


GÜRÜLTÜ

• İnsanı rahatsız eden, istenmeyen, zamanla  
işitme kayıplarına neden olan sesler 

• İlerleyen uygarlıklarda  en önemli çevre 
sorunlarından biri 
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SES

• Titreşim enerjisi

• Maddeden oluşan ortamda yayılan dalga

• İşitme duyusunun uyaranı
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İŞİTME
• Ses kaynağı kulağa titreşim veya ses dalgaları     

gönderir
• Bunlar kulak zarını titreştirir
• Bu titreşimler orta kulak kemikçiklerine iletilir
• Kemikçikler yoluyla ses amplifiye edilerek iç   

kulağa
• Buradan da işitme sinirine geçer ve beyine 

gider
• Beyine gelen uyarılar ses olarak algılanır
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KULAĞIN YAPISI

• Dış kulak

• Orta kulak

• İç kulak
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İŞİTME KAYIPLARI

1- İletim tipi işitme kayıpları
dış veya orta kulak bozukluğu

2- Nörosensoriyal tip işitme kayıpları
iç kulak veya işitme merkezi bozukluğu 

3- Mikst tip işitme kayıpları
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SES Frekansı

• Bir saniyedeki titreşim sayısı

• Birimi Hertz → Hz

• Frekans arttıkça ses tizleşir, incelir

• Düşük frekanslı sesler pes (kalın) sesler

• İnsan kulağı → 20 ile 20.000 Hz
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Sesin Şiddeti
• Sesin kulak tarafından duyulan yüksekliği

• Birimi desibel → dB

• İşitebildiğimiz en küçük ses → 0 dB

• Fısıltı sesi → 30 dB

• Konuşma sesi, daktilo → 60 dB

• Bağırma sesi, ağır vasıta → 80-90 dB

• Elektrikli testere, asfalt delme mak. → 100 dB

• Jet motoru, silah sesi → 140 dB
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Çeşitli ses kaynaklarının görünümü
 Tüfek 140
 Şimşek gürültüsü 120
 Rock konseri 110
 Sinema 90
 Yoğun trafik 80 

Akustik travma 120 dB üzerindeki şiddetli sese 
bağlı oluşur.
90 dB üzerindeki şiddette sese maruziyet

gürültüye bağlı işitme kaybı meydana getirir. 

10



• Ses yoğunluğundaki her 5 dB artış, ses
şiddetinde 2 kat artışa neden olur

• Önerilen limitler( 5db kuralı)
90dBA 8 saat

95dBA 4 saat

100dBA 2 saat

105dBA 1 saat

110dBA 30 dakika

115dBA 15 dakika 
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Mesleki İşitme kayıpları

• Akustik travma ve

• Bazı kimyasallarla ortaya çıkabilir ancak

• GÜRÜLTÜ, EN SIK NEDEN !!!
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MESLEKSEL İŞİTME KAYIPLARI

• 1- Geçici işitme kayıpları
• gürültü sonrasında 

ortaya çıkan, dinlenince 
düzelen

2- Sürekli işitme kayıpları
• gürültü birikimiyle ortaya 

çıkan, düzelmeyen

14



Mesleki İşitme Kaybı Özellikleri

 Şiddeti 90 dB(A)' nın üzerindeki seslerde oluşurlar.

 Çok özel işler (Tek taraflı kulaklık kullanan, 
rezervasyon veya santral çalışanları gibi) dışında, 
işitme kaybı genellikle çift taraflıdır. Yani her iki 
kulakta da aynı düzeydedir.

 İlk işitme kaybı, kulağımızın 4000 Hz' lik frekansı 
işiten bölgesinde oluşur. Daha sonra konuşma 
frekanslarını etkilemeye başlar.

Oluşan işitme kaybı sinirsel tipte bir kayıp 
olduğundan, kesinlikle iyileşemez. Bu nedenle 
gürültüden korunma son derecede önemlidir.
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Gürültünün işitme kaybı dışındaki 
etkileri

• Fizyolojik etkiler  İşitme duyusu kaybı, acı hissi, sinir 

ve dolaşım sistemine etkiler, hormonal dengenin bozulması

• Sesli haberleşmeyi engelleme

• Psikolojik etkiler
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Gürültünün işitme kaybı etkisi

• Geçici eşik kayması

• Uzamış geçici eşik kayması

• Kalıcı eşik kayması
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Gürültünün işitme kaybı etkisi

Geçici eşik kayması 

(İlerlemesi veya düzelmesi sesin spektrumu, ses 
basınç düzeyi, maruz kalınan süre ve 
gürültünün tipiyle ilişkilidir) 

Eşik kayması oluşturmayan en düşük ses basınç
düzeyi gürültünün frekansına bağımlıdır. Bu
değer;

250 ve 500 Hz'ler için 75 dB,

1000, 2000 ve 4000 Hz'ler için 70dB'dir
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 80-90 dB arasındaki gürültü düzeylerine 8

saatten fazla maruziyet sonucunda oluşan GEK'in, 
maruziyet süresi ile arttığı gösterilmektedir

 90 dB gürültüye 100 dakika maruz kalan

bir kişide meydana gelen etkinin ortadan kalkması
için yaklaşık olarak 1000 dakikaya gereksinim 
vardır. 

 En az çalışma süresi olan 8 saatlik sürekli bir 
etkilenmeyle meydana gelen eşik değişmesinin de 
yaklaşık olarak 80 saatte ortadan kalkması 
beklenir.
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• Uzamış geçici eşik kayması

16 saatin üzerinde süren eşik kaymasıdır

• Kalıcı eşik kayması

Akut form, akustik travma ile karakterizedir
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Gürültünün kronik etkileri
• I.Dönem: İlk 1 ay, kulak 

çınlaması, kulakta dolgunluk, baş 
ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi

• II.Dönem: 1-2 ay ile birkaç yıl 
arasında, aralıklı çınlamalar, 
4000 hHz de hafif işitme kaybı

• III.Dönem: Önceki dönemin 
aylarca uzamasıyla, 4000 hHz de 
80-85 dB işitme kaybı

• IV.Dönem: 2-15 yıl içinde, işitme 
4000 hHz den komşu 
frekanslarada kayar. 80 dB
dolayında işitme kaybı ve 
çınlama vardır 
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Gürültüden korunma yöntemleri 

• a) Gürültüyü kaynakta azaltmak

• b) Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda

azaltmak

• c) Gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide

engellemek
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İşitmeyi Koruma Programları

• Gürültü düzeyinin belirlenmesi

• Mühendislik kontrolleri

• Yönetimsel kontroller

• Kişisel işitme koruyucuları

• Seri odyogramlar
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Gürültüyü kaynakta azaltmak

Endüstriyel gürültü sorununa en etkili çözüm   
yoludur. Bu amaçla;

• Gürültü çıkaran işlemi daha az gürültülü 
işlemle    değiştirmek,

• Daha az gürültü çıkaran makinalar kullanmak,

• Gürültü çıkaran makinaların işleyişini yeniden 
düzenlemek gibi tedbirlere başvurulur.
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Gürültüyü Kaynakla Alıcı Arasındaki Yolda 
Azaltmak

Gürültü kaynağı ve ona maruz kalan kişi arasındaki 
uzaklığı (ses şiddeti havada, aradaki uzaklığın 
karesiyle ters orantılı olarak azalır) artırmak,

 Sesin havada yayılmasını önlemek için ses emici 
engeller kullanmak,

 Sesin duvar, tavan ve taban gibi geçebileceği ve 
yansıyabileceği yerleri ses emici malzeme ile 
kaplamak veya böyle malzemelerden yapmak,

Gürültü kaynağını ses emici malzeme ile kapatmak 
veya ayırmak
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Gürültüyü, Gürültüye Maruz Kalan Kişide 
Engellemek

• Gürültüye maruz kalan kişiyi ayırmak, 

• Gürültüye maruziyet süresini azaltmak veya

gürültülü yerlerde rotasyonla çalışmak,

• İş programını değiştirmek,

• Kişisel koruyucu kullanmak
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Kulak Koruyucuları

• 100–110 dB arasında → kulaklıklar daha etkindir. 

• Gürültü düzeyi 80–100 dB arası ve gürültü 
spektrumu düzgün ise veya düşük frekanslar 
yoğun → kulak tıkaçları tercih edilir.

• Ortamda 120–125 dB arası gürültü var → kulaklık 
ve tıkaçların birlikte kullanılması gerekir

• Gürültü düzeyi 125 dB’in de üzerinde → hava yolu 
ile birlikte kemik yolunu da koruyan başlıklar
tercih edilir
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Kronik Mesleki İşitme Kaybının  
Bulguları Herzaman sensörinöral

 Hemen daima bilateral ve 
simetrik

 Derin işitme kaybı yaratmaz

 Gürültü maruziyeti sonlanınca 
ilerlemez

 Kaybın derecesi, eşik düzey 
arttıkça, azalır

 En şiddetli kayıp 4 kHz
düzeyinde olur

(3-6 kHz’deki kayıplar, 500 Hz-
2kHz’den fazladır)

 Maksimum kayıp 10-15 yıl 
maruziyet sonrasında oluşur

 Devamlı gürültü, aralıklı 
gürültüden daha hasar vericidir. 28
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Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları ve Presbiakuzi
Arasındaki Farklar

•Presbiakuzide yüksek frekanslardaki işitme kaybı alçak frekanslara
göre daha fazladır. Gürültüye bağlı işitme kaybında genellikle
4kHz’de işitme kaybı vardır, diğer yüksek frekanslarda ise daha iyi
işitme elde edilir. Gürültüye bağlı işitme kaybında erken dönemde
8kHz’de daha iyi işitme elde edilir.

•Presbiakuzide progresif işitme kaybı görülür. Gürültüye bağlı
işitme kaybında ise gürültü ortadan kalktığında işitme kaybı
artmaz.
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• Gürültü sonucunda oluşan 
koklear hasarlar

1.Tüylü hücreler ve destek 
hücrelerin baziller
membrandan ayrılması

2.Baziller membran yırtılmaları
3.Stria vascularis damarlarının 

distorsiyonu ile kanlanmanın 
azalması

4.Dış tüylü hücrelerin 
dejenerasyonu

5. İç tüylü hücrelerin 
dejenerasyonu

6. Koklear sinir liflerinin 
dejenerasyonu 

32



İşitme kaybının 4 kHz’den yoğunlaşma nedeni 
olarak çoğunlukla iki teori ileri sürülmektedir. 
Bunlar;

• Ani gürültünün neden olduğu ses dalgaları, 
kokleanın bu bölgesinde mekanik bir travmaya 
neden olmakta ve güçler burada 
yoğunlaşmaktadır (Mekanik etki).

• Koklear arter ve koklear ramus arterin bu 
bölgede birleşmesi nedeni ile bu bölge yeteri 
kadar beslenememektedir.
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Etkileşimler

 Presbiakuzi

Ototoksik ilaçlar
Aminoglikozidler

Sisplatin

Lasix

Aspirin, vb.  

 Kimyasallar

Toluene

Karbonmonoksit

Karbondisülfid

Vibrasyon
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KBB Uzmanlarının Rolü

• Kişinin geniş öyküsü ve fizik muayenesi

• Odyogramlar

• Tanısal sonuç
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GÜRÜLTÜ – İŞİTME KAYBI

• Ses çok şiddetli olduğu  zaman iç kulaktaki   alıcı 
hücreleri öldürmeye başlar

• Yüksek sese maruz kalma süresi uzadıkça daha fazla 
hücre harap olur

• Alıcı hücre sayısı azaldıkça da işitme azalır

• Ölü alıcı hücreleri canlandırmak mümkün değildir 
ve hasar kalıcıdır
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GÜRÜLTÜ – İŞİTME KAYBI

• Şiddet ↑ → işitme kaybı riski ↑

• Süre ↑ → işitme kaybı riski ↑

• Ses kaynağı yakın → işitme kaybı riski ↑
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GÜRÜLTÜ – İŞİTME KAYBI

• İnsanların gürültüye duyarlılıkları farklıdır

• Genel olarak sesinizi duyurmak için bağırmak 
zorunda kaldığınız gürültülü ortam, kulağınızı 
ağrıtan sesler, kulağınızı çınlatan gürültü veya 
maruz kaldıktan sonra sağırlık yaşattıran sesler 
işitmeye zarar verebilir
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GÜRÜLTÜ – İŞİTME KAYBI

• Devamlı 85 dB ↑ gürültü → işitme kaybı

• Korunmamış kulaklar için;
– gürültüde her 5 dB artış 

– izin verilen süre → yarısı kadar ↓

• İzin verilen en yüksek gürültü seviyesi 
korunmuş kulak için; 
– 115 dB

– Günde 15 dakika

– 140 dB üzerindeki gürültü kabul edilemez
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• ABD’nde;

– 90 dB – 8 saat

– 95 dB – 4 saat

– 100 dB – 2 saat

– 105 dB – 1 saat

– 130 dB – 2 dakika

– 140 dB ve – çalışma izni verilmez

– 85 dB’i geçen gürültüde korunma zorunlu 
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• Kişisel işitme korumaları, 85 dB’den yüksek
gürültüde mutlaka kullanılmalıdır

• İlk şikayet geçmeyen çınlama olabilir

• Hasar öncelikle 4000 Hz frekansta

• Yıllık işitme testleri 10 dB’den fazla işitme kaybını
gösterirse çalışan bilgilendirilmeli

• İşitmede daha fazla kayıp ve/veya kulak hastalığı
ihtimali KBB uzmanı muayenesini gerektirir.
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KORUNMA YÖNTEMLERİ

• Teknik Koruyucu Önlemler

– Kaynakta ve çevrede alınabilecek teknik koruyucu 
önlemler

• Gürültünün ölçülmesi

• Makine başı izolasyon önlemleri

• Çevre izolasyon önlemleri

– Kişisel Koruyucu önlemler

• Kulak tıkaçları

• Kulaklıklar

• İhtiyaç halinde işveren ücretsiz temin etmek zorundadır

45



• Kulak Tıkaçları:
10-20 dB
Hafif, kullanımı kolay
Ucuz
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• Kulaklıklar:

– 20-40 dB

– Daha ağır, baş hareketlerini kısıtlar

– Pahalı
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ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete:28 Temmuz 2013 – 28.721

1)  Maruziyet sınır değerleri : 8h = 87 dB

2)  En yüksek maruziyet etkin değerleri : 8h = 85 dB

3)  En düşük maruziyet etkin değerleri : 8h = 80 dB

• Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların  
maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel 
kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate 
alınır.

• Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının 
etkisi dikkate alınmaz.
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Günlük gürültü maruziyetinin günden güne 
belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak 
tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri 
ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında 
günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık 
gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü 
maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet sınır 
değerini aşmayacaktır.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete:28 Temmuz 2013 – 28.721



• Yükümlülük süreleri: 6 Ay 

• Gürültü zararlarının meslek hastalığı 
sayılabilmesi için gürültülü işte en az 2 yıl, 
gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB üstünde 
olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması 
gereklidir. 



• Tıbbi Koruyucu Önlemler
– İşe giriş muayeneleri

• Tam odyometrik muayene – sağlık dosyasına
• Öncesinde işitme kaybı olan işçiler avantajlı

– Periyodik muayeneler
• Tarama odyometrisi

– Yüksek frekans – 2000 – 4000 – 8000 Hz
– Sessizce odada yapılabilir
– Kısa sürede gerçekleştirilir

• Tam odyolojik muayene
– Tüm frekanslar
– Mutlak sessiz kabin
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TEŞEKKÜRLER


