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Ses ve Gürültü
Ses: Kulak tarafından algılanabilen 
hava, su ya da benzeri bir ortamdaki 
basınç değişimi (nesnel)

Gürültü: Hoşa gitmeyen, 
istenmeyen, rahatsız edici ses 
(öznel)



Gürültü ve İşitme Fonksiyonu

İnsan kulağı;
20 – 20000 Hz 
0 – 140 dB duyabilir.

Gürültü, işitme fonksiyonunu;
120 dB’de kulakta rahatsızlık 
125 – 130 dB’de belirgin ağrı
140 dB’de kulak zarı yırtılması şeklinde olumsuz 
etkiler.



Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri

İşitsel algılamayı az ya da çok bozar ve 
engeller; yanlış ve eksik işitmeye, yanlış ve 
eksik anlamaya, ve bu nedenle fazla dikkat 
harcanmasına, fazla enerji harcanmasına, 
çabuk yorulmaya neden olur.
Kızgınlık, sinirlilik, stres yaratır, iş gücünü ve 
verimi azaltır, çeşitli kazalara neden olabilir.
İşitme duyarlığını geçici; ya da iç kulak 
organlarına zarar verip, kalıcı ve giderilemez 
bir biçimde azaltabilir.



Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri 
(devamı)
Göz bebeklerine, tiroid hormonu üretimine, 
kalp atışlarına, adrenalin ve kortikortrofin
üretimine, mide ve karın hareketlerine, 
kasların tepkisine, kan damarlarının 
büzülmesine kalıcı ve giderilemez zararlar 
verebilir.
Kadınlarda doğum güçlüklerine, sakat ve ölü
doğumlara neden olabilir.
Günde 8 saatlik bir süre için 85-90 dB(A)



Temel Tanımlar

Periyot (T): Bir 
basınç değişim 
devri için 
geçen zaman

Frekans (f):
Birim 
zamandaki 
basınç değişim 
devri 

Hz: 1 sn’deki
devir sayısı

Genlik: Basınç
değişiminin en 
büyük değeri
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Ses gücü düzeyi (Lw) 
Her cihaz için sabit olup literatürden ya da 
cihazın üreticisinden temin edilebilir.

Ses basıncı düzeyi (Lp)
Gürültü kaynağına olan uzaklığa, ortamın 
akustik özelliğine ve gürültü kaynağının 
özelliklerine bağlı olarak değişir.

Ses Gücü Düzeyi ve Ses Basıncı Düzeyi

Ses gücü düzeyi (Lw): Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisi gücünün 
desibel olarak ölçülmüş halidir.
Lw = 10 log (W/W0) [=] dB

Ses basıncı düzeyi (Lp): Sesi yaratan hava basıncının değişme miktarıdır.
Lp= 20 log (Prms/Pref) [=] dB

Temel Tanımlar (devamı)



Ses Düzeyi (Gürültü Düzeyi)
Ses basıncı düzeyinin belli bir eğriye göre ağırlıklı
olarak bulunmuş şeklidir.
A, B ve C ağırlık eğrileri vardır.
İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan 
duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder.
Genelde A ağırlık eğrisi kullanılır (dBA).
Darbe Gürültüsünün değerlendirilmesinde bazen 
C ağırlık eğrisi tercih edilmektedir (dBC).

Temel Tanımlar (devamı)



Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Leq)
Verilen bir zaman aralığında, söz konusu ses ile aynı
toplam enerjiye sahip sabit düzeydeki sesin ses 
düzeyidir.
Leq, Leq(T), Leq,Th , LAeqT (ISO 1996)

Ses Etkilenim Düzeyi (SEL, LE)
Ölçülen sesin enerjisine sahip, 1 saniye süren sabit 
düzeyli sesin ses düzeyidir.
Çok kısa süren ve birden yükseldikten sonra alçalan 
sesin değerlendirilmesinde kullanılır.
dBA ile ölçülür. 

Temel Tanımlar (devamı)



Gündüz, Akşam ve Gece Eşdeğer Gürültü Düzeyleri
Gündüz Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Lgündüz): 07:00 – 19:00 arası, 12 saat

Akşam Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Lakşam): 19:00 – 23:00 arası, 4 saat

Gece Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Lgece): 23:00 – 07:00 arası, 8 saat

Gündüz – Akşam – Gece Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Lgag): 24 saati kapsayan 
eşdeğer gürültü düzeyidir.

Lgag= 10log {(1/24) [12x10Lgündüz/10 + 4x10(Lakşam+5)/10 + 8x10(Lgece+10)/10]}

Leq ≠ Lgag

Temel Tanımlar (devamı)



Gürültünün Sınıflandırılması
Kararlı Gürültü
örn: fabrikanın gürültüsü

Kararsız Gürültü
Dalgalı Gürültü
örn: yüzey taşlama 
gürültüsü
Kesikli Gürültü
örn: çalar saat
Darbe Gürültüsü
örn: silah, dinamit patlaması



Gürültü Kaynakları
Ulaşım araçları
Sanayi, yol ve inşaat; alet, 
ekipman ve makineleri
Eğlence yerleri
Yerleşim alanları



HUKUKİ DAYANAK
01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” Madde 52 çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Madde 52 — Yeterlik belgesi talepleri; Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığının da katılımı sağlanarak değerlendirilir. Gerek 
görüldüğü hallerde diğer kurum/kuruluşların görüşü alınır veya temsilcileri çağrılabilir. Bakanlık, Yeterlik 
Belgesinin verilmesini müteakip, hazırlayacağı denetleme planı çerçevesinde yetki verilen kurum/kuruluşların 
gözetimi ve denetimini yapar. Yeterlilik Belgesi alan kuruluşların denetim sonuçlarında yeterliliğe aykırı bir 
durumun tespit edilmesi halinde kuruluş önce uyarılır, tekrarı halinde ise Yeterlik Belgesi iki yıl süre ile iptal 
edilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır.

Valiliklere gönderilen çeşitli Genelgeler ile bu konuda 
alınması gerekli tedbirler ve cezai sınırlamalar yerel 
yönetimlere iletilmektedir.
Çevre Referans Laboratuvarı olarak şikayet üzerine ve 
denetim amacıyla gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Sonuçlar raporlanmakta ve raporların bir nüshası da 
valiliklere gönderilmektedir.



ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN 
ÖLÇÜMÜ



Ses Düzeyi Ölçer
Sonometre, Desibelmetre
Ses dalgalarını algılayarak 
elektrik sinyaline 
dönüştüren, mikrofon
Mikrofondan gelen 
sinyalleri güçlendiren, 
yükselteç (amfi) donanımı
Elektronik olarak 
ağırlıklama işlemini yapan, 
bazı devreler
Ölçülen değerlerin 
okunduğu, gösterge  

Tip 0: Hassasiyeti 0.4 dB
Tip 1: Hassasiyeti 0.7 dB
Tip 2: Hassasiyeti 1.0 dB
Tip 3: Hassasiyeti 1.5 dB



Ölçülen Parametreler
Eşdeğer Ses Düzeyi (Leq)
En yüksek ses düzeyi (Lmax)
En düşük ses düzeyi (Lmin)
En yüksek tepe değeri (MaxP, Peak)
Anlık ses düzeyi (SPL)
Ses Etkilenim Düzeyi (SEL)
Toplam Ölçüm Süresi



Ölçüm yapılacak olan ağırlıklamayı belirleme:
Genel olarak dBA ile ölçüm yapılmaktadır.
dBC bazen darbe gürültüsünün 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Gösterge Karakteristiğini belirleme:
F (Fast – Hızlı): Kararsız gürültü
S (Slow – Yavaş): Kararlı gürültü
I (Impulse – Darbe): Darbe türü gürültü

Doğrulama:
1000 Hz’de 94 dB (dağınık alan için)
1000 Hz’de 93,85 dB (serbest alan için)

Gürültü Düzeyi Ölçümüne Başlama



Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar

Ölçüm yapmadan önce, ölçüm yapılacak ortamdaki 
gürültü kaynakları, yansıtıcı yüzeyler ve ölçüm 
konumu bir kroki üzerine işlenmelidir. 
Ölçüm donanım öğelerinin marka, tip ve seri 
numaraları kayıt edilmelidir. Ayrıca, kullanılan 
mikrofonun ölçüm özellikleri ya da karakteristiği 
bilinmelidir.
Ses düzeyi ölçer, ölçüm yapan kişiden kol boyu 
uzaklıkta hareket ettirilmeden tutulmalıdır. 
Böylelikle ölçülen ses alanına vücudun etkisi en az 
düzeyde tutulmuş olacaktır.
Mikrofon 

Yerden 1.5 metre yüksekte
Yansıtıcı yüzeylerden uzakta bulunmalıdır.



Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar 
(devamı)

Ses Düzeyi Ölçer’in
Titreşimden
Manyetik alanlardan
Yüksek sıcaklıktan
Tozlu ortamlardan uzak tutulmasına özen 
gösterilmelidir.

Ölçüm konumu belirlenirken ilgili 
standartlara ve yönetmeliklere uyulmalıdır.



Yağışlı ve 5 m/sn’den yüksek hızda rüzgar alan 
ortamlarda ölçüm yapılamaz.
Ölçüm yapılan ortam hafif rüzgarlı bile olsa  
ölçümleri  etkileyebilmektedir. Açık  havada  ve 
hava  akışı içinde  ölçüm  alınırken, mikrofon  
üzerinde özel muhafazasının takılı olması
gerekmektedir.
Ses düzeyi ölçer ayaklık üzerine monte edilerek 
ölçümler yapılacaksa, zeminin titreşimsiz olmasına 
dikkat edilmelidir. Titreşim etkisinde kalan 
mikrofonlar, ölçülecek gürültü ile  ilgisiz sinyaller 
üreterek hatalı ölçüme neden olabilmektedir. 

Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar 
(devamı)



Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar 
(devamı)

Gürültü ölçümünden önce ve ölçümler tamamlandıktan 
sonra ortamdaki arka plan gürültüsü ölçülerek kontrol 
edilmelidir.

Eğer ölçülen düzeyler ile arka plan gürültüsü
arasındaki fark 10 dB’den fazla ise herhangi bir işlem 
yapmaya gerek bulunmamaktadır.
Bu fark 10 dB’den az ise, desibel çıkarma işlemi ile 
ölçülen düzeyleri arka plan gürültüsünden arındırmak 
gerekmektedir.
Sözü edilen farkın 3 dB’den az olduğu durumlarda ise 
güvenilir ölçüm yapmak olanağı yoktur.



Gürültü Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar 
(devamı)

Endüstriyel Gürültü ile Hava Aracı, Karayolu Trafiği 
ve Demiryolu Gürültüsü için Stratejik gürültü
haritaları hazırlama ve diğer kaynaklar için gürültü
değerlendirmesinde;  kullanılan gürültü hesaplama ve 
ölçüm yolları 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Ek-II’de
belirtilen standartlar çerçevesinde yapılacaktır. 



Ölçüm Raporunda Bulunması Gerekli Veriler
Ölçüm Sonuçları
Ölçüm Yöntem(ler)i
Kullanılan Donanım Türleri
Kullanılan Ölçüm İşlemleri Sıralaması
Yapılan Hesaplamalar
Atmosferik Koşullar
Zemin Koşulları
Ses Kaynağının Özellikleri
Kalibrasyon Verileri
Ölçüm Tarihi, Süresi, Başlangıç ve Bitiş Zamanları
Yapılan Ölçüm Sayısı
İncelenen Gürültü Kaynaklarının Tariflenmeleri
Ölçümün Amacı
Kullanılan Standartlar
Kullanılan Donanımın Yapımcı, Model, Seri Numara Bilgileri
Ses Kaynaklarının, Ölçüm Noktalarının ve İlgili Obje, Engel vb Öğelerin 
Konumlarını Gösteren Kroki



Çevre Referans Laboratuvarı
Haymana Yolu 5. km. Gölbaşı / ANKARA

Tel: 0312 498 21 50 – 60 
Faks: 0312 498 21 66


