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ÖZET 

 

 

Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde 

çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Gürültülü işyerlerindeki gürültünün 

azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için 

kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili 

olanları, gürültünün kaynakta ve yayılma ortamında kontrolünü sağlayan mühendislik 

yöntemleridir. Bu yöntemlerin uygulanmasında teknik ekibe ihtiyaç duyulması ve 

göreceli olarak ek maliyetlere neden olması, işverenlerin bu uygulamalardan uzak 

durmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar gürültünün zararlı 

etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada gürültü seviyesinin çalışanları rahatsız 

ettiği bir işletmede gürültü haritaları oluşturma üzerine bir uygulama ve uygulama 

sonrasında işletmedeki revizyon faaliyetleri tartışılmıştır.  Gürültü haritası oluşturulurken 

analitik proses yöntemlerinden yararlanılmış ve bir bilgisayar programı yardımıyla eş 

gürültü eğrileri çizilerek makinaların bulunduğu yerlerde gürültü tespiti yapılmış ve 

sonrasındaki iyileştirme faaliyetleri belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, gürültü kontrolü, gürültü haritası 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The noise generated by working machinery causes a serious problem for employees of a 

factory. There are several methods to reduce or control the noise transmitted to the 

employees. The most effective of these is the engineering methods that control the 

noise at the source or at the path to the receiver. However, employing this technique is 

respectively expensive and need specialized personal. Therefore, the most of the 

employers do not use these techniques. As a result of this, the employees are subjected 

to the machinery noise in the factory. In this study, it is discussed that an application of 

noise map and the enterprise activities after the application in a factory whose 

employees were disturbed by noise level. Analytic processing methods were used in 

creating noise maps, noise levels has been detected with the help of a computer 

program and after that improvement activities have been identified.  

 

 

Keywords:  Ergonomics, noise control, noise map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.GENEL TANIMLAR  

 

Mal ve hizmet üretiminde odak noktası olan iş gücü verimliliğini etkileyen çok sayıda 

faktör bulunmakta, bir işletmede iş gücünün verimlilik düzeyi bir bütün içerisinde söz 

konusu faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşmaktadır.  Ürünün kullanıldığı 

çevre ergonomi çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Kullanıcı performansının 

karanlık, soğuk ve gürültülü ortamlarda düştüğü bilinen bir gerçektir. (Kurt, 2008) Ayrıca 

insanın oldukça karmaşık psikolojik yapısı da dikkate alındığında iş gücünün verimliliğini 

etkileyen faktörlerin etki dereceleri ve yönleriyle ayrı ayrı belirlenmesi son derece 

güçtür. Çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun ve rahat bir çalışma ortamı 

sağlandığı ölçüde iş gücünün verimi olumlu yönde etkilenecek, aksi durumda azalacaktır. 

İş yerinin aydınlatma, havalandırma, sıcaklık, nem ve gürültü yönünden yeterli olması, 

kullanılan üretim sisteminin ergonomik açıdan uygunluğu, fiziki açıdan ele alınması 

gereken en önemli unsurlardır. (Öge, 2000) 

 

1.1.GÜRÜLTÜ 

 

Gürültü, İşletmenin fiziki koşullarının içinde yer alan bir husustur. Gürültü en genel 

anlamda, insanı rahatsız eden sestir. Ses sadece yoğunluğuna değil, algılayan insanın sesi 

nasıl karşıladığına, ses karmaşasının içerdiği enformasyonuna da bağlıdır ve sesin 

psikolojik bir yanı vardır. (Erkan, 1997)  

Teknolojinin gelişmesi sonucu artan gürültü, çalışanlar üzerinde birçok sakıncalar 

doğurmaktadır. İşgörenin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmakta, belli bir sınırı aşınca da 

kulakta onarılmaz hasarlara neden olabilmektedir. Gürültü çağımızda artık sadece 

işyerlerinin değil, tüm toplumun sorunu haline gelmiştir bu nedenle gürültüyü doğru bir 

biçimde ölçmeli, değerlendirmeli ve gerekli önlemler vakit geçirmeden alınmalıdır. 

 

1.1.1.GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN KAVRAMLAR 

 

Sesin şiddeti: Sesi oluşturan titreşimlerin atmosferde yarattığı basınç, sesin şiddetini 

belirler. Ses şiddeti “desibel (dB)” ile ölçülür. Kulak 1000 Hz lik sesi ancak 0,00002 N/cm2 

basıncın üstünde duymaya başlar. Dayanabileceği en üst ses şiddeti ise 130 desibeldir. 
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Bu durumda kulakta ağrı başlar. Gürültü 90 desibeli aşarsa sözle anlaşma imkânı 

kaybolur. 

Frekans: Saniyedeki periyot sayısıdır. Frekans sesin tokluğunu veya tizliğini belirler. Alçak 

frekanslı ses tok, yüksek frekanslı ses ise tiz sestir. Frekansın birimi “Hertz (Hz)” dir. Genç 

ve sağlıklı bir insan 16-20.000 Hz frekanslı sesleri duyar. 

Fon:  Gürültünün öznel şiddetini ölçebilmek için kullanılan boyutsuz bir ölçü birimidir. 

Fon ölçüsü aynı şiddette (aynı basıncı yaratan) fakat frekansları, değişik seslerin eş 

şiddetle algılanmaması olgusuna dayanmaktadır. Fon değerleri teknik bir aletle 

ölçülemez. Bu değerler eğitilmiş gözlemcilerin takdir ettikleri öznel ses şiddeti 

değerleridir. 

Son:  Öznel şiddeti 40 fon olan bir sesin yüksekliği 1 son olarak kabul görmektedir. 

 

1.1.2.GÜRÜLTÜYÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Sesin şiddetini ölçmeye yarayan aygıtlara ses ölçer, ses düzeyi ölçenlere sonometre 

denilmektedir. Ses ölçer sesin şiddetini desibel olarak ölçer. Genellikle ses ölçerlerde A, B 

ve 0 olmak üzere üç filtre mevcut olup sesin şiddetinin insan kulağı tarafından algılandığı 

gibi ölçülmesini sağlarlar. A filtresi kulak duyumuna en yakın karşılığı verdiği için, 

gürültünün kişiye etkisi araştırılırken çoğunlukla A konumunda dB (A) birimiyle ölçüm 

yapılır. 

 

1.1.3.GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Makinalaşmanın yoğunlaşması nedeniyle giderek artan gürültü ve çoğu kez onunla 

birlikte gelen titreşimin olumsuz etkileri sadece fizyolojik nitelik taşımaz. İş görenin sinir 

sistemi ve ruhsal yapısı üzerinde izleri çok zor silinebilecek etkilerde yaratır. Gürültüyü 

zararlı etkileri açısından şu aralıklarda incelemek olanaklıdır: 

30-65 dB(A) gürültü aralığı:   Kişinin gürültünün kaynağı ile olan ilişkisi, yaptığı iş, ruhsal 

ve fiziksel durumu bu şiddetteki gürültüde rahatsız olup olmayacağını belirleyen 

faktörlerdir. 
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65-90 dB(A) gürültü aralığı:  Psişik reaksiyonların yanında dolaşım bozuklukları da bu 

gürültü düzeyinde söz konusudur. Bunlar kişinin gürültüden etkilenme derecesinden ve 

gürültüye olan alışmışlıktan bağımsız olarak oluşur. 

90-120 dB(A) gürültü aralığı:   Bu şiddetteki bir gürültü uzun sürerse kulakta kalıcı 

sağırlığa neden olabilir. Kısa süredeki etkisi ancak günler sonra ortadan kalkar. 

120 dB(Al) üstü:   Bu düzeyde kısa bir süre için maruz kalınsa bile duyma duyusu hasara 

uğrayabilir. (Babalık, 2003) 

Gürültü insan sağlığını çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bu etki, maruz kalınan sesin 

şiddetine ve sese maruz kalma süresine göre değişmektedir Gürültünün etkileri, işitme 

organına etkisi, psikolojik etkisi ve verimliliğe etkisi olmak üzere üç alanda ortaya 

çıkmaktadır. 

Gürültünün en önemli ve kalıcı etkisi işitme organı üzerinde olmaktadır. 80 desibelin 

üzerindeki gürültü düzeyi zamanla duyma yeteneğinde azalmaya sebep olmaktadır. 

Gürültüye bağlı sağırlığın meydana gelmesinde gürültünün şiddeti, frekansı ve gürültüyle 

karsılaşma süresi etkili olmaktadır. (Çam, 1995) 

 

2.GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNTEMLERİ 

Gürültünün olumsuz etkilerini yok etmek veya bu konuda oluşturulmuş standart 

değerlere çekebilmek için ergonomik yöntemler geliştirmek, bir başka deyişle gürültü 

kontrol yöntemleri geliştirmek ve uygulamak endüstriciler için bir gerekliliktir. 

Gürültü ile mücadele etmede üç ana yaklaşıma gerek vardır. (Baranek, 1983) 

 Gürültüyü kaynakta kontrol altına almak, 

 Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki alanda kontrol altına almak, 

 Gürültüyü alıcıda, gürültüye maruz kalan kişide kontrol altına almak, 

 

Gürültüyü kaynakta kontrol altına alma yöntemleri:  

  

Temel kural, mümkünse gürültünün kaynakta azaltılmasıdır. Bu şekilde, kaynağın 

gürültüsünden bütün çevre korunmuş olur. En etkili yoldur.  

Kaynakta gürültü kontrolü genel ilkeleri: 

 Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü, 

 İşletme şartlarının değiştirilmesi, 
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 Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi, 

 Kaynağın yerinin değiştirilmesi, 

 Susturucu kullanılması, 

 Titreşim yalıtımı, 

 Titreşimin sönümlenmesi, 

 Gürültü kaynağının örtülmesi, 

 

Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki alanda kontrol altına alma yöntemleri:  

Yayılma alanında gürültünün kontrol altına alınması sürecini kapsar. (Brüel & Kjaer, 

1982) 

 Alan müsait ise, makinelerin birbirlerine olan uzaklıklarının ayarlanması yolu ile, 

 Duvar, taban ve tavan yüzeylere ses yutucu malzemeler yerleştirilmesi ile, 

 Yapısal olarak ses kırıcı bariyer ve duvar uygulamaları ile yapılabilir.  

 

Gürültünün alıcıda kontrol altına alınması:  

Sesin kaynakta ve yayıldığı ortamda azaltılamaması halinde gürültüye maruz kalan kişi 

üzerinde koruyucu tedbirlere başvurulur (Feldman, 1985) Bu tedbirleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

 Gürültüye maruz kalan kişiyi gürültülü bölgeden uzaklaştırmak, 

 İdari tedbirlerle gürültü kontrolü, 

 Gürültüye maruz kalma süresini azaltmak veya gürültülü yerlerde rotasyonla 

çalışma, 

 Kişisel kulak koruyucuları kullanmak,  

 

3.GÜRÜLTÜ HARİTASI 

 

Bir çevrede geçerli gürültü koşullarının ve ses düzeylerinin fiziksel çevre faktörlerine göre 

değişimlerinin eş gürültü konturları olarak bir plan üzerinde gösterilmesidir. Gürültü 

konturları veya gürültü haritaları ölçmeler veya tahmin yöntemleri yardımıyla 

oluşturulur. 

Gürültü Haritaları gürültüyü azaltmak amacıyla geliştirilen planların etkililiğini ölçmek 

amacıyla kullanılırlar.  İki temel amaçları vardır.  
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 Birinci amaç gürültülü alanların tespiti ve ne kadar insanın etkilendiğini 

belirlemektir. 

 İkinci amacı ise gürültüyü azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi ve 

buna uygun eylem planlarının oluşturulmasıdır.  

 

3.1.OLUŞTURULMA YÖNTEMLERİ 

 

 Hesaplara dayanılan analitik yöntemler,  

 Ölçüm sonuçlarına dayalı ampirik yöntemler, 

 Bilgisayar simülasyonları  

 

Gürültü haritaları genellikle bilgisayar yazılımları kullanarak oluşturulurlar. Bu yazılımlara 

gürültü kaynakları girdi olarak sunulur. Daha sonra bu yazılım çevrenin etkilerini göz 

önüne alarak (örneğin binanın, zeminin şekli ve yapısı, yansıtıcı yüzey bulunması vb.) her 

noktadaki gürültü seviyesini hesaplar. Daha sonra da gürültü haritasını oluşturur. 

Gürültü haritaları oluştururken yazılım kullanılmasının nedenleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Öncelikle birçok durumda belli bir noktada oluşan gürültü bir kaç farklı gürültü 

kaynağından çıkan gürültü sonucu oluşur. Geleneksel ölçüm aletleri gürültünün 

ne kadarının hangi kaynaktan meydana geldiğini ayırt edemezler.  

 Gürültüyü azaltmak için alınacak tedbirlerin etkisini belirlemede çok kullanışlı 

olurlar. Çünkü dinamik modellerdir. 

 Belli zaman aralıkları için hazırlanan gürültü haritaları gürültü seviyelerinin 

ortalama değerlerini sunabilirler. 

 Son neden ise maliyettir. Bu yazılımları kullanarak hazırlamak ilk haritanın 

oluşması maliyetini azalttığı gibi, değişikliklerin etkisini daha çabuk görmemizi 

sağlamaktadır.  

 

3.2.ANALİTİK PROSEDÜR 

 

Kullanılan yöntem birleştirilmiş gürültü seviyelerinin hesaplanması için bir grup 

matematiksel formülasyonlar kümesidir. Eş gürültü seviyesine sahip noktaların 
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birleştirilmesi ile eş gürültü eğrileri çizilir. Bu yöntem tahmini verilere dayanmasına 

rağmen tesisin gürültü durumu ve gürültü zararlarının anlaşılmasında etkili ve kolay 

yöntemdir. Belirli bir noktaya yeni bir makine eklendiğinde gürültü seviyesini nasıl 

değiştireceği önceden tahmin edilebilmektedir. Bu yöntem gereksiz maliyetlerin 

önlenmesine yardımcı olduğu gibi işyeri sağlığının korunmasına da yardım eder.  

 

Kullanılan analitik prosedür tesisin gürültü haritasını oluşturmak için geliştirilmiştir. Bu 

prosedür şu verilere ihtiyaç duymaktadır: 

 Ortam gürültü seviyesi 

 Her makinanın gürültü seviyesi 

 Makine yerleşimlerinin (x,y) koordinatları 

 

Ayrıca varsayımlara göre;  Makinalar noktasal gürültü kaynaklarıdır, ses yansıma ve 

emilim etkileri gözardı edilmektedir. 

3.3.UYGULAMA ADIMLARI 

 

ADIM 1.1: Makinanın (x,y) koordinatlarının belirlenmesi (xk,yk): k makinasının fabrika 

içerisindeki konumu[referans noktası(0,0) olarak fabrikanın bir köşesi belirlenir. 

 

ADIM 1.2: Çevresel ses yoğunluğunun belirlenmesi: Çevresel gürültü düzeyi ölçülür veya 

tahmin edilir Çevresel gürültü düzeyi formül kullanılarak dönüştürülür. 

 

ADIM 1.3: Her makinenin ses gücünün belirlenmesi 

 

ADIM 1.4: Bileşke gürültü düzeylerinin tahmin edileceği yerler belirlenir. 

 

ADIM 2.1: Belirlenen yerdeki makine gürültü yoğunluğu hesaplanır. 

 

ADIM 2.2: i noktasındaki bütün makine gürültü yoğunlukları hesaplanır. 

 

ADIM 2.3: Çevresel gürültü yoğunluğu eklenir. 

ADIM 2.4: Bileşke gürültü yoğunluğu gürültü seviyesine çevrilir. 
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Sağlıklı bir ölçüm yapabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir.  

 Yansıtıcı yüzeylerden uzak durulmalı. 

 Gürültü kaynağından uygun bir uzaklıkta ölçümü yapılmalı. 

o Ölçüm "serbest alan" adı verilen uzaklıkta yapılmalıdır. Bu alanda gürültü 

kaynağından her uzaklığın iki katında ses düzeyi 6 dB düşer.  

o Ölçüm çalışma yerinde, çalışanın yanında yapılmalı. 

o Geri plandaki gürültü düzeyi kontrol edilmeli. 

 Ses kaynağının çevresinde hiçbir engel olmamasına dikkat edilmeli.  

 Ölçüm aleti fazla yüklenmişse, ölçümlerin doğruluğunu etkileyebileceği dikkate 

alınmalı. 

 

4.UYGULAMA 

Gürültü haritası çıkarma uygulaması ASSAN İş Makinaları Ltd. Şti.’de yapılmıştır. ASSAN İş 

Makinaları Yedek Parça İmalat ve Sanati Tic. Ltd. Şti. Ankara’da faaliyet göstermekte 

olup, ağırlıklı olarak Caterpillar® ve Komatsu® ağır iş makinaları yedek parça imalatı 

yapan, Türkiye’deki belirli fimalardan birisidir. Fabrikada, 3460 adet Caterpillar® ve 700 

adet Komatsu® yedek parçaları bilgisayar donanımlı CNC tezgâhlarında üretilmektedir. 

 

Mevcut Yerleşim 

Şekil 1. Mevcut Yerleşim 
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Ölçümler Noise Manager 1.0 programıyla yapılmıştır.  

 

Şekil 2. Noise-Manager 

Şekil 3. Ölçüm Listesi 
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Şekil 4. Eş Gürültü Eğrileri 

Şekil 5. Makine Yerleşimi 
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Şekil 6. Gürültü Yönetmeliğindeki Maksimum değerler 

 

4.1.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 8 numaralı makinenin gürültü seviyesi diğerlerine göre yüksek olduğundan bu 
makinede mesai saati süresince iki işçi arasında görev paylaşımı yapılması ve 
rotasyon sistemiyle uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir. 

 Ses sönümleyici malzemeler kullanılmalı ve işletmenin duvarlarına kaplanmalıdır.  

 8 numaraları makine öncelikli olmak üzere sönümleyici izolasyon duvarları ve 
makine susturucuları kullanılmalıdır. 

 İşçilerin kulaklık ve manşon gibi koruyucuların kullanımına gereken önemi 
vermeleri gerekmektedir. Kaliteli bir manşon gürültüyü 20-25 db azaltabilir.  

 İşçilerin gürültüden etkilenmemeleri ya da maruziyeti en düşük seviyede 
tutabilmek için rotasyonlu çalışma uygulanabilir. 

 Belirli sürelerde verilecek molalara uyulması gerekmektedir. 

 Firmada bakım onarım politikasına gereken önem verilmeli ve bu sebeple ortaya 
çıkabilecek gürültü sorunu için önlem alınmalıdır. 
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5.SONUÇ 

 

 

Yüksek gürültü kirliliği ile karsı karsıya bulunan endüstri tesislerinde, projelendirme 

aşamasında önlemler alınması; ses kontrolünün birlikte çözülmesi yoluna gitmek 

uygulamada başarı oranını artıracak, yatırım harcamalarını düşürecektir.  Proses için 

gerekli makine ve ekipmanın seçiminde gürültü değerleri dikkatle izlenmelidir. Makine 

yerleşimlerinde olabildiğince aynı gürültü seviye sindeki makina ve ekipmanı bir 

bölümde toplama ya da aynı hat üzerine çekme yoluna gidilmelidir. Yeni tesisler için 

yönetmelik şartları zorunludur. Mevcut tesislerde alınacak önlemler, daha zorlu ve 

yüksek maliyetli olabilir. Bu tesislerde yenileme çalışmalarının ısı, ses ve yangın kontrolü 

olarak ele alınması halinde, bu çalışmaların yatırım maliyetine olumlu etkileri olacaktır. 

2006 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği, işverenlerin ve sanayi 

çalışanlarının gürültü konusunda bilinçlendirilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu yönetmelik 

işverenlere çalışanların gürültünün zararlı etkilerinden korunmaları ve özellikle uzun süre 

gürültülü ortamlarda çalışmaktan kaynaklanan işitsel zarar riskinin önlenmesi konusunda 

önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bunun için, kişisel önlemlerden önce üretim 

yerlerindeki gürültü düzeylerini azaltmaya çalışmak sanayi çalışanlarının gürültüden 

etkin biçimde korunmasında ve çalışma koşullarının kabul edilebilir kılınmasında önem 

taşımaktadır. Sanayi yapılarında gürültünün bir tasarım ölçütü olarak tasarım ve yapım 

aşamalarında göz önünde tutulması; bu amaçla üretim alanlarında gürültü denetimine 

yönelik düzenlemelerin yapılması ve makinelerin yerleşim aşamasında makineler, 

mekanik sistemler ve döşem ile ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir. 

İşletmelerde gürültüyü kaynakta kontrol alma çalışmaları başta olmak üzere susturuculu 

makineler ve sönümleyici malzemeler kullanılmalı, çalışanların gürültü konusunda İSİG 

eğitimi almaları sağlanmalı ve kulak tıkacı, manşon ve kulaklık takması zorunlu hale 

getirilmelidir.  
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