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GÜRÜLTÜ 

 Gürültü istenmeyen veya zarar veren ses. 
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http://www.hse.gov.uk/noise/worried.htm


Endüstrideki gürültüyü  ise işyerlerinde çalışanların 
üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş 

verimini olumsuz etkileyen sesler olarak tanımlayabiliriz.  
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Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik 

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

 

 Yönetmelik, 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 
düzenlenmiştir ve bu  kapsama giren tüm 
işyerlerinde uygulanır. 
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 Gürültü Yönetmeliği, 06/02/2003 tarihli, 
2003/10/EC sayılı AB direktifi esas alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

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

 

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik 
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 En yüksek ses basıncı (Ptepe) 

  "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının 

maksimum değerini, 

 

• Günlük gürültü maruziyet düzeyi  

  (Lex, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa)   

   Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de  

dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin 
zaman ağırlıklı ortalamasını, 
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• Haftalık gürültü maruziyeti (LEX,8h) 

    

 Günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz 

saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için 

zaman ağırlıklı ortalamasını, 
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 Maruziyet sınır değer  

  LEX,8h = 87 dB(A) 

 

 En yüksek maruziyet eylem değer  

  LEX,8h= 85 dB(A) 

 

 En düşük maruziyet eylem değer 

  LEX,8h= 80 dB(A) 

 

Maruziyet eylem ve sınır değerleri  
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Riskleri değerlendir 
Tehlikeleri belirle 
Gürültü maruziyetlerini belirle 
Riski yok etmek veya azaltmak için gerekli 
tedbirleri tanımla 
Eylem planında yapacaklarını kaydet 

Çalışanlarını koru 
Gürültü risklerini yok et ya da kontrol 
altına al 
İyi uygulama örnekleri ve bilinen kontrol ve 
yönetim çözümlerini kullan  
Yüksek riskler için teknik ve organizasyonel 
gürültü kontrol tedbirleri planla uygula 
Yasal gürültü limit değerlerinin 
aşılmadığından emin ol 
Kulak koruyucu temin et 
Yüksek riskteki çalışanlar için zorunlu yap 
Kulak koruyucu eğitimi ver ve kullanılmasıyla 
ilgili denetim yap 

Ekipman kullan ve bakımını yap 
Sağlanan herhangi bir şeyin tamamen ve 
düzenli kullanımını sağla 
Çalışanlar uygulanan kontrolleri kullanır ve 
bir aksaklık olduğunda raporlar 
Çalışanlar zorunlu alanlarda kulak 
koruyucu kullanırlar 

Çalışan bilgilendirme ve eğitimi 
Çalışanlara danış ve katılımlarını sağla 
Çalışanlara riskler, kulak koruyucular, 
güvenli çalışma uygulamaları ve kontrol 
tedbirleri konusunda bilgilendir, eğitim 
ve talimatlar ver 

Sağlık Gözetimi 
Riskli altındaki çalışanlara işitme testleri uygula 
Sonuçları kontrol et değerlendir 
Çalışanlar işbirliği yaparlar ve işitme 
testlerine katılırlar 

Yaptıklarını gözden geçir 
- İş uygulamalarında değişim 
- Gürültü maruziyetinde değişim 
- Riskleri azaltacak yeni yöntemler 
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risk tehlike 
GÜRÜLTÜ YAYAN 

KAYNAKLAR 

(MOTORLAR,  

KOMPRESSÖRLER, 

BASKI MAKİNALARI, 

PRESLER, 

HOPARLÖRLER, V.S.) 

İŞİTME KAYBI 
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İş yeri gürültüsü ölçümleri 

TS EN ISO 11201 

TS EN ISO 11202 

TS EN ISO 11204 

TS ISO 1996-2 

TS EN ISO 11690-1 

TS EN ISO 11690-3 
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TS EN ISO 9612 

Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve 

değerlendirmesi için prensipler 

 

TS 2607 ISO 1999 

İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün 

sebep olduğu işitme kaybının tahmini  

Gürültü maruziyetinin tespiti amaçlı ölçümler 

04.11.2016 12 



Organizasyon şeması 

Makina/yerleşim planı 

Çalışan sayısı/vardiya grupları / çalışma ve dinlenme süreleri 

Bölümlerde kullanılan alet/makina/tezgâh ile ilgili bilgiler 

Varsa işitme kaybı olan çalışanlar ve bölümleri 

Varsa daha önce yapılmış ölçüm raporları 
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1. İş güvenliği yetkilisi ve/veya ilgili bölüm şefleriyle birlikte iş 

yerinde inceleme yapılmalıdır. 

2. Yürütülen işler, hammaddenin akışı, gürültü kaynakları, 

kullanılan alet, ekipmanlar, değişken malzeme kullanımları 

ve çalışan şikayetleri kayıt altına alınmalıdır. Her bir 

bölümdeki  gürültü karakteristiği, TS EN ISO 9612 standardı 

Ek.A ile uyumlu  Gürültü Kontrol Listesi  yardımıyla 

belirlenmelidir. 

3. Ön inceleme sonucunda ölçümlerin stratejisi belirlenir. 
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1. Bu durumlardan her hangi birisiyle karşılaşıldı mı? EVET HAYIR 

 Basınçlı hava püskürtücü kullanımı 

 Basınçlı hava/sıkışmış hava çıkışı 

 Çekiçle yapılan çalışmalar 

 Kuvvetli çarpmalar 

 Gürültülü makine veya alet kullanımı 

 Çalışma alanı yakınından gürültülü transfer aracı geçmesi 

(Forklift, Vinç, Transpalet vb.) 

2.        Belirli safhalarda çok gürültülü işlem var mı? 

 Vardiya başlangıcında 

 Vardiya bitiminde   

 Ayarlama/kurulum esnasında, tedarik safhasında 

 Başlama ve kapatma faaliyetleri ya da üretim  

 Temizlik faaliyetleri esnasında 

 Diğer  

3.     Komşu çalışma alanları/iş istasyonlarında çok gürültülü faaliyet 

var mı? 

 Tipi: 

 Maruz kalan çalışma alanı/iş istasyonu:  

İŞYERİ BÖLÜMÜ 
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Görev Tabanlı Ölçüm Stratejisi: Yapılan işin iyi belirlenmiş alt 

görevlere bölünebildiği, her bir görevin çalışma süresinin kesin 

olarak belirlenebildiği, ses seviyesinde az miktarda değişim 

gözlemlendiği (kararlı gürültü) kullanılır. 

Bu Strateji uygulanırken öncelikle gün boyunca yapılan çalışmalar 

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

ayrı bir Leq ölçülür.  
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İş Tabanlı ölçüm Stratejisi: Yapılan alt görevlerin tam olarak 

belirlenemediği, detaylı iş analizinin mümkün olmadığı durumlarda 

İş Tabanlı Ölçüm Stratejisi kullanılır. Bu ölçüm stratejisinde, 

çalışanların iş unvanına, görevlerine, çalışma alanlarına veya 

mesleklerine göre homojen gürültü maruziyet grupları belirlenir. 

Gruptaki çalışanlar, aynı işi yapan ve bir çalışma günü süresince 

benzer gürültüye maruz kalması beklenen kişilerden oluşmalıdır. 
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Homojen gürültü maruziyet gruplarının 
toplam ölçüm süresi belirleme tablosu  

 
Maruz kalınan homojen 

gruptaki işçi sayısı 

nG 

Maruz kalınan homojen 

gruba dağıtılmış minimum 

toplam ölçüm süresi (saat) 

nG≤ 5               5h 

5 <nG≤ 15 5h + (nG – 5) x 0,5 h 

15 <nG≤ 40 10h + (nG – 15) x 0,25 h 

nG>40 17h 

veya grubu bölün 
04.11.2016 19 



04.11.2016 20 



04.11.2016 21 



04.11.2016 22 



Tam Gün Ölçüm Stratejisi: Yapılan işlerin ve çalışma 

sürelerinin tanımlanmasının zor olduğu, belirlenemediği, 

çalışanların gürültü maruziyetinin karmaşık olduğu, 

tahmin edilemediği durumlarda tam Gün Ölçüm Stratejisi 

kullanılır.  

 

Detaylı iş analizinin yapılmasının zor olduğu ve çalışma 

koşullarının karmaşık olduğu durumlarda kullanılır 
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- Ölçüme başlamadan önce ses seviye ölçer cihazının 

veya dozimetrelerin kullanım talimatı doğrultusunda ön 

kontrolleri yapılır (cihazın çalışır durumda olup olmadığı 

ve pil durumu ). 

 

- Her ölçümden önce ve sonra bütün sistemin akustik 

kontrolü, ölçüm yapılacak işyerinde yapılır. Ölçümler 

öncesinde “C faktörü” belirlemesi  ve SPL (Ses Basınç 

Seviyesi) ölçümü yapılır, ölçümler tamamlandığında ise 

sadece SPL(Ses Basınç Seviyesi) ölçümü kaydedilir. 

SPL(Ses Basınç Seviyesi) değerleri kontrol grafiklerine 

işlenir ve takip edilir.                                                 

ÖLÇÜME ÖN HAZIRLIK 

04.11.2016 27 



ENTEGRE SES SEVİYE ÖLÇER 

DOZİMETRELER 

Kablolu/Kablosuz 

Class 1: Precise (Lab. and area)  

Class 2: Versatile (generally area) 
KULLANILAN EKİPMAN 
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ISLM İLE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ 
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DOZİMETRE İLE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ 

04.11.2016 30 



Lp,A,eqT,m değeri hesaplanması 

Her görevin, günlük gürültü maruziyeti 
seviyesine katkısının hesaplanması: 

m görevi için yapılan I sayıda farklı ölçümün  A-ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesi,  

Günlük gürültü maruziyeti seviyesinin belirlenmesi 
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85 dB referans alındığında  
maruz kalınabilecek maksimum süre 

% Doz ve Lex arasındaki dönüşüm 

Lex = 10 log( D / 100 ) + 85 

D = ( te1 / td1 + te2 / td2 + ... + ten / tdn ) 100%  

Daily Noise Dose 
(%) 

8-hr TWA 
(dBA) 

20 78.0 

30 79.8 

40 81.0 

50 82.0 

60 82.8 

70 83.5 

80 84.0 

90 84.5 

100 85.0 

200 88.0 

400 91.0 

600 92.8 

800 94.0 

1,000 95.0 

1,500 96.8 

2,000 98.0 

4,000 101.0 

Td=8/(2 (L-85)/3) 

http://www.engineeringtoolbox.com/rel-noise-recommended-exposure-limit-d_716.html
http://www.engineeringtoolbox.com/rel-noise-recommended-exposure-limit-d_716.html
http://www.engineeringtoolbox.com/rel-noise-recommended-exposure-limit-d_716.html


HESAPLAMALAR 
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HESAPLAMALAR 
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HESAPLAMALAR 
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Yönetmelikten….. 

 Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi 
veya azaltılması için;  

 

• Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak 

gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler 

kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.  
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Yönetmelikten….. 

 Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka 

çalışma yöntemleri seçmek , 

 

 Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan 

uygun iş ekipmanını seçmek, 

 

 Çalışanlara, iş ekipmanını gürültüye en az maruz 

kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde 

kullanmaları için gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek, 
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  Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile; 

 

 Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak, 

 

 Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma 

sürelerinin düzenlenmesi gibi önlemler alınacaktır. 

Yönetmelikten….. 
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Yönetmelikten….. 

  Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için ;  

 

• Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme, 

kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri 

yöntemlerle azaltmak, 

 

• Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri 

yöntemlerle azaltmak,  
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https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAg6bntI3QAhVMvRQKHQa7CfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.msnoise.com%2Fnoise-reduction-sound-insulation.php&bvm=bv.137901846,d.ZGg&psig=AFQjCNEizkMuVujbGzjeN1bsdqQk_qyE8Q&ust=1478290868988407
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 Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler 
başka yollarla önlenemiyor ise; 

 

• Kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları 
verilecek ve bu koruyucular çalışanlar tarafından 
kullanılacaktır.  

Yönetmelikten….. 
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https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-3JTps43QAhUE0RQKHXTZCfIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faytekis.com%2F%3Fpage_id%3D3392&psig=AFQjCNEZBYoukO85xNgtTYeyNMPe_LtPIg&ust=1478290549182234


İşitme Koruyucularımız Ne Kadar Etkin? 

İşitme Koruyucu Performansı- NRR Metodu 
∇  

ABD’de, NRR değerinin kullanımı hem OSHA hem de 
NIOSH tarafından tavsiye edilmektedir. 

OSHA Metodu A-ağırlıklı ölçümler: Lprot= L - (NRR - 7)/2 

Lprot= L – (NRR/2) C-ağırlıklı ölçümler: 

NIOSH Metodu A-ağırlıklı ölçümler: 

C-ağırlıklı ölçümler: 

Lprot = L - (NRR - 7) 

Lprot = L - (NRR * 0.5) 

Lprot = L - (NRR * 0.3) 

Lprot = L - (NRR * 0.75) 

Köpük k.tıkaçları 

Diğer k.tıkaçları 
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http://www.noisemeters.com/apps/occ/prot-nrr.asp


İşitme Koruyucu Performansı 
HML Metodu 
A ya da C ağırlıklı filtre bulunan bir ses 
seviye ölçer kullanılarak ölçülür.  

İşitme Koruyucularımız Ne Kadar Etkin? 

Eğer (LC - LA) > 2dB ise; Aksi takdirde; 

L'A  =  LA  -  PNR 
L'A kulaktaki A ağırlıklı etkin ses seviyesi 
LA ölçülen A ağırlıklı ses seviyesi 
LC  ölçülen C ağırlıklı ses seviyesi 
PNR tahmini gürültü seviye azaltımı 
H, M ve L Yüksek, Orta ve Düşük değerler 
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http://www.noisemeters.com/apps/occ/prot-hml.asp


İşitme Koruyucularımız Ne Kadar Etkin? 

İşitme Koruyucu Performansı- Oktav 
Band Metodu  
 
Gürültünün frekans içeriğini dikkate alarak 
kulaktaki ses seviyesinin tahmini 
yapılır.  L'A  kulaktaki A ağırlıklı etkin ses 
seviyesi  
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http://www.noisemeters.com/apps/occ/prot-oct.asp


İşitme Koruyucularımız Ne Kadar Etkin? 

Hedef ne? 

Amaç kulaktaki seviyeyi 70 - 80 dB(A) aralığına 
indirebilmektir.  

Koruma seviyesinin altında - Eğer kulaktaki 
seviye 80 dB(A) nın hala üzerinde ise bu durumda 
yeterli koruma yok demektir. 

Koruma seviyesinin üstünde  Eğer kulaktaki 
seviye 70 dB(A) nın altında ise çalışan aşırı 
korunuyor demektir.  Bu durum iletişimde güçlüğe 
ve alarm seslerini duymada yetersizliğe yol açabilir.  
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İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

hsezek@csgb.gov.tr 
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