
Dr. Öğr. Üyesi Serenay ÇALIŞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 
ÖLÇÜM 

GÜRÜLTÜ



 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM  

GÜRÜLTÜ 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serenay ÇALIŞ 

 

 

 

 

 
 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the 

publisher, except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of 

Economic Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

 

ISBN: 978-625-8423-96-9 

Cover Design: İbrahim KAYA 

January / 2022 

Ankara / Turkey 

Size = 14,8 x 21 cm 

 



i|   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM GÜRÜLTÜ 

ÖNSÖZ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri hem vicdani hem hukuki 

sorumluluk bilinciyle iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini 

yürütmektedir. Bu faaliyetler, bilimsel temeller rehberliğinde 

yürütülmekte ve çalışanların, iş yerinin ve işverenin korunmasına 

kaynaklık ve iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasına yardım 

etmektedir. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürütülen 

faaliyetlerden biri de gürültü ile ilgili yapılan çalışmalardır. Bu çalışma 

iş yerlerinde gürültü ile ilgili alınması gereken önlemler ve yapılacak 

ölçümlere kaynaklık etmesi için hazırlanmıştır. Bu nedenle eser, her ne 

amaçla okunacak olursa olsun sahada emeğini arz eden İSG 

profesyonellerine yol gösterici olacaktır. Çalışma içerisinde gürültü ile 

ilgili teorik bilgilerin yanında gürültü ölçümünün nasıl yapılacağı ve 

ölçümün hesaplanması bilgileri de yer almaktadır. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 
Ci  :Her bir giriş miktarı ile ilgili duyarlılık katsayısı 

c1  :İş gürültü seviyesi örnekleme ile ilgili duyarlılık katsayısı 

c1a,m  :Görev m nin gürültü seviyesi örnekleme ile ilgili hassasiyet 

katsayısı 

c1b,m  :Görev m nin süresinin tahmini ile ilgili duyarlılık katsayısı 

c2  :Ölçüm enstrümantasyon ile ilgili hassasiyet katsayısı 

c3  :Mikrofon konumu ile ilgili duyarlılık katsayısı 

dB  :Desibell 

dB (A)  :A-frekans ağırlıklı desibel 

dB (C)  :C-frekans ağırlıklı desibel 

dk  :Dakika 

EA,8h  :A-ağırlıklı gürültü seviyesi maruziyeti 8 saatlik çalışma 

gününe normalize edilmiş hali 

EN  : European standard 

F  :Frekans 

Hz  :Hertz 

i  :Görev numune sayısı 

I  :Görev örneklerinin toplam sayısı 

IEC  :International electrotechnical commission 

ISO  :International organization for standardization 

j  :Görev süresi gözlem sayısı 

J  :Görev süresi toplam gözlem sayısı 

K  :Bir güven aralığı ile ilgili kapsama faktörü 

kHz  : Kilohertz 

KKD : Kişisel Koruyucu Donanım 

LAq  : Logaritmik ses basıncı 

Lp  : Logaritmik ses basıncı 

Leq  : Eşdeğer sürekli ses basınç seviyesi 

LEX,8h :A-ağırlıklı gürültü seviyesi maruziyeti 8 saatlik çalışma 

gününe normalize edilmiş hali 

LEX,8h,m :Günlük gürültü maruziyet düzeyine katkıda bulunan m 

görevinin A-ağırlıklı gürültü maruziyet düzeyi 

Lp A,eqT m *:Görev m için gerçek A-ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı 

seviyesi tahmini 

Lp,A,T :T süresi üzerinde ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesi 

Lp,A,eqT,m: Görev m için ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesi 
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Lp,A,eqTe : Etin bir çalışma günü süresi için ağırlıklı eşdeğer sürekli ses 

basıncı seviyesi 

Lp,Cpeak  :C-ağırlıklı pik ses basınç seviyesi 

m  :Metre 

m  :Görev numarası 

M  :Görevlerin toplam sayısı 

µPa : Mikropaskal 

n  :İş numune sayısı 

N  :İş örneklerin toplam sayısı 

nG  :Homojen bir maruziyet grubu için işçi sayısı 

p  :Ses basıncı 

Pa  :Paskal 

p0 : Referans değeri p0 = 2 × 10-5 

pA  :A-ağırlıklı ses basınç 

pCpeak  :C-ağırlıklı pik ses basınç 

s  :Saniye 

sa. :Saat 

SPL  :sound pressure level 

S.S : Standart Sapma 

t  :Şekil 2'de açıklanan ölçüm süresi 

T  :Ortalama üzerinden alındığı süre 

T0  :Referans süresi T0= 8 h 

Te : Etkili çalışma günü süresi 

Tm : Görev m süresi 

Tm,j  :Görev m nin örnek j süresi 

TS  :Türk standartları 

U : Genişletilmiş belirsizlik 

u : Birleşik standart belirsizlik 

Ui : Her bir giriş miktarının belirsizlik standartı 

u1 : A-ağırlıklı ölçümleri bir dizi enerji ortalama standart 

belirsizlik eşdeğer sürekli ses basınç seviyesi 

u1  :A-ağırlıklı eşdeğer bir dizi ölçümleri tahmini standart 

belirsizlik sürekli ses basınç seviyesi 

u1a,m :Görev m nin gürültü seviyesi örnekleme nedeniyle belirsizlik 

standartı 

u1b,m :Görev m nin süresi tahmini nedeniyle belirsizlik standartı 

u2 :Enstrümantasyon nedeniyle belirsizlik standartı 
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u2,m :Enstrümantasyon nedeniyle görev yöntemi belirsizlik standartı 

u3 :Mikrofon konumu nedeniyle belirsizlik standartı 

W :Watt 

x :Gün sayısı 

X : Toplam gün sayısı 
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GİRİŞ 
Sanayi devrimi ile başlayan çalışma hayatındaki dönüşüm, 

üretim süreçleri ve teknolojinin yenilenmesine ve sürekli değişmesine 

yardımcı olurken beraberinde çalışma ortamlarının, yöntem ve 

şekillerinin sağlık ve güvenlik yönünden olumsuz etkilerinin de ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle makine 

kullanımının artması ve çalışma ortamlarının ve çalışanların bu denli 

değişime ayak uyduramamaları sonucu yaşanan olumsuzluklar da 

kendini göstermiştir.   

Değişimlerin sürekli ve hızlı şekilde yaşanması çalışma 

ortamlarının gözetimlerinin zorlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

iş kazaları artmış ve meslek hastalıkları değişen koşullara göre farklılık 

göstermiştir. Kazaların ve hastalıkların artışı, iş sağlığı ve güvenliği 

açısından önlem alınmasına ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş ve 

değişen çalışma ortamları için bazı kontrol önlemleri devreye girmiştir. 

Bu önlemler hem çalışma ortamı hem de çalışanları kapsayacak 

önlemler şeklinde ortaya çıkmıştır. Bilimsel çalışmalar neticesinde ise 

iş yerlerinde çalışanların ve ortamın sağlık ve güvenliğini tehlikeye 

düşürecek etmenler fiziksel, kimyasal, psiko-sosyal, biyolojik, 

ergonomik risk etmenleri olarak tanımlanmaktadır.  

Uygulanan kontrol önlemleri, etkenin türüne göre farklılık 

göstermekte, bu nedenle her bir tehlikeli durum için farklı önlemlerin 

alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan çalışma, her bir etmenin ya 

ortamdan tamamen uzaklaştırılmasına ya da etmenin etkisinin en aza 

indirilerek çalışanların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamaya 

yardımcı olmaktadır. 

Bu çalışmada fiziksel risk etmeni kapsamında yer alan gürültü 

konusuna değinilmiştir. Çalışma ile gürültünün temel kavramları, 

etkileri ve ortamda ve birey üzerinde alınması gereken kontrol 

önlemleri irdelenmiş, gürültü ölçümünün yapılabilmesi için temel 

ölçütlere değinilmiş, ölçüm için dikkat edilmesi gereken hususlar ile 

standartlarda yer alan gürültü ile ilgili düzenlemeler listelenmiştir.    
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1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1 Gürültü, Desibel (dB), [W/m2]  

Rahatsız edici sestir (Özgüven, 2012:46) ve birimi desibel (dB)’ 

dir (Yiğit, 2013:197). Gürültü, dokunulamayan, hissedilemeyen, 

çevreye fiziki zarar vermeyen ancak etkileri yavaşça ortaya çıkan bir 

kirliliktir (Bulunuz vd, 2021: 172). İnsan kulağının duyabileceği en 

düşük şiddetteki ses seviyesine işitme eşiği adı verilir ve 0 dB olarak 

tanımlanır. Bunun yanında insan kulağının dayanabileceği en yüksek 

şiddetteki ses seviyesine de ağrı eşiği adı verilir ve 140 dB 

(İstanbulluoğlu ve Kır, 2016:376) olarak kabul edilir. 

 

1.2. Ses 

Nesnelerin titreşimiyle oluşan ve uygun bir yol ile bir yerden 

başka yere ilerleyen ve insanda işitme duygusu oluşturan basınç 

dalgasıdır (Kürklü ve diğerleri, 2013: 24; Coşkun, 2021: 210). 

 

1.3. Frekans, Hz (Hertz) 

Sesin bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Birimi ise Hertz (Hz) 

(Yılmaz ve Özer, 1997:516) olarak gösterilir. İnsan kulağının 20 Hz -

20.000 Hz (20 kHz) arasındaki sesleri duyduğu ifade edilmektedir. 20 

Hz düzeyinin altındaki sesler infrasonik (subsonik), 20.000 Hz’in 

üzerindeki sesler ise öte ses (ultrasonik) şeklinde isimlendirilmiştir. 

(Kaya (1998)’dan aktarma Şahin,2007:1-2). 

Akustik spektrum ve ton: Sinüzoidal titreşim tarafından 

meydana gelen ses saf ton (arı ses) olarak isimlendirilmektedir. Bir 

akustik spektrum, frekansın bir fonksiyonu olarak ses basıncının veya 

ölçülen yoğunluğun oransal dağılışıdır (Özmen, 2014: 10). 
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Resim 1: SPL Değerinin Frekansa Göre Gösterimi. (Kaynak: Özmen, 2014: 

10.) 

 

Oktav ve 1/3 oktav bandı: Üst frekansı alt frekansının 2 katı 

olan banda bir oktav bandı denir. 1/3 oktav bandı ise oktav bantlarının 

3’e bölünmesiyle oluşur. İnsanların duyabildiği seslerin frekans 

aralıkları ile ilgili olarak uluslararası standartlar frekans aralıklarının 10 

oktav bant şeklinde bölünebileceğini söylemektedir (Özmen, 2014: 10). 

 

1.4. Ses gücü, P [Watt] 

Akustik enerjinin birim zamandaki oranıdır. Her makinanın 

bulunduğu yerden ayrı, kendine özgü bir ses gücü düzeyi mevcuttur 

(RMC Mühendislik, 2018). 

 

1.5. Ses basıncı, p (Pa, N/m2) 

Statik basıncın üzerinde ses nedeniyle ortaya çıkan dalgalı bir 

basınçtır. Kullanıcının kulak konumunda algılanan gürültü düzeyidir 

(Dilmen, 2013). Ses basıncının tepesi ise ağırlıklı C-frekansının gürültü 

anlık basıncının azami karşılığıdır. Ppeak, sadece maruz kalınan gürültü 

seviyesini değil ayrıca gürültüden meydana gelebilecek risklerin 

değerlendirilmesi için de tercih edilir (Özmen, 2014:14). 
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Resim 2: Sesin Hareketi. (Kaynak: “Ses ve Gürültü”, 2015) 

 

1.6. Sonometre 

Ses düzeyi ölçen aletlere sonometre denmektedir. Bu cihazlar, 

kulağın sesleri algıladığı şekilde ölçüm yapılabilmesi için 

tasarlanmıştır. Sonometrenin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar 

şunlardır (Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre Sağlığı, 2011): 

1.Cihazların toz başlığı ölçüm sonucunu değiştirir düşüncesi ile 

çıkarılmamalıdır. Başlığın amacı, mikrofonun hassasiyetini sağlar. 

2.Cihazlar kullanılmadan önce bataryanın bitmiş olma ihtimaline 

karşın kontrol edilir. Anahtar, BATT durumuna alınır. Batarya 

kontrolünde analog skala üzerindeki ibrenin durumu dikkate alınır ve 

ibre sıfır yönündeyse cihaz kullanılmaz, batarya değiştirilir. 

3.Gürültü ölçümü yapılacağı zaman hızlı ve yavaş olarak iki 

farklı ayar bulunan bu cihazda ibre hızlı konumuna alınmalıdır. İbre 

sadece kalibrasyon yapılırken yavaş konuma getirilir. 

4.Cihaz, “A‟ ve “Lin‟ olmak üzere iki ses filtresine sahiptir.  

5.Açma, kapatma ve batarya kontrol anahtarı, gürültü şiddeti 

kademesi ayarlama komütatörü ayarlandıktan sonra açılır. Aksi 

takdirde skala ibresi hassasiyetini kaybeder. 

6.Skala okunacağı zaman aynalı kısım üzerinde ibrenin gölgesi 

oluşmayacak şekilde cihaza bakılır.  

7.Ölçüm yapılacağı zaman ölçümün ayarlanmasını sağlayan 

anahtar herhangi bir kurala göre değil de tahmini olarak belirlenir. 
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Tahmini ayardan artı (+) 20 yönünde skalada hızlı bir ibre salınımı 

varsa kademe bir yukarı, eksi (-) 10 yönünde hızlı bir sapma varsa 

kademe bir aşağı alınır. 

8.Ölçüm yapılırken, ölçüm alanında sadece yetkili kişi 

bulunmalıdır.  

9.Ölçüm aracı uzun bir müddet kullanılmayacak ise batarya 

mutlaka cihazdan ayrılmalıdır.  

10.Cihazlar, darbeye ve düşmeye dayanıklı olmalı ve 

korunmalıdır. 

 

1.7. Dozimetre 

Dozimetreler, çalışanın iş yerinde bulunduğu sürece ya da 

istenilen günün belli zamanlarında çalışanların üzerinde kullanması ile 

gürültü maruziyetini ölçen cihazlardır (Özmen, 2014:16; Doğan ve 

Aslan Çataltepe, 2018: 31). 

 
Resim 3: Gong ve Titreşen Yüzey. (Kaynak: Özmen, 2014: 4) 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 

GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜNÜN ETKİLERİ 
Rahatsız edici ses olarak ifade edilen gürültünün insan üzerinde 

olumsuz etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Özellikle çalışma 

ortamlarında devamlı olarak gürültüye maruz kalan çalışanların 

yaşadıkları maruziyet, ilerleyen zamanlarda çalışanların sağlığında geri 
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dönüşü mümkün olmayan hasarlara neden olmaktadır. Çalışanların 

duyusal yeteneklerinde sınırlamaya sebep olan gürültünün insan 

üzerinde işitme duyusunun kaybı yanında fizyolojik ve psikolojik 

olarak etkilerinin bulunduğunu ve insanın vücut dengesini bozduğu 

bilinmektedir (Ataş ve diğerleri, 1995).  Tüm bu başlıklar gürültünün 

insan üzerindeki etkileri olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir 

(Yiğit, 2013:198, Kumbur ve diğerleri,2003):  

1. Fizyolojik etkiler: Kan basıncının artması, dolaşım 

bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında ani 

refleks, baş ağrısı gürültünün etkisi ile ortaya çıkabilen 

fizyolojik sorunlara neden olmaktadır.  

2. İletişim etkisi: Çalışanlar gürültülü ortamlarda çalışırlarken 

gürültü nedeniyle birbirlerini duymakta zorlanabilirler ya da 

birbirlerini yanlış anlayabilirler. Bunun neticesinde ise 

çalışanlar kazaya neden olacak bir takım tehlikeli 

hareketlerde bulunabilmektedirler.  

3. Psikolojik etkiler: Algılamada güçlük, aşırı sinirlilik, 

davranışlarda bozukluk, sürekli yorgunluk hali ve stres 

gürültünün bazı psikolojik özeliklerine örnek olarak 

verilebilir.  

4. Fiziksel etkiler: Geçici ya da sürekli şekilde işitme 

kayıplarına neden olur. Özellikle kalıcı işitme kayıpları 

tedavisi mümkün olmayan bir durumdur.  

Akustik travma: Bir anda çalışanların çok yüksek ses 

şiddetine (patlama gibi) maruz kalması ve duyma kaybı 

yaşaması sonucu meydana gelen işitme kaybıdır.  Ancak 

çalışan gürültülü ortamdan uzaklaştıktan sonra kısa süre sonra 

duyma problemi ortadan kalkabilmektedir.  

Geçici işitme kaybı: Kısa sürelerle gürültüye maruz kalma 

sonucunda oluşan işitme kaybıdır. Kalıcı değildir.  

Kalıcı işitme kaybı: Uzun süre gürültüye maruziyet sonucu 

yavaş yavaş kendini gösteren işitme kaybıdır. Bu kayıplarda 

geri dönüş olmamaktadır.     

5. Performans etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon 

bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması çalışanların 

performansını olumsuz etkileyen gürültü sonuçlarındandır. 
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3. GÜRÜLTÜYE KARŞI ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 
Sağlıklı ve güvenli olmayan ortamlarda çalışan bireylerin 

istenilen verimliliği gösteremeyeceği açıktır. Bu nedenle gürültünün 

olumsuz etkilerini yok etmek amacıyla ergonomik yöntemler 

uygulanmalıdır (Şahin,2003:68). 

Gürültülü ortamlarda çalışanların sağlık ve güvenliklerini 

korumaya yönelik 3 farklı koruma yöntemi uygulanmaktadır. 

Bunlardan ilki gürültünün kaynağında, ikinci olarak gürültünün 

bulunduğu ortamda ve üçüncü olarak kişi üzerinde önlem alınmasıdır.  

 

3.1. Gürültü Kaynağında Alınacak Önlemler 

Bu önlemde amaç, gürültünün etrafa yayılmasını önlemek, yani 

gürültüye neden olan ekipman üzerinde önlem almaktır. Kaynakta 

alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2003:68, 

Özgüven, 2012:47): 

1) Periyodik bakım, 

2) İkame (gürültülü olanı, gürültüsüz ya da daha az gürültülü 

makineyle değiştirme), 

3) İşletme şartlarının değiştirilmesi, 

4) Kaynağın farklı yere alınması, 

5) Susturucu, 

6) Titreşim izolasyonu, 

7) Titreşimin absorbe edilmesi, 

8) Gürültüye neden olan parçaların yenilenmesi, 

9) Gürültü kaynağının örtülmesi. 

 

3.2 Gürültülü Ortamda Alınacak Önlemler 

Gürültü kaynağında alınan önlemlerin yetersiz olması 

durumunda ikinci yol olarak sesin yayıldığı yol üzerinde önlem 

alınması gelmektedir (İstanbulluoğlu ve Kır, 2016 :378). Alınacak 

önlemler ile amaç gürültünün etkilerini en aza indirmektir. Alınacak 

önlemler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şahin,2003:69, 

Özgüven,2012:7, İstanbullu ve Kır, 2016:378): 
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1. Gürültüye sebep olan kaynak ile tehlikeli bölgede bulunan 

kişi arasındaki mesafeyi artırmak, 

2. Sesin ortamda yayılmasını engellemek için ses yutucu 

malzemeler kullanmak, 

3. Ses emici malzeme ile duvar, tavan ve tabanı kaplamak. 

4. Gürültü kaynağını izole etmek veya ayırmak,  

5. Taban ile gürültü yayan makine arasına amortisör 

yerleştirmek, 

6. Gürültü çıkaran makinelerin yerleştirildiği tabanın gürültü 

azaltıcı malzeme ile kaplanması,  

7. Gürültülü ekipmanlarını bir arada ve ayrı yerde tutmak,  

8. Makinelerin birbirlerine olan uzaklıklarının ayarlanması,  

9. Yapısal olarak ses kırıcı bariyer ve duvar uygulamaları 

yapmak. 

 

 
Resim 4: Gürültü Kaynakları. (Kaynak: “Ses Kirliliği”, 2018) 
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3.3 Gürültüye Maruz Kalan Kişiler Üzerinde Alınması 

Gereken Önlemler 

Gürültülü ortamlarda çalışan bireylerin bütün teknik önlemler 

alınmasına rağmen yine de sağlık ve güvenliğini tehdit edici gürültüye 

maruz kalması durumunda, çalışanın etkilenmesini en aza indirecek 

şekilde, çalışana ait çalışma yöntem ve şekillerinde ya da doğrudan 

çalışanın üzerinde önlemler alınması gerekmektedir. Bu başlık 

kapsamında yapılabilecek uygulamalar aşağıdaki başlıklar altında 

verilmiştir.  

 

Sağlık Kontrolleri (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Meslek Hastalıkları Kitabı): 

Tarama Odyometreleri:  

Ortam izleminde odyometri: Her iki kulakta 4000 Hz tabanlı 

çentik belirlenmesi halinde birincil ve ikincil kontrol önlemleri yeniden 

incelenmelidir. İzleyen odyogramlarda çentiğin derinleşmesi, 

gürültünün neden olabileceği sağlıkla ilgili sorunların engellenmesi 

açısından başarısızlığı ifade eder.  Mutlaka aynı ortamda çalışan 

kişilerde sağlık risklerinin de ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.  

Kişisel maruziyet izleminde odyometri: Çentik tabanını belirten 

duyulabilen ses şiddeti (çentik derinliği) izleyen odyogramlarda, 

gürültü maruziyetinin kabul edilemeyecek şekilde büyümenin devam 

ettiği görülür. 
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Resim 5: Odyometri Cihazı. (Kaynak: ODYOMETRE MA 25, t.y.) 

 

Ortam ölçüm değerleri, günlük 8 saat çalışma süresi referans 

alınarak gerçekleştirilir.  8 saatten fazla çalışmaların yapıldığı işlerde 

bu ölçüm değerinin güvenli olması mümkün değildir. 4000 Hz tabanlı 

çentik, kişilerin işe alınmasında periyodik kontrollerde engel 

sayılmamalıdır. Ancak tespit edilen durumun işe girmeden önce 

oluştuğunu belgeleyen bir raporun olması gerekmektedir. Eğer gerekli 

önlemler alınırsa ve gürültü kontrol edilirse odyogramlarda çentik 

derinleşmeyecektir. Akustik çentik oluşan kişilerde duyarlılık azalmış 

demektir. Ses şiddeti semilogaritmik artışla tanımlıdır.  

 

Çalışma Düzenlemesi (çalışma süresi, ara dinlenmesi vb.) 

Sağlık kontrollerinin rutin olarak tekrarlanması gürültü ile ilgili 

kayıpların önceden tespitinde, hastalığın ilerlemesinin engellenmesinde 

ciddi bir yoldur. Ancak bunun dışında kişilerde hiç hasar meydana 

gelmeyecek şekilde çalışma düzenlemesi yapmak da çok önemli bir 

husustur. Bu kapsamda çalışanların uzun sürelerde gürültüye maruz 

kalmaması için dönüşümlü çalışmalar (2’şer saat çalışma) ya da 
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dinlenme aralarının biraz daha uzatılması ve kulağın dinlendirilmesinin 

sağlanması uygulamaları bulunmaktadır.  

 

Kişisel Koruyucu Donanım 

Sağlık kontrolleri altında yapılacak ilk uygulamalardan biri işe 

giriş muayeneleridir. Bu muayeneler ile kişilerin işe girmeden önce 

odyogram testleri yapılarak duyma yetisinde bir kaybın olup olmadığı 

ya da duyma yeteneği belirlenir. Böylelikle kişilerin gürültülü 

ortamlardan etkilenip etkilenmediği her test sonucunda 

değerlendirilebilir. İşe giriş muayenesinin dışında Türkiye mevzuatına 

uygun olarak periyodik aralıklarla ve iş yeri hekiminin uygun gördüğü 

ya da çalışanın rahatsızlık hissettiği durumlarda sağlık kontrolleri 

yenilenir. 

Son olarak alınması gereken bütün önlemler alınmasına rağmen 

yine de etkenin kişi üzerindeki olumsuz etkisi ortadan kalkmıyorsa artık 

kişisel koruyucu donanımların kişi tarafında kullanılması 

gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinde son çare olarak başvurulan 

KKD uygulaması iş kazası ya da meslek hastalığını önleyici niteliğe 

sahip değildir. Sadece kaza ya da hastalıktan ortaya çıkabilecek zararın 

etkisinin en aza indirilmesine yardım etmektedir.    

 

4. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ 
Gürültülü ortamlarda alınması gereken önlemlere ilişkin 

düzenlemeler ortamdaki gürültü ölçümü neticesinde 

belirlenebilmektedir. Bu nedenle çalışma ortamlarında düzenli 

aralıklarla gürültü ölçümü yapılması gerekmektedir. Ancak gürültü 

ölçümü yapılmadan önce iyi bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Gürültü ölçümü ile amaçlanan, gürültü kaynağının bulunmasını 

sağlamak, belirlenmiş bir alanda ortaya çıkan gürültü düzeyini 

saptamak olmaktadır (Sakarya, 2016:35). Gürültü ölçümünde elde 

edilecek veriler ya gürültünün kaynağında ya bu kaynağın bulunduğu 

ortamda ya da gürültüden etkilenen kişinin kulak hizasında 

gerçekleştirilir. Ölçümler esnasında kullanılabilen sistemler, sürekli 

ölçüm/izleme sistemleri, ses ölçerler (sonometre) ve dozimetrelerdir. 

Gürültü ölçümleri çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenler 

şöyle sıralanabilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü Ölçümleri: 

2011): 
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1) Şikayetleri değerlendirme, 

2) Mevzuata uygunluğu denetleme, 

3) Maruz kalan kişi sayısını belirleme, 

4) İş yeri içerisinde araştırma, 

5) Cihazların kalibrasyon doğruluğunu belirleme, 

6) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 

7) İşyerindeki gürültü noktalarını tespit etme, 

8) Önlemlerin etkinliğini değerlendirme kapsamında 

yapılmaktadır.  

 

 
Resim 6: Gürültüye Neden Olan Durumlar. (Kaynak: "Ses Kirliliği Nasıl 

Önlenir?", 2020) 

 

Gürültü düzeyinin ölçümünde kullanılan ölçü aletleri, kişisel 

veya ortam gürültü dozimetreleri, ses düzeyi ölçü aletleri, frekans 

analizörleridir. Bu cihazlar çeşitli isimlerle de anılabilmektedir. Sesin 

şiddeti desibel (dB) olarak ölçülmektedir. Genel olarak bu ölçerlerde A, 

B, C olmak üzere üç farklı ölçüm yapmaya yarayan filtre 

bulunmaktadır. Bu filtreler, sesin şiddetinin, insan kulağı tarafından 

algılandığı hali ile ölçülmesini sağlar (Özdemir, 2011’den aktarma 

Kürklü ve diğerleri, 2013: 26).  
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Yapılan ölçümler esnasında özellikle dikkat edilmesi gereken 

hususlardan biri ölçümlerin gürültü kaynağından 1 metre uzakta ve 

çalışanın kulak seviyesine eşdeğer noktalarda yapılmasıdır. Ölçümler 

esnasında her makine ya da ekipmanın tek tek gürültü ölçümü 

yapılabileceği gibi ortamda da gürültü ölçümü yapılarak ses şiddetleri 

belirlenebilir (Kürklü ve diğerleri, 2013: 26). 

Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise ses basıncındaki her 3 

desibellik artışın sesin gücü üzerinde iki kat daha fazla etki 

yaratmasıdır. Ayrıca gürültü kaynağı ortamdan ne kadar uzaklaştırılırsa 

ses şiddeti de o oranda düşer. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; 2 

makine ayrı ayrı 150 dB değerinde gürültü çıkarmaktadırlar. Aynı 

ortamda iki gürültü kaynağının çıkardığı sesin 300 dB olması beklenir 

ancak toplam gürültü 153 dB olacaktır. Eğer gürültü kaynaklarının 

çıkardığı gürültü seviyesi biliniyorsa Resim 8’e göre ortamda oluşan 

gürültü hesaplanabilir (Anonim a, 2010’dan aktarma Kürklü ve 

diğerleri, 2013: 26). 

 

 
Resim 7: Ortam Ölçümü. (Kaynak: "Ses Kirliliği Nasıl Önlenir?", 2020) 
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Resim 8: İki Gürültü Kaynağı Arasındaki Ses Miktarı. (Kaynak: "Gürültü 

Ölçümü", t.y.) 

 

Resim 8’i şu örnekle özetleyebiliriz: Örneğin işyerimizde aynı 

ortamda biri 95 dB, diğeri 100 dB gürültü çıkaran iki makine 

kullanılmaktadır. Ortamda gürültüden kaynaklı alınması gereken 

önlemlerin tespit edilmesinde önce şiddet derecesini hesaplamak 

önemli olduğundan iki kaynak arasındaki şiddet farkını buluruz.  Bu da 

100 - 95= 5dB yapar. Tabloda sol sütunda bulunan ses düzeyleri 

arasındaki farka bakarak 5 db şiddetine denk gelen eklenecek miktarı 

buluruz ve kaynaklardan en fazla gürültü çıkaranın sahip olduğu şiddete 

eklenecek miktarı dahil ederiz. Bu durumda 100 + 1.2 = 101,2 dB 

olacaktır. Yani ortamda meydana gelen gürültü seviyesi 101,2 dB’dir.  

4.1. Ölçüm Araçları 

Gürültü ölçümünde kullanılacak ölçüm aletleri ve ölçüm 

aletlerinde bulunan aksesuarlar çok çeşitli olabilmektedir. Özellikle 

yapılacak ölçüm türüne göre doğru cihazın seçilmesi önem arz 

etmektedir. Temel olarak ölçüm cihazlarının neler olduğu ve hangi 

aksesuarlar taşıması gerektiği aşağıda belirtildiği gibidir (Teknik 

OSGB, 2022; Gürültü Ölçümü, 2015): 

İki Gürültü Kaynağının Bulunduğu Ortamlarda; 

Ses Düzeyleri Arasındaki Fark (dB) Yüksek Düzeydeki Sese Eklenecek Miktar  (dB) 

0 3.0 

2 2.6 

3 1.8 

4 1.5 

5 1.2 

6 1.0 

7 0.9 

8 0.8 

10 0.4 

12 0.3 

14 0.2 

16 0.1 
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Şekil 1: Gürültü Ölçüm Araçları. (Kaynak: "Gürültü Ölçümü", 2022) 

 

4.1.1. Ses Basınç ölçerler 

Çok özellikli olmalarından dolayı çevresel gürültü ölçümlerinde 

çok tercih edilirler. 4 tür ses basınçölçer genel olarak tercih 

edilmektedir. Bunlar Resim 9’da ayrıntılı verilmiştir. 
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Resim 9: Ses Basınç Ölçer Çeşitleri. (Kaynak: “Çevresel Gürültü Ölçüm ve 

Değerlendirme Kılavuzu”, 2011)  
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Resim 10: Ses Seviyesi Ölçümünün Konumu. (Kaynak: Schallpegelmesser, 

t.y) 

 

Çevresel gürültünün değerlendirilmesinde genellikle Tip 1 ve 

Tip 2 cihazlar kullanılır ve uluslararası standartlarda bu cihazlar Sınıf 1 

ya da Sınıf 2 olarak adlandırılır. Bu ölçümlerde kullanılan cihazın asgari 

şu özelliklere sahip olması beklenmektedir (Çevresel Gürültü Ölçüm ve 

Değerlendirme Kılavuzu, 2011):  

1) LAeq,T ölçebilmeli, 

2) Tip 1 (TS 8535’e uygun) mikrofonu olmalı, 

3) Standart frekans ağırlıkları IEC 61672-1’de ifade edildiği gibi 

A ve C ağırlıklı olmalı, 

4) IEC 61672-1’de belirtildiği gibi zaman ağırlıkları S ve F 

ağırlıklı olmalı, 

5) A ve C ağırlıklı, dalgalı, darbeli ve periyodik sesler için 

ortalama ve toplama hesabı yapmalıdır (IEC 804’e uygun), 

6) İstatistiksel dağılım (LAN,T ) vermelidir. 

7) Alan ölçümlerinde tercih edilen klasik ölçerlerin aksesuarları 

ise Resim 11’de belirtilmiştir:  
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Resim 11: Klasik Ses Ölçer (Sonometre) Aksesuarları. (Kaynak: “Çevresel 

Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu”, 2011) 

 

4.1.2. Sürekli Ölçüm/İzleme Sistemleri 

Bazı durumlarda ölçümler çok uzun sürebilmektedir. Böyle 

durumlarda verilerin anlık olarak izlenebilmesi ve kaydedilmesi için 

modemler ve telefon hatları ile sonuçlar ana bilgisayara 

gönderilmektedir. Bu süreç sürekli ölçüm/izleme sistemleri ile 

sağlanabilmektedir. Sadece sayısal verilerin gönderimi değil ayrıca 

Mikrofon 

Ölçüm ekipmanının en önemli parçasıdır. Mikrofon ile 

ortamdaki sesler ölçüm cihazına aktarılır ve ölçümün 

yapılması için gerekli ses düzeyi belirlenir.  

Kalibratör 
Ses ölçerin doğru sonuç verip vermediğini belirlemek 

üzere ölçüm öncesi ve sonrası kullanılan cihazdır.  

Mikrofon uzatma kablosu 
Mikrofonun hassasiyetine etki etmemek için ses ölçerin 

uzaktan kontrol edilmesi için tercih edilen aksesuardır.  

Mikrofon koruma köpüğü 
Rüzgarın oluşturduğu gürültünün ve tozların mikrofona 

zarar vermemesi için kullanılan aksesuardır.  

Ayaklık 

Ölçüm yapılacak yerde mikrofonun sabit şekilde durması 

ve yüksekliğinin ayarlanabilmesi için kullanılmaktadır. 

Manuel ölçümlerde ellerin titremesi belli bir zaman sonra 

kaçınılmaz olduğundan bu aksesuar tercih edilmektedir.  

Mikrofon Desteği 

Genellikle mikrofonlar ölçüm cihazına takılı durumdadır 

ancak çok düşük ses seviyelerinin ölçümünde operatörün 

ölçüm üzerindeki etkisini en aza indirmek için 

mikrofonun desteğe sabitlenmesi sağlanıp, bir kablo ile 

ekipmana bağlantısı sağlanmaktadır. Bundan dolayı, eğer 

başka bir zorunluluk yoksa ölçüm cihazının bir destek 

üzerinde durması gerekmektedir. Ancak kısa süreli 

gürültü ölçümlerinde elde tutulan cihazlar tercih 

edilebilir.   

Veri Transfer Kablosu 
Elde edilen ölçüm sonuçlarının bilgisayar ortamına 

aktarılabilmesi için ihtiyaç duyulan aksesuardır.  
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grafik ve tablo formatında da verilerin görülebilmesi 

sağlanabilmektedir.   

 

4.1.3. Dozimetreler (Etki İzleme Analizi) 

Gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin gürültüden ne kadar 

etkilendiklerini ölçebilmek için kullanılan cihazlardır. Bu ölçümün 

yapılabilmesi için cihaz çalışanın üzerine, kulağa yakın yere yerleştirilir 

ve belirlenen süre içinde çalışanın ne kadar gürültüye maruz kaldığı 

tespit edilir.  

 

 
Resim 12: Gürültü Dozimetresi Kullanımı. (Kaynak: “Kişisel Gürültü 

Maruziyet Ölçümü”,2018) 

 

4.2. Ölçüm Yeterlilikleri 

Ses seviye ölçerlerin ölçüm seçenekleri: Bu cihazlar istenilen 

duruma göre uygun seçenekler barındırmaktadır. Seçenekler, menü 

içerisinde yer aldığı gibi doğrudan cihazın üzerindeki tuşlar yardımı ile 

de ulaşılabilir durumdadır.  Resim 13’te bazı karakteristik opsiyonlar 

verilmiştir. Birtakım ses seviye ölçerler, maruziyeti günlük ve sesin 
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tepe basınç maruziyet ölçümünden önce ayarlama özelliği sunabilir 

(Özmen, 2014: 17-18): 

  

 
Resim 13: Ses Düzeyi Ölçerde Bulunması Gereken Seçenekler. (Kaynak: 

Özmen, 2014: 17) 

 

4.3. Ölçüm Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar (Ölçümü etkileyebilecek faktörler) 

Ortam ve kişi ölçümlerinin yapılması esnasında ölçüm 

sonuçlarının doğruluğundan ve güvenirliliğinden bahsedebilmek için 

öncelikle ölçüm esnasında ölçüm sonucunu etkileyebilecek faktörlerin 

belirlenmesi ve ölçüm esnasında bu faktörlerin etkisini ortadan 

kaldıracak ya da en aza indirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Özellikle ölçüm sırasında dış kaynaklardan gelen ve ölçüm sonucunu 

etkileyebilecek her bir etmen için güvenlik tedbiri zor olduğundan en 

doğru sonucu verecek şekilde ortam koşullarının ayarlanması 

gerekmektedir. Ölçüm üzerinde etkili olabilen dış kaynaklar aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir (Özgüven, 2008, Sakarya, 2016: 35; Çevresel 

Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011): 

Rüzgâr: Ölçüm cihazı kullanılırken ortamda olan rüzgar, 

ölçümü olumsuz etkileyecek faktörlerden biridir. Ölçüm sonuçlarının 

rüzgârın etkisinden korunması ölçüm cihazı üzerinde birtakım önlemler 

alınmasını gerektirmektedir. Yapılacaklardan biri mikrofonu, 

etrafından gelen sesleri absorbe edecek bir malzemeyle kaplamak 

olabilir. Bu şekilde hem darbelere karşı hassas kısımların korunması 

sağlanmış olur hem de mikrofonun dış etkenler nedeniyle kirlenmesine 

engel olunabilir. Rüzgârlı ortamlarda ölçümler rüzgâr yönünde 

yapılmalıdır. Çünkü kısa mesafelerde (50 metreye kadar) ses seviyesine 

rüzgârın etkisi azdır. Aynı doğrultudaki ölçümler 2-3 dB’lik artışa 
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sebep olabilirken, ters veya yan yönden esen rüzgar 20 dB üzeri (daha 

az) bir etki yaratabilmektedir. Bu sebeple aynı yön ölçümler tercih edilir 

ve bunun sonucunda sonuçlar daha güvenilir olmaktadır (Çevresel 

Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011).  

Nem ve Sıcaklık: Sıcaklık söz konusu olduğunda kullanılan 

sistemlerde bu sıcaklığın olumsuz etkilerininin görülebileceği ilk 

ekipmanlar mikrofonlar ve pillerdir.  Etkilerinden biri pil ömrünün 

etkilenmesi şeklinde kendini göstermektedir. Şu kadar ki sıcaklık 

azaldıkça pil ömrü düşer. Bu durumun önüne geçilebilmesi için 

ekipmanların özel olarak taşınabileceği kılıflardan yararlanılmalıdır. 

Sıcaklığın aşırı olduğu durumlarda, bazı mikrofonlar neme karşı 

duyarlılık gösterebilmektedir. Aşırı duyarlılık durumu mikrofonun kısa 

süreli ampülün altında bırakılması ile düzelebilecektir (Çevresel 

Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011). 

Ortam Basıncı: Atmosfer basıncındaki ± %10’luk farklar 

mikrofon hassasiyeti üzerinde ± 0,2 dB’ den daha az bir etki yaratır 

(Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011).  

Titreşim: Mikrofon ve ses düzeyi ölçer titreşime karşı hassas 

değildir ancak çok yüksek titreşim ya da şoklar olumsuz etki 

yaratabileceğinden böyle durumlardan uzak tutmak gerekmektedir 

(Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011).  

Manyetik Alan: Elektrostatik ve manyetik alanların bu cihazlar 

üzerindeki etkileri çok yüksek olmadığı sürece dikkate alınmamaktadır. 

Bunun dışında engeller, uzaklık, ses yansıtıcı alanlar, zemin türü ve 

ağaç grupları ile bitki örtüsü de ölçüm sonucunu etkileyebilecek 

etkenler olarak görülmektedir. Ses dalgaları, yayılma sırasında bu 

faktörlerin etkileriyle artmakta ya da azalmaktadır. Ölçüm yapılırken 

ses ölçümünü alan kişinin varlığı bile yanlış sonuçların elde edilmesine 

sebep olabilir.  

İncelemeler neticesinde ölçüm esnasında dikkate alınmayan 

ancak ölçüm yapılan insan ile ölçüm aracı arasındaki mesafe 1 

metreden az ise insan bedeninin sebep olduğu 400 Hz civarındaki 

frekans yansımalarının 6 dB’ ye kadar hataya sebep olabileceğini 

göstermiştir (Özgüven, 2008).  

Ölçüm Alanında Diğer İnsanların Olması: Ölçüm yaparken 

kullanılan mikrofonun yakınında bulunan kişiler ölçüm sonucunu 

olumsuz etkileyebilmektedir.  Özellikle hassas ölçümlerde bu nedenle 
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mikrofonun uzaktan kontrol edilmesi tercih edilmelidir. Uzaktan 

kontrol edilemediği durumlarda ise mikrofonun yanında bulunmak 

önemlidir. Kısacası ölçüm yapan uzman kişinin dışında ölçüm yapılan 

ortamda başka kimse bulunmamalıdır. Ayrıca konuşma, hareket ya da 

ses çıkaran kıyafetlerden de uzak durulmalıdır (Çevresel Gürültü 

Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011). 

Değerlendirilen Gürültü Kaynağının Durumu: Ölçüm 

sırasında izlenen kaynağın işletme koşullarında olması gerekmektedir. 

Ölçüm yapan kişinin özenli davranması ve her şeyi kontrol altında 

tutması ölçümlerin doğru sonuçlar vermesi açısından önemlidir. Bunun 

dışında; 

• Rüzgârın yönüne dikkat edilmeli ve 5 m/s üzerindeki rüzgârda 

ölçüm yapılmamalıdır, 

• Hava koşulları, incelenen durumu yansıtacak şekilde seçilmeli, 

• Eğer buralarda ölçüm yapılması özellikle planlanmadıysa 

karayolu ya da demiryolunun kuru, yerin buz ya da kar ile kaplı 

olmamasına dikkat edilmelidir.   

• Ölçüm öncesi ve sonrasında kesinlikle kalibrasyon yapılmalı, 

• Ölçüm esnasında beklenmedik şekilde oluşan ve artan 

gürültüler engellenmelidir.  

Ölçüm sırasında dış kaynaklardan meydana gelebilecek sorunlar 

olduğu gibi ölçüm yapan kişilerden ve görülemeyen durumlardan 

dolayı da ölçümün sonucu geçersiz olabilir. Bu durumlar Resim 14’te 

belirtildiği gibidir (Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme 

Kılavuzu, 2011): 

 

 
Resim 14: Ölçümlerin Geçersizliğinin Sebepleri. 
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4.4. Ölçümlerin Yenilenme Esasları ve Ölçüm Süreleri 

İşyerlerinde ölçümler yapıldıktan sonra kısa süre sonra bazı 

durumlarda ölçümün yenilenmesi gerekebilmektedir. Ölçümün 

yenilenmesine neden olacak durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011): 

1) Çalışma yöntem ve şekillerinin değişmesi, 

2) İşletme içerisinde ya da yapısında bir değişiklik yapılması, 

3) Yeni ekipmanların işyerine dahil edilmesi ya da ekipmanlar 

üzerinde değişiklik yapılması,  

4) Çalışma sürelerinin değişmesi (artması, kaynakla doğrudan 

temas) 

Ölçüm süresinin ne kadar sürmesi gerektiği ise aşağıdaki 

durumlara göre belirlenir (Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme 

Kılavuzu, 2011): 

• Ölçüm amacına ulaşılıp ulaşılmaması, 

• Ölçüm türü, 

• Ölçüm modu, 

• Ölçüm konumu, 

• Gürültü türü, 

• Gürültü kaynağına bağlı olarak ölçüm süreleri değişmektedir.  

 

4.5. Gürültü Ölçümünün Basamakları 

Gürültü ölçümlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve sonuçlarının 

güvenilir olabilmesi için ölçümlerin önceden planlanması 

gerekmektedir. Planlama ile iş yerlerinin kayıpları en aza indirilebilir, 

zaman kaybı yaşanmaması sağlanabilir. Bu amaçla ölçümlerden önce 

bir ön planlama yapılmalı ve çalışmalar bu planlama çerçevesinde 

yürütülmelidir. Gürültünün ölçülmesinde yapılacak planlama çalışması 

temel olarak aşağıdaki basamakları içermelidir (Çevresel Gürültü 

Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011): 

1) Gürültü Ölçümünün Planlanması: Ölçüm yapılmadan önce 

gürültü ölçümü yapılacak mekanizma hakkında bilgi toplanmalı ayrıca 

ölçümün amacı ne kadar süreceği ne zaman ölçümlerin yapılması 

gerektiği belirlenmelidir. 

a) Ölçüm Sistemlerinin Hazırlanması: 
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Ön kontroller: Bu aşamada özellikle kullanılacak ölçüm 

cihazının özelliklerinin kontrol edilmesi, doğru ölçüm sonucunu verip 

veremeyeceğini anlamak için cihazın kalibrasyonunun planlanması 

gerekmektedir. Ölçüm cihazı dışında ölçüm yapılacak ortamın genel 

bilgilerine ulaşılmalı, gürültü kaynaklarının ölçüm yerlerinde hangi 

noktalarda bulunduğu ve gürültünün bu noktalardan hangi yollarla 

ortama yayıldığı belirlenmelidir. 

Kalibrasyon: Kalibre işlemi ile amaçlanan ölçümü yapacak 

cihazın ulusal ve uluslararası standartlarda yer alan değerler sınırında 

ölçüm yapıp yapmadığının belirlenmesi için yapılmaktadır. Bu işlemde 

esas olarak yapılan ölçüm cihazının hassasiyetini belirlemektir. Bu 

sebeple kalibrasyon ölçümlerden önce ve sonra yapılmalıdır. 

Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi: Ölçüm yapılacak noktaların 

belirlenmesinde yapılacak ölçüm çeşidine göre farklılık ortaya 

çıkacaktır. Genel ortamda ölçüm yapılacaksa ve bir noktadaki etki 

tespit edilmeye çalışılıyorsa ortamdaki en yüksek gürültü seviyesinin 

çıkabileceği nokta referans olarak alınmalıdır. Gürültünün yayıldığı 

ortamlarda ölçümler diğer yerler için de fikir verebilecek bir noktadan 

yapılmalıdır.  

Çalışma ortamında önceki ölçüm sonuçlarına istinaden bir 

iyileşmenin olup olmadığını konusu da önem arz etmektedir. Eğer 

önceki ölçüm sonuçları ile yeni ölçüm sonuçlarının mukayese edilmesi 

gerekiyorsa ölçümler aynı noktadan alınmalıdır. Bu hem durum 

hakkında bilgi verirken hem de sonuçların güvenilirliğini 

destekleyecektir. Tüm hazırlıklar bittikten sonra ölçüm yapılacak 

noktaya ölçüm cihazı yerleştirilir ve ölçüm işlemine başlanır. Ölçümler 

kişi üzerinde yapılacaksa cihaz kişinin üzerine yerleştirilir. Cihazın 

konumu çalışanı rahatsız etmeyecek ve çalışmasını engellemeyecek 

şekilde belirlenir.   

Ayrıca çalışanın ne kadar şiddette gürültüye maruz kaldığını 

tespit edebilmek için de dozimetrenin çalışanın omzunun fazla 

maruziyet alan tarafındaki dış kulak kanalı hizasından 0.10 m ± 0.01 

metreye yerleştirilmesi sonuçların daha güvenilir olmasını 

sağlayacağından bu mesafe tercih edilmektedir. Ölçümün, ölçüm 

kuralarına uygun yürütülebilmesi adına çalışanlara bilgi verilmesi 

gerekmektedir.  
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Çalışan çalışma süresi boyunca dozimetreyi üstünden 

çıkarmaması, normalden daha yüksek ses ile konuşmaması gerektiğini 

bilmelidir ve ölçümün ani seslerle bölünmemesi için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. Ölçüm sonuçlarının net olarak görülebilmesi için ölçüme 

ne zaman başlandığı, mikrofonun konumunun neresi olduğu, ölçüm 

sırasında ölçümü etkileyebilecek hangi etmenlerin o işyerinde olduğu 

yazılı hale getirilmeli ve saklanmalıdır. Ölçüm süresi bittikten sonra 

ölçüm cihazları ölçüm yapılan ortamdan ve kişiden alınmalıdır. 

Sonuçlar kayıt altına alınarak rapor sonlandırılmalıdır.  

Ölçüm Esnasında Hesaplanması Gereken Parametreler 

Gürültü ölçümü esnasında hangi değerlerin elde edileceğini 

belirlemek için kullanılacak parametreler önem arz etmektedir. 

Özellikle ölçülecek parametrenin mevzuatta, ulusal ya da uluslararası 

standartlarda yer alan bir parametre olmasına dikkat edilmelidir. Bu 

şekilde sınır değerlerin belirlenmesi kolaylaşır ve ölçüm sonuçlarında 

işyerinin genel durumu hakkında bir yol haritası çizilmesine yardımcı 

olur.    

Gürültü ölçümü esnasında aşağıdaki parametreler kullanılır 

(Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu, 2011): 

• Eşdeğer Gürültü düzeyi [Leq, Leq(T), Leq, LAeqT ] 

• Ses Etkilenim düzeyi (SEL, LE) 

• Ses düzeyi-en yüksek (Lmax) 

• Ses düzeyi-en düşük (Lmin) 

• En yüksek tepe değeri (MaxP, Peak) 

• Anlık ses düzeyi (SPL) 

b) Gürültü Ölçüm Metotlarının Belirlenmesi: 

Gürültü ölçümünün yapılması ve daha sonra hazırlanacak rapor 

TS EN ISO 9612 “Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün 

ölçülmesi ve değerlendirmesi için prensipler” standartına uygun olarak 

hazırlanmalıdır. Ölçüme başlanmadan önce bazı temel bilgiler elde 

edilmelidir. Bu bilgiler ise aşağıdaki gibidir (Mesleki Gürültü Ölçüm 

ve Raporlama, 2022): 

• Kuruluş şeması 

• Makine/yerleşim düzeni 

• İş gören sayısı, vardiya grupları, grupların dinlenme, yemek 

ve çalışma süreleri 

https://www.ume.tubitak.gov.tr/
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• Birimlerde kullanılan tezgâh, makine ve aletler ilişkili 

dokümanlar 

• Mevcutsa duyma yetisini kaybetmiş işçiler ve çalıştıkları 

birimler 

1) Ön İnceleme:  

a) Önceki ölçüm raporları incelenir. 

b) Yetkili kişi ile ölçüm yapılacak alanlar incelenir.  

c) Ön inceleme yapılmadan önce iş yerinde yürütülen işler ile 

ilgili olarak bazı bilgilerin kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu 

bilgiler, iş yerindeki gürültü kaynaklarının neler olduğu, gürültü ile 

ilgili belgeler, yürütülen işler, kullanılan makine ve teçhizatlar, çalışma 

süreleri ve grupları ile ilgilidir. Bütün birimlerde gürültü yapısı ile ilgili 

olan TS EN ISO 9612 standardı Ek.A’ya uygun Gürültü Kontrol Listesi 

yetkili kişi tarafından doldurulur.   

d) Çalışma süreleri net olarak belli değilse “Çalışma Süresi Takip 

Formu” müşteriler tarafından doldurulur.  

e) Yapılan inceleme ile asıl ölçüme geçilmeden önce ölçüm 

stratejileri belirlenir.  

f) İş Hijyeni ile ilgili yapılan ölçümlerin sayılarının tespiti için 

“Müşteri ile Mutabakat Formu” ve “İş Hijyeni Ön İnceleme Tutanağı” 

doldurulur. 

Yukarıdaki bilgiler elde edildikten sonra yapılması gerekenler 

sırasıyla şöyledir (Mesleki Gürültü Ölçüm ve Raporlama, 2022): 
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Şekil 2: Gürültü Ölçümü Basamakları. Kaynak: Mesleki Gürültü Ölçüm ve 

Raporlama, 2022  

 

4.5.1. Ölçüme Ön Hazırlık 

Ölçüm yapılmadan önce mutlaka cihazların çalışır durumda olup 

olmadığı, pil durumunun ne olduğu kontrol edilmelidir. Bütün 

ölçümlerden önce ve sonra mutlaka ses seviye ölçerin akustik kontrolü, 

ölçüm yapılacak iş yerinde gerçekleştirilir. Ölçüme başlanmadan önce 

“C faktörü” belirlemesi ve SPL ölçümü gerçekleştirilir. Ölçümler sona 

erdiğinde yalnızca SPL değeri kayıt altına alınır. SPL sonuçları kontrol 

grafiklerine aktarılır ve takip edilir. 

Ölçümler normal çalışma düzeninden daha farklı bir alanda 

gerçekleştirilmemelidir. Eğer çalışma koşulları ölçüme uygun hale 

getirilirse doğru sonuçların elde edilmesi imkânsız olacaktır. Bu 

• Ölçüm sisteminin hazırlanması

• a. Ön kontroller

• b. Kalibrasyon

• Gürültü ölçüm metotlarının belirlenmesi

• a.Ön inceleme

• b. Ölçüm stratejileri

• b.1. Görev temelli ölçüm stratejisi

• b.2. İş tabanlı ölçüm stratejisi

• b.3. Tam gün ölçüm stratejisi

• c. Ölçüme ön hazırlık

Gürültü Ölçümünün 
Planlanması

• Ses seviye ölçer kullanılması

• Dozimetre kullanılması
Ölçüm

• Hesaplamalar ve sonuçların raporlanması

Ölçümün 
Sonuçlandırılması ve 

Raporlanması
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nedenle ölçüm yapılacak yerde bulunan çalışanlar ölçüm konusunda 

bilgilendirilmeli ve cihaz üstlerindeyken bunu çıkarmamaları gerektiği 

bildirilmelidir.  Ölçümler, ses seviye ölçer cihazlarında bulunan 

talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır. 

 

4.5.2. Ölçüm Stratejileri 

4.5.2.1. Görev Temelli Ölçüm Stratejisi 

Yürütülen bir iş net olarak alt görevlere ayrılabiliyorsa ve alt 

görevlerin her birinin çalışma süreleri belliyse ses düzeyinde ufak bir 

değişim belirlendiği zaman tercih edilir. Görev temelli ölçüm 

stratejisinin uygulanabilmesi için bütün gün yürütülen işler analiz 

edilir. Çalışanın işi alt görevlere ayrılır ve bütün görevler için ayrı ayrı 

Leq ölçülür. Seçilecek ölçüm stratejisine göre yapılacaklar belirlenir. 

Bunlar şu şekildedir (Özmen, 2014:22-47): 

 

 
Şekil 3: İş ve Görevlerin Hiyerarşik Sıralaması. 

 

Eğer görev temelli ölçüm stratejisi seçilirse; 

İş yerinde normal çalışma günleri alt görevlere ayrılır. Gürültüyü 

meydana getiren bütün koşullar incelenir. Her alt görev için çalışma 

süresi belirlenir. Bu işlem: 

o İş görenlerle ve şeflerle iletişim kurarak, 

o Ölçüm öncesinde ve sırasında gözlem yaparak, 

İşletme

Kaynak

Planlam
a

Bileme Kaynak

İş 2 İş 3
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o Gürültü çıkaran kaynakları tespit ederek yürütülür. 

Nominal gün ise;  

Nominal bir gün, ara dinlenmeler ile çalışma sürelerini kapsayan,  

a) İşler (içerik ve süresi) ve işlerin içindeki değişim, 

b) Ana gürültü kaynakları ve gürültünün olduğu yerler, 

c) Herhangi bir nedenle değişen gürültü olayı,  

d) Teknik görüşmelerin, ara dinlenmelerinin sayısı ve süresi ile 

normal şartlarda bunların bir günün içinde var olup 

olmadığını dikkate alan ölçümün gerçekleştirileceği gündür.  

Benzer görev ile ilgili farklı görev süreleri, Tm,1, Tm,2, Tm,3, … TmJ 

var ise görev sürelerinin aritmetik ortalaması şu formülle 

hesaplanabilir: 

 

𝑇𝑚 =
1

𝐽
∑𝑇𝑚,𝑗

𝐽

𝑗=1

 

 

Görev sayısı birden çok ise bireysel görev sürelerinin toplamı 

aşağıdaki formülle bulunur: 

 

𝑇𝑒 = ∑ 𝑇𝑚

𝑀

𝑚=1

 

 

➢ Lp, A,eqT,m ölçümü: 

➢ Bütün ölçüm süreleri yeterli olacak şekilde uzun olmalıdır.   

➢ 5 dk’dan  olacak şekilde 3 kere ölçüm yapılması 

gerekmektedir. Göreve ait süre 5 dakikadan daha az ise 

ölçüm, görev süresince devam ettirilir.  

➢ Eğer ortaya çıkan gürültü devamlı oluyorsa (periyodik) her 

ölçüm en az 3 periyot gerçekleştirilmelidir. Ayrıca periyot 

süreleri 5 dk’dan daha az ise ölçümler en az 5 dk yapılmalıdır.  

➢ Gürültüde kendiliğinden dalgalanmalar oluşursa 

Lp,A,eqT,m’yi ifade eden ölçümler yeterli uzunlukta 

yapılmalıdır. Bunun yanında en az 3 ölçüm yapılmalı ve 

mutlaka gerçek değişimi ortaya çıkarabilmek için farklı 

zamanlarda ya da farklı çalışanlarda ölçüm 
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gerçekleştirilmelidir. Yinelenen ölçümler arasında 3 dB ve 

üzeri farklılık söz konusuysa ölçüm 3 kere daha yapılmalıdır. 

Diğer bir yol ise görevlerin daha alt görevlere bölünerek 

işlemlerin yinelenmesidir.  

 

Görev Temelli Ölçüm Stratejisinin Hesaplanması 

- Lp,A,eqT,m ölçümü aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

I sayıda farklı ölçüm ile M görevi için A-ağırlıklı eş değer 

kesintisiz ses basınç düzeyi: 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚 = 10 log(
1

𝐼
∑100,1×𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞,𝑇,𝑚𝑖

𝐼

𝑖=1

)𝑑𝐵 

 

Bütün görevlerin günlük gürültü maruziyeti seviyesine etkisinin 

ölçülmesi (T0=8 h, ₸m, aritmetik ortalama (m görevi için)) :   

Günlük gürültü maruziyeti tespiti:  

LEX,8h aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10 log(∑
𝑇𝑚

𝑇0
100,1×𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚

𝑀

𝑚=1

)𝑑𝐵 

 

4.5.2.2. İş Tabanlı Ölçüm Stratejisi 

Yürütülecek olan alt görevlerin net olarak belirlenemediği 

zamanlarda bu strateji tercih edilir.  Bu stratejide gürültüye maruz kalan 

gruplar homojen yapıda belirlenir. Gruptaki iş görenler, benzer 

görevleri yürüten ve bir çalışma günü boyunca aynı şekilde gürültü 

maruziyetine maruz kalacak kişilerden oluşmalıdır.  

Bu stratejinin uygulanmasına karar verildiyse homojen gruplar, 

numune alma stratejisine göre seçilecektir. Homojen maruziyet 

guruplarının en alt düzeyde ölçüm toplam zamanı, homojen gruptaki iş 

gören sayısına göre tespit edilir (Resim 15). 

Homojen Gürültü Maruziyet Grubu ise; 

Benzer işi yapan, benzer alanda çalışan ya da işlevi benzer olan 

ve benzer gürültüye maruz kalan iş görenlerden oluşturulur. 
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• Bu gruplar bir veya birden fazla iş görenden meydana 

gelebilir. 

• Ölçümlerin doğru şekilde yapılabilmesi için gürültü 

maruziyet ekibi oluşturulmalıdır.   

 

 
Resim 15: Bağdaşık Maruziyet Grupları Ölçüm Toplam Süresi Belirleme 

Tablosu. (Kaynak: Mesleki Gürültü Ölçüm ve Raporlama, 2022) 

 

Homojen Grup İş Görenleri İçin Maruz Kalınan Günlük 

Gürültü Seviyesinin Belirlenmesi 

Verilen formül ile faal çalışma günü süresi olan Te, eş değer 

kesintisiz A ağırlıklı ses basınç seviyesi (Lp,A,eqTe) bulunabilir. 

 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇𝑒
= 10 log(

1

𝑁
∑ 100,1×𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑛

𝑁

𝑛=1

)𝑑𝐵 

 

Aşağıdaki eşitlikte ise bağdaşık maruziyete sahip bir grup iş 

görenin günlük A ağırlıklı gürültü maruziyet seviyesi 

hesaplanabilmektedir.  

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇𝑒
+ 10 log (

𝑇𝑒

𝑇0
)𝑑𝐵 
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4.5.2.3 Tam Gün Ölçüm Stratejisi 

Yürütülen çalışmaların ve müddetlerinin kesin olarak tespit 

edilemediği ve tanımlanamadığı, gürültüye maruziyetin karışık olduğu 

zamanlarda bu strateji kullanımı tercih edilir.  

Gürültü maruziyetinin ortaya çıkarılabilmesi için tam 3 gün 

Lp,A,eqTe ölçümü gerçekleştirilir. Bu stratejide en az 3 kişiden oluşan 

homojen grup ortaya çıkarılabilirse bir gün içinde tam 3 günlük ölçüm 

alınabilir. 

Bütün gün boyunca ölçüm yapabilmenin imkânsız olduğu 

zamanlarda, ölçümler gürültüye maruz kalınan zamanın önemli kesitini 

içerecek şekilde planlanmalıdır. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak ya da 

minimize etmek için çalışan dikkatlice izlenerek nokta ölçümler 

yapılabilir ya da vardiya sonunda iş görene üstlendiği göreviyle ilgili 

sorular yöneltilebilir. 

3 gün (tam) Lp,A,eqTe ölçümü yapıldıysa ve ölçümden elde edilen 

veriler 3 dB’den az farklı çıkarsa ölçümlerin eş değer kesintisiz A 

ağırlıklı ses basınç düzeyi olan Lp,A,eqTe değeri bulunmalıdır. Ancak 

sonuçlar 3 dB ya da daha yüksek çıkarsa tekrar en az 2 tam gün ölçüm 

gerçekleştirilir. Ölçümlerin hepsi için eşdeğer sürekli A ağırlıklı ses 

basınç düzeyi hesaplanır. 

 

Tam Gün Ölçüm Stratejisinin Hesaplanması 

LEX,8h değeri şu şekilde hesaplanmaktadır:   

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇𝑒
+ 10 log (

𝑇𝑒

𝑇0
)𝑑𝐵 

 

4.5.3. Ölçüm 

Ölçüm esnasında hangi ses ölçerin kullanılması gerektiğine karar 

vermek önemlidir. Bu kararı verirken dikkat edilmesi gereken hususlar 

ise şöyledir:  

Ses Seviye Ölçer Kullanılması Durumunda:  

Ölçümlere başlanmadan önce mikrofonun iş görenin en çok 

maruz kaldığı kulak tarafına ve ayrıca dış kulak kanalının girişinden 0,1 

ve 0,4 metre arasında bir mesafede konumlandırılması sağlanır. 
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Mikrofon, çalışanın gözüne paralel olarak konumlandırılır ve bu konum 

değiştirilmeden iş görenin ölçüm süresi boyunca takibi sağlanır. Ölçüm 

esnasında deney personeli iş görenin arkasında olmalıdır. Operatörün 

olmadığı durumlar söz konusu olduğunda oturan operatörün oturma 

yerinden 0.80 m ± 0.05 m, ayakta olan operatör ise yerden 1.55 m ± 

0.075 m yüksekte ölçümler alınmalıdır. 

Dozimetre Tercih Edilmesi Durumunda:  

Dozimetre üzerinde bulunan mikrofonun en doğru sonucu 

verebilmesi için, mikrofonun gürültüden en fazla etkilenen kulağın iç 

kulak yolunun girişinden en az 0.1 m uzakta ve omuz başı ile omzun 

yaklaşık olarak 0.04 m üzerine denk gelecek şekilde konumlandırılır.  

Mikrofon ve kablonun örtülmemesi için herhangi bir etkinin 

olmadığından emin olunmalıdır.  Mikrofona ya da ekrana 

dokunulmadığından ölçüm boyunca emin olunmalıdır. 

Tablo 1: Cihaz Seçimi İçin Rehber. (Kaynak: “Noise, t.y.) 

Cihaz türü 

Uygun 

cihazlar  

(tercih 

sırasına göre) 

 

Sonuç 

 

Yorumlar 

Kişisel 

gürültü 

maruziyeti 

1) Dozimetre 

Doz veya eş 

değer ses 

seviyesi 

Kişisel gürültü 

maruziyetleri için en 

doğru 

2) ISLM* 
Eş değer ses 

seviyesi 

İşçi hareket 

halindeyse ve iş, 

belirlenen 

etkinliklere kolayca 

bölünemiyorsakişisel 

maruziyeti 

belirlemek zor 

olabilir 

3) SLM** dB(A) 

Gürültü seviyeleri 

önemli ölçüde 

farklıysa, ortalama 

maruziyetin 

belirlenmesi zordur. 
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Sadece iş tanımlanan 

etkinliklere 

bölünebildiği zaman 

yararlıdır ve gürültü 

seviyeleri her zaman 

nispeten sabittir. 

Belirli bir 

kaynaktan 

yayılan 

gürültü 

seviyeleri 

1) SLM dB(A) 

Ölçüm, kaynaktan 1 

ila 3 metre uzakta 

olmalıdır (doğrudan 

kaynakta değil). 

2) ISLM 

Eş değer ses 

seviyesi 

dB(A) 

Gürültünün fazla 

değişken olması 

durumunda özellikle 

yararlıdır; eş zamanlı 

ses seviyesini kısa 

bir süre (1 dakika) 

ölçebilir. 

Gürültü 

araştırması 1) SLM dB(A) 

Bir alanın gürültü 

haritasını çıkartmak 

için kullanılır.  

2) ISLM 

Eş değer ses 

seviyesi 

dB(A) 

Son derece değişken 

gürültü için 

kullanılır. 

Darbe sesi 
1) Impulse 

SLM 

Tepe 

basıncı 

dB(A) 

Her darbenin tepe 

noktasını ölçmek için 

kullanılır. 

* ISLM Birleştirilmiş ses seviye ölçüm cihazını ifade eder.  

** SLM Ses seviyesi ölçüm cihazını ifade eder.   

 

4.5.3.1. Tepe Ses Basınç Maruziyeti Ölçümü 

Bu ölçümün yapılabilmesi için anlık ses basıncının en yüksek 

seviyesi belirlenmelidir. Bunun sağlanabilmesi için tercih edilecek 

ekipmanın özelliklerinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir: 

- Zaman sabiti: P-tepe 

- C-frekans filtre (ağırlıklı) 

- 140 dB’ye (en az) kadar gösterebilen ölçüm sonucu 
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4.5.3.2. Kulakta Gürültü Ölçümü 

Baş ve kulak koruyucularının kullanılması, bu ekipmanları 

kullanan kişilerin maruziyeti ölçmeye engel teşkil etmektedir. Böyle 

olduğunda yalnızca kulağın içinde ölçüm yapılabilir. Böyle bir ölçüm 

için “TS EN ISO 11904-1 ve TS EN ISO 11904-2” standartlarında 

belirtildiği üzere iki adet yöntem geliştirilmiştir.   

 

 
Resim 16: Kulak Üzerinde Gürültü Ölçümü (HATS ve MIRE Tekniği). 

(Kaynak: Özmen, 2014: 32) 

 

3) Ölçüm Sonuçları ve Raporlama 

Ölçümler bittikten sonra elde edilen değerler okunarak yazılı hale 

getirilmelidir. Raporlarda mutlaka ölçüm ile ilgili teknik bilgilerin yer 

alması gerekmektedir. Raporlar işyerlerinde saklanarak yetkili kişiler 

tarafında istendiğinde gösterilmelidir 

 

4.5.4. Ölçüm Belirsizliği 

Ölçümlerden sonra mutlaka bir ölçüm belirsizliği meydana 

gelmektedir. Bu nedenle ölçümlerin tekrarlanması gerekebilmektedir. 

Ölçüm belirsizliğinin oluşmasının 2 nedeni olduğu söylenebilir. 

Birincisi ölçüm için kullanılan cihazlardan kaynaklı sorunlar, ikincisi 

ise maruziyette ve bir iş günü içerisinde alınan ölçümün günlük olarak 

değişmesidir. Ancak hangi ölçüm cihazı kullanılırsa kullanılsın 
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genellikle maruziyet değişikliğinden kaynaklı belirsizlik cihazdan 

kaynaklanan belirsizlikten fazladır. 

 

4.5.4.1. Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliğinin Hesabı - 

Görev Temelli Strateji Ölçümleri 

Görev Temelli Stratejinin tercih edildiği ölçümlerde 

genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin hesaplanmasında aşağıda belirtilen 

formül uygulanır ve örneklemeden ortaya çıkan standart belirsizlik 

hesaplanır. 

 

𝑢1𝑎,𝑚 = √
1

𝐼(𝐼 − 1)
[∑(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚𝑖 − 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚)

2
𝐼

𝑖=1

] 

 

- Aşağıdaki formül ile görevin gerçekleştirildiği süresinin 

teşhisinden kaynaklanan standart belirsizlik hesaplanır. 

 

𝑢1𝑏,𝑚 = √
1

𝐽(𝐽 − 1)
[∑(𝑇𝑚,𝑗 − 𝑇𝑚)

2

𝐽

𝑗=1

] 

 

- Hassasiyet katsayıları: Hassasiyet katsayıları birleşik 

belirsizlik formülünde kullanılmak üzere hesaplanır. Örnekleme ile 

gelen hassasiyet katsayısı: 

 

𝑐1𝑎,𝑚 =
𝜕𝐿𝐸𝑋,8ℎ

𝜕𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚
∗ =

𝑇𝑚

𝑇0
100,1×(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚

∗ −𝐿𝐸𝑋,8ℎ) 

 

- Görev süresinden gelen hassasiyet katsayısı: 

 

𝑐1𝑏,𝑚 =
𝜕𝐿𝐸𝑋,8ℎ

𝜕𝑇𝑚
= 4,34 ×

𝑐1𝑎,𝑚

𝑇𝑚
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- Birleşik belirsizlik: 

Ölçüm yapılan cihaz ile ilgili sorunlardan ya da mikrofonun 

konumunun doğru olmamasından doğan belirsizlikler kullanılarak 

birleşik belirsizlik bulunur. 

 

𝑢2(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = (∑ [𝑐1𝑎,𝑚
2 (𝑢1𝑎,𝑚

2 + 𝑢2,𝑚
2 + 𝑢3

2) + (𝑐1𝑏,𝑚𝑢1𝑏,𝑚)
2
]

𝑀

𝑚=1

) 

 

- Genişletilmiş belirsizlik: 

Kapsama faktörünü k=1,65 olarak kullanıp % 95 güven aralığı 

için genişletilmiş ölçüm belirsizliği bulunur. 

 

U=1,65 x u 

 

Örnek: Kaynakçı olarak iş yerinde çalışan kişinin günlük çalışma 

planında şunlar sırayla bulunmaktadır: 1,5 sa. işin planlanması, ara, 4-

6 sa. arası kaynak ve sonrasında 1-2 sa. kesme işi bulunmaktadır. Görev 

Temelli Ölçüm Stratejisine elverişli şekilde Gürültü Düzeyi Ölçme 

Ekipmanı ile gerçekleştirilen ölçümler akabinde saptanan Lp,A,eqT,mi 

sonuçları Resim 17’de gösterilmiştir.  

 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM GÜRÜLTÜ | 46 

 
Resim 17: Görev Temelli Ölçüm Sonuçları. (Kaynak: Özmen, 2014: 36) 

 

- Örneklemenin sebep olduğu Standart Belirsizlik: Her görev için 

belirlenen örneklerin aritmetik ortalaması hesaplanır. 

 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚 =
1

𝐼
∑𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑌,𝑚𝑖

𝐼

𝑖=1

 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇1 = (1 𝐼⁄ )𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,11 = (1 1⁄ ) × 70 = 70𝑑𝐵 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇2 = (1 𝐼⁄ )(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,21 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,22 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,23)

= (1 3⁄ ) × (80,1 + 82,2 + 79,6) = 80,6𝑑𝐵 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇3 = (1 𝐼⁄ )(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,31 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,32 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,33 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,34

+ 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,35 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,36)

= (1 6⁄ )

× (86,5 + 92,4 + 89,3 + 93,2 + 87,8 + 86,2)
= 89,2𝑑𝐵 

 

- Her görev için numunelendirmeden kaynaklanan standart 

belirsizlik bulunur. 
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𝑢1𝑎,𝑚 = √
1

𝐼(𝐼 − 1)
[∑(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚𝑖 − 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚)

2
𝐼

𝑖=1

] 

𝑢1𝑎,1 = √{[1 𝐼(𝐼 − 1)⁄ ] × [(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1𝑖 − 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇1)
2
]} = 0𝑑𝐵 

𝑢1𝑎,2 = √{[1 𝐼(𝐼 − 1)⁄ ] × [(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2𝑖 − 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇2)
2
]}

= √{[1 (3 × 2)⁄ ] × [
(80,1 − 80,6)2 + (82,2 − 80,6)2

+(79,6 − 80,6)2 ]} = 0,8𝑑𝐵 

𝑢1𝑎,3 = √{[1 𝐼(𝐼 − 1)⁄ ] × [(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3𝑖 − 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇3)
2
]}

= √{[1 (6 × 5)⁄ ] × [

(86,5 − 89,2)2 + (92,4 − 89,2)2

+(89,3 − 89,2)2 + (93,2 − 89,2)2

+(87,8 − 89,2)2 + (86,2 − 89,2)2

]} = 1,2𝑑𝐵 

 

- Görev süresinin sebep olduğu standart belirsizlik: Bütün 

görev süreleri için alınan sürelerin aritmetik ortalaması hesaplanır. 

 

𝑇𝑚 =
1

𝐽
∑𝑇𝑚,𝑗

𝐽

𝑗=1

 

𝑇1 = 1,5 𝑠𝑎𝑎𝑡 

𝑇2 =
(4 + 6)

2⁄ = 5 𝑠𝑎𝑎𝑡 

𝑇3 =
(1 + 2)

2⁄ = 1,5 𝑠𝑎𝑎𝑡 

 

Her görevin süresinden kaynaklanan standart belirsizlik bulunur. 

 

𝑢1𝑏,𝑚 = √
1

𝐽(𝐽 − 1)
[∑(𝑇𝑚,𝑗 − 𝑇𝑚)

2

𝐽

𝑗=1

] 
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𝑢1𝑏,2 = √{[1 𝐽(𝐽 − 1)⁄ × (𝑇2,𝑗 − 𝑇2)
2
]}

= √{[1 (2 × 1)⁄ ] × [(4 − 5)2 + (6 − 5)2]} = 1𝑑𝐵 

𝑢1𝑏,3 = √{[1 𝐽(𝐽 − 1)⁄ × (𝑇3,𝑗 − 𝑇3)
2
]}

= √{[1 (2 × 1)⁄ ] × [(1 − 1,5)2 + (2 − 1,5)2]}

= 0,5𝑑𝐵 

 

- Hassasiyet katsayıları: Hassasiyet katsayıları birleşik 

belirsizlik formülünde kullanılacaktır. 

- Örneklemden ortaya çıkan hassasiyetin katsayısı: Her iş için 

A-ağırlıklı eş değer kesintisiz ses basınç düzeyi hesaplanır. 

 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚 = 10𝑙𝑔 (
1

𝐼
∑100,1×𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑔,𝑇,𝑚𝑙

𝑙

𝑖=1

) 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1 = 10𝑙𝑔[(1/1)100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,11] = 10𝑙𝑔(100,1.70) = 70 𝑑𝐵 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2 = 10𝑙𝑔{(1 3⁄ )[(100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,21) + (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,22)

+ (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,23)]}
= 10𝑙𝑔[0,33(100,1.80,1 + 100,1.82,2 + 100,1.79,6)]
= 80,8 𝑑𝐵 

𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3 = 10𝑙𝑔{(1 6⁄ )[(100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,31) + (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,32)

+ (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,33) + (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,34)

+ (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,35) + (100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,36)]}
= 10𝑙𝑔[0,17(100,1.86,5 + 100,1.92,4 + 100,1.89,3

+ 100,1.93,2 + 100,1.87,8 + 100,1.86,2)] = 90,1 𝑑𝐵 

 

Günlük A-ağırlıklı gürültü maruziyeti seviyesi hesaplanır. 

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10𝑙𝑔 (∑
�̅�𝑚

𝑇0
100,1×𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑔,𝑇,𝑚

𝑀

𝑚=1

) 
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𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10𝑙𝑔{[(1,5 8⁄ )(100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1)] + [(5 8⁄ )(100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2)]

+ [(1,5 8⁄ )(100,1 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3)]}
= 10𝑙𝑔(0,1875 × 100,1.70 + 0,625 × 100,1.80,8

+ 0,1875 × 100,1.90,1) = 84,3 𝑑𝐵 
 

Her görev için numuneden gelen hassasiyet katsayısı bulunur. 

 

𝑐1𝑎,𝑚 =
𝜕𝐿𝐸𝑋,8ℎ

𝜕𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚
∗ =

𝑇𝑚

𝑇0
100,1×(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚

∗ −𝐿𝐸𝑋,8ℎ) 

𝑐1𝑎,1 = (1,5 8⁄ )100,1 (𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1−𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 0,1875 × 100,1(70−84,3)

= 0,007 = 0 

𝑐1𝑎,2 = (5 8⁄ )100,1 (𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2−𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 0,625 × 100,1(80−84,3) = 0,28 

𝑐1𝑎,3 = (1,5 8⁄ )100,1 (𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3−𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 0,1875 × 100,1(90−84,3)

= 0,71 

 

-Görevin müddetinden ortaya çıkan hassasiyetin katsayısı: 

 

𝑐1𝑏,𝑚 =
𝜕𝐿𝐸𝑋,8ℎ

𝜕𝑇𝑚
= 4,34 ×

𝑐1𝑎,𝑚

𝑇𝑚
 

𝑐1𝑏,1 = 4,34 × (𝑐1𝑎,1 𝑇1⁄ ) = 0 

𝑐1𝑏,2 = 4,34 × (𝑐1𝑎,2 𝑇2⁄ ) = 4,34 × (0,28 5⁄ ) = 0,24 

𝑐1𝑏,3 = 4,34 × (𝑐1𝑎,3 𝑇3⁄ ) = 4,34 × (0,71 1,5⁄ ) = 2,05 

 

-Birleşik belirsizlik: Örnekleme, kullanılan ekipman, mikrofon 

konumunun ve iş süresinin sebep olduğu belirsizliklerin 

kullanılmasıyla bulunur. 

 

𝑢2 = 0,7 𝑑𝐵 

𝑢3 = 1 𝑑𝐵 

𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 = (∑ [𝑐1𝑎,𝑚

2 (𝑢1𝑎,𝑚
2 + 𝑢2,𝑚

2 + 𝑢3
2) + (𝑐1𝑏,𝑚𝑢1𝑏,𝑚)

1
]

𝑀

𝑚=1

) 
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𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 = [𝑐1𝑎,1

2 (𝑢1𝑎,1
2 + 𝑢21

2 + 𝑢3
2) + (𝑐1𝑏,1𝑢1𝑏,1)

2
]

+ [𝑐1𝑎,2
2 (𝑢1𝑎,2

2 + 𝑢22
2 + 𝑢3

2) + (𝑐1𝑏,2𝑢1𝑏,2)
2
]

+ [𝑐1𝑎,3
2 (𝑢1𝑎,3

2 + 𝑢23
2 + 𝑢3

2) + (𝑐1𝑏,3𝑢1𝑏,3)
2
]

= [0 + 0]
+ [0,282(0,82 + 0,72 + 12) + (0,24 × 1)2]
+ [0,712(1,22 + 0,72 + 12) + (2,05 × 0,5)2] = 2,8 

𝑢 = √2,8 = 1,7 𝑑𝐵 

 

- Genişletilmiş belirsizlik: Kapsama faktörü olarak k=1,65 

kullanılıp % 95 güven aralığı için genişletilmiş ölçüm belirsizliği 

bulunur. 

 

𝑈 = 1,65 × 𝑢 = 1,65 × 1,7 = 2,8 𝑑𝐵 

 

 

4.5.4.2. Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliğinin Hesabı - İş 

Temelli Strateji Ölçümleri 

- İşlem basamakları: Bu strateji kullanılarak yapılacak 

ölçümlerde genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin bulunabilmesi için 

aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir.   

- Örneklemenin S.S.: Örneklemelerin standart sapması 

hesaplanır. 

 

𝑢1 = √
1

(𝑁 − 1)
[∑(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑅,𝑛 − �̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇)

2
𝑁

𝑛=1

] 

  

 

 

- S.S.’nın belirsizliğe katkısı: 

c1u1: N adette Lp,A,eqT,n örneklerini S.S.’nın belirsizliğe katkısı ek 

1’de verilen verilere dayanılarak hesaplanır.   
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- Birleşik belirsizlik: Ölçüm yapılan cihaz ile ilgili sorunlardan 

ya da mikrofonun konumunun doğru olmamasından doğan 

belirsizlikler kullanılarak birleşik belirsizlik bulunur. 

 

𝑢
(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 =𝑐1

2𝑢1
2 + 𝑐2

2(𝑢2
2 + 𝑢3

2) 

 

- Genişletilmiş belirsizlik: Kapsama faktörü k=1,65 olarak 

kullanılıp aşağıdaki belirtilen formül ile % 95 güven aralığı için 

genişletilmiş ölçüm belirsizliği bulunur. 

 

𝑈 = 1,65 × 𝑢 

 

Örnek: 18 kişiden oluşup maruziyet süresi 7.5 sa. olan bir 

bağdaşık grup bulunmaktadır. Bu 18 kişilik grupta İş Temelli Ölçüm 

Stratejisine göre dozimetre ekipmanı ile 6 adet ölçüm yapıldığındaki 

sonuçlar Resim 18’de verilmiştir.  

 

Bağdaşık Grup 

Te: 7.5 saat 

Lp,A,eqT,1 : 88.1 dB(A) 

Lp,A,eqT,2 : 86.1 dB(A) 

Lp,A,eqT,3 : 89.7 dB(A) 

Lp,A,eqT,4 : 86.5 dB(A) 

Lp,A,eqT,5 : 91.1 dB(A) 

Lp,A,eqT,6 : 86.7 dB(A) 
Resim 18: İş Temeli Ölçüm Sonuçları. (Kaynak: Özmen, 2014:42) 

 

- Örneklemenin S.S.’sı: Numunelerin aritmetik ortalaması 

bulunur. 

 

�̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇 =
1

𝑁
∑ 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑛

𝑁

𝑛=1
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�̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇 = (1 6⁄ )(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,4

+ 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,5 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,6)

= (1 6⁄ )(88,1 + 86,1 + 89,7 + 86,5 + 91,1 + 86,7)
= 88,0 𝑑𝐵 

 

- Örneklemelerin standart sapması hesaplanır. 

 

𝑢1 = √
1

(𝑁 − 1)
[∑(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑛 − �̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇)

2
𝑁

𝑛=1

] 

𝑢1 = √{[1 (6 − 1)⁄ ]

[
 
 
 

(88,1 − 88,0)2 + (86,1 − 88,0)2

+(89,7 − 88,0)2

+(86,5 − 88,0)2 + (91,7 − 88,0)2

+(86,7 − 88,0)2 ]
 
 
 
} = √4

= 2 𝑑𝐵 

 

- S.S.’nın belirsizliğe katkısı: S.S.’nın belirsizliğe katkısı c1u1, 

c1u1’un tablosu kullanılarak hesaplanır. 

- Birleşik belirsizlik: Ölçüm yapılan cihaz ile ilgili sorunlardan 

ya da mikrofonun konumunun doğru olmamasından doğan 

belirsizlikler kullanılarak birleşik belirsizlik bulunur. 

 

𝑢
(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 = 𝑐1

2𝑢1
2 + 𝑐2

2(𝑢2
2 + 𝑢3

2) = 1,42 + 12(1,52 + 12) = 5,21 

𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)=2,3 𝑑𝐵 

 

- Genişletişmiş belirsizlik: k=1,65 kapsama faktörü kullanılarak 

%95 güven aralığı için genişletilmiş ölçüm belirsizliği bulunur. 

 

𝑈 = 1,65 × 𝑢 

𝑈 = 1,65 × 𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 1,65 × 2,3 = 3,7 𝑑𝐵 
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4.5.4.3. Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliğinin Hesabı - 

Tam Gün Stratejisi Ölçümleri 

- İşlem aşamaları: 

 

Tam Gün Ölçüm Stratejisi’nin ölçümünün belirsizliği 

(genişletilmiş) İş Temelli Ölçüm Stratejisi ile benzer şekilde 

hesaplanmaktadır.  

Örnek: İş yerinde operatörlük yapan 3 forklift çalışanının çalışma 

süreleri 9,25 saattir.  Tam Gün ölçüm Stratejisine göre dozimetre ile 

gerçekleştirilen 3 günün (tam) ölçüm neticeleri arasında 3 dB’den aşırı 

fark olduğundan için 3 gün (tam) fazladan ölçüm gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlar Resim 19’da verilmiştir. 

 
Resim 19: Tam Gün Ölçümlerinin Sonuçları. (Kaynak: Özmen, 2014:45) 

 

- Örneklemenin S.S.’sı: Örneklemelerin aritmetik ortalaması 

bulunur. 

 

�̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇 =
1

𝑁
∑ 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑛

𝑁

𝑛=1
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�̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇 = (1 6⁄ )(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,1 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,2 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,3 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,4

+ 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,5 + 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,6)

= (1 6⁄ )(88,0 + 91,9 + 87,6 + 90,4 + 89,0 + 88,4)
= 89,2 𝑑𝐵 

 

Örneklemelerin standart sapması hesaplanır. 

 

𝑢1 = √
1

(𝑁 − 1)
[∑(𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑛 − �̅�𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇)

2
𝑁

𝑛=1

] 

𝑢1 = √{[1 (6 − 1)⁄ ]

[
 
 
 
(88,0 − 89,2)2 + (91,9 − 89,2)2

+(87,6 − 89,2)2 +
(90,4 − 89,2)2 + (89,0 − 89,2)2

+(88,4 − 89,2)2 ]
 
 
 
}

= 1,65 𝑑𝐵 

 

- S.S.’nın belirsizliğe katkısı: c1u1 tablosu kullanılarak (ekte yer 

almaktadır), örneklemelerin S.S.’nın belirsizliğe katkısı c1u1 bulunur. 

- Birleşik belirsizlik: Ölçüm yapılan cihaz ile ilgili sorunlardan 

ya da mikrofonun konumunun doğru olmamasından doğan 

belirsizlikler kullanılarak birleşik belirsizlik bulunur. 

 

𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 = 𝑐1

2𝑢1
2 + 𝑐2

2(𝑢2
2 + 𝑢3

2) 

𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)
2 = 12 + 12(1,52 + 12) = 4,25 

𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 2,06 𝑑𝐵 

 

- Genişletilmiş belirsizlik: k=1,65 kapsama faktörü kullanılarak 

%95 güven aralığı için genişletişmiş belirsizlik bulunur. 

 

𝑈 = 1,65 × 𝑢 

𝑈 = 1,65 × 𝑢(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 1,65 × 2,06 = 3,4 𝑑𝐵 
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EKLER 
 

EK-1: C1u1 Hesaplama Tablosu. (Kaynak: Özmen, 2014:41) 

 

 

 

*c1u1= 1 dB 

  

N 

Uncertainty contribution c1u1 of measured values Lp,A,eqT,n 

 

dB 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

3 0,6 1,6 3,1 5,2 8,0 11,5 15,7 20,6 26,1 32,2 39,0 46,5 

4 0,4 0,9 1,6 2,5 3,6 5,0 6,7 8,6 10,9 13,4 16,1 19,2 

5 0,3 0,7 1,2 1,7 2,4 3,3 4,4 5,6 6,9 8,5 10,2 12,1 

6 0,3 0,6 0,9 1,4 1,9 2,6 3,3 4,2 5,2 6,3 7,6 8,9 

7 0,2 0,5 0,8 1,2 1,6 2,2 2,8 3,5 4,3 5,1 6,1 7,2 

8 0,2 0,5 0,7 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,4 5,2 6,1 

9 0,2 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 3,9 4,6 5,4 

10 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,5 4,1 4,8 

12 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 2,9 3,5 4,0 

14 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 

16 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 2,0 2,3 2,7 3,2 

18 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 2,9 

20 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 

25 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 

30 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 
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EK-2: Gürültü ile İlgili Standartlar 

 

TS EN 27574-1  

Akustik-Makina ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini 

tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 1 : 

Genel kurallar ve tarifler 

TS EN 27574-2  

Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini 

tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her 

bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar 

TS EN 27574-4  

Akustik-Makine ve techizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini 

tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 4: 

Makine partileriyle ilgili olarak belirtilen değerler için metotlar 

TS EN 255-7  

Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan-

Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada 

kullanılan ısı pompaları -Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses 

gücü seviyesinin tayin edilmesi 

TS EN 60835-3-4 (İngilizce Metin)  

Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme 

metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 4: 

Düşük gürültü yükselteci 

TS EN 61063  

Akustik- Buhar türbinlerinden ve tahrik edilen makinelerden 

kaynaklanan ve hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi 

TS EN 61265 (İngilizce Metin)  

Elektroakustik-Uçak gürültüsü ölçme aletleri-Üçte bir oktav band ses 

basınç seviyelerinin seçme sistemleri için performans kuralları 

(taşıma kategorisine giren uçakların gürültü belgelendirmesi için) 

TS EN ISO 9614-2  

Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin tayini - Bölüm 2: Tarama metodu ile ölçme 

TS EN ISO 11689  

Akustik - Makine ve donanımı için gürültü yayma verilerinin 

karşılaştırılması işlemi 
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TS EN 1793-3  

Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini 

için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü 

spektrumu 

TS EN ISO 14163 (İngilizce Metin)  

Akustik- Susturucularla gürültü kontrol rehberi 

TS EN 1746  

Makinalarda güvenlik - Güvenlik standardlarının gürültü ile ilgili 

maddelerinin hazırlanmasına dair kılavuz 

TS EN ISO 11819-1  

Akustik - Yol yüzeylerinin trafik gürültüsüne etkisinin ölçülmesi - 

Bölüm 1: İstatistiksel yandan geçiş metodu 

TS EN ISO 11688-2  

Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım 

tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 2: Düşük gürültülü 

tasarım fiziğine giriş 

TS EN ISO 3822-3  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: 

Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları 

TS EN ISO 3822-4  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 4: 

Özel cihazlar için montaj ve işletme şartları 

TS EN ISO 9902-3 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 3: Dokusuz 

yüzeylerde kullanılan makinalar 

TS EN ISO 9902-4 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve 

örnek ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-5 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 5: Dokuma ve örme 

ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 
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TS EN ISO 9902-7 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN ISO 11819-1 (İngilizce Metin)  

Akustik- Trafik gürültüsüne yol yüzeylerinin etkisinin ölçülmesi- 

Bölüm 1: İstatistiksel olarak yolun yanından geçme metodu 

TS EN ISO 9902-1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 1: Ortak özellikler 

TS EN ISO 9902-2 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Ring iplik hazırlık 

makinaları ve ring iplik makinaları 

TS EN ISO 3822-1  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 

1: Ölçme metodu 

TS EN 60704-2-11 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar-Hava araçlarında 

akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu-Bölüm 2-

11:Elektrikle çalıştırılan yiyecek hazırlama cihazları için özel 

kurallar 

TS EN 352-5 (İngilizce Metin)  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5 - 

Aktif gürültü azaltma kulak kapatıcıları 

TS EN 60749-16 (İngilizce Metin)  

"yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 

16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) " 

TS EN 352-5  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları 

TS EN 61290-3-1 (İngilizce Metin)  

Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 3-1: Gürültü işaret 

parametreleri; Optik spektrum analizör metodu 

TS ISO 4412-1 (İngilizce Metin)  

Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için 

deney kodu bölüm 1: Pompalar 

TS ISO 4412-2 (İngilizce Metin)  
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Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için 

deney kodu bölüm 2: Motorlar 

TS ISO 4412-3 (İngilizce Metin)  

Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için 

deney kodu bölüm 1: Pompalar - Paralel olarak sıralanmış 

mikrofonlu metot 

TS EN 60034-9  

Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları 

TS EN 60034-9 (İngilizce Metin)  

Döner elektrik makineleri bölüm 9:Gürültü sınırları 

TS EN 60704-2-3 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-3: Bulaşık 

makineleri için özel kurallar 

TS EN ISO 17201-1 (İngilizce Metin)  

Akustik - Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü - Silah 

ağzındaki patlamanın ölçmeyle tayini 

TS EN ISO 3740 (İngilizce Metin)  

Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Temel 

standardların kullanımı için kılavuz 

TS EN ISO 17201-4 (İngilizce Metin)  

Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 

4:Yörüngedeki sesin tahmini 

TS EN ISO 17201-2 (İngilizce Metin)  

Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 

2:Namluyu terkettiği ve yörüngedeki 

TS EN ISO 17201-1  

Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzında 

meydana gelen patlama gürültüsünün ölçülerek tayin edilmesi 

TS EN ISO 17201-2  

Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 2: Namlu ağzında 

meydana gelen gürültü ve mermi sesinin hesaplanarak tayin edilmesi 

TS ISO 1996-2  

Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - 

Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini 

TS EN 1501-4 (İngilizce Metin)  
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Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları-Genel şartlar 

ve güvenlik şartları-Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü 

deney kodu 

TS EN 60034-9/A1  

Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları 

TS EN 60034-9/A1 (İngilizce Metin)  

Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları 

TS EN 12053+A1 (İngilizce Metin)  

Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği-Gürültü emisyonlarının 

ölçülmesi için deney metotları 

TS EN 12549+A1 (İngilizce Metin)  

Akustik- Döşemeci tabancaları için gürültü tayini- Deneyi- 

Mühendislik deneyi 

TS EN ISO 2151 (İngilizce Metin)  

Akustik - Kompresörler ve vakumlu pompalar için gürültü deney 

kodu - Mühendislik metodu (derece 2)" 

TS EN 1265+A1  

Makinalarda güvenlik - Döküm makinaları ve donanımları için 

gürültü deney kodu 

TS EN ISO 3822-1/A1  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 

1: Ölçme metodu 

TS EN ISO 17201-1/AC  

Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzı 

basıncının ölçülerek tayin edilmesi 

TS EN ISO 9902-2/A1  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 2: Eğirme hazırlık 

ve eğirme makinaları 

TS EN ISO 9902-3/A1  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey 

makinaları (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009) 

TS EN ISO 9902-5/A1  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: dokuma ve örme 

hazırlama makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A1  
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Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 6: Kumaş üretim 

makinaları (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009) 

TS EN ISO 9902-4/A1  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 4: İplik işleme, 

halat ve ip imal makinaları (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009) 

TS EN ISO 9902-7/A1  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 7: Boyama ve 

terbiye makinaları 

TS EN ISO 22868  

Orman ve bahçe makinaları - İçten yanma motorlu elle taşınabilir 

makinalar için gürültü deney kodu - mühendislik yöntemi (doğruluk 

derecesi 2) 

TS EN ISO 9614-1  

Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü 

seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme 

TS EN ISO 9614-3  

Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik 

metodu 

TS EN ISO 11201  

Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir 

düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas 

olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer 

konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini 

TS EN ISO 11202  

Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş 

istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen 

diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini 

TS EN ISO 11204  

Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş 

istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen 

diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini 

TS EN ISO 11688-1  

Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın 

tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama 

TS EN ISO 12001  
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Akustik - Makina ve donanımlardan yayılan gürültü - Bir gürültü 

deney kodu taslağının hazırlanması ve sunumu için kurallar 

TS EN ISO 3822-3/A1  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: 

Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları 

TS EN 1265+A1 (İngilizce Metin)  

Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kuralları 

TS EN 12545+A1 (İngilizce Metin)  

Ayakkabı, deri ve suni deri eşya imalât makinaları - Gürültü deney 

kodu - Genel kurallar 

TS EN ISO 9902-7/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve 

terbiye makinaları 

TS EN ISO 9902-6/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu- Bölüm 6: Kumaş üretim 

makinaları 

TS EN ISO 9902-5/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: Dokuma ve örme 

hazırlama makinaları 

TS EN ISO 9902-4/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 4: İplik işleme, halat 

ve ip imal makinaları 

TS EN ISO 9902-3/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey 

makinaları 

TS EN ISO 9902-2/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Eğirme hazırlık 

ve eğirme makinaları 

TS EN ISO 9902-1/A1 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN ISO 3822-1/A1 (İngilizce Metin)  

Akustik - Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve aletlerden 

yayılan gürültünün laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu 

- Tadil 1: Ölçme belirsizliği 

TS EN ISO 11203 (İngilizce Metin)  
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Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş 

mahallinden ve belirtilen diğer konumlardan yayılan ses basınç 

seviyesinin ses güç seviyesi ile tayini 

TS EN ISO 9614-3 (İngilizce Metin)  

Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik 

metodu 

TS EN ISO 11688-1 (İngilizce Metin)  

Akustik- Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanımın 

tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 1: Planlama 

TS EN ISO 3822-3/A1 (İngilizce Metin)  

Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: 

Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları 

TS EN 60704-2-2  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney 

kodu bölüm 2-2: Fanlı ısıtıcılar için özel kurallar 

TS EN ISO 11204 (İngilizce Metin)  

Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş 

istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç 

seviyelerinin ölçülmesi - Çevresel düzeltmeler gerektiren yöntemi 

TS EN 61280-2-9 (İngilizce Metin)  

Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - Bölüm 2-9: Sayısal 

sistemler - Yoğun dalga boyu bölme çoklayıcılı sistemlerde optik 

işaret gürültü oranının ölçülmesi 

TS EN ISO 7779 (İngilizce Metin)  

Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme teçhizatından hava ile 

yayılan gürültünün ölçülmesi 

TS EN ISO 3741 (İngilizce Metin)  

Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları 

TS EN ISO 3744 (İngilizce Metin)  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses basınç 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir 
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düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan 

mühendislik yöntemleri 

TS EN ISO 3743-1 (İngilizce Metin)  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-

Çınlama odalarında küçük, hareketli kaynaklar için mühendislik 

metotları bölüm 1: Sert duvarlı deney odaları için karşılaştırma 

metodu 

TS EN 1501-4  

Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel 

şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için 

gürültü deney kodu 

TS EN ISO 3746 (İngilizce Metin)  

Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi 

boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem 

metodu 

TS EN ISO 3747 (İngilizce Metin)  

Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç 

seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini - Çınlatıcı çevrede 

yerinde mühendislik/gözlem metodu 

TS EN 1794-1 (İngilizce Metin)  

Yoldaki trafik gürültüsünü azaltma cihazları - Akustik olmayan 

performans - Bölüm 1: Mekanik performans ve denge kuralları 

TS EN 1794-2 (İngilizce Metin)  

Yoldaki trafik gürültüsünü azaltma cihazları - Akustik olmayan 

performans- Bölüm 2: Genel güvenlik ve çevre ile ilgili kurallar 

TS EN ISO 22868 (İngilizce Metin)  

Orman makinaları - İçten yanmalı motorlu taşınabilir el makinaları 

için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2 doğruluk) 

TS EN 61290-4-2 (İngilizce Metin)  

Optik yükselteçler- Deney metotları - Bölüm 4-2: Gürültü değeri 

parametreleri - Geniş band kaynağı metodu 

TS EN 60534-8-2 (İngilizce Metin)  

Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: 

Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar 

ölçümü 
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TS EN 60704-2-10 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava yolu ile 

oluşan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-10: 

Elektrikli pişirme ocakları, fırınlar, ızgaralar, mikrodalga fırınlar ve 

bunların herhangi bir kombinasyonu için özel kura 

TS EN ISO 3745 (İngilizce Metin)  

Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı 

kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik 

metotları 

TS 10713  

Trafik gürültüsünün tespiti ve gürültü kontrol tedbirleri 

TS EN 16272-1 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip, laboratuvar ortamında ses yutma 

TS EN 16272-2 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip, laboratuvar ortamında hava ile y 

TS EN 16272-3-1 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları – Raylar – Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar – Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize edilmiş demiryolu 

gürültü spektrumu ve düzgün alan uygulamaları için tek haneli 

derecelendirmesi. 

TS EN 60704-2-6 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-6: Tamburlu kurutucular için özel kurallar 

TS EN ISO 3746  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir 

düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem 

yöntemi 
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TS EN ISO 3744  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir 

düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan 

mühendislik yöntemleri 

TS ISO 2923 (İngilizce Metin)  

Akustik - Gemilerde gürültünün ölçülmesi 

TS EN 1793-2 (İngilizce Metin)  

Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini 

için deney metodu- Bölüm 2: Hava ile taşınan ses yalıtımının temel 

özellikleri 

TS EN 1793-6:2012 (İngilizce Metin)  

Yol trafiği gürültüsü azaltıcı cihazlar – Deney yöntemi akustik 

randımanın tayin yöntemi – Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan 

arazi şartları altında havada yayılan sesin yalıtımının yerindeki 

değerleri 

TS EN 61988-2-5 (İngilizce Metin)  

Plazma ekranlar-Bölüm 2-5:Ölçme yöntemleri-Akustik gürültü 

TS EN 60704-1:2010/A11 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu - 

Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 60704-2-4 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-4: Çamaşır makineleri ve merkezkaç 

sıkıcılar için özel kurallar 

TS EN ISO 11553-3 (İngilizce Metin)  

Makinalarda güvenlik - Lazerli işleme makinaları - Bölüm 3: Lazerli 

işleme makinalarında ve elle tutulan lazerli işlem makinalarında ilgili 

ekipmanda (ayar derecesi 2) gürültü azaltma ve gürültü ölçe 

metotları 

TS EN 61400-11 (İngilizce Metin)  

Rüzgâr türbini jeneratör sistemleri - bölüm 11: Akustik gürültü 

ölçme teknikleri 

TS EN 1793-2  
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Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Düzgün dağılımlı 

ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait temel 

özellikler 

TS EN 1794-1  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik harici 

performans - Bölüm 1: Mekanik performans ve kararlılık gerekleri 

TS EN 1794-2  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik harici 

performans - Bölüm 2: Genel güvenlik gerekleri ve çevresel gerekler 

TS EN ISO 15667  

Akustik-Mahfazalar ve kabinler ile gürültü kontrolü için kılavuz 

TS EN 12102 (İngilizce Metin)  

İklimlendirme cihazları - Isı pompaları ve nem gidericiler elektrik 

enerjisiyle tahrik edilen kompresörle çalışan hava kaynaklı gürültü 

ölçümü - Ses güç seviyesinin belirlenmesi 

TS EN 60704-2-14 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan 

akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-

14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin 

dondurucular için özel kurallar 

TS EN ISO 3095 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları- Akustik- Ray üstü taşıtlardan neşrolunan 

gürültünün ölçülmesi 

TS EN ISO 1680 (İngilizce Metin)  

Akustik - Döner elektrikli makinalardan hava ile yayılan gürültünün 

ölçülmesi için deney kodu 

TS ISO 362-2  

Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi - 

Mühendislik yöntemi - Bölüm 2: L sınıfı 

TS EN ISO 3745  

Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı 

yankısız odalar için kesinlik yöntemleri (ISO 3745:2012) 

TS EN 61290-3-3 (İngilizce Metin)  



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM GÜRÜLTÜ | 72 

Optik yükselteçler-Deney metodları-Bölüm 3-3: Gürültü sayısı 

parametresi-İşaret gücünün topla ASE gücüne oranı 

TS EN ISO 3743-1  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin, ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda 

hareketli küçük kaynaklar için mühendislik metotları - Bölüm 1: Rijit 

duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu (ISO 3743-1:2010) 

TS EN 16205  

Zeminlerde yürümeden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda 

ölçülmesi 

TS EN ISO 3741  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerjisi 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlama deney odaları 

için yüksek hassasiyetli yöntemler (ISO 3741:2010) 

TS EN ISO 9612  

Akustik-Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi- 

Mühendislik yöntemi 

TS EN 1793-6  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler 

– Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin 

yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler 

TS EN ISO 9902-2:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Ring iplik hazırlık 

makinaları ve ring iplik makinaları 

TS EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 3: Dokusuz 

yüzeylerde kullanılan makinalar 

TS EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve 

örnek ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 5: Dokuma ve örme 

ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  
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Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 

TS EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN ISO 9902-1:2001/A2:2014 (İngilizce Metin)  

Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 61290-10-5 (İngilizce Metin)  

Optik yükselteçler - Deney yöntemleri - Bölüm 10-5: Çoklu kanal 

parametreleri - Dağıtık Raman yükselteç kazancı ve gürültü sayısı 

TS EN ISO 11200 (İngilizce Metin)  

Akustik - Makine ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş 

istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç 

seviyelerinin tayinine ilişkin temel standardların kullanılması için 

kılavuzlar 

TSE CEN/TS 16272-5 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı- Gürültü bariyeri ve 

havadan ses yayılımına etki eden ilgili araçlar - Akustik 

performansın tayini için deney metodu - Bölüm 5: İçsel özellikler - 

Direkt ses alanı şartları altında yerinde ses yansıması değerleri 

TS EN 16272-3-2 (İngilizce Metin)  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve 

havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik 

performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize 

demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek 

sayı oranları 

TS ISO 6395 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinaları tarafından yayılan dış gürültünün 

ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS EN ISO 3747  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda 

mahallinde kullanım için mühendislik/araştırma (survey) yöntemleri 

(ISO 3747:2010) 

TS EN ISO 7235  
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Akustik - Havalandırma kanalına monte edilen susturucular ve hava 

sonlandırma birimleri için laboratuvar ölçme işlemleri - Araya girme 

kaybı, akış gürültüsü ve toplam basınç kaybı (ISO 7235:2003) 

TS EN ISO 7779  

Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme donanımından hava ile 

yayılan gürültünün ölçülmesi (ISO 7779:2010) 

TS EN ISO 3743-2  

Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji 

seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda 

hareketli küçük kaynaklar için mühendislik yöntemleri – Bölüm 2: 

Özel çınlama deney odaları için yöntemler (ISO 3743-2:1994) 

TS EN ISO 11200  

Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş 

istasyonunda ve diğer belirli konumlarda emisyon ses basınç 

seviyelerinin tayiniyle ilgili temel standardların kullanılması için 

kılavuz bilgiler (ISO 11200:2014) 

TS EN ISO 3095  

Akustik - Demiryolu uygulamaları - Ray üstü taşıtlardan yayılan 

gürültünün ölçülmes 

TS EN ISO 9902-1:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN ISO 9902-2:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 2: Ring iplik 

hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları 

TS EN ISO 9902-3:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 3: Dokusuz 

yüzeylerde kullanılan makinalar 

TS EN ISO 9902-4:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, 

halat ve ip imal makinaları – Tadil 2 

TS EN ISO 9902-5:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve 

örme ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 
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TS EN ISO 9902-7:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN 15461:2008+A1  

Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü 

ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin 

belirlenmesi 

TS EN 15892:2011  

Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki 

gürültünün ölçümü 

TS EN 16272-3-2  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Havadan ses yayılımına 

etki eden gürültü bariyerleri ve alakalı gereçler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 3-2: Normalize 

demiryolu gürültü spektrumu ve doğrudan alan uygulamaları için tek 

sayı dereceleri 

TS EN ISO 1680  

Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün 

ölçümü için deney kodu 

TS EN ISO 11205  

Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses 

basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer 

belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik 

yöntemi 

TS EN ISO 17624  

Akustik - Ofislerde ve çalışma odalarında akustik perdelerle gürültü 

kontrolüne ilişkin kılavuz bilgiler (ISO 17624:2004) 

TS EN 16644 (İngilizce Metin)  

Pompalar - Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel 

kullanım sıcak su tesisatları için 200 W’ı aşmayan anma güç 

girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı 

kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim 

akustiği) 

TS EN 60704-2-1 (İngilizce Metin)  
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Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar 

TS EN 60704-2-14:2013/A11 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan 

akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-

14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin 

dondurucular için özel kurallar 

TS ISO 6396 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS ISO 6396/Cor 1 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS EN 14366  

Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda 

ölçülmesi 

TS EN 16272-1  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında ses yutma 

TS EN 16272-2  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında hava ile yayılan ses 

yalıtımı 

TS EN 352-5/A1  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları 

TS EN ISO 4871  

Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı 

ve doğrulanması 

TS EN 16272-3-1  
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Demiryolu uygulamaları – Demiryolu hattı – Hava ile yayılan ses 

üzerinde etkili olan gürültü bariyerleri ve ilgili donanımlar – Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize 

edilmiş demiryolu gürültü spektrumu ve düzgün dağılımlı ses alanı 

uygulamaları için tek sayı dereceleri 

TS EN 14462 (İngilizce Metin)  

Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey 

işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 

3" 

TS EN ISO 23771 (İngilizce Metin)  

Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin 

azaltılaması için kılavuz 

TS EN 60704-2-5/A1 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı 

tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar 

TS EN 1793-4 (İngilizce Metin)  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler 

– Sesin kırılım yerindeki değerler 

TS EN 60704-1  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile 

yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 1: Genel 

gerekler 

TS EN 61400-11 (Renkli)  

Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri 

TS EN ISO 2151  

Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu 

- Mühendislik yöntemi (Derece 2) 

TS ISO 6393 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

ölçülmesi-Sabit deney şartı 

TS ISO 6394 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

operatör konumunda ölçülmesi-Sabit deney şartları 

TS EN ISO 9902-4:2001/A2  
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Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, 

halat ve ip imal makinaları – Tadil 2 

TS EN ISO 9902-5:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve 

örme ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 

TS EN ISO 9902-7:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN 15461:2008+A1  

Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü 

ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin 

belirlenmesi 

TS EN 15892:2011  

Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki 

gürültünün ölçümü 

TS EN 16272-3-2  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Havadan ses yayılımına 

etki eden gürültü bariyerleri ve alakalı gereçler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 3-2: Normalize 

demiryolu gürültü spektrumu ve doğrudan alan uygulamaları için tek 

sayı dereceleri 

TS EN ISO 1680  

Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün 

ölçümü için deney kodu 

TS EN ISO 11205  

Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses 

basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer 

belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik 

yöntemi 

TS EN ISO 17624  

Akustik - Ofislerde ve çalışma odalarında akustik perdelerle gürültü 

kontrolüne ilişkin kılavuz bilgiler (ISO 17624:2004) 

TS EN 16644 (İngilizce Metin)  
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Pompalar - Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel 

kullanım sıcak su tesisatları için 200 W’ı aşmayan anma güç 

girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı 

kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim 

akustiği) 

TS EN 60704-2-1 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar 

TS EN 60704-2-14:2013/A11 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan 

akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-

14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin 

dondurucular için özel kurallar 

TS ISO 6396 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS ISO 6396/Cor 1 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS EN 14366  

Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda 

ölçülmesi 

TS EN 16272-1  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında ses yutma 

TS EN 16272-2  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında hava ile yayılan ses 

yalıtımı 

TS EN 352-5/A1  
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İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları 

TS EN ISO 4871  

Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı 

ve doğrulanması 

TS EN 16272-3-1  

Demiryolu uygulamaları – Demiryolu hattı – Hava ile yayılan ses 

üzerinde etkili olan gürültü bariyerleri ve ilgili donanımlar – Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize 

edilmiş demiryolu gürültü spektrumu ve düzgün dağılımlı ses alanı 

uygulamaları için tek sayı dereceleri 

TS EN 14462 (İngilizce Metin)  

Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey 

işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 

3" 

TS EN ISO 23771 (İngilizce Metin)  

Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin 

azaltılaması için kılavuz 

TS EN 60704-2-5/A1 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı 

tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar 

TS EN 1793-4 (İngilizce Metin)  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler 

– Sesin kırılım yerindeki değerler 

TS EN 60704-1  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile 

yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 1: Genel 

gerekler 

TS EN 61400-11 (Renkli)  

Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri 

TS EN ISO 2151  

Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu 

- Mühendislik yöntemi (Derece 2) 

TS ISO 6393 (İngilizce Metin)  



81|   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM GÜRÜLTÜ 

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

ölçülmesi-Sabit deney şartı 

TS ISO 6394 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

operatör konumunda ölçülmesi-Sabit deney şartları 

TS EN ISO 9902-4:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, 

halat ve ip imal makinaları – Tadil 2 

TS EN ISO 9902-5:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve 

örme ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 

TS EN ISO 9902-7:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN 15461:2008+A1  

Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü 

ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin 

belirlenmesi 

TS EN 15892:2011  

Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki 

gürültünün ölçümü 

TS EN 16272-3-2  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Havadan ses yayılımına 

etki eden gürültü bariyerleri ve alakalı gereçler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 3-2: Normalize 

demiryolu gürültü spektrumu ve doğrudan alan uygulamaları için tek 

sayı dereceleri 

TS EN ISO 1680  

Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün 

ölçümü için deney kodu 

TS EN ISO 11205  

Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses 

basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer 
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belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik 

yöntemi 

TS EN ISO 17624  

Akustik - Ofislerde ve çalışma odalarında akustik perdelerle gürültü 

kontrolüne ilişkin kılavuz bilgiler (ISO 17624:2004) 

TS EN 16644 (İngilizce Metin)  

Pompalar - Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel 

kullanım sıcak su tesisatları için 200 W’ı aşmayan anma güç 

girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı 

kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim 

akustiği) 

TS EN 60704-2-1 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar 

TS EN 60704-2-14:2013/A11 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan 

akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-

14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin 

dondurucular için özel kurallar 

TS ISO 6396 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS ISO 6396/Cor 1 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS EN 14366  

Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda 

ölçülmesi 

TS EN 16272-1  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında ses yutma 

TS EN 16272-2  
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Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında hava ile yayılan ses 

yalıtımı 

TS EN 352-5/A1  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları 

TS EN ISO 4871  

Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı 

ve doğrulanması 

TS EN 16272-3-1  

Demiryolu uygulamaları – Demiryolu hattı – Hava ile yayılan ses 

üzerinde etkili olan gürültü bariyerleri ve ilgili donanımlar – Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize 

edilmiş demiryolu gürültü spektrumu ve düzgün dağılımlı ses alanı 

uygulamaları için tek sayı dereceleri 

TS EN 14462 (İngilizce Metin)  

Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey 

işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 

3" 

TS EN ISO 23771 (İngilizce Metin)  

Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin 

azaltılaması için kılavuz 

TS EN 60704-2-5/A1 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı 

tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar 

TS EN 1793-4 (İngilizce Metin)  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler 

– Sesin kırılım yerindeki değerler 

TS EN 60704-1  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile 

yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 1: Genel 

gerekler 
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TS EN 61400-11 (Renkli)  

Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri 

TS EN ISO 2151  

Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu 

- Mühendislik yöntemi (Derece 2) 

TS ISO 6393 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

ölçülmesi-Sabit deney şartı 

TS ISO 6394 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

operatör konumunda ölçülmesi-Sabit deney şartları 

TS EN ISO 9902-4:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, 

halat ve ip imal makinaları – Tadil 2 

TS EN ISO 9902-5:2001/A2  

Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve 

örme ön hazırlık makinaları 

TS EN ISO 9902-6:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma 

makinaları 

TS EN ISO 9902-7:2001/A2  

Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre 

makinaları 

TS EN 15461:2008+A1  

Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü 

ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin 

belirlenmesi 

TS EN 15892:2011  

Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki 

gürültünün ölçümü 

TS EN 16272-3-2  

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Havadan ses yayılımına 

etki eden gürültü bariyerleri ve alakalı gereçler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 3-2: Normalize 

demiryolu gürültü spektrumu ve doğrudan alan uygulamaları için tek 

sayı dereceleri 
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TS EN ISO 1680  

Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün 

ölçümü için deney kodu 

TS EN ISO 11205  

Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses 

basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer 

belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik 

yöntemi 

TS EN ISO 17624  

Akustik - Ofislerde ve çalışma odalarında akustik perdelerle gürültü 

kontrolüne ilişkin kılavuz bilgiler (ISO 17624:2004) 

TS EN 16644 (İngilizce Metin)  

Pompalar - Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel 

kullanım sıcak su tesisatları için 200 W’ı aşmayan anma güç 

girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı 

kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim 

akustiği) 

TS EN 60704-2-1 (İngilizce Metin)  

Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi 

için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar 

TS EN 60704-2-14:2013/A11 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan 

akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-

14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin 

dondurucular için özel kurallar 

TS ISO 6396 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS ISO 6396/Cor 1 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün 

operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları 

TS EN 14366  

Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda 

ölçülmesi 

TS EN 16272-1  
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Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında ses yutma 

TS EN 16272-2  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında hava ile yayılan ses 

yalıtımı 

TS EN 352-5/A1  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları 

TS EN ISO 4871  

Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı 

ve doğrulanması 

TS EN 16272-3-1  

Demiryolu uygulamaları – Demiryolu hattı – Hava ile yayılan ses 

üzerinde etkili olan gürültü bariyerleri ve ilgili donanımlar – Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize 

edilmiş demiryolu gürültü spektrumu ve düzgün dağılımlı ses alanı 

uygulamaları için tek sayı dereceleri 

TS EN 14462 (İngilizce Metin)  

Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey 

işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 

3" 

TS EN ISO 23771 (İngilizce Metin)  

Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin 

azaltılaması için kılavuz 

TS EN 60704-2-5/A1 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı 

tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar 

TS EN 1793-4 (İngilizce Metin)  
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Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler 

– Sesin kırılım yerindeki değerler 

TS EN 60704-1  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile 

yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 1: Genel 

gerekler 

TS EN 61400-11 (Renkli)  

Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri 

TS EN ISO 2151  

Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu 

- Mühendislik yöntemi (Derece 2) 

TS ISO 6393 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

ölçülmesi-Sabit deney şartı 

TS ISO 6394 (İngilizce Metin)  

Akustik-İnşaat ve kazı makinalarından yayılan dış gürültünün 

operatör konumunda ölçülmesi-Sabit deney şartları 

TS EN 60704-1  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile 

yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 1: Genel 

gerekler 

TS EN 1793-4 (İngilizce Metin)  

Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler 

– Sesin kırılım yerindeki değerler 

TS EN 60704-2-5/A1 (İngilizce Metin)  

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile 

yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı 

tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar 

TS EN ISO 23771 (İngilizce Metin)  

Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin 

azaltılaması için kılavuz 

TS EN 14462 (İngilizce Metin)  
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Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey 

işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 

3" 

TS EN 16272-3-1  

Demiryolu uygulamaları – Demiryolu hattı – Hava ile yayılan ses 

üzerinde etkili olan gürültü bariyerleri ve ilgili donanımlar – Akustik 

performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 3-1: Normalize 

edilmiş demiryolu gürültü spektrumu ve düzgün dağılımlı ses alanı 

uygulamaları için tek sayı dereceleri 

TS EN ISO 4871  

Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı 

ve doğrulanması 

TS EN 352-5/A1  

İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif 

gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları 

TS EN 16272-2  

Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile 

yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın 

tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Temel özellikler - Düzgün 

yayılan ses alanına sahip laboratuvar ortamında hava ile yayılan ses 

yalıtımı 
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