktiviteler sonucu oluşmaktadır. Fabrika
içindeki gürültünün aralıkları iç kulağın kendini yenileyebilmesi için gereken zamana sahip
değildir.
Ani Gürültü diğer adıyla Darbe Gürültü Top Ateşi, Metal Delinmesi gibi faaliyetlerde
işitme duyusuna zarar vermektedir. Yapılan araştırmalara göre darbe gürültü diğer gürültü
çeşitlerine göre daha zararlıdır. Fakat bu durum her zaman söz konusu olmayabilir. Hasarın
miktarı darben seviyesine ve etkileşim zamanına göre değişmektedir ve bu darbe gürültü
ortamda bulunan arka plan gürültü ile birleşince daha zarar verici boyutlara ulaşabilmektedir.
Bundan farklı olarak yüksek frekanslı darbe seslerin düşük frekanslı darbe seslere göre daha
zararlı olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.
Gürültüden kaynaklanan işitme kaybı ilk başlarda geçicidir. Gürültü bir günün
sonucunda kulak yorulur ve işçi tarafından duyma eşik seviyesinin (DES) yükselmesinden
dolayı geçişi işitme kaybı olmaktadır. (Temporary Threshold Shift) (TTS). Gürültülü işten
ayrı zamanlarda yani gün sonunda kulak DES seviyesini çoğunluğunu yeniler fakat gerekli
dinlenme zamanı olmadığı için çoğunlukla bir miktar DES seviyesinde yükselme olur.
Günler, aylar, yıllarca maruziyetten sonra bu miktar kalıcı olur ve kalıcı işitme kaybına sebep
olur. İyi bir odyometrik test geçici işitme kayıplarını belirleyerek bunların kalıcı olmaması
için gereken önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonucunda birçok endüstriyel etmenin sinir
sistemine zarar verdiği ve ortamda bulunan diğer seslerle birleşerek işitme kaybına neden
olduğu kanıtlanmıştır. Bu etmenler 1. Kurşun bileşikleri, trimethytin gibi ağır metaller 2.
Toluen, xylene ve Carbon disulphide gibi organik solventler 3. Anasphyxiant ve Carbon
Monoxide. Yapılan Araştırmalar bazı maddelerin ( carbon disulphide ve toluene) gürültünün
verdiği zararı artırdığı anlaşılmıştır. Yapılan araştırmalara göre birçok ilacın antibiyotik ve
kanser kemoterapi gibi kulakta gürültünün verdiği zararı artırarak daha tehlikeli hale
getirdiğini ortaya koymuştur. İşitme kaybı programlarında çalışan insanların gürültüye maruz
kalan işçilerin bu çeşit ilaçları ve maddeleri kullanıp kullanmadığını kontrol etmeleri
gerekmektedir.
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2.2.2.1.3.

Mesleki Olmayan ĠĢitme Kayıpları:

İşçilerde işitme kaybına sebep olan etmenler sadece mesleki gürültü değildir. İşitme kaybı
işyerinin dışındaki faktörlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu çeşit gürültü kaynakları sociocusis
olarak adlandırılmaktadır ve işitme üzerinde yaptığı olumsuz etkilerin mesleki gürültüden kaynaklanan
işitme kaybından ayırmak imkânsızdır. Sadece detaylı sorular sorularak işçinin boş zamanlarında neler
yaptığı tespit edilerek tahmin edilebilir. Sociocusis aktivitelerden bazıları ağaç kesme aletleri, zincir
testereleri, susturucu kullanılmayan motosikletler, yüksek sesli müzik ve yangın alarmları dır. Bunun
yanında sıklıkla yüksek kalibreli tabancalarla yapılan atışlarında işitme üzerinde olumsuz etkileri
bulunmaktadır.
Bilinmesi gereken önemli olaylardan biri sociocusis un mesleki gürültü ile birleşip işitme
kaybının artmasına neden olabileceğidir. İşitme koruma programlarında işçinin işyeri dışında yaptığı
gürültülü aktivitelerde değerlendirilmelidir.
2.2.2.1.4. Ġletim Tipi Sağırlık
Dış ve orta kulakta oluşan sağırlık tipidir. Ses şiddeti, dış ve orta kulaktan geçerken bir kayba
uğrar ve iç kulağa aynen iletilemez. Bu sağırlık tipi ani yüksek bir patlamanın dış kulak zarını
zedelemesi sonucunda görülür. Aynı ses orta kulaktaki kemikciklerde de düzensizlikler oluşturabilir.
2.2.2.1.5. Algı Tipi Sağırlık
Bu sağırlık tipi iç kulakta görülen bir işitme kaybıdır. İç kulaktaki kokleada bulunan sıvının
veya liflerin bozulması ile duyma sinirlerinin çalışmamasıdır. Bu sağırlık tipi daha çok yüksek
şiddete ve yüksek frekanslı seslerin oluşturduğu sağırlıktır.2
2.2.2.2. ĠĢitme Sistemi DıĢında Kalan Organlara Etkileri
Gürültünün işitme sistemi dışındaki organlara etkileri genel olarak şu şekilde sıralanır:
1.

Psişik,

2.

Sinir sistemi üzerine,

3.

Kardiovasküler sistem üzerine,

4.

Respiratuvar sistem üzerine,

5.

Hemotopoetik sistem üzerine,

6.

Metabolik sistem üzerine,

7.

Endokrinal sistem üzerine,

8.

Elektroensefalografik değişiklikler.
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2.3. GÜRÜLTÜNÜN
ETKENLER

ĠNSAN

ÜZERĠNDEKĠ

ETKĠLERĠNĠN

BAĞLI

OLDUĞU

a) Gürültüyü oluşturan sesin şiddeti,
b) Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı,
c) Gürültüden etkilenme süresi,
d) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık,
e) Gürültüye maruz kalanın yaşı,
f) Gürültüye maruz kalanın cinsiyeti.
Bu faktörleri tek tek incelemeye çalışalım.
2.3.1. Gürültüyü oluşturan sesin Ģiddeti önemli olmakla birlikte, hiçbir zaman tek başına ölçü
değildir. Sesin duyma ile olan ilişkisinde, sesin şiddeti de çok önemlidir.
Sağlıklı bir insan kulağı, 0.00002 mikrobar ile 200 mikrobar arasında bulunan ses şiddetlerine
duyarlıdır. Kulak bu geniş aralıkta rahatça duyar. 0.00002 mikrobar şiddetindeki sese işitme
eşiği, 200 mikrobar şiddetindeki sese de ağrı eşiği denir.
Pratikte ses ve gürültü ölçü birimi desibeldir. Desibel bir kazanç birimi (bir fizik terimi) olup,
logaritmik bir ifadedir.
0.00002 mikrobar, 0 dB'e, 200 mikrobar da, 140 dB'e karşılık gelir. Bu nedenle 0 dB'e işitme
eşiği, 140 dB'e de ağrı eşiği denir.

Tablo. 1: Yer ve Konumlara Göre Gürültü Düzeyleri.
Gürültü Düzeyi
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

Yer ve Konum
İşitme eşiği
Sessiz bir orman
Fısıltı ile konuşma
Sessiz bir oda
Şehirde bir büro
Karşılıklı konuşma
Dikey matkap
Yüksek sesle konuşma
Kuvvetlice bağırma
Dokuma salonları
Havalı çekiç, ağaç işleri
Bilyalı değirmen
Uçakların yanı
Ağrı eşiği
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2.3.2. Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı da, etkilenmede oldukça önemli bir
faktördür.
Sağlıklı bir insan kulağı, frekansı 16 Hz ile 20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlıdır. İnsan
sesleri normal şartlarda 600 Hz - 700 Hz frekanslarındadır.
2.3.3. Gürültüden etkilenme süresi oldukça önemli bir faktördür. Uzun süre şiddetli bir
gürültünün etkisinde kalan kişi büyük ölçüde işitme kaybına uğrayabilir.
2.3.4. Gürültüye karĢı duyarlılık, herkes için farklıdır. Kişiden kişiye, gürültüden etkilenme çok
farklı sonuçlar gösterir. İç kulağın fonksiyon bakımından durumu, daha önce geçirilen ve şu anda
bulunan hastalıklar kişilerin duyarlılığında önemli faktördür.
2.3.5. Gürültüden etkilenmede, yaĢ da önemli bir faktördür. Özellikle işitme kaybının
belirlenmesi için yaşın dikkate alınması şarttır.
2.3.6. Gürültüden etkilenmede, cinsiyet de ayrı bir faktördür. Ancak, işitme kaybının
belirlenmesinde bu durum dikkate alınmaz.
Tablo. 2: Gürültüye Maruz Kalınan Süreye Göre Maksimum Gürültü Düzeyi.
Gürültüye Maruz Kalınan
Süre (saat/gün)

Max. Gürültü Düzeyi (dBA)

7.5
4
2
1
0.5
0.25
1/8

80
90
95
100
105
110
115

Şekil 2: Frekansı 4000 Hz’de Sabit Olan, Şiddetleri 83, 92 ve 97 dB Olan, Gürültüye Maruz
Kalan Kişilerin Yıllara Göre İşitme Kayıpları.
Kalıcı İşitme Kaybı
60

97 dB

50
40
92 dB
30
20

83 dB

10
Maruziyet Süresi
1

2

3

4

5

10

20

yıl
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Şekil 3. : Şiddeti 92 dB Olan Sabit Şiddetdeki Gürültüye Maruz Kalan Kişilerde Frekans ve
Zamana Bağlı İşitme Kaybı.
Kalıcı İşitme Kaybı
0
20
40
60

80
250

500

1000

2000

4000

8000 Frekans (Hz)

1.yıl
1- 5. yıl
6–10. yıl
11–20. yıl
21–30. yıl
30. yıl

2.4.GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE MARUZĠYET DEĞERLENDĠRMESĠ:
Gürültünün işçiler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden korunmak için kullanılan
aletlerin seçimine, ölçüm yöntemlerine ve işçilerin maruziyetlerinin hesaplanmasına büyük
önem verilmelidir. Gürültünün çeşitlerini sürekli, kesikli, ani (darbe), gürültülü çevredeki
gürültünün frekansı, çalışma koşullarının değerlendirilmesi (kompresörler, ultrasonik kaynak
makinaları…) gerekmektedir. Mesleki gürültüyü ölçmenin ve değerlendirmenin amacı 1.
işçilerin gürültü maruziyetlerinin değerlendirilmesi, sınır değerlerin aşılıp aşılmadığının
belirlenmesi 2. Kontrol ve önlemlerin hangi yöntemlere göre alınacağının belirlenmesidir.
2.4.1. Ölçüm Aletleri:
Gürültü seviyesini ölçmemize yarayan aletler Gürültü Düzeyi Ölçer, Gürültü
Dozimetreleri ve Yardımcı Aletler olarak sıralanabilir. Gürültü seviyesini ölçen aletlerin
başında gürültü ölçer gelmektedir ve bu alet bir mikrofon, bir yükseltici, çeşitli filtreler,
logaritmik düzenleyici ve bir okuma ekranından oluşur. Gürültüyü dB cinsinden ölçer.
Gürültü Düzeyi ölçerler ölçüm kesinliklerine göre 3 kategoriye ayrılırlar. Bunlar Çeşit 0
(Type 0) dan Çeşit 3 (Type 3) e kadar adlandırılmıştır. Çeşit 0 genellikle laboratuarlarda
kullanılır. Çeşit 1 diğer ölçüm aletlerinin doğruluğunun tespitinde, çeşit 2genel amaçlı gürültü
ölçümleri için ve çeşit 3 te gürültü haritalarının çıkartılmasında kullanılmaktadır. Çeşit 3
endüstriyel tesislerde gürültü ölçümü için kullanılmamaktadır. Figür 47,2 ve 47,3 te gürültü
düzeyi ölçer gözükmektedir.
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Gürültü Düzeyi Ölçerler ağırlıklı olarak frekans ölçümü yapmaktadırlar. Çeşitli
filtreleri sayesinde bazı frekansa sahip sesleri ayırt ederken diğerlerini ihmal etmektedir. En
fazla kullanılan filtre insan kulağının dinleme frekanslarına duyarlı sesleri ayırt eden
filtrelerdir. Gürültü ölçerlerde gürültünün oluşum sıklığına göre 1 saniye ye duyarlı yavaş,
0,125 saniye ye duyarlı hızlı ve 35 ms ye duyarlı anlık ölçümler yapılabilmektedir.
Gürültü düzeyi ölçerlerde bulunması gereken kriterler International Organization for
Standardization ISO, International Electrotechnical Commission IEC, gibi ulusal ve uluslar
arası kurumlar tarafından belirlenmiştir.
2.4.2. Ölçüm Teknikleri:
Gürültü ölçüm teknikleri amaca göre aşağıdaki şekillerde değerlendirilir.





İşitme kaybı riskine göre
İhtiyaca uygun mühendislik kontrolü yöntemine göre
İşin özelliği ve gürültü yoğunluğuna göre
İletişim ve güvenlik için Arka plan gürültü seviyesine göre

Uluslar arası çalışma örgütü gürültü ölçmek için 3 metot önermiştir.
1. Haritalama (Survey) Metodu
2. Mühendislik (Engineering) Metodu
3. Kesinlik (Precision) Metodu

2.4.2.1. Haritalama Metodu:
Bu metot en az zaman ve ekipman gerektiren metottur. İşyerindeki çalışma alanlarında
bir gürültü ölçerle belirli sayıdaki ölçüm yerlerinde ölçümler yapılır. Gürültü oluşturan
çevrenin detaylı özellikleri belirtilmemesine rağmen, gürültünün çeşidi kesiklimi darbelimi…
İşçinin gürültüye maruz kaldığı zaman not edilmelidir. Düşük frekanslı gürültüler bulunduğu
zaman C ağırlıklı frekansta ölçüm yapmak daha uygundur.
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2.4.2.2. Mühendislik Metodu:
Mühendislik metodu kullanılarak yapılan ölçümlerde ortama uygun bir gürültü ölçer
cihazı veya uygun bir ağ seçilerek en yüksek oktavda ( full octave) veya 1/3 oktav bandı
filtreleri ile ölçümler yapılır. Ölçüm amaçlarına göre ölçüm noktaları ve frekans aralıkları
belirlenir. Geçici etkilerin de kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Bu yöntem iletişiminin
engellenme seviyesinin Speech İnterference Level (SIC) belirlenmesinde, Mühendislik
metodu ile gürültü azaltma programlarının oluşumunda ve gürültünün işitsel ve işitsel
olmayan etkilerinin tahmin edilmesinde avantaj sağlamaktadır
2.4.2.3. Kesinlik (Precision ) Metodu:
Bu metot karmaşık durumlarda, gürültünün tam ve eksiksiz değerlendirilmesi gereken
zamanlarda gereklidir. Gürültü ölçerle yapılan tüm ölçümler çeşitli zaman dilimlerinde bütüm
iniş çıkışları değerlendirilerek yapılır.
2.4.3. Ölçüm Kuralları
Güvenilir bir ölçüm yapabilmek için, şu basit kurallara uymak gerekir.
1.Öncelikle, ses düzeyi ölçerin ve kalibrasyon cihazının (kalibratör) bataryalarının yeterli
akımı sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmelidir.
2.Ölçümlerden önce ve sonra ses düzeyi ölçer, kendi özelliklerine uygun imal edilmiş olan bir
kalibratörle kalibre edilmelidir.
3.Kullanılan cihazın tipi, markası, adı ve seri numarası gibi özellikleri not
edilmelidir.(ölçümlerde değişik cihazlar kullanılıyorsa, ölçümde hangi cihazın kullanıldığının
bilinmesi gerekebilir)
4.Ölçüm yapılan ortamın; sıcaklık, nem ve basınç gibi özellikleri tespit edilmelidir. (ölçümler
açık havada yapılıyorsa; rüzgâr hızı ve yönü de bilinmelidir ki; cihazın mikrofonuna ‗rüzgâr
ekranı‘ takmak gerekebilir)
5.Bir gürültü kaynağının gürültü düzeyi ölçülecekse; önce söz konusu kaynak çalıştırılmadan
arka plan gürültüsü ölçülür. (ölçümün yapılacağı noktada) Bu şekilde; toplam gürültü
düzeyinin arka plan gürültüsünden ne kadar etkilendiği hesaplanabilir. Eğer (Arka Plan
Gürültüsü + Ölçülecek Gürültü) – Arka Plan Gürültüsü 10 dB‘den fazlaysa, arka plan
gürültüsünün etkisi göz önüne alınmamalıdır.
6.Ölçümün yapıldığı yerin bir planı çizilerek ölçüm noktaları, yansıtıcı ve yutucu yüzeyler
plan üzerinde işaretlenmelidir. Böylece yapılan ölçümlerin çevrede bulunan yansıtıcı ve
yutucu yüzeylerden nasıl etkilendiğine karar verilebilir.
7.Kullanılan cihazın özelliklerine ve ölçülecek gürültünün türüne göre doğru ayarlar
seçilmelidir
Eğer ölçüm işyeri dışında yapılıyorsa rüzgâr, sıcaklık, nem gibi ilgili meteorolojik faktörler de
değerlendirilmelidir.
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2.4.4. Ölçüm Prosedürleri:
İşyerlerinde gürültünün ölçülmesi için 2 temel yaklaşım bulunmaktadır.
1. Her bir işçinin, işçi çeşitlerinin ve işçi temsilcilerinin gürültü maruziyetleri ölçülebilir.
Gürültü Dozimetresi bu amaç için uygun bir ölçüm cihazıdır.
2. Çeşitli alanlardaki gürültü seviyeleri ölçülerek risk seviyelerinin belirlenebilmesi için
gürültü haritaları oluşturulur. Bu durumda bir gürültü ölçer cihazı belirlenen
noktalardaki ölçümler ve bu ölçümlerin koordinat sistemine geçişi için uygundur.
2.4.5. ĠĢçi Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi:
Gürültü maruziyetlerinde işitme kaybı oluşturabilecek riskler belirlenirken kişi bu
konu ile ilgili ISO 1999 (1990) standartlarının belirlediği maddelere bakmalıdır. Bu
standartlarda risk değerlendirmesi ile ilgili bazı örnekler içermektedir.
Gürültü maruziyeti değerlendirmesi işçinin kulağı civarında yapılmalıdır ve bu
maruziyetin

oluşturabileceği

hasarlar

değerlendirilirken

kişilerin

kişisel

koruyucu

kullanmaları değerlendirilmemelidir.
2.4.6. Gürültü Kontrol Mühendisliği:
Gürültü Kontrolünde en etkili yöntem gürültünün kaynağında önlenmesi esasına
dayanılarak yapılan önlemelerdir. Bu yöntem uygulanırken gürültü kaynağının ve yerine
getirilmesi düşünülen ekipmanların özellikleri belirtilmelidir. İyi bir gürültü önleme
programında denetleme ve bakım onarım çok önemlidir.
Ekipmanlar iş yerine yerleştirildikten sonra ve yerleştirilen makinenin gürültü düzeyi
sınır değerleri aşarsa problem daha karmaşık hale gelmektedir. Ama bu gürültüyü önlemek
için çeşitli mühendislik yöntemleri bulunmaktadır ve genellikle birden fazla çözüm yöntemi
bulunmaktadır. Sonuç olarak gürültü kontrolü yönetimi içinde en ekonomik ve en uygun
yöntemi seçmek her bir durum için ayrı ayrı ele alınmalıdır.
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2.5.GÜRÜLTÜ KONTROL ÖNLEMLERĠ
Personelinin aşırı gürültüden doğan sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu gören
yöneticiler bir işitme duygusunu koruma programı uygulamak zorundadırlar. Bu programın
amacı, personelin işitme duygusunun yıllar içinde normal yaşlanmadan ileri gelen azalmadan
daha öte bir derecede etkilenmemesini sağlamak ve gürültünün olumsuz psikolojik
sonuçlarıyla iş gücü verimliliğinin düşmesini önlemek olarak özetlenebilir.
Gürültü Kontrolünün başlıca amaçları;
 İşitme duygusunun korunması,
 İşitme gücünün azalmasının önlenmesi ve işgücü başarısı ile moralin yüksek tutulması,
 İşitme duygusunun yitirilmesi sonucu yetişmiş bir işçiden yararlanma olanaklarının ortadan
kalkması nedeniyle işveren ve işçinin uğrayabilecekleri ekonomik zararların önlenmesi,
 Yukarıda sıralanan amaçlara erişmesini koylaştıracak bilimsel veriler toplanmasıdır.
Gürültünün; insan sağlığına verdiği zararı önlemek için; gürültünün meydana geldiği
ortamın özelliğine, gürültülü ortamda bulunan kişilerin ortamda bulunma sürelerine ve
koşullarına bağlı olarak değişik gürültü seviyeleri sınır değer olarak belirlenmiştir. Belirlenen
değerler ulusal ve uluslar arası standartlarda belirtilmiş, kanun ve tüzüklerde yer almıştır.
Gürültü kontrol önlemleri üç ana başlıkta ele alınabilir:
1.Gürültüyü kaynağında azaltmak veya önlemek,
2.Gürültüyü yayılma alanında (kaynakla kişi arasındaki yolda) azaltmak,
3.Gürültüyü maruz kalan kişide azaltmak,
Temel kural, olanak varsa gürültünün kaynakta azaltılmasıdır. Böylece, kaynağın
gürültüsünden tüm çevre korunmuş olur. İkinci olarak gürültünün yayılma alanında
azaltılması gelir. Bunun birçok yolu olmakla birlikte ilk önlem kadar etkili olmayabilir. Her
iki yolun da yarar sağlamadığı ya da yeterince etkili olmadığı (veya ekonomik olmadığı)
durumlarda, kişisel koruyucular kullanılarak, gürültü algılandığı noktada (alıcıda) azaltılır.
Birçok durumda bu yollardan bir kaçına birden başvurmak gerekebilir. Görüldüğü gibi
gürültü kontrolü, her zaman gürültünün herkes için azaltılması ya da yok edilmesi değildir.
Kişisel koruyucular kullanılarak, yalnız gürültüden etkilenecek kişileri korumak da gürültü
kontrolü kapsamı içerisindedir.

2.5.1. Gürültüyü kaynakta azaltmak veya önlemek
-Kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak veya önlemek,
-Kaynakla kaynağın bulunduğu zemin arasında yalıtım sağlamak,
-Kaynağın bulunduğu zeminin ses yaymasını azaltmak gerekir.
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Bu koşulları sağlayabilmek için uygulanan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:
a) Gürültülü prosesleri, daha az proseslerle değiştirmek,
b) Gürültülü makineleri daha az gürültülü makinelerle değiştirmek,
c) Prosesin planlanması ve makinelerin düzenli olarak bakımlarının yapılması ile gürültüyü
kontrol etmek,
ç) Susturucu kullanmak,
d) Gürültü kaynağını ses yalıtıcı malzemeyle kaplamak,
e) Gürültü kaynağının titreşim yapan bölümlerinin yalıtımını yapmak,
f) Gürültü kaynağının yerleştirildiği kaide, zemin ve temelde titreşim sönümleyici
malzemelerin kullanılması,
g) Gürültü kaynağını işletmenin diğer bölümlerinden izole etmek,
ğ) Gürültü kaynağında malzeme ve tasarım değişiklikleri yapmaktır.
Gürültüyü kaynakta kontrol etmek, mühendislik işlemleri gerektirir, bu nedenle makinenin
üretiminden önce ve yerleştirileceği alanın tasarımı aşamasında ele alınması gerekir.
2.5.1.1. Planlama ve Bakım ile Gürültü Kontrolü
Planlama ile gürültü kontrolü, gürültü kontrolünün, genellikle en az önem verilen
şeklidir. Oysa, gürültüyü doğduktan sonra azaltmaya çalışmak yerine, baştan önlemek çok
daha kolay ve etkilidir. Planlama ile gürültü kontrolü, fabrika, atölye vb. üretim alanlarında,
işlemlerin ve tezgahların belirlenmesi ve makinelerin yerleşimi aşamasında, ileride
doğabilecek gürültüyü en aza indirecek şekilde alınabilecek önlemlerin tümünü içerir.
Planlama ile gürültü kontrolü üç bölümde incelenebilir.
 İşlem ve Tezgah Seçimi: İşlem ve tezgah seçiminde gürültü, doğal olarak, belirleyici
etken değildir. Ancak ileride doğabilecek gürültünün önlenmesi açısından gereklidir. İşletme
ve çalışma şartları iyi hesaplanırsa ve ileride yapılabilecek harcamalar da göz önünde
bulundurulursa, zamanında işlem ve tezgah seçiminin gürültüyü önlemedeki önemi ortaya
çıkar.
Fabrika İçi Yerleşimi: Fabrika içi yerleşimi, planlamayla gürültü kontrolünün en önemli
kısmıdır. Bu şekilde, hem fabrika içi hem de fabrika dışı gürültü azaltılabilir.
İleriye Dönük Önlemler Almak: Gürültü bir sorun olmadan önce, yani daha planlama
aşamasındayken gerekli önlemlerin alınmasıyla ya da bu tür önlemlerin almaya elverişli
yerleşimin yapılmasıyla, gürültü sorunu çok daha kolay ve ekonomik bir şekilde
çözümlenebilir.
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Planlamayla gürültü kontrolü kadar etkin olmamakla birlikte, yeterli önemin
verilmediği diğer bir gürültü kontrol yöntemi de bakım ile gürültü kontrolüdür. Gürültüyü
azalmaya yönelik bakımda dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır.
 Dönem parçaların dengelenmiş olup olmadıkları sürekli kontrol edilmelidir.
 Gerekli yağlama sağlanmalıdır.
 Yataklarda ve dişli kutularında aşınan parçalar hemen değiştirilmelidir.
 Gevşeyen parçalar sıkıştırılmalıdır.

2.5.2. Gürültüyü yayılma alanında kontrol etmek
Gürültü, kaynağında yok edilemiyor veya azaltılamıyorsa, gürültünün yayılma
alanında önlemler alınması gerekir. Yayılma alanında gürültüyü kontrol etmenin başlıca
yolları şunlardır:
a)Gürültü kaynağının bulunduğu yeri ses yutucu malzemeyle tecrit (ayırmak) etmek,
b)Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak,
c)Gürültünün havada yayılmasını önlemek için ses emici engeller (bariyerler) kullanmak,
ç)Gürültü kaynağını ses emici malzemeyle kaplamak,
d)Gürültünün yayıldığı alan üzerindeki duvar, taban, tavan gibi yüzeyleri ses yutucu
malzemeyle kaplamak veya yapmak, askılı (tavana asılabilen) ses yutucu yüzeyler kullanmak.
2.5.2.1. Gürültü Kaynağının Örtülmesiyle Gürültü Kontrolü:
Örtme (ya da üzerini kapatma) ile gürültü kontrolü; gürültü kaynağının, tamamen
veya kısmen örtülerek, yarattığı gürültünün azaltılmasıdır. İki genel uygulama şekli vardır.
i. Hücre (odacık) içine alma,
ii. Kısmi hücre içine alma.
Hücre (odacık) içine alma, gürültü kaynağının üzerinin tümüyle örtülmesidir, en etkili
gürültü kontrol yöntemlerinden biridir. Ya tüm makine hücre içine alınır (büyük hücreler) ya
da makinenin ana gürültü kaynağı hücre içine alınır (küçük hücreler).
Kısmi hücre uygulamasında ise, makineye ulaşabilmek için sürekli açık olan bir giriş
bölmesi bulunur. Kısmi hücreler çok daha az etkilidirler ve fazla yarar sağlamayacaklarından
zorunlu olmadıkça kullanılmazlar.
2.5.2.3. Bariyerlerle Gürültü Kontrolü:
Bariyerlerle (ses engelleyiciler), gürültü kaynağı ile alıcı arasında konulan
setlerdir. Serbest ses alanlarının bulunduğu yerlerde etkilidirler. Dağınık ses alanlarında hiçbir
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yarar sağlamazlar. Bariyerlerle gürültü kontrolünde aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Bariyerin boyutlar, kaynağın boyutların ve azaltılacak en önemli frekansın dalga boyuna
göre çok daha büyük olmalıdır.
 Bariyer, kaynağa ya da alıcıya şartlar elverdiğince yakın olmalı.
 Bariyer üzerinde delik ya da benzeri açık bölge olmamalıdır.
 Bariyer, çevredeki yansıtıcı yüzeylerden uzağa konulmalı ya da kaynağa bakan yüzü ses
yutucu malzemeyle kaplanmalıdır.
 Olanak varsa bariyer, ses kaynağını ya da alıcıyı çevreleyecek şekilde (kısmi hücre
yaratacak şekilde ) yerleştirilmelidir.
 Bariyer, özellikle yüksek sesin (frekansı yüksek sesin) baskın seslerin azaltılmasında
kullanılmalıdır.

2.5.3. Gürültüyü; maruz kalan kişide engellemek

Gürültü, kaynağında ve yayıldığı alanda azaltılamıyorsa, gürültüye maruz kalan
kişilerde koruyucu yöntemler uygulanır. Bunlar:
a)Gürültüye maruz kişileri, ses yalıtımının yapıldığı yerlere alarak tecrit etmek,
b)Kişisel koruyucu kullandırmak,
c)Kişilerin, gürültüye maruziyet sürelerini azaltmak veya gürültülü yerlerde rotasyonla
çalıştırmak,
d)İş programını değiştirmek,
Şeklinde sıralanabilir.
Gürültünün, maruz kalan kişiler üzerinde engellenmesi kolay olmasına rağmen kalıcı
bir çözüm değildir. Bu yöntemi; geçici bir yöntem olarak ele almak ve bu yöntemin
uygulandığı sürede kalıcı çözüm olan mühendislik kontrol yöntemlerini uygulamak gerekir.
2.5.3.1. Kulak Koruyucuları ile Gürültü Kontrolü:
Kulak koruyucuları kullanmak, aslında tam bir gürültü kontrolü yöntemi olmayıp,
genellikle, başka bir önlem alınamayan durumlarda, kişilerin, işitme mekanizmalarını
gürültüden korumak için kullanabilecekleri bir koruma yöntemidir. Kulak koruyucuları,
yalnız mühendislik uygulamalarıyla gürültü düzeyi sınır değerlerin altına indirmenin
olanaksız olduğu durumlarda değil, mühendislik ya da idari uygulamalarla gürültü
kontrolünün pratik ya da ekonomik olmadığı durumlarda da kullanılmaktadır. Ayrıca, kulak
koruyucuları, yüksek düzeyde gürültünün bulunduğu yerlerde, kalıcı çözüm bulunana ve
uygulanana kadar geçici olarak kullanılmaktadır. Özetle, kulak koruyucularının; öteki gürültü
kontrol yöntemlerinin uygulanamadığı, pratik ya da ekonomik olmadığı durumlarda, veya
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başka bir gürültü kontrolü yöntemi uygulanmasına kadar geçen süre içinde geçici çözüm
olarak kullanıldıkların söyleyebiliriz.
Genel olarak iki tip kulak koruyucusu vardır:
 Kulak tıkacı
 Kulaklık (Maşon)
Kulak tıkaçları, dış kulak kanalının içine giren ya da kanalın girişini tıkayan tıkaçlardır.
Plastik, kauçuk, cam pamuğu ve benzeri yumuşak malzemeden yapılırlar. Kulak tıkaçlarının
bir kez kullanıldıktan sonra atılan ya da tekrar kullanılan olmak üzere iki ayrı türü vardır.
Sürekli kullanılan kulak tıkaçlarının bir kısmı, yapısından ötürü her kulağa uymamaktadır.
Buna karşılık standart boyutta olup her kulağa uyabilen, hatta her kulağın kanalına girdikten
sonra kanılın şeklini alabilen türleri bulunmaktadır.
Kulaklıklar, kulak kepçelerini içine alan ve baş üzerinden geçen bir bantla birbirine
tutturulmuş iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların dışları sert ve yalıtkan malzemeden,
kulağa değen iç kısımları ise yumuşak ve ses yutucu malzemeden yapılmıştır. Kulaklık
kullanımındaki en önemli sorun ise kulak rahatının kolaylıkla sağlanamamasıdır.
Kulak koruyucularının gürültü engelleme değerleri aşağıda verilmiştir.
Cinsi

Parafinli pamuk
Cam pamuğu
Kulak tıkacı
Kulaklık

Azaltma Derecesi
Pamuk
20 - 35 dB
7,5 - 32 dB
20 - 45 dB
12 - 48 dB

5 - 16 dB

Uygun kulak koruyucusunun seçiminde iki önemli ölçü vardır.
 İstenilen ses azalmasının sağlanması.
 Kullanım rahatlığının sağlanması (bu ölçü de en az birincisi kadar önemlidir, çünkü,
koruyucunun kullananı rahatsız etmesi durumunda, hiç kullanılmama olasılığı oldukça
yüksektir).
Bir kulak koruyucusunun istenilen ses azalmasını sağlaması, kullanımına karar
vermek için yeterli değildir. Kullanım rahatlığı da en az istenilen ses azalmasını sağlaması
kadar önemlidir. Kulak koruyucuları kullanımında rastlanan en büyük sorun, gürültülü
ortamda çalışan kişilerin bu koruyucuları sürekli olarak kullanmalarını sağlamaktaki
zorluktur. Birçok kişi, koruyucunun neden olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıktan o denli
etkilenmektedir ki, işitme kaybına uğrama pahasına koruyucuyu kullanmamakta
direnmektedir. Baskıyla ve yaptırım uygulayarak koruyucu kullandırılması, uygulamada
başarılı olmayan bir yöntemdir. Bunun yerine, genellikle kişiden kişiye değişen rahatsızlığın
duyulmadığı koruyucu tipinin seçilmesi, zamanla kullanılan koruyucu türünün değiştirilmesi
ve benzeri yöntemler daha başarılı sonuçlar vermektedir. Kulak tıkaçları ve kulaklıkları,
temasta bulundukları yüzeyi tahriş etmeyen ve deriye zarar vermeyen bir malzemeden
yapılmış olmaları, aynı zamanda kullanıldıkları ortamın çevre şartlarına da dayanıklı olmaları
gerekir.
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Kulak tıkaçları ile kulaklıklar arasında bir seçim söz konusu olduğunda, en önemli
unsur, kullanacak kişilerin kişisel seçimleri olmalıdır. Bununla birlikte, tıkaç ve kulaklıkların
avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi, tıkaç ve kulaklık arasında daha sağlıklı bir seçim
yapılmasını sağlayabilir.
Kulak Tıkaçlarının Avantajları:
 Küçük olması taşıma ve saklama kolaylığı sağlar.
 Başka amaçlı koruyucularla birlikte kullanımları kolaydır. (Örneğin; gözlük ve başlıkla
birlikte kolayca kullanılırlar).
 Sıcak ortamlarda kullanımları kulaklıklara göre daha rahattır.
 İlk yatırım masrafı, kulaklıklara göre çok daha azdır.
Kulak Tıkaçlarının Dezavantajları:
 Ses azaltmaları, kulaklıklara göre genellikle daha azdır.
 Kulağa uygun şekilde yerleştirilmeleri daha uzun süre ve daha çok uğraşma gerektirir.
 Ses azaltmalarının, kullanıcının tıkacı kulağa yerleştirme şekline bağlı olarak değişimi,
kulaklıklara göre daha fazladır.
 Kulağa yerleştirme sırasında kulak kanalına kir kaçması olasılığı vardır.
 Kulak kanalının tahriş edilerek zedeleme olasılığı vardır.
 Bir kişinin kulak tıkacı takıp takmadığı uzaktan rahatlıkla görülmeyeceği için, koruyucu
kullanması gereken kişilerin uzaktan denetimi zordur.
Kulaklıkların Avantajları:
 Kulak tıkaçlarına göre daha etkilidirler.
 Kulaklıkların uzaktan rahatça görülmeleri, kulak koruyucu kullanımının denetimini
kolaylaştırır.
 Kullanıcıların kulaklık takmaya alışmaları daha kolaydır.
 Kulak tıkaçları kadar kolay kaybolmazlar.
 Kulak kanalındaki rahatsızlıklar kulaklık kullanımını engellemez.
Kulaklıkların Dezavantajları:
 Kafanın üzerinden geçen bandın zamanla esnemesiyle ya da rahatsız olan kullanıcının kasıtlı
olarak bandı ters yönde zorlamasıyla, kulaklık kısmı gereken kuvvetle bastırılmazsa beklenen
ses azalması sağlanamaz.
 Ortalama etkileri kulak tıkaçlarından daha fazla olmasına karşın, düşük frekanslarda kulak
tıkaçlarından daha az etkilidir.
Kullanılacak kulak koruyucusuna, yukarıda sıralanan avantaj ve dezavantajları
göz önünde bulundurularak, kullanıcının rahatlığı ve kullanma isteği doğrultusunda karar
vermek gerekir. İstenilen gürültü azalmasını sağlayabilecek kulak koruyucuları içerisinden,
kullanıcının istediğini seçmesi ve şartlar uygunsa zaman içerisinde koruyucu türünü
değiştirebilmesi, kulak koruyucusuyla gürültü kontrolünün etkili olması açısından çok
önemlidir.
Buraya kadar anlattıklarımızdan başka, kullanım ve uygulama alanı dar ve sınırlı
olan bazı gürültü kontrol yöntemleri de bulunmaktadır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz.
.
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2.6. ĠġĠTME KORUMA PROGRAMLARI (Hearing Conservation Programmes) (HCP)
Mesleki işitme koruma programlarının temel amacı işyerinde çalışırken işçiyi tehlikeli
seviyelerdeki gürültü maruziyetinden korumaktır. İşitme koruma programlarının diğer amacı
ise işçileri gürültü konusunda eğiterek ve motive ederek kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını
gürültü konusunda bilgilendirmektir.

2.6.1. ĠĢitme Koruma Programlarının Faydaları:
Mesleki işitme kayıplarından korunma işçinin yaşam kalitesi seviyesi için çok önemli
olan işitme özelliklerinin korunmasında fayda sağlar. İnsanlar arası iletişim, müzik, uyarı
seslerinin duyulması ve buna benzer durumlarda işitme önemli bir yere sahiptir. İyi bir işitme
koruma programı iş kazalarının azalmasında ve iş verimin yükselmesinde etkili olacaktır.
2.6.2. ĠĢitme Koruma Programlarının AĢamaları:
İşitme

koruma

programlarının

değişik

aşamalarında

değişik

insanlar

yer

alabilmektedir. Bu değişik aşamalarda yer alan insanlar İşitme Koruma Programları takımını
oluşturmaktadır.
2.6.2.1.Gürültü Maruziyeti Haritası
İşitme Koruma Programının gerekli olup olmadığını anlamak için ses düzeyi ölçer ile
veya gürültü dozimetreleri ile işçilerin işyerlerindeki gürültü maruziyetleri hesaplanır.
Ölçüm sonuçları işçileri korumak için hazırlanacak işitme koruma programları için
kullanılacaktır. Gürültü seviyeleri 85 dBA nın altında, 85–89 dBA arasında, 90–94 dBA
arasında, 95–99 dBA arasında… Gibi sıralama yapılarak belirtilmelidir. Ağırlıklı ses
seviyelerine göre Gürültü haritası çıkarıldıktan sonra fabrikanın hangi kısımlarında
gürültü düzeylerinin fazla olduğu anlaşılır ve işçinin gürültü maruziyetini azaltmak için bu
kısımlara mühendislik yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle gürültü azaltma programları
uygulanır.
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2.6.2.2.Mühendislik ve Ġdari Gürültü Kontrolü:
İşitme Koruma Programlan işçilerin gürültü maruziyetlerini güvenli seviyelere kadar
indirebilir. Mühendislik koruma programları gürültü kaynağında yapılabilecek susturucu
kullanımı, ses yalıtımı gibi çeşitli değişikliklerle gürültü seviyelerini azalmak amacını
taşımaktadır. Mühendislik koruma programları ekonomik ve uygun olduğu zamanlarda
kullanılmalıdır.
İdari Gürültü Kontrollerinde ise eskiyen ve gürültü seviyesi artmış makinelerin yerine
yeni modellerin alınması, bakım onarımlarının yapılması ve işçilerin gürültü maruziyet
değerlerinin azalması için çalışma zamanlarında yapılabilecek değişiklerdir.
2.6.2.3.Eğitim ve Motivasyon:
İşitme Koruma Programlarının amacını, ne gibi yararları olduğu işyerindeki iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgisi işitme koruma programı takım üyeleri tarafından tam anlamıyla
anlaşılmadıkça programa aktif katılım sağlanamayacaktır. Anlamlı bir eğitim ve
motivasyon olmadan işitme koruma programı başarılı olamayacaktır.
Eğitim konuları;
1. İşitme Koruma Programının amacı ve yararları
2. Ses haritalama metotları ve sonuçları
3. Mühendislik gürültü kontrol metotlarının kullanılması
4. Gürültü maruziyetlerinin zararları
5. Gürültünün işitmeye nasıl zarar verdiği
6. Günlük işitme kayıplarının sonuçları
7. İşitme koruma aletlerinin seçimi ve uygunluğu
8. Odyometrik testlerin nasıl yapıldığı ve sonuçlarının nasıl değerlendirildiği konularını
içermelidir.
Bu konular işçilere kısa buluşmalarda anlatılabilir ve sorunlara cevap bölümü oluşturulur.
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2.6.2.4.ĠĢitme Koruma Ekipmanları
Eğer gürültü seviyesi kabul edilebilir değerlerinin üzerinde ise işveren işitme koruma
ekipmanlarını ( kulak tıkaçları, kulaklıklar…Gibi) gürültü seviyesi kabul edilebilecek
değerlere ininceye kadar kullandırmak zorundadır. Çoğu durumda mühendislik kontrol
yöntemleri ekonomik olmadığı için bu çeşit bir koruma uygun görülmektedir.

2.6.2.5.Odyometrik Değerlendirmeler
Gürültüye maruz kalan her bir işçi en az yılda bir kez olmak üzere düzenli olarak
odyometrik test yaptırmalı ve odyometrik testler sonucunda oluşan değişikler
araştırılmalıdır.

2.6.2.6.Kayıtların Tutulması ve Saklanması:
Gürültü haritalama prosesleri ve sonuçları, odyometrik ayarları ve sonuçları, gürültü
konusunda yapılan eğitimler, işçide oluşan işitme değişimleri gibi konulardaki belgeler belirli
bir kayıt altında tutulmalıdır. Kayıtların saklanma süreleri her ülkeye göre farklı
olabilmektedir.
2.6.2.7.Program Değerlendirmesi
Etkili bir İşitme Koruma Programının Özellikleri
2.6.2.7.1. Bireysellik Kavramı:
İşitme Koruma Programlarının 5 aşaması oluştururken en önemli strateji bu 5
aşamanın tek bir merkezi nokta etrafında etkili bir biçimde yönetilmesidir. Küçük işyerlerinde
konu ile ilgili bir kişinin bulunması koordinasyon eksikliğine çok fazla neden olmamaktadır.
Ancak büyük şirketlerde çeşitli iş guruplarına ait bireyler ortak çalışma yapmak durumda
kalmaktadır. Güvenlik personelleri, sağlık personelleri, mühendisler, endüstriyel hijyenistler,
üretim müdürleri ve buna benzer çeşitli mesleklere sahip bireyler İşitme Koruma
Programlarına dahil edilmektedirler. Bu durumda bürün insanları koordine etmek çok zor
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olmaktadır. Bu durumda tek bir bireyin işin özelliğine göre seçilmesi gerekmektedir. Bu
seçilen kişi çalışma vakitlerini ofis içinde değil üretimin olduğu yerlerde, işçilerin arasında ve
problem olabilecek yerlerde geçirmelidir.

2.6.2.7.2. Aktif ĠletiĢim ve Roller
İşitme Koruma Programı Takımı Üyeleri düzenli olarak toplanmalı ve bütün
programlarının nasıl işlediğini, istenilen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını, problemleri ve
görevleri tartışmalıdırlar. Takımda bulunan farklı bireyler kendi rollerini daha iyi anladıkları
zaman aralarındaki işbirliği daha da artacaktır. Bireysellik kavramı bu iletişim ve işbirliğini
yönetim kendisine kaynakları kullanabilme ve karar yetkisi vermesi durumda daha etkili
olacaktır. İşitme Koruma Programlarının başarısı şirket sahibinden en altta bulunan stajyere
kadar ortak çalışma ve bilgilendirme prensibinden geçmektedir.
2.6.2.7.3. ĠĢitme Koruyucuları – Etkili ve Zorlayıcı
Gürültülü işyerlerinde işçilerin işitme koruyucuları kullanmaları için zorlayıcı kurallar
konulmalıdır.

İşçilerin düzenli olarak bu korucuları kullanabilmeleri için seçilen bu

koruyucular kolay kullanılır, rahatsız vermeyen ve etkili koruyucular olması ve yeterli
seviyede gürültü seviyesini azaltması gerekmektedir.

2.6.2.7.4. Sınırlı DıĢ Etkilerin ĠĢitme Koruma Programları Üzerindeki Etkileri
İşyerlerinde çalışan personel arasındaki iletişim ve işbirliği azaldığı zaman işitme
koruma programı etkinliğini kaybedebilmektedir. İşitme koruma programlarının verimliliğini
azaltan bazı faktörler aşağıda belirtilmiştir.

3.

İşitme Koruma Programı Personelleri arasındaki yetersiz iletişim ve işbirliği

4.

Karar verilirken yetersiz ve yanlış bilgiler olması

5.

İşitme koruyucuları hakkında yetersiz eğitim

6.

İşitme koruyucularının yetersiz veya yanlış seçilmesi

7.

Cihazlar seçilirken uyumsuz cihazların seçilmesi
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İşitme Koruyucusu kullanan personelin koruyucu kullanması eksik veya yanlış eğitim

8.

verilmesi
9.

Dış etkiler

10.

İşçilerin eğitimi ve motivasyonu için odyometrik denetlemelerden alınan verileri
kullanmakta başarısızlık
İşime Koruma Programlarının verimliliğinin ölçülmesi için Odyometrik verilerin

11.

yanlış kullanılması

2.6.2.7.5. Odyometrik verilerin Değerlendirilmesi

Odyometrik

veriler

işyerindeki

gürültüden

kaynaklanan

işitme

kayıplarının

belirlenmesinde çok önemlidir. Bu verilerin takip edilmesi İşitme Koruma Programlarının
oluşturulması ve alınacak önlemler için çok önemlidir.

2.6.3. ĠĢitme Koruma Programları Kontrol Listesi
2.6.3.1. Gürültü Maruziyet Haritaları


Bütün iş gruplarına göre günlük gürültü maruziyet değerlendirilmesi yapılmalıdır..



Tesisin Gürültü Haritası aşağıdaki bölümleri göstermelidir.
1. İşçilere İşitme Koruma Programlarının uygulandığı alanlar.
2. İşitme Koruma Programlarının gerekli olduğu alanlar.



İşçilere kendi bölümleri ile ilgili günlük gürültü maruziyetleri anlatılmalıdır.



İşitme Koruma Takım Üyeleri ve Bölüm Sorumluları Gürültü Maruziyet Haritalarının
sonuçlarını özetlemelidir.
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İşçilerin günlük gürültü maruziyet değerleri odyometrik kayıtlarına eklenmelidir.

2.6.3.2. Mühendislik ve Ġdari Gürültü Kontrolü


İşçilerin işitme koruma cihazları kullandığı bütün yerlerde gürültü kontrol haritası
tamamlanmış olmalıdır.



Gürültü seviyesinin yüksek olduğu odalardaki gürültü kaynakları belirlenmelidir.



Her Yüksek Gürültü seviyesini oluşturan farklı sesler belirlenmelidir.



Gürültü için alınacak cihazların özellikleri bilinmeli ve gürültü seviyesini artırabilecek
veya artmasına katkıda bulunabilecek cihazlar geldiğinde kullanılmalıdır.



Gürültü Kontrolü Programı bulunmalı ve bu program düzenli ve sürekli şekilde
uygulanmalıdır.
İşitme Koruma Programı Eğitim Safhası Gürültü Koruma Programı ile ilgili bilgileri
ve faaliyetleri ve etkilenen insanlarının geribildiriminin sağlanmasına gerekli önem
verilmelidir.
İşletmenin yeni faaliyet planları gürültü kontrol seçeneklerini içermelidir. Geçmişte
yaşanan gürültü kontrol problemleri kayıt altına alınmalı ve eğitim programları
yapılırken tartışılmalıdır.




2.6.3.3. Eğitim ve Motivasyon


Takım üyeleri İşitme Koruma Programlarının hedeflerini ve kurallarını anlayabilmek
için işitme kaybı ve işitme koruma ile ilgili gerekli eğitimleri almalıdır.



İşitme Koruma Programı üyeleri görevlerini nasıl yerine getireceklerine dair gerekli
eğitimleri almalıdır.
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İşçiler yıllık olarak geliştirilmiş eğitim programlarına katılmalı ve kendi işitmelerini
neden ve nasıl koruyacakları üzerinde durulmalıdır.



İşitme Koruma Programı Personelleri programı işçilerin kafasında tutmalı ve bunları
işçilere sık sık hatırlatmalıdır.



Yönetim İşitme Koruma Personeline İşitme Cihazlarının Kullanımı konusunda,
programın uygulamaları ve zorlamaları hakkında ve eğitim programlarına katılım
konularında destek olmalıdır.



Personelin yıllık görüşleri alınırken personelin işitme koruma programlarına katılımı
değerlendirilmelidir.

2.6.3.4. ĠĢitme Koruma




İşitme Koruma Programlarının kullanılması gerekli olan alanlarda sıkı ve sürekli
olarak uygulanmalıdır.
İşitme Koruma Cihazlarının seçiminde Konfor, Kullanılabilirlik ve gürültü seviyesinin
kabul edilebilir değerlere indirilmesi öncelikli kriterler arasında olmalıdır.



Her bir işçi işitme koruma cihazlarının nasıl kullanıldığı ve bakımının nasıl yapıldığı
konusunda eğitilmelidir.



Bütün koruyucular için uyumluluk kontrol edilmelidir.



Seçim için en azından 2 kulak tıkacı ve bir kulaklık hazır bulundurulmalıdır..



Koruyucular düzenli bir şekilde yerinde bulundurulmalıdır.



İşitme koruyucular yenilenirken aynı tip ve büyüklükteki korucularla değiştirilmelidir.
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Her bir işçiye ait işitme koruyucuları odyometrik değerlendirmeler yapılırken durum,
uyumluluk ve doğru yerleştirilmeleri bakımından tekrar kontrol edilmelidir.



İşitme Koruma cihazları iş saatleri dışında gürültü maruziyetlerinin azaltılması için
verilmelidir.

2.6.3.5. Odyometrik Değerlendirmeler:


Odyometreler düzgün çalışır durumda olmalıdır.



Odyometrelerin düzgün şekilde kalibre edilebilmeleri için ölçümden önce ve sonra
ayarlamaları yapılmalı ve ondan sonra kayıt tutmaya geçilmelidir.



Odyometri teknisyenleri profesyonel destek ile uygun test metotları kullanmalıdır.



Teknisyenler ölçebilecekleri en zayıf tona kadar ölçebilmek için işçileri dikkatlice
dinlemelidir.



İşçilerin işitsel geçmişleri yıllık olarak güncellenmelidir.



İşçiler odyometrik teknisyenlerinden test sonuçlarını hemen almalıdır.



İşçiler aşağıdaki konularla ilgili odyogram sonuçlarını yazılı olarak almalıdır.
1. Normal yaşa göre işitme durumunun kıyaslanması
2. Zamana bağlı olarak işitme değişiklikleri
3. Daha iyi koruma için tavsiyeler ve gerekli ise tıbbi inceleme ve tedavi



Odyogram okuyucuları sadece kurallardaki değişiklikleri değil önemli olabilecek bütün
değişiklikleri araştırmalıdır
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Odyogram okuyucuları işitme eşik değerlerini ve eşik değerlerinde oluşan değişikleri
kontrol etmelidir.



İşitme Koruma Programı Personeli işçilere işitme koruma programı eğitimleri ve işitme de
meydana gelen önemli değişiklikleri izlemelidir.

2.6.3.6. Program Değerlendirmeleri



İşitme Koruma Programlarınının 5 aşamasını gözden geçiren bir kişi olmalıdır.



İşitme Koruma Programı Takımı üyeleri başarılan ve kayıt altına alınan bütün işleri
kontrol etmelidir.



İşitme Koruma Dökümanları güncel hayattaki kullanımlarında verimli bir biçimde
kullanılabilmelidir.



İşitme Koruma Programlarının dökümanları zorunlu olarak tutulmalıdır.



İşitme Koruma takım üyelerinin arasında ve organizasyon yapısına göre bütün
personelin arasında aktif iletişim sağlanmalıdır.



Yönetim kendi kendini kontrol etmeli ve şirket personeli kendilerinin İşitme Koruma
Programı performanslarından sorumlu olmalıdır.



Mesleki işitme kaybının önlenebilmesi için odyometrik veriler İşitme Koruma
Programlarının genel değerlendirmesi için kullanılmalıdır.

2.6.3.7. Kayıt Saklama


Görevli bir kişi İşitme Koruma Programı ile ilgili kayıtları korumalıdır.



Geçmişteki ve güncel gürültü haritalama raporları İşitme Koruma Programı Üyeleri ve
bütün işçilerin inceleyebilmeleri için hazır bulunmalıdır.



Günlük gürültü maruziyetleri odyogramlar üzerinde listelenmelidir.
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Eğitim Programlarının içerikleri ve katılım listeleri belgelenmeli ve kayıt altında
tutulmalıdır.



Eğitim ve Motivasyon programları sırasında gürültü kontrol aktivitelerine yönelik özet
kayıtlar sağlanmalı ve bunları eğitimsel değerlendirmeleri yapılmalıdır.



İşitme Koruma Uyumlaştırmaları ve önemli noktaları raporlanmalıdır.



Odyometrik kalibrasyonlar, Çevresel arka plan gürültü düzeyi ölçümleri,
Teknisyenlerin Eğitim sertifikaları ve genel prosedürler gibi ütün odyometrik
değerlendirmeler saklanmalı ve inceleme için hazırda bulundurulmalıdır.

2.7.

GÜRÜLTÜ

KONUSUNDA

MEVZUATIMIZDA

YER

ALAN

YASAL

DÜZENLEMELER

Gürültüye maruz kalınan işyerlerinde ve işlerde alınacak güvenlik ve sağlık önlemleri
ile ilgili mevzuatımızda yer alan hüküm ve hususlar şunlardır:
- 1972 yılında Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü‖
3

nün

Meslek Hastalıkları Listesinde (Değişik: 12/11/1978–7/16989 ―Gürültü zararlarının

meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85
desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gereklidir.‖

hükmü

bulunmaktadır.
—1974 yılında Resmi Gazete‘de yayınlanan ve 1475 sayılı İş Kanunu‘ na göre
çıkartılan ―İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü‖ nün 4

―Sağlık Şartları ve Güvenlik

Tedbirleri‖ başlıklı 22 inci maddesinde ―Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde,
gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin
yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir. Ancak, bu durumda işçilere
başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi koruyucu araç ve gereçler verilecektir.‖ hükmü yer
almıştır.
— Aynı Tüzüğün

―Fizik ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek

Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler‖ başlıklı 78 inci maddesi
3
4

“Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü”, 22.06.1972 tarih ve 14223 No’lu Resmi Gazete.
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”, 11.01.1974 tarih ve 14765 No’lu Resmi Gazete.
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ise; ‖Gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1)

İşyerlerinde gürültü çıkaran makinelerin monte edilmesi sırasında, işyeri tabanı,

titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılacaktır.
2) Gürültülü işyerlerinin duvarları, sesin yansımasını önleyecek malzeme ile
kaplanacak ve bu binalar, çift kapılı, çift pencereli inşa edilecektir. Duvarlar ses geçirmeyen
malzeme ile yapılacaktır.
3) Gürültünün azaltılamadığı hallerde, bu tüzüğün 22 inci maddesi hükümleri
uygulanacaktır.
4) Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri
yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı
olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır.
Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir.
5) Gürültülü iş yerlerinde çalışanların periyodik olarak, genel sağlık muayeneleri
yapılacaktır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler ve kulak ve sinir
hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve
tedavi altına alınacaklardır.‖
Şeklinde beş bölümle hükme bağlanmıştır.
— Tüzüğün5 ―Kişisel Korunma Araçları‖ başlıklı 525 inci maddesinde ―Gürültülü
yerlerde çalışan işçilere, kulakların korunması için uygun kulak tıkaçları verilecek ve bu
tıkaçlar her gün temizlenecek ve sterilize edilmeden bir işçiye verilmeyecektir.‖ hükmü
bulunmaktadır.
— 1984 yılında Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Sağlık Kuralları Bakımından Günde
Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük‖ ün6 2 inci
maddesinde; gürültü düzeyi 80 desibeli aşan işlerde bir işçinin günde en fazla yedi buçuk saat
çalışmasına izin verilmiştir.
Bu yasal hükümlerin yetersizliği ve gelişen koşullara uygun olmayışı nedenleriyle,
tüm gereksinimleri karşılayacak yeni bir yönetmeliğin çıkarılması öngörülmüş ve 9 Ağustos
5
6

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”, 11.01.1974 tarih ve 14765 No’lu Resmi Gazete.
“Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında
Tüzük”, 27.07.1984 tarih ve 18471 No’lu Resmi Gazete.
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1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 14 üncü maddesi hükmüne dayanılarak ―Gürültü
Kontrol Yönetmeliği‖ hazırlanmıştır.
— 1986 yılında Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Gürültü Kontrol Yönetmeliği‖ nin7, 11
inci maddesi işyerleri ile ilgilidir.

Madde 11- ĠĢyerleri ile ilgili olarak;
1) İşitme sağlığı açısından kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri için Tablo-2'de verilen
değerler esas alınır.
2) Bu yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen yetkililer tarafından yapılan kontrollerde EK-1
ve 11 nci maddedeki sınırları aşan bir çalışma düzeni uyguladığı tespit edilen işyeri sahipleri
ve kamuya ait işyeri yöneticilerini mahallin en büyük mülki amiri tarafından 1 aylık süre
verilerek durumu düzeltmeleri istenir. Endüstriyel makine araç ve gerecin gövdeleri ve
eksozlarıyla yayılan hava kaynaklı seslerin, aracın yapısal özelliğine, kaynağın yapı içindeki
konumuna ve oturduğu yere ve bağlantılarına, çevredeki ses yansıtıcı diğer yüzeylere ve yapı
elemanı aracılığıyla yayılan darbe seslerinin ve mekanik vibrasyonların ise aracın yapısına,
monte edilme şekline, operasyon tekniğine, yapılan işe, bakımına ve kullanılan araç adedine
bağlı olduğu göz önünde tutularak gürültü kontrolü yapılır. Bu gereği yerine getirmeyen
imalathane ve işyerlerinin faaliyetleri kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak
durdurulur.
3) İşyerlerinde tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların
kaynağında azaltılması için teknik imkânların yetersiz olduğu durumlarda, işveren işçilere
1475 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen koruyucu giysiler ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
Bu yönetmeliğin8 11 inci maddesinin birinci bölümünde bahsedilen; işitme sağlığı
açısından kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyelerini gösteren Tablo-2 aşağıda verilmiştir.

7
8

“Gürültü Kontrol Yönetmeliği”, 11.12.1986 tarih ve 19308 No’lu Resmi Gazete.
“Gürültü Kontrol Yönetmeliği”, 11.12.1986 tarih ve 19308 No’lu Resmi Gazete.
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Tablo-2
Gürültüye Maruz Kalınan
Süre (saat/gün)

Mak. Gürültü seviyesi (dBA)

7.5

80

4

90

2

95

1

100

0.5

105

0.25

110

1/8

115

Darbe Gürültülerinin üst seviyesi (140 dbA‘yı aşamaz.)
Ayrıca, yine aynı yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci bölümünde bahsedilen,
gürültü kaynaklarına göre gürültü seviyelerini gösteren liste EK–1‘ de verilmiş olup, listenin
altında ―Gürültü seviyeleri için ortalama değerler verilmiştir. Bu liste Başbakanlık Çevre
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tebliğlerle genişletilebilir. Gürültü seviyelerinin
tespiti TSE standartlarında önerilen metotlara göre yapılır.‖ ibaresi vardır.
Yukarıda sıraladığımız yasal düzenlemeler ile gürültünün tehlikesi üzerinde durulmuş
olmasına rağmen, hızla değişen ve gelişen teknolojinin getirdikleri ile ülkemizde, gürültüsüz
çalışma ortamı ve gürültüden korunma konularına işyerlerinde gerekli önemin verildiğini
iddia etmek pek mümkün değildir.
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1. TEMEL SES BİLGİSİ
1.1. SES DALGALARININ ÖZELLİKLERİ
1.1.1. SES GÜCÜ DÜZEYİ
1.1.2. SES BASINCI DÜZEYİ
1.1.3. SES ŞİDDETİ VE SES ŞİDDETİ DÜZEYİ
1.1.4. OKTAV BANTLARI
1.2. İŞİTMEDE FREKANS AYIRIMI VE SINIRLARI
1.2.1. SES DALGALARININ KULAKTA İŞLENMESİ
1.2.1.1. DIŞ KULAKTA İŞLEMLER
1.2.1.2. ORTA KULAKTA İŞLEMLER
1.2.1.3. İÇ KULAKTA İŞLEMLER
2. GÜRÜLTÜ VE TANIMLAR
2.1. GÜRÜLTÜNÜN SINIFLANDIRILMASI
2.1.1. FREKANS SPEKTURMUNA GÖRE
2.1.1.1. GENİŞ BANT GÜRÜLTÜSÜ
2.1.1.2. DART BANT GÜRÜLTÜSÜ
2.1.2. GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN ZAMANLA DEĞİŞİMİNE GÖRE
2.1.2.1. KARARLI GÜRÜLTÜ
2.1.2.2. KARARSIZ GÜRÜLTÜ
2.1.2.2.1. DALGALI GÜRÜLTÜ
2.1.2.2.2. KESİKLİ GÜRÜLTÜ
2.1.2.2.3. DARBE GÜRÜLTÜ
2.1.2.2.3.1. YARI KARARLI DARBE GÜRÜLTÜSÜ
2.1.2.2.3.2. TEK BİR DARBE GÜRÜLTÜSÜ
2.1.3. SES ALANININ YAPISINA GÖRE
2.1.3.1. SERBEST ALAN
2.1.3.2. ÇINLAMA ALANI
2.1.3.3. YARI ÇINLAMA ALANI
2.1.3.4. YARI-KÜRESEL ALAN
2.2. GÜRÜLTÜNÜN ETKİLERİ
2.2.1. GÜRÜLTÜNÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
2.2.1.1. TACİZ OLMA
2.2.1.2. VERİMLİLİK, PERFORMANS, DÜZENSİZLİK
2.2.1.3. YORGUNLUK
2.2.1.4. UYKU ÜZERİNE ETKİLERİ
2.2.1.5. TİNNUTUS
2.2.1.6. İLETİŞİMİN ENGELLENMESİ VE GÜVENLİK
2.2.1.7. CAN SIKINTISI, BAŞ AĞRISI
2.2.1.8. EKSTRA-İŞİTSEL ETKİLERİ
2.2.2. GÜRÜLTÜNÜN FİZYOLOJİK ETKİLERİ
2.2.2.1. İŞİTME SİSTEMİNE ETKİLERİ
2.2.2.1.1. İŞİTME KAYBI
2.2.2.1.1.1. MESLEKİ İŞİTME KAYBI
2.2.2.1.1.2. MESLEKİ OLMAYAN İŞİTME KAYBI
2.2.2.1.1.3. İLETİM TİPİ SAĞIRLIK
2.2.2.1.1.4. ALGI TİPİ SAĞIRLIK
2.2.2.1.2. İŞİTME SİSTEMİ DIŞINDA KALAN ORGANLARA ETKİLERİ
2.3. GÜRÜLTÜNÜN ETKİLERİNİN BAĞLI OLDUĞU ETKENLER
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