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 Özet 
Gürültü, istenmeyen ses kirliliği olarak ifade edilmektedir. İnsanlar, çok sayıda çalışma 
ortamında farklı düzeylerde gürültü kirliliğine maruz kalmaktadırlar.  Bu çalışmanın amacı, 
Kapalı Eğlence Merkezlerinde çalışan insanların maruz kaldığı gürültü yoğunluğunun 
seviyelerini belirlemek, bu yoğunluğun insan sağlığı üzerine etkilerini ortaya çıkarmak ve 
çözüm önerileri geliştirmektir. Bu çalışma, Tarsus ilçesinde bulunan 5 farklı kapalı düğün 
salonunda, Svantek 948 tipi gürültü ölçüm dozimetresi ile tekrarlı aralıklarla ve farklı 
noktalardaki ölçümlerle gerçekleştirilmiştir. Kapalı düğün salonlarında çalışanların gürültüye 
olan duyarlılıklarını analiz etmek amacıyla bir başka teknik olarak kapsayıcı bir anket 
çalışması uygulanmıştır. Ayrıca, gürültü maruziyetinin çalışanlar üzerindeki etkilerini ortaya 
çıkartmak amacıyla söz konusu eğlence merkezlerinde farklı mesleklerdeki 15 çalışana 
odyometri işitme testi yapılarak sonuçları uzman doktor muayenesi ile birlikte 
raporlandırılmıştır. Garson olarak 2 yıldan daha az sürede çalışanların çoğunda her iki dky 
ve zarlar doğal, odyometre olağan olarak gözlemlenmiştir. 2 yıldan fazla çalışan garsonların 
bazılarında hafif derecede işitme kaybı izlenmiştir. Müzisyen olarak çalışmış olanların 
hepsinde işitme kaybı olduğu saptanmıştır. Kapalı eğlence merkezlerinde elde edilen 
gürültü seviyesinin 87dB'in üzerine çıkabildiği belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan anket 
sonuçlarına göre çalışanların, meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olduğu 
gözükmektedir. Fakat buna rağmen %80 gibi bir orana sahip kısmın, gürültü yönetmeliğini 
okumadığını, çalışanların tamamının ise çalışma esnasında hiçbir zaman kulak koruyucusu 
kullanmadığı tespit edilmiştir. Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair 
yönetmeliğin 5. maddesine göre ses seviyesinin insan sağlığına zararlı olan 87dB maruziyet 
sınır değerinin üzerine çıkabildiği, kapalı eğlence merkezlerinde uzun süre çalışan garson 
ve müzisyenlerde işitme kayıplarına yol açabildiği ve müzisyenlerin garsonlara göre 
gürültüden daha çok etkilendiği kanaatine varılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Gürültü, maruziyet düzeyi, odiometri işitme testi, kapalı eğlence 
merkezi, garson, müzisyen, anket. 
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The Analysis of The Effects of The Noise That People Working in 
Indoor Entertainment Centers are Exposed to on Their Health 
 

 

 Abstract 
Noise is expressed as unwanted noise pollution. People are exposed to noise pollution at 
different levels in many working environments. The aim of this study is to determine the 
levels of noise intensity that people working in Indoor Entertainment Centers are exposed 
to, to bring out the effects of this density on human health and to develop solution offers.  
This study was carried out in 5 different indoor wedding halls located in Tarsus province, 
with repeated intervals, and through different measurements with Svantek 948 type noise 
measurement dosimeter. As another technically,  inclusive survey study was carried out in 
order to analyze the susceptibility of workers in indoor wedding halls to noise. In addition, in 
order to reveal the effects of noise exposure on the employees, 15 auditors working in 
different professions in the entertainment centers have been applied the audiometer hearing 
test and the results have been reported together with the specialist doctor's office.  In less 
than 2 years, the majority of employees as waiter, both dky and dice are natural, 
audiometers are observed as usual. Some of the waiters who had worked more than 2 
years had mild hearing loss. All of those who worked as musicians were found to have 
hearing loss. It has been determined that the noise level obtained in closed entertainment 
centers can exceed 87 dB.  Furthermore, according to the results of the survey conducted, 
it seems that employees have knowledge about occupational diseases. However, it has 
been determined that the portion with a rate of 80% has not read noise regulation and that 
all employees never use ear protectors during operation. According to Article 5 of the 
Regulation on Protection of Employees from Noise Risks, it was concluded that sound 
levels could exceed the 87 dB exposure limit, which is harmful to human health, and it has 
been concluded that long-time waiters and musicians in closed entertainment centers can 
lead be prone to hearing loss and musicians are more influenced by the noise than the 
waiters.  
 
Keywords: Noise, level of exposure, audiometry hearing test, indoor entertainment center, 
waiter, musician, survey. 
 
Note: This study was supported by Research Fund of Mersin University in Turkey with 
Project Number: BAP: 2016- 1- TP2- 1402. 
 

1. GİRİŞ 
Gürültü, çevremizde yaygın olarak istenmeyen ses veya ses kirliliği anlamında kullanılır. Gürültü belli 
yüksekliği aşan ses olarak da ifade edilebilir. Gürültü insanlık tarihinde çok eski zamanlara 
dayanmaktadır. İnsanoğlunun ilk zamanlarından günümüze kadar ses ve gürültü yoğunluğu; teknolojinin 
gelişmesi, nüfusun artması, kentleşmeyle birlikte çeşitlenip çok yüksek düzeylere ulaşması, insanları 
olumsuz yönde etkilemiş ve etkilemektedir.  

Sübjektif bir kavram olan gürültü, onu oluşturan fiziksel bir kavram olan ses ile ölçülebilir. Sesler ise 
titreşim yapan parçacıklardan oluşan hava basıncındaki değişikliklerin değişme miktarı olan ses basıncı ile 
ölçülmektedir. Titreşime sebep olan bir kaynağın, havada oluşturduğu basınç ve bu basınç sonucu oluşan 
dalgalanmalar, canlının duyma organına ileten bir durum olan ses, bireyin o anki durumuna ve 
psikolojisine göre bazen rahatlatıcı duygular hissettirebilirken, duruma göre yine aynı bireye rahatsız edici 
bir duyguda oluşturabilir. 
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Günümüzde gürültü yaşam, çalışma, eğlence ve benzeri kapalı mekânlar da, ulaşım, endüstri, inşaat, 
yerleşim ve ticaret alanlarında yapı dışlarında ki çevrelerimizde oluşabilmektedir. Bu kaynaklardan oluşan 
gürültünün insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Gürültüden etkilenme gürültünün sıklığı, frekansı, 
oluşum zamanı, şiddeti ve süresi gibi fiziksek faktörlerin yanı sıra, kişinin o andaki psikolojik durumuna 
bağlı farklılık gösterebilir. 

Genel olarak gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri iki temel başlık altında incelenmektedir. 
Birincisi Psikolojik etkidir. Bu etki; yorgunluk, halsizlik, sinirsel bozukluk, korku, tedirginlik, zihinsel 
düşüncelerde yavaşlama, uyku bozukluğu gibi durumlara neden olur. Gürültülü ortamda konuşma, yani 
iletişim zor olacağından ve hatta kesileceğinden, bu durumda iş kazalarına neden olup ve verime olumsuz 
etki edecektir. İkincil etki olarak da Fizyolojik Etkilerini inceleyecek olursak; duyu organında oluşturduğu 
etki ile başlayabiliriz. Örneğin duyma kaybı yaşanması, duyu organında ağrı, karın ağrısı, bulantı, göz 
bebeklerinde büyüme, kan basıncında anormal seviyelerde artış gibi etkilerini örnek verebiliriz [1]. 

Gürültüye maruz kalan çalışanları, gürültünün istenmeyen sonuçlarında korumak için; öncelikle insanların 
bu durumdan ne kadar etkilendiklerinin belirlenmesi, gürültü eşik değerlerlerinin tespit edilmesi ve 
bunlara bağlı olarak da işyerindeki gürültü düzeyleri ve frekans dağılımları ölçülüp bir değerlendirme 
yapılması gerekmektedir. 

Gürültü hakkında ve gürültüden etkilen insanların sağlıklarına etkileri ve bu etkilerin önlenmesiyle alakalı 
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan önemli olanlardan bazıları şunlardır. Amerikan 
Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü (NIOSH-USA) (1998), eğer bir kişi 80 dB’den daha fazla gürültü 
seviyesine maruz kalırsa, bazı işitme kaybı sorunlarını yaşacağını bildirmiştir [2]. AKAN (2002), ‘Van 
Hava Alanında Oluşan Gürültü Kirliliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi’ adlı çalışmasında çalışanlardan 
kan örneği alınmış, kulak testine sokulmuş ve kan basınçları ölçülmüştür. 26 çalışan üzerinde yapılan bu 
testler sonucunda, apronda çalışanların terminalde çalışanlarına göre gürültüden daha çok etkilendiği 
tespit ederek, çalışma süreleri ve zamanlarına dikkat çekmiştir [3]. STANSFELD ve MATHESON (2003), 
Mesleki ve çevresel gürültüye maruz kalma üzerine yapılan çalışmaların, gürültü ve kardiyovasküler 
hastalık arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu gösterirken, hipertansiyonla ilişkili olacağını göstermiştir. 
Ayrıca, taşıma gürültüsüne maruz kalmanın uyku üzerinde olumsuz sonuçları, ufak ve trafik gürültüsünün 
psikolojik belirtilere neden olduğu,  çocuklarda uçak gürültüsüne maruz kalmanın okuma, anlama ve uzun 
süreli hafıza bozukluğun neden olduğunu, gürültüye uyumun olası sağlık sonuçlarını incelemek için daha 
ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç duyulacağını bildirmişlerdir [4]. GOINES ve HAGLER ( 2007), Çevresel 
gürültü kirliliğinin, bir tür hava kirliliği gibi, sağlık ve esenlik için bir tehdit olduğunu bildirmişlerdir. 
Kentleşme, nüfus yoğunluğu ve hareketli gürültü kaynaklarının artmasından dolayı, daha şiddetli bir 
şekilde artmaya devam edeceğini vurgulamışlardır. Gürültü kirliliğinin potansiyel sağlık etkilerinin 
yaygın, kalıcı, tıbben ve sosyal açıdan önemli olduğunu söylemişlerdir. Gürültünün, sağlığa zarar veren ve 
konut, sosyal, çalışma ve öğrenme ortamlarını, maddi (ekonomik) ve maddi olmayan (refah) kayıplarla 
bozan doğrudan ve kümülatif olumsuz etkiler üreteceğini, bu etkilerin uyku, konsantrasyon, iletişime 
müdahale edeceğini bildirmişlerdir [5]. SCENIHR (2008), Bir kişinin 85 dB’in üzerinde 8 saat gürültüye 
maruz kaldığında, bilimsel komite tarafından yayınlanan kılavuza göre işitme kaybı yaşayacağı 
belirtmiştir [6]. JANSEN EJ, HELLEMAN HW, DRESCHLER WA, DE LAAT JA (2009), Sık sık 
yüksek sesli müziğe maruz kalmanın kulak çınlaması ve hiperakuzi ye neden olduğunu bildirmişlerdir [7]. 
BEACH (2013), Boş vakitlerini rock müzik konserleri ve gece kulüplerinde geçiren kişilerin, maruz 
kaldığı gürültünün sağlıklarına etkisini incelemiştir [8]. BÖLÜKBAŞI (2012), ‘Eğlence Yerlerinin 
Gürültü Haritalarının Çıkarılması: İstanbul Boğazı Kuruçeşme Mevkii’ adlı çalışmada yazar belirlediği 
alanda gürültünün etki alanını ve etkilenen kişi sayısını belirlemek için ölçümler yapmıştır. Ayrıca gürültü 
haritası çizmek, gürültüyü kontrol altına almada çok önemli bir fayda sağlayacağını düşünmüştür. 
Araştırmalarında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bu çevrede 13.06.2008 tarihinde yaptığı ölçümleri de 
incelemiştir. Bölge için minimum ve maksimum değerler belirleyerek, 4 farklı değerlendirme grubu 
oluşturup araştırmasını tamamlamıştır [9]. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEMLER  

Bu çalışma Tarsus Kenti sınırları içerisinde bulunan 5 farklı düğün salonunda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın ana materyalini, bu ilçenin sınırları içindeki düğün salonlarının oluşturduğu gürültü ile düğün 
salonlarının ve benzeri kapalı eğlence merkezlerinin çalışanlarının, misafirlerinin ve yöneticilerinin 
kaldıkları gürültü maruziyetleri oluşturur. Bu araştırma açık mekânlı tip düğün salonlarında değil, kapalı 
mekânlı tip düğün salonlarında yapılmıştır. 

Belirlen düğün salonları ve belirlenen noktalardan ölçüm yapmak için Svantek tip1 model 948 adlı gürültü 
ölçüm cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz gürültü ölçümü yanında frekans analizi içinde gerekli donanıma 
sahiptir. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygundur.  

 
Şekil 1: Svantek 928 tipi ses gürültü ölçüm cihazı 

Düğün salonlarının fiziki yapısı ve hoparlörlerin yerine göre ölçüm yapılacak gürültü dozimetresi 
yerleştirilmiştir. Aynı zaman da düğün salonlarında daha önce yapılan Çevre ve Orman Bakanlığınca 
zorunlu gürültü ölçümleri de incelenmiştir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının yayınladığı Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) de referans kabul edilmiş sınır 
değerler göz önünde bulundurulmuştur [10]. 

 
Şekil 2: Standart bir düğün salonu düzeni ve ölçüm yapılan noktalar 
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Kaynak ve yönetmeliklere göre, bu ölçümler için 5–15 dakika zaman aralığının uygun olunduğunu 
belirtilmiştir [11]. Bu çalışmada, bu zaman aralığı dikkate alınarak, ölçümler 12 dakika olarak 
belirlenmiştir. Bu ölçümlerin her biri farklı noktalardan yapılmıştır. Ölçüm yapılan noktalar seçilirken, ses 
kaynağına yakın noktalardan olup ses kaynağı ile ölçüm cihazı ile arasında herhangi bir engel olmamasına 
özen gösterilmiştir. Mekân içerisinde sesin yansıma yüzeylerinden de yansıyacağı da (özellikle duvar) 
dikkat edilerek ölçüm noktaları seçilmiştir. Özellikle en yüksek gürültü noktalarında ölçümler yapılmıştır. 
Standart bir düğün salonun yapısı ve ölçüm noktaları Şekil 2'de verilmiştir.  

Araştırmanın metodu; 5 farklı düğün salonunda gürültünün yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak, 5 
farklı noktalardan toplam 25 tekrarlı ölçüm yapılmıştır. Ölçümlerin zaman ve saatleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Bu farklı ölçümler düğün salonunda hoparlöre yakın noktalarda, misafirlerin oturma düzenine 
göre, yoğun olduğu bölgelerden seçilmiştir. Ölçüm cihazı ile kesinlikle yerden ölçüm yapılmamıştır. En az 
1 metre yükseklikte ölçümler yapılmış olup, referans olarak kulak hizası baz alınmıştır. Düğün 
salonlarındaki pencere, kapı ya da hava alınan alanlardan en az 0,7 metre uzaklığa yerleştirilmiştir. 

Tablo 1. Tarsus Q düğün salonu için ölçümlerin zaman ve saatleri 
TARSUS Q DÜĞÜN SALONU 

Ölçüm Tarihi Ölçüm Saati 
22/10/2016 19:55 
23/10/2016 15:32 
30/10/2016 16:01 
20/11/2016 19:31 
26/11/2016 20:25 

 
Yapılan çalışmamızda şekilde görüldüğü gibi öncellikle gürültünün zararlı olabileceği bölgeler seçilmiştir. 
Daha sonra, sağlıklı veriler için 5 tekrarlı ölçüm yapılmıştır. Sonra ki aşamada ise çalışanlara işitme testi 
yapılmış ve elde edilen tüm bulgular birbiri ile karşılaştırılmıştır, çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 
Ayrıca çalışanlara anket de uygulanmıştır. Çalışanlar tarafından doldurulan anket formatı Tablo 2’de 
belirtilmiştir. Ankette elde edilen sonuçlar Bulgular ve Tartışma bölümünde detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. 
 

Tablo 2. Düğün salonu çalışanlarına uygulanan örnek anket formu 
Aşağıda verilen sorulara kutulara (X) işareti ile evet-hayır olarak işaretleyiniz. Lütfen tüm sorulara 
cevap veriniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz.  
Teşekkür ederiz. 

Evet 

H
ayır 

1-Meslek Hastalığı hakkında bilginiz var mı? 
2- Gürültü yönetmeliğini okudunuz mu? 
3-Düğün salonlarındaki gürültüyü engellemenin yolu hakkında bir fikriniz var mı? 
4-Gürültüden rahatsız olduğunu hissettiğiniz zamanlarda, dinlenmek için fırsat bulabiliyor musunuz? 

5-Kişisel Koruyucu Donanımlardan (KKD) olan Kulak Koruyucularını (Kulak Tıkaçları) çalışma 
esnasında hiç kullandınız mı? 
6-Düğün esnasında kulak ağrısı, kulak intihabı, baş ağrısı, stres gibi rahatsızlıklardan dolayı hastaneye 
gittiniz mi? 
7-İşitme kaybının nasıl yaşandığı konusunda bilginiz var mı? 
8-Düğün sırasındaki gürültüden şikayetiniz olduğu zamanlarda, şikayetinizi ilgili yöneticilere ilettiniz 
mi? 
9-Gürültüden korunma yolları hakkında bilginiz var mı? 
10-Yasal haklarınızı biliyor musunuz? 
Eklemek İstedikleriniz: 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında 15 çalışana kulak testi yapılmış ve bu 15 çalışana test esnasında anket yapılmıştır. 
Uygulanan anket taranarak tezin ek kısmına eklenmiştir. Çalışanlara yapılan bu anket sonucunda aşağıdaki 
verilere ulaşılmıştır: 

Uygulanan bu anket sonucuna göre çalışanların meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olduğu 
gözükmektedir. Fakat buna rağmen %80 gibi bir orana sahip kısmın gürültü yönetmeliğini okumadığını, 
çalışanların tamamının ise çalışma esnasında hiçbir zaman kulak koruyucusu kullanmadığı gözükmüştür. 
Yine % 80 gibi bir orana sahip kısmın, yasal haklarını bilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ankette en 
homojen cevap verilen sorunun dokuzuncu soru olduğu görülmüştür. Bu soruya çalışanların yaklaşık 
%50’si gürültüden korunma yollarını bildiği, diğer yarısı bilmediğini belirtmiştir. Altıncı soruda ise 
çalışanların yaklaşık tamamı düğün sırasında kulak ağrısı, kulak intihabı, baş ağrısı, stres gibi 
rahatsızlıklardan hastaneye gitmediğini belirtmiştir.  Bunun sebebi ise çalışanların hemen hemen hepsinin 
kısmi zamanlı çalışıyor ve yerine geçecek başka bir personel olmamasından kaynaklanıyor. Sekizinci 
soruya çalışanların yaklaşık %73 hayır cevabı verdiği gözüküyor. Evet cevabını veren diğer kısmında 
şikayetlerinin karşılığını bulmadıklarını ayrıca belirtmişlerdir. Üçüncü soruya evet diyen %66’lık kısmın 
fikirlerine de sonuç kısmında yer verilmiştir. Dördüncü soruya %80 gibi kısım evet diyerek, çalışma 
şartlarından şikâyetçi olmadığını göstermiştir. Yedinci soruya ise çalışanların % 60’ı hayır diyerek, işitme 
kaybının nasıl yaşandığını bilmediği söyleyerek ikinci, üçüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu sorulardaki 
hayır işaretleyenlerin cevabını desteklemiştirler. Ayrıca bazı düğün salonlarında yapılan gürültü 
ölçümlerinde elde edilen minimum, maksimum ve etkin değerler Tablo 3’de gösterilmiştir.  

 Tablo 3. Q ve Z düğün salonlarında yapılan ölçümlerin minimum, maksimum ve etkin ölçüm değerleri 
 
Ölçüm Yapılan Düğüm Salonu 

Ölçülen En Düşük 
Maruziyet Değeri 

Ölçülen En Yüksek 
Maruziyet Değeri 

Etkin Maruziyet Değeri 

1.Ölçüm 41,9 dB 92,3 dB 91,9 dB 
2.Ölçüm 42,5 dB 91,6 dB 91,2 dB 
3.Ölçüm 36,2 dB 83,7 dB 82,8 dB 
4.Ölçüm 43,4 dB 89,7 dB 88,1 dB 

 
 
Q Düğün Salonu 

5.Ölçüm 41,2 dB 90 dB 89,4 dB 
1.Ölçüm 40,4 dB 90,6 dB 90,5 dB 
2.Ölçüm 40,8 dB 93 dB 89,7 dB 
3.Ölçüm 36,3 dB 89,9 dB 88,5 dB 
4.Ölçüm 36,3 dB 89,3 dB 88,1 dB 

 
 
Z Düğün Salonu 

5.Ölçüm 36,7 dB 85,5 dB 85,2 dB 
 

Tablo 4. Z Düğün Salonu, muayene yapılan çalışanların bilgileri ve epikriz raporu 
Çalışan Mesleği Çalışma süresi Doktor Tanısı Bulgusu 

B Müzisyen Tam Zamanlı 
(10 Yıl) 

H91.9 - İşitme 
kaybı, 
tanımlanmamış 

Sağ: 53/47 dB sol:55/47 dB dış kulak yolları ve kulak 
zarları bilateral olağan, odiometride her iki kulakta 
tüm frekanslarda sensöriel işitme kaybı izlendi. 
Biteral dış kulak yolu ve timpan zarlar olağan izlendi. 

L Garson Kısmi Zamanlı 
(2 Ay) 

Özel muayeneler 
diğer, tanımlanmış. 

Normal muayene bulguları mevcut 

N Garson Kısmi Zamanlı 
(2 Ay) 

Özel muayeneler 
diğer, tanımlanmış. 

Normal muayene bulguları mevcut 
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Tablo 4 ve 5'de  ise bazı düğün salonlarında çalışanların tek tek nerede görev yaptıkları, mesleği, düğün 
salonlarında ki toplam çalışma süresi, doktor tanısı ve doktor bulgusu verilmiştir. 

 
Tablo 5. X Düğün Salonu, muayene yapılan çalışanların bilgileri ve epikriz raporu 

Çalışan Mesleği Çalışma süresi Doktor Tanısı Bulgusu 

F Müzisyen Kısmi Zamanlı 
(8 Yıl) 

İşitme kaybı, 
tanımlanmamış. 

Her iki kulakta pes frekanslarda iletim tipi işitme 
kaybı izlendi. Biteral dış kulak yolu ve kulak 
zarı olağan izlendi.  

H Garson Kısmi Zamanlı 
(5 Yıl) 

Özel muayeneler diğer, 
tanımlanmış. 

Her iki dış kulak yolu ve kulak zarı olağan. 
Odio:15/7, 13/7 

 
I 

 
Garson 

Kısmi Zamanlı 
(4 Ay) 

Özel muayeneler diğer, 
tanımlanmış. 

Her iki dky ve zarlar doğal 

 
İşitme testi sonucu elde edilen veriler ve doktor muayenesi sonucunda elde edilen bulgu ve doktor tanıları; 
çalışanın mesleği, çalışma süresi ve yaşı ile bağlantı olarak değiştiği görülmektedir. Özellikle tam zamanlı 
olarak bu işi yapanların hepsinde, işitme kaybı yaşadığı gözlenmiştir. 

 
4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Tarsus kentinde yapılan bu araştırmada, öncelikle düğün salonlarındaki gürültü kaynakları olan 
hoparlörlerin yerleri saptanmıştır. Daha sonra yapılan 5 farklı ölçüm, 5 ayrı noktadan yapılmış olup 
gürültü ölçüm seviyeleri Tablolar halinde verilmiştir. İşitme testi sonucu elde edilen veriler ve doktor 
muayenesi sonucunda elde edilen bulgu ve doktor tanıları; çalışanın mesleği, çalışma süresi ve yaşı ile 
bağlantı olarak değiştiği görülmektedir. Özellikle tam zamanlı olarak bu işi yapanların hepsinde işitme 
kaybı yaşadığı gözlenmiştir. 28 Temmuz 2013  tarihinde Resmi Gazete'nin 28721 sayılı Çalışanların 
Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına dair yönetmeliğin 5. maddesine göre, ses seviyesinin insan 
sağlığına zararlı olan 87dB maruziyet sınırının üzerine çıkabildiği, kapalı eğlence merkezlerinde uzun süre 
çalışan garson ve müzisyenlerde işitme kayıplarına yol açabildiği ve müzisyenlerin garsonlara göre 
gürültüden daha çok etkilendiği kanaatine varılmıştır. 

Düğün salonlarında gürültüyü engelleme, meslek hastalıklarından korunma yollarının başında bina yapısı 
gelmektedir. Bina tasarımı için öncelikli olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir: 

Düğün salonu binaları yapılmadan önce inşaat planı büyük önem taşımaktadır. Binanın tasarımı iç 
mekânda oluşacak gürültünün kontrolünü sağlayacak bir şekilde, yalıtıcı özellikte olmalıdır.Salonun iç 
mekânı gürültü kirliliğini minimum seviyeye düşürecek, aynı zamanda düzgün kaliteli bir ses elde 
edebilmek içinde yeterli akustik düzene sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden mekân içinde kullanılan 
malzemeler uygun emici özelliklerde olması gerekmektedir. Düğün için gerekli ve kullanılacak olan 
müzik aletlerinin, cihazların ve sistemlerin bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, gereksiz ses 
seviyelerinin yükseltilip gürültü yapmaları engellenmelidir. Salonların tavanların asma ya da baffle tipi 
tavan olması, sesi yansıtmadan çok emme özelliği olmasından dolayı tercih edilmelidir. 

Sonuç olarak düğün salonlarındaki çıkan gürültüyü engellemenin birinci yolu, kullanılan eski ve bakımsız 
müzik araç-gereçlerini, hoparlörleri yenisi veya daha az gürültü çıkaran, eş müzik aletleriyle 
değiştirilmeli. Düğün salonların gürültüyü bina dışına atacak daha fazla havalandırma sistemi olmalı. 
Misafirler gürültüden rahatsız olduğu zamanlarda gürültüden uzaklaşıp dinlenebiliyorlar. Çalışanlarında 
bu konuda biraz daha esnek olması sağlanmalı. Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi 
verilmeli. Yasal hakları, gürültüden korunma yolları, kişisel koruyucu donanım hakkında bilgi verilmeli,  
Gürültü ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgi verilmeli ve Meslek Hastalıkları hakkında 
aydınlatılmalıdırlar. 
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TEŞEKKÜR 
Bu çalışma bizleri destekleyen, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (BAP: 2016- 1- 
TP2- 1402 Proje Numarası ile desteklenmiştir), Düğün Salonlarında ölçüm yapmama izin veren ve 
yardımcı olan yöneticilerine, yine ölçüm ve odiometri testi yapılmasında yardımcı olan Düğün Salonu 
çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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