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ÖZET 

 

 GEMİLERİN MAKİNE DAİRELERİNDE ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI GÜRÜLTÜ 

KİRLİLİĞİNİN, ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEK OLAYLARLA İNCELENMESİ 
 

Dünya yüz ölçümünün üçte ikisini kapsayan denizlerde ve iç sularda, küresel ticarete 

konu olan çeşitli türde mal ve emtia, deniz taşımacılığı vasıtasıyla taşınmaktadır. Dünya çapında 

yürütülen ticari faaliyetlere sağladığı kolaylıklar, güvenlik, fiyat avantajları vb. bir çok sebeple 

deniz ulaştırması öncelikli olarak tercih edilmektedir. Deniz ulaştırmasına konu olan mal ve 

emtiayı hedeflerine ulaştırma aracı olan gemilerin görevlerini yerine getirebilmesi ise onların 

ayrılmaz parçası olan ve işletilmelerinin esas unsur olan gemi adamlarının görevlerini tam 

anlamıyla yerine getirmesiyle mümkün olabilmektedir. İnsan sağlığına verilen önemin son 

yıllarda artmasına paralel olarak, çalışanların sağlığının korunması çalışma hayatında temel ilke 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hususa ilişkin yasal mevzuatında etkisiyle, bireylerin sağlığının 

korunmasına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çalışma hayatının her alanında göz 

önünde bulundurulan temel hususlardan biri olarak çalışma hayatına etkin bir şekilde yön 

vermektedir. Bu kapsamda; denizcilik sektöründe deniz ticaretinin temel unsuru olan gemilerin 

bir noktadan diğer bir noktaya sevki için gerekli gücün üretildiği gemilerin makine dairelerinde 

çalışanların, bu esnada makine dairelerinde maruz kaldığı gürültü maruziyeti, çalışanların 

gürültü ile ilgili risklerden korunmasına dair yönetmelik çerçevesinde örnek olaylara ilişkin 

yapılan ölçümlerle tespit edilerek, çalışanların sağlığının korunması açısından alınması gereken 

önlemler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 THE SURVEY OF CASE STUDIES ABOUT THE NOISE EXPOSURES EXPOSED BY  SHIPS' 

ENGINE ROOMS' EMPLOYEES, IN THE SCOPE OF THE REGULATION ON THE PROTECTION 

OF RISKS TO NOISE EXPOSURES FOR EMPLOYEES 

 

 In the seas and inland waters covering two-thirds of the world's surface, various types of 

goods and commodities subject to global trade are carried by sea. The convenience provided for 

commercial activities conducted worldwide, security, price advantages, etc. sea transportation is 

preferred for many reasons. The ability of ships, which are the means of transporting goods and 

suits to be the subject of maritime transport, to fulfill their duties can only be achieved by 

fulfilling the duties of the seafarers which are an exact part of them. Parallel to the increase in 

the importance given to human health in recent years, the protection of the health of employees 

is the main principle in working life. With the effect of legal legislation on this issue, safety and 

health at work practices related to the protection of the health of the individual actively guide 

the working life as one of the main considerations in all aspects of working life. In this scope; it is 

determined by the measurements made on the case studies in the framework of the regulations 

on the protection of the employees from the risks related to the noise exposures exposed in the 

engine rooms of the ships  where the ships which are the basic element of sea trade in the 

maritime industry are made to supply power for the transfer from one point to another, 

measures to be taken in terms of protection of health have been tried to be put forward. 
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1. GİRİŞ 

 

  Dünya yüz ölçümünün üçte ikisini kapsayan denizlerde ve iç sularda deniz taşımacılığı 

vasıtasıyla küresel ticarete konu olan mal ve emtia taşınmaktadır. Dünya çapında yürütülen 

ticari faaliyetlere sağladığı kolaylıklar, güvenlik, fiyat avantajları vb. birçok nedenden dolayı 

deniz ulaştırması tercih edilmektedir. Gemilerin taşıdıkları mal ve emtiayı her türlü hava ve 

deniz şartlarına rağmen, istenilen sürede zarar görmeden hedeflerine ulaştırmaları 

beklenmektedir. Deniz ticaretinin gerçekleştirilmesinde temel araç olan gemilerin bu görevi 

yerine getirmesi ise onların ayrılmaz parçası olan ve bu gemilerin işletilmesinde esas unsur olan 

gemi adamlarının görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesiyle mümkün olabilmektedir.  Son 

yıllarda insan sağlığına verilen önemin artması, çalışanların sağlığının korunmasının çalışma 

hayatında temel ilke olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hususa ilişkin yasal mevzuatında etkisiyle, 

bireylerin sağlığının korunmasına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çalışma hayatının 

her alanında göz önünde bulundurulan temel hususlardan biri olarak çalışma hayatına etkin bir 

şekilde yön vermektedir.  

  Denizcilik sektöründe çalışanlar, karada bulunan bir işyerinden farklı olarak hayatlarını 

çalıştıkları işyerinin bünyesinde devam ettirmektedirler. Günlük çalışma süresini 

tamamladıktan sonra tekrar işbaşına geçecekleri zaman kadar hayatlarını iş yerlerinin başka bir 

bölümünde devam ettirmektedirler. Çalışanın işverenle yaptığı sözleşmenin süresine, çalışılan 

geminin tipine ve geminin taşıdığı yükün özelliğine bağlı olarak bu süre, karaya hiç ayak 

basmadan haftalar hatta  aylar boyunca bile devam edebilmektedir. Gemilerde çalışanların, 

çalışma ortamlarının karadaki bir işyerine göre olan farklılığından dolayı onların çalışma 

ortamlarında maruz kaldığı risklerin doğru bir şekilde ölçülüp analiz edilmesinin iş sağlığı ve 

güvenliğine olan katkısının önemli olacağı göz önüne alınmalıdır.  

  Bu çalışmada deniz ticaretinin temel unsuru olan gemilerin bir noktadan diğer bir 

noktaya sevki için gerekli gücün üretildiği, gemilerin makine dairelerinde çalışan makinelerin 

çalışma esnasında ortama yaydıkları gürültü kirliliğinin ölçümü yapılacaktır. Bu ölçümler ile 

gemilerin makine dairesinde çalışanların maruz kaldığı gürültü miktarı tespit edilerek, bu 

gürültünün miktarının mevzuata uygunluğu örnekleme yöntemiyle tespit edilerek, çalışanların 

sağlığının korunması açısından alınması gereken önlemler ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

    Deniz işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden risklerden birisi olan gürültü, 

gemilerde en fazla güç üretim sistemlerinin bulunduğu makine dairelerinde ortaya çıkmaktadır. 

Seyrüsefer müddetince geminin sevki için ihtiyaç duyulan güç üretiminin kesintisiz bir şekilde 

devamı için makine sistemlerinin kontrolü, bakımı ve meydana gelen arızaların onarımı 

esnasında makine dairelerinde görevli olan personel, çalışma süresince çalışan makinelerin 
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arasında görev yapmaktadır. Bu esnada çalışanlar, ortamdaki makinelerin meydana getirdiği 

yüksek seviyede gürültünün bulunduğu mahalde çalışarak, işitme ve ruh sağlıklarını 

etkileyebilecek düzeyde gürültüye maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, bahse konu gürültü 

kirliliğinin en büyük kaynaklarından olan gemi makinelerinin gürültü seviyeleri ölçülüp, tespit 

edilen değerler ilgili kanun [1]  esaslarına göre yayınlanan yönetmelik [2] çerçevesinde 

incelenerek, bu iş yerlerinde çalışanların sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler 

gösterilerek, iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlayacak bir çalışmanın ortaya konulması 

hedeflenmiştir.    

   Denizcilik sektörü çalışanları olan gemi adamlarının çalışma ortam ve koşullarının diğer 

meslek kollarına göre daha az bilinen, göz önünde bulunmayan ve bu nedenle çok 

araştırılmayan bir meslek kolu olması nedeniyle, denizcilik sektöründe çalışanların maruz 

kaldığı risk etmenlerinin incelenmesine ilişkin yapılan çalışma, ilgili iş yerlerinde çalışanların 

sağlığına yönelik olarak yapılacak çalışmalara fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada gemi 

adamlarının çalışma ortamlarında maruz kaldığı risk etmenlerinden birisi olan gürültü 

kirliliğine, gemi içerisinde en yüksek oranda maruz kalınan makine dairelerine ilişkin saha 

çalışması olması nedeniyle sonuçlarının, iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlayacağı ve 

sonuçlarının risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışanlara faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.   
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

2.1. Akustik Hakkında Genel Bilgiler    
 

 İnsanın kulağında, titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında oluşturduğu 

dalgalanmalar nedeniyle işitme duyusunun uyarılması neticesinde meydana gelen, fiziksel 

olay  ses olarak adlandırılır.  İnsanın kulağı, frekansı 20 Hz. ila 20 Khz. arasında değişen 

sesleri duyabilir. Şiddetinin belli bir seviyeye ulaşması sonrasında, bir sesin işitilmesi  ancak 

mümkün olabilmektedir. İnsan kaynaklı sesler, 250-500-1000-2000  Hz.  gibi değişik frekans 

düzeylerinde  meydana gelmektedir. Bahsimize konu olan ses dalgası rastgele, düzensiz bir 

aralıkta meydana geliyorsa veya başka bir ifadeyle istenmeyen bir ses ise bunu gürültü olarak 

adlandırırız. Sesin düzeyine bakarak, bir sesin gürültü olup olmadığını belirleyebiliriz [3, 4]. 

Akustik, sesi inceleyen bilim dalı olarak adlandırılır. Bir canlı varlık olan insanın  

çevresinde, yaşantısında yer alan en temel öğelerden biri sestir. Sesin özel bir tipi olan gürültü, 

en fazla endüstriyel iş aşamalarıyla ilişkilidir. Çalışma ortamlarında, gürültünün en dikkate 

alınması gereken tehlikesi karşımıza çıkmaktadır. İnsanların kulağı etrafındaki bir çok farklı 

sesi duyar ve bunları herhangi bir fiziksel ayrıma tabii tutmadan, doğalarını incelemeden 

tamamen içgüdüsel bir yaklaşımla onları ses veya gürültü olarak adlandırırız [5]. 

Sesin gerçekte ne olduğu, hangi temel parametreler vasıtasıyla dile getirildiği, ses ve 

gürültüyü birbirinden ayırt edilmesini sağlayan aralarındaki fark, gürültü ve sesi açıklamakta 

kullanılan terminolojinin detayları ise aşağıda anlatılmıştır. 

Hava içerisinde yer alan, hava parçacıklarının dalga şeklinde titreşimi neticesinde sesin 

yayılımı meydana gelir. Sesin hava içerisinde yayıldığı bu alan,  ses  alanı şeklinde 

adlandırılır.  Sesin meydana gelmesi ise hava  parçacıklarının  titreşimi  ile mümkün olur. 

Titreşimlerin oluşmasına sebep olan kaynaklar; titreyen nesneler, makineler, darbeler, hava 

akımları vb. bir çok  değişik şey olabilir. 
 

 
 

Şekil 2.1. Gong yüzeyinde sesin titreşimi [6] 
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Bir gong örneğiyle sesin oluşunu açıklayabiliriz. Gong yüzeyine bir tokmak yada 

benzer bir nesne ile vurulduğunda, gong ileri geri hareket ederek titreşim yapmaya başlar 

(Sanayide kullanılan bir çok  makine veya  ekipmanları da benzer özellikte titreşirler). 

Yüzeyine uygulanan darbe neticesinde gong ileri yönlü olarak hareket ettiği zaman önünde 

bulunan hava  parçacıklarını iterek, bölgesel olarak hava yoğunluğunu arttırır (Şekil 2. 1. ). 

Gong, ilk hareketinin aksi yönde yani geri istikamette hareket ettiği zaman hava 

parçacıklarını çekerek, bölgesel olarak hava yoğunluğunu azaltır  (Şekil 2. 1. ). Hava 

parçacıklarıyla, gong yüzeyi ileri ve geri benzer yönde titremeye başlar. Başlangıç noktasından 

ileride, uzakta yer alan hava parçacıklarına titreşimin yayılarak ulaşması neticesinde ses 

meydana gelir. Durgun suya veya  bir su gölüne taş vb. bir madde atıldığı zaman, suyun 

yüzeyinde meydan gelen dalgalanmaların neticesinde bu etki aynı biçimde gözlemlenebilir. 

Durgun su yüzeyine temas eden, taş vb. maddenin su parçacıklarını hareket ettirmesi sonucu 

bir dalga  meydana gelir. İşte benzer şekilde hava parçacıklarının hava içerisinde  titreşiminin 

yayılması ses dalgası diye adlandırılır. Hava içerisinde parçacıklarının titreşiminin ilerleme 

hızı ‘ses hızı’ olarak tanımlanır ve bu hız 340 m/s olarak ölçülür. Yani ses hızı, ses dalgasının 

340 metre mesafeyi 1 saniye süre içerisinde kat ettiği şeklinde ifade edilir  [5]. 

 

 
 

Şekil 2.2. Sesin hareketi [5] 
 

Sesin istenmeyen türüne gürültü adı verilebilir. Genellikle, işitme duyusuna zarar 

veren yüksek ses gürültü ile ilişkilendirilir ve sağlık etkileri dikkate alındığı takdirde, işitme 

duyusunda olumsuz etki meydana getirebilen yüksek düzeyli sesi gürültü olarak 

tanımlayabiliriz. Ancak yüksek ses, her seferinde gürültü olarak algılanmayabilir, mesela 

konser esnasında yüksek müzik gibi. Sesin yüksek seviyede ve olası bir zararı olmadığı 

durumlarda da gürültü olarak tanımlanır. Zihinsel konsantrasyon gerektiren faaliyetler 

esnasında, bu tür sesler zihinsel yoğunlaşmayı engelleyebilir. 

 Gürültü,  çoğunlukla  bir tür nesnel  kavramdır  ve herhangi bir zamanda arzu 

edilmeyen ses türü olarak adlandırılabilir. Aslında gürültü denilen her şey bir ses olmasına 

rağmen, her sesi gürültü olarak tanımlamak uygun olmaz. İlerleyen bölümde, bahsettiğimiz iki 

terimin birbirinin kullanıldığını görmek mümkün olacaktır. 
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 Herhangi bir ses kaynağından yayılan rahatsız edici güç olan gürültü, neticesini ses 

basıncı şeklinde gösterir. Asıl sebep ses gücüdür ve bizim duyduğumuz ses basıncı olmasına 

rağmen gerçek sebep ses kaynağından yayılan sesin gücüdür. İnsanın duyma kabiliyetiyle 

alakalı fiziki büyüklük, işte bu sesin basıncıdır. Bu yüzden sese yönelik insanın gösterdiği 

tepkiyi araştırmak maksadıyla sesin basıncı ölçülür. Herhangi bir makinenin çalışma 

esnasında ne seviyede gürültülü çalıştığını tespit etmek maksadıyla ses basıncı ölçümünden 

faydalanmak olası değildir. Bunun sebebiyse, ses basıncının ses kaynağına olan mesafeyle sesin 

çevre alanının akustik özelliklerine bağlı olması, ama sesin gücünün çevre özelliklerine çokta 

bağlı olmamasıdır. Ses kaynağından yayılan gürültüyü tespit etmek için sesin gücü ölçülür. 

Bunun nedeni, gürültü kaynaklarının meydana getirecekleri gürültü düzeyinin belirlenmesidir. 

 Biranda meydana gelen yüksek gürültüler, anlık veya darbe gürültüsü olarak 

adlandırılır. Bu gürültüler, 1 saniyeden kısa süreli olup, devamında belli bir süre sessizlik olur. 

Farklı türdeki darbe veya patlamalar neticesinde anlık gürültüler meydana gelir. Darbe 

gürültüleri birbirine çarpan nesneler tarafından ortaya çıkarılan anlık gürültülerdir [7]. 

 Misal olarak; balonun patlaması, bir cam parçasının kırılması, tabağın düşerek kırılması 

ve bombanın infilak etmesi gürültü oluşturur. 

Sesin yayılması sonucu oluşan akustik dalgalar, yalnızca havada  değil aynı zamanda 

su, beton, çelik vb. elastik ortamlar içerisinde de yayılırlar. Hava vasıtasıyla iletilen sese, hava 

kaynaklı ses, sıvı vasıtasıyla hareket eden sese, sıvı kaynaklı ses ve katı  yapı vasıtasıyla 

iletilen sese de yapı kaynaklı adı verilir [5]. Ses  kaynağı bu  sebeple farklı  olabilir.  

Gürültünün azaltılması eylemleri de ses kaynağının doğasına bağlı olarak farklılık 

gösterebilir. Hava kaynaklı ses çıkışına örnek olarak araba egzoz çıkışı, infilaklar vb. olabilir. 

Sıvı kaynaklı ses çıkışına örnek olarak, herhangi bir boru içerisinde taşınan herhangi bir 

cins sıvı veya şelale vb. gösterilebilir. Katı kaynaklı ses çıkışı genellikle mekanik kontaklar 

tarafından meydana getirilir. Misal olarak metal dişliler, demir çubuklar, örs ve çekiç vb. 

gösterilebilir. 

Kaynağına bağlı olmak üzere, ses değişik ortamlarda farklı hızlar göstererek yayılabilir. 

Mesela, sesin beton içerisinde yayılma hızı  3800 m/s iken çelik vasıtasıyla yayılma hızı 5100 

m/s' dir  [7]. 

 

2.2. Sesi tanımlamada kullanılan temel parametreler 
 

Saniye başına düşen periyodik hareket döngü sayısı frekans olarak adlandırılır. 

Cisimlerin titreşimi ve hava hareketinin, saniye başına döngü sayısı değişik olabilir. Frekans 

Bir saniye içerisinde tamamlanan titreşim döngü sayısı frekans olarak ifade edilir. ‘f’ sembolü 

kullanılarak frekans gösterilir, birimi hertz sembolü ise (Hz)’dir. Parçacığın titreşimi ne kadar 
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hızlı olursa, frekansı da o düzeyde yüksek olur. Frekansı yüksek seviyelerde,Hertz'in bin kat 

daha büyüğü olan kHz. (kilohertz),  ile ifade ederiz ve 1000 Hz =1 kHz'tir  [8]. 

 Bir cismin frekansı 1  H z .  demek (f=1 Hz), o cismin ileri geri titreşimini 1 saniye 

içerisinde bitirdiğini gösterir. Benzer şekilde bir cismin frekansı 100 Hz. demek (f=1 Hz) , o 

cismin ileri geri 100 titreşimini bir saniye içerisinde bitirdiğini gösterir [9]. 

 Duyulabilir sesler denildiğinde insanlar tarafından  işitilebilen  sesler anlaşılır.  B u  

seslerin frekansı 20 Hz – 20 kHz arasında değişir. Bunlar, düşük frekansta işitilen bas ses (şekil 

2.3) ile yüksek frekansta işitilen ses  soprano ses (şekil 2.4)  olarak ikiye ayrılabilir. 

 Mesela, bir traktörün dizel motoru vasıtasıyla ortaya çıkan düşük frekanslı ses bas ses 

iken; bir sivrisineğin havada vızıldayarak ortama yaydığı yüksek frekanslı ses ise soprano 

ses'tir [10]. 
 

 
 
 

Şekil 2.3. Düşük frekanslı ses [11] 
 

 
 

Şekil 2. 4. Yüksek frekanslı ses [12] 
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20 Hz.'in altındaki frekanslarda yer alan sesler infrases; 20 kHz.'in üzerinde yer alan 

frekanslardaki seslere ise ultrases denir. Bu sesler insan kulağıyla  duyulamasalar bile,  bu  

frekans  aralığında yer alan  seslerin  insan  vücuduna olan olumsuz etkileri baş ağrısı, 

yorgunluk, vb. [13] şeklinde görülebilir. 

Atmosfer basıncında meydana gelen basınç değişikliğine  ses basıncı ‘p’ (veya akustik 

basınç), denilir ve  bu basınç değişikliği  hava  boyunca  bir  dalga  şeklinde  yayılır.  

Çevremizde yer alan havada var olduğu bilinen basınç, atmosfer basıncı olarak tanımlanır. 

Hava içerisinde yayılımı esnasında ses, yüksek ve düşük  hava yoğunluklu bölgeler 

meydana getirir. Yüksek hava yoğunluğuna sahip bölgelerdeki hava basıncı atmosfer 

basıncından açık bir şekilde daha yüksektir. Önceki durumun tersine, düşük hava yoğunluğuna 

sahip bölgelerdeki hava basıncı atmosfer basıncından açık bir şekilde daha düşüktür. Ses 

yayılırken havada bu küçük basınç değişiklikleri oluşmaktadır.  Hava basıncında sesin 

yayılmasıyla oluşan bu küçük değişikliği ses basıncı olarak adlandırılır ve p sembolüyle 

gösterilir. Akustik basınç birimi olarak paskal kullanılır ve Pa sembolüyle gösterilir.   Ses 

basıncına, insan kulağının gösterdiği tepki sonucu seslerin işitilmesi mümkün olabilir. Ses 

kaynağında ortaya çıkan titreşimler arttıkça, meydana gelen sesin basıncında da yükselme 

görülür.  Yüksek ses basıncına sahip olan sesleri, gürültülü sesler olarak tanımlayabiliriz. 

Bazı örnek seslerin ses basınçları şu şekilde ortaya çıkar: fısıldama-0,0003 Pa. ; 

soğutucu buzdolabı-0,005 Pa. ; bir insanın konuşması-0,01 Pa. ; elektrik süpürgesi-0,05 Pa. ; 

elektriki testere-5 Pa.  ; havalı kırıcı-10 Pa. ; uçuş pistinden uçak kalkışı (yakınında)-30 Pa .[7]. 

Referans ses basıncıyla ilgili olarak, belirli bir ses için ses basıncının logaritmik bir 

ölçüsü olan ses basınç seviyesi (SPL) Lp şeklinde gösterilerek, desibel (dB) türünden ifade 

edilir. Referans olarak kullanılan ses basıncı 20 µPa (mikropaskal)’dır. İyi bir işitme 

düzeyine sahip insan için 1000 Hz frekansında, en sessiz sesin sahip olduğu ses basınç 

seviyesi 20 µPa'dır. İnsan kulağı tarafından duyulabilecek sesin e n  y ü k s e k  basınç seviyesi 

20 Pa’dır (yüksek  basınca  sahip bu özellikte sesler  kulakta  ağrı sebebiyle rahatsızlık  

hissedilmesine sebep  olur).   

20 µPa -20 Pa aralığının çok geniş bir aralık olması nedeniyle uygun bir ses basınç 

ölçüm değeriyle tanımlanır. Ses basınç seviyesi (SPL)  olarak  tanımlanan  Desibel (dB), 

logaritmik bir büyüklüktür ve  20  µPa olan  referans  ses  basıncının kaç  defa aşıldığının 

göstergesidir. 20 µPa ses basıncının, ses basınç seviyesi 0 dB'dir [14]. 

 Ses basıncının seviyesi, sesin enerji seviyesine bağlıdır. Sesin enerji seviyesi veya 

maruziyet süresi bulunduğu düzeyin iki katına çıkartıldığında, ses basıncı seviyesi 3 dB 

artar,  aksi durumda ses basıncının seviyesi aynı oranda azalacaktır. Ses basıncının 

seviyesi 10 dB artar veya azalırsa, ses sırası ile iki katı veya yarısı gibi algılanır. Ses basıncının 

seviyesindeki 1-3 dB’lik değişimi, iyi bir işitme duyusu  olan bir kişi fark edebilir. 



10  

 Not: İlerleyen bölümlerde dB(A) ve dB(C) dı şı nd a sadece ‘dB’ olarak görülen 

değerler SPL (ses basınç seviyesi) şeklinde değerlendirilmelidir [7]. 

Bir periyotluk sürede, ses kaynağı tarafından yayılan enerji miktarı ses gücüdür 

(Mesela bir saniye içerisinde). Sesin gücü vat(W) ile gösterilir. Ses kaynağını tanımlamada 

kullanılan esas parametre sesin gücüdür, sebebiyse ses kaynağının çevresel şartlara bağlı 

değişkenlik göstermemesidir. Ses gücü esas kabul edilerek, bir gürültü kaynağına yakın 

konumlandırılan bir mevkide ses basınç seviyesinin tespiti çoğunlukla mümkündür. 

 Örnek:  Ses  kaynağı-ses  gücü:  fısıldama-0,0000001  W;  jet motoru-100 k W [7]. 
 

Saf ton (arı ses, basit ses de denilir) sinüzoidal titreşim tarafından oluşturulur. 

Frekansın bir fonksiyonu olarak ölçülen yoğunluğun veya ses basıncının dağılımı 

bir akustik spektrumdur. Saf ton frekansın yatay eksen, akustik  basınç  seviyesinin  

dikey eksenle temsil  edildiği  bir  grafik yardımıyla  gösterilebilir  (Şekil  2.5. ).  Bu  

türden grafikler ses spektrumu olarak adlandırılır. Saf ton grafiklerine çoğunlukla 

gerçek durumlarda rastlanmaz. Çevremizde çok değişik tonlarda sesler mevcuttur [7]. 
 

 
 

Şekil 2.5. SPL değerinin frekansa göre gösterimi [7] 
 

 
Üst frekans alt frekansın iki katı olduğu bant bir oktav bandıdır.  Oktav 

bandının 3’e bölünmesi sonucunda 1/3 oktav bandı oluşur.  Uluslararası 

standartlara uygun olarak duyulabilen seslerin frekans aralığı 10 oktav banda 

bölünebilir. Oktav ve 1/3 oktav bandları  çoğunlukla orta veya merkez frekanslarıyla 

gösterilirler. Kullanılan oktav band merkez frekansları, aşağıda verilmiştir. 
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            Tablo 2.1. Oktav bandları 

 

 

Bir oktav band tabanlı ses spektrumu bir oktav spektrumu, bir 1/3 oktav band tabanlı 

spektrumu da bir 1/3-oktav band spektrumu olarak tanımlanır. 1/3 oktav bandından daha 

dar frekans bantları kullanılarak, gürültü spektrum analizi yapılabilir [7]. 

Ses enerjisi ışıması, gürültülü ekipman ses çıkardığı zaman oluşuyor denilebilir. 

Emisyon, bu yöntemle yayılan sese denilir. Ses kaynağının titreşim enerjisini ışıma ses 

enerjisine çevirir. Emisyon belirli bir kaynaktan ışıyan sesin miktarıdır. Ses gücü seviyesi veya 

ses basınç seviyesi ile gürültü emisyonu tayin edilir. 
 

 
 
 

Şekil 2.6. Işıma ve emisyon [7] 

1/1 Oktav bandı 1/3 Oktav bandı 
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Önceden belirlenen bir bölgeye erişen sesin miktarı emisyondur (örnek: çalışma odası, 

loca, saha, kulak, vb. ). Çoğunlukla ses basınç seviyesi olarak ölçülen emisyona, farklı ses 

kaynakları ile yansımalardan ulaşan gürültüler de dahildir [7]. 

Kaynağın belirli yönlerde ses ışıma kapasitesi yönelimdir. Ses enerjisi, bir kaynaktan 

çok farklı istikametlere ışıyabilir. Gürültülü ekipmanlar, belli bir yöne daima daha çok ses 

enerjisi ışıması yaparlar, dolayısıyla ses basınç seviyesi bu yöne doğru diğer yönlerden  daha  

çok  olacaktır.   (Örnek:  Televizyon karşısında, kenarlara kıyasla daha fazla ses karşısında 

algılanır.) Ses kaynağının etrafında ses basınç seviyesi ölçümleri yapılarak yönelim şekli tespit 

edilebilir. Ses kaynağı her yöne eşit miktarda ışıma yapıyorsa, bu tüm-yönlü ses kaynağı olarak 

adlandırılır. Ses kaynağının yönelimi meydana gelen sesin frekansıyla ilintilidir. Ses kaynağı 

düşük frekanslı olduğunda tüm yönlüdür[6]. 

 Ses algısında, frekans ve ses seviyesine göre farklılıklar oluşabilir. İşitme kaybı 

riskinin değerlendirilmesi maksadıyla frekans ağrılıklı ses basınç seviyeleri kullanılır [15]. 

Gürültünün insan üzerinde zararlı etkisinin değerlendirilmesi için A-ağırlıklandırmalı ses 

maruziyeti kullanılır[16]. İnsan kulağı tarafından duyulan sesin enerjisi, gürültünün ses basınç 

seviyesi ile maruziyet zamanına bağlı olarak, işitme duyusuna gürültünün zararlı etkisi değişir. 

Çalışanlar işlerini yerine getirirken, farklı zaman aralıkları içerisinde değişik ses basınç 

seviyelerine tabii kalabilir. C-frekans ağırlıklandırmalı anlık gürültü basıncının en yüksek değeri 

tepe ses basıncı (Ptepe)'dir.  Gürültüye maruz kalma seviyesinin yanında, gürültünün zarar 

verici etkisinin değerlendirilmesi maksadıyla genellikle tepe ses basıncı (Ptepe) kullanılır. 

Yönetmelikte tarif edile, tepe ses basınç maruziyet eylem ve sınır değerleri, anlık işitme hasarı 

riski için ses basınç değerleridir. 

 Endüstriyel ilerlemenin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan gürültü, endüstriyel 

ilerlemenin yanında hoşlanılmayan ve rahatsızlığa sebep olan sesler olarak zaman ilerledikçe 

mühim bir sorun haline gelmektedir. Gürültü hususu araştırılırken, maddenin titreşiminin 

hava, su, katı ortamlar vasıtasıyla iletilerek kulağa ulaşması olan ses titreşimlerinin basıncının, 

ses şiddetini belirleyen etken olup, ölçü birimi olarak da desibel (dB) kullanılır [17]. 

 Ses şiddeti ölçmek maksadıyla kullanılan aletlere ses ölçer, sonometre veya ses seviye 

metre gibi adlar verilmektedir. Ses ölçer cihazları, ses şiddeti ölçüm neticesini desibel şeklinde 

gösterir. Çoğunlukla ses ölçerler cihazlarda A, B ve C olmak üzere üç değişik filtre mevcuttur. Bu 

filtrelerin kullanım maksadı, ses şiddetinin insan kulağı tarafından algılandığı şekliyle 

ölçülmesini sağlamaktır.  

 A filtresi kullanıldığı vakit ses şiddeti dB(A), B filtresi kullanıldığı vakit  dB(B), C filtresi 

kullanıldığı vakit ise dB(C) cinsinden ölçülür. A filtresi vasıtasıyla yapılan ölçüm, insan 

kulağının duyumuna en yakın karşılığı  ortaya koyduğundan,  gürültünün zararlı  etkileri  

araştırılırken çoğunlukla A  filtresi kullanılır. 
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 Yüksek ve düşük frekanslı seslerin algılanma düzeyi geçildikten sonra insan kulağı her 

desibel  ses şiddet değişikliğini algılayabilecek hassasiyettedir. Bu sebeple de desibel farklı 

seslerin algılanmasında düzgün aralıklar ifadesine olanak veren bir şiddet ölçüsü olarak 

geliştirilmiştir. İnsan kulağının 1 kHz. frekansında en düşük sesi algılayabildiği ses basıncını 

Desibel, referans bir şiddet olarak kabul eder. Bu sesin şiddetiyse 0.00002 Newton / m2 

karşılığı kadardır [15]. Endüstriyel gürültünün düzgün olarak anlaşılabilmesi maksadıyla 

birtakım ses şiddet değerleri Tablo 2.2.’de gösterilmiştir [19]. 

 
Tablo 2.2.  Endüstriyel gürültünün dB(A) olarak bazı tepe değerleri [19] 

 
 

Ses Kaynağı Gürültü seviyesi, dB(A) 
Silah atışı; motor tecrübe düzeneği 130 
Havalı çekiç 120 
Jet motoru 120 

 
  

 Ses şiddetinin etkisi, seslerin desibel değerlerinin artmasıyla logaritmik olarak artar. 

Desibel basamakları l0’ar desibellik birimlerle arttığında, ses şiddeti 10 katına çıkar. Tipik 

seslerin birer yaklaşık benzetme şeklinde kıyaslanması, seslerin şiddetine örnek olarak 

gösterilen desibel etkisinin daha açık olarak anlaşılmasına yardımcı olabilir [20]. Sesin 

frekansını, ses basıncının saniye içerisindeki değişme sayısı ortaya koyar. Frekans ve ses 

şiddeti, sesin etkisinde önemli bir yere sahiptir. Seslerin frekans (Hz.) ve şiddet (dB) ilişkisi, 

Şekil 2.7.’de grafik şeklinde gösterilmiştir [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7 Seslerin frekans (Hz.) ve şiddet (dB) ilişkisi [21] 

 



14  

  

2.3.  Gürültü ile ilgili   düzenlemeler 
 
 Rahatsız edici ve istenmeyen bir ses olması nedeniyle, gürültü seviyeleri ile ilgili çeşitli 

kurallar yayınlanmıştır.  Bunları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz. 

Gürültüyle ilgili olarak esas alınacak düzenlemeler, ilgili kanun [1] çerçevesinde  

yayımlanan yönetmelik[2]'te belirtilmiştir. Düzenleyici kriterleri koyan bu  yönetmeliğin 

uygulanması yönünden, maruziyet eylem ve sınır değerleri Tablo 2.3. ’te verilmiştir [3]. 

Maruziyet seviyesi desibel (LEX, 8saat) şeklinde gösterilir ve gürültü maruziyeti (EA, 8saat) 

yerine kullanılır. Yönetmelikte [2] gürültü maruziyet seviyesi aşağıdaki şekliyle tanımlanmıştır. 

Gürültü maruziyetinin günlük seviyesi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999 

standardında tanımlandığı üzere en yüksek ses basıncı ile anlık darbeli gürültünün de içinde 

olduğu A-ağırlıklı tüm gürültü maruziyet seviyelerinin, toplam sekiz saat süren bir iş günü  için  

süre ağırlıklı  ortalamasıdır.  Haftalık  gürültü  maruziyet  seviyesi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 

1999 standardında tanımlandığı üzere A-ağırlıklı gürültü maruziyetinin günlük seviyelerinin, 

sekizer saatlik beş iş gününden meydana gelen bir hafta için süre ağırlıklı ortalamasıdır [16]. 
 

Tablo 2.3. Ulusal Mevzuat Gürültü Sınır Değerleri [2] 
 

 
En düşük maruziyet 
 
eylem değerleri 

    (LEX, 8saat) = 80 dB(A) yada (Ptepe) = 112 Pa 
[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB(C) şeklinde 
hesaplanan değer). 

En yüksek maruziyet 
 
eylem değerleri 

    (LEX, 8saat) = 85 dB(A) yada (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa]. 

Maruziyet sınır 
 
değerleri 

    (LEX, 8saat) = 87 dB(A) yada (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa]. 

 
Çalışanların maruziyetinin tespiti esnasında, maruziyet sınır değerleri dikkate alınırken, 

çalışan tarafından kullanılan kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de hesaba 

katılır. Maruziyet eylem değerlerindeyse kulak koruyucularının etkisi hesaba katılmaz[2] 

Uluslararası öncü kuruluşların maruziyet sınır değerleri Tablo 2.4.’te verilmektedir [22-24]. 

 
Tablo 2.4. Uluslararası Mevzuat Gürültü Sınır Değerleri [22-24] 

 
Kuruluş Maruziyet Değerleri 

HSE (Birleşik Krallık İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşu) 8 saatlik maruziyet 
sınır değeri: 85 dB(A) 

OSHA  (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu)  8 saatlik maruziyet 
 
sınır değeri: 90 dB(A) 

NIOSH (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) 
 

8 saatlik maruziyet sınır 
 
değeri: 85 dB(A) 



15  

2.4. Gemilerde dizel makine kaynaklı gürültü 
 

 Gemilerde dizel makinelerin başlıca kullanım alanları, sevk sistemi için güç üreten ana 

ve elektrik sistemi için  elektrik üreten yardımcı makineler olmak üzere genellikle iki türlüdür. 

Dizel makine gürültüsünü oluşturan başlıca etkenler, yanma işlemindeki ateşleme etkisi, gaz 

basıncındaki  değişimler  ve  hareketli  motor  parçalarının  titreşimidir.  Bu  etkenler  sonucu 

oluşan titreşimler motor elemanları ile motor yüzeyine iletilir ve motor yüzeyinde titreşim 

dolayısıyla gürültü meydana getirir. 
 
Makine tarafından yayılan gürültü temel olarak aşağıdaki sistemlerden kaynaklanır:  
 
1-Türboşarjdan kaynaklı hava ve gaz titreşimleri  
 
2- Egzoz valfleri  
 
3- Yakıt püskürtme sistemleri  
 
4- Piston, biyel ve krank mekanizması  
 
Dizel makineden gürültü yayımı ise genelde üç tipte 
olur:  
 
1-  Egzoz gazı gürültüsü: Gaz titreşimleri sonucu meydana gelir.  
 

 2- Havadan yayılan gürültü: Makine parçalarının ve yapısal yüzeylerin havayı titreştirmesiyle 

oluşan gürültüdür. Ayrıca, gaz hareketlerinin  meydana getirdiği aerodinamik 

türbülanslardan dolayı da oluşur. Makine dairesinde havadan yayılan gürültü oldukça baskındır. 

Ayrıca, makine dairelerinde yapılan ölçümler gösterir ki havadan yayılan gürültü seviyelerinde 

turboşarj gürültüsü oldukça etkilidir. 
 

 3- Makine temellerine iletilen titreşimlerden kaynaklanan yapısal gürültü: Geminin bünyesine 

ve kompartımanlara iletilir. Titreşim enerjisinin iletilmesi ile yapılar titreşmeye ve çevresine 

gürültü yaymaya başlarlar. 
 
Yapısal gürültüleri ve egzoz gazı gürültüsünü azaltmak çok ta sorun değildir. Ancak, ana ve 

yardımcı makine   tarafından   makine   dairelerine   havadan   yayılan  gürültü   oldukça   

fazladır.   Bazı durumlarda bu gürültü standartlarda belirtilen gürültü limitlerini aşabilir. Bu 

yüzden havadan yayılan gürültü değeri az olan makine üretmek oldukça önemlidir. 

 

Şunu da belirtmek gerekir ki yapılan ölçümler sonucunda, dizel motorların aynı çalışma 

şartlarında benzinli motorlara göre daha gürültülü olduğu belirlenmiştir [25]. 
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Geminin makinelerinin bulunduğu ana bölme geminin makine dairesidir. Bu bölme, geminin 

boyutu ve büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Makine dairesi, sıcak, gürültülü, titreşimli ve 

birçok risk faktörünün bulunduğu bir ortamdır. 
 

 
 
 

Şekil 2.8. Gemi makine dairesi örnek görünümü [26]



17 

 

 

2.4.1. Gürültü ile ilgili gemilerde kullanılan çeşitli  standartlar 
 

 Geminin çeşitli yerlerinde olması gereken maksimum gürültü seviyeleri ile ilgili sayısız 

ulusal veya uluslararası kurallar vardır. Gemide en çok gürültü üretilen yer ise makine 

dairesidir. Şu da kesindir ki ulusal ve uluslararası kurallar özellikle yaşam mahallerindeki 

gürültü seviyelerinde önemli ölçüde azalmasına katkı sağlamaktadır. 

Gemilerde meydana gelen gürültüyü ölçme ve değerlendirme ile ilgili kurallar içinden en çok 

kabul  göreni  ISO  standartlarıdır.  Gemilerdeki  gürültü  ile  alakalı  en  çok  kullanılan  ISO 

standartları şu şekildedir [25]: 
 
 

- ISO 1683: 2008, “Akustik – Akustik ve titreşim seviyelerinde tercih edilen referans 

değerler” 

- ISO 2923: 1996, “Akustik - Gemilerde Gürültü Ölçümleri” 

- ISO  717/1:  1996,  “Akustik  -  Yapılarda  ve  yapı  elemanlarında  ses  izolasyonu 

sınıflandırması” 

- ISO 140/4: 1998, "Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses izolasyonu ölçümü” 

- ISO 1996, “Akustik – Çevresel gürültünün ölçümü ve değerlendirilmesi” 

- ISO 1999: 1990, “Akustik - İstisnai  sese maruz kalmanın  ve ses kaynaklı işitme 

bozulmalarının belirlenmesi” 

 Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organisation - IMO) tarafından 

1982 yılında IMO  A.468  (XII)    “Gemide gürültü seviyeleri ile ilgili kod” yayınlanmıştır. Bu 

kod gemilerde kabul edilebilir gürültü limitlerini belirleyerek: 
 

- Geminin üzerinde zararlı gürültünün meydana gelmesini 

önlemeyi, 

- Gemi adamlarını işitme kaybı riskinden korumayı, 

- Güvenli çalışma koşulları üretmeyi, 

- Dinlenme, eğlence, çalışma ve diğer alanlarda yüksek gürültüye 

maruz kalmayı engellemeyi, 

amaçlar. Temel amacı ise insanların gürültüye maruz kalmasını azaltmaktır. Ayrıca, 

gemilerdeki gürültü kontrol yöntemleri ile ilgili rehberlik de eder. 

 Bu koda göre her gün devamlı maruz kalınan gürültü seviyesi 80 dB(A)’ i aşmamalıdır. 

Eğer, gürültü  seviyesi 85  dB(A)’ i  aşıyorsa  kulak  koruyucu  kullanılmalıdır  veya  bu  

gürültüye sadece kısıtlı bir süre maruz kalınmalıdır. 

 Bazı alanların işlevine göre sağlanması gereken gürültü düzeyleri limitleri ise 

Tablo 2.5.'te gösterilmiştir[28]. 
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Tablo 2.5. Gürültü düzeyi limitleri (IMO, 1982, A.468 (XII)) [28] 

  
 
Çalışma Alanları 

 
dB(A) 

Sürekli Çalışan Makine Aksamı 90 
Sürekli Çalışmayan Makine Aksamı 110 
Makine Aksamı Kontrol Odası 75 
Atölye 85 
Diğer 90 
Navigasyon Alanları  

 
Köprüüstü ve Harita Odası 

 
65 

Köprüüstü Açıklıkları ve Pencereler 70 
Radyo Odası 60 
Radar Odası 65 
Yaşam Alanları  

Kabinler ve Hastane 60 
 
Yemek Odası 

 
65 

Eğlence Odası 65 
Açık Eğlence Alanları 75 
Ofisler 65 
Hizmet Alanları  
Mutfaklar 75 
Genellikle Boş Olan Alanlar  

 
Belirtilmemiş Alanlar 

 
90 

 
Alman Standartları Enstitüsünün (DIN) gürültü ile alakalı, klas kuruluşları tarafından da kabul 

görmüş çeşitli düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

- DIN EN 61260, “Ses ve titreşim analizleri için öngörülen, oktav, yarım - oktav ve 

1/3 oktav bant filtreleri” 

- DIN EN 61672, “Ses düzeyi ölçüm cihazları” 

- DIN    45681, “Sesin tonal bileşenlerinin algılanması ve ses yayılımının 

değerlendirilmesi ile ilgili ton ayarlamalarının tayini” 

Elektrik, elektronik ve alakalı konularda standartlar hazırlayan ve yayınlayan Uluslar arası 

Elektroteknik Komitesi (IEC) tarafından hazırlanan ve kabul görmüş ISO tarafından da atıf 

yapılan gürültü ölçüm cihazları ile alakalı çeşitli standartlar mevcuttur. Bu standartlar aşağıda 

gösterilmektedir: 

- IEC 60942: 2003, “Elektroakustik – Ses kalibratörleri” 
- IEC 61672, “Elektroakustik – Ses seviyesi ölçerler” 
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2.5.  Gürültünün insan sağlığına etkileri 

 

  Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 

Ortamına İlişkin Sözleşmesinde “Gürültü terimi, bir işitme kaybına yol açan veya sağlığa zararlı 

olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesleri kapsar.”  diyerek açıklanmıştır. 

Gürültünün istenmeyen bir ses türü olmasından yola çıkarak, insan sağlığına olan etkilerinin de 

iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde göz önünde bulundurulması gereken bir olgu olduğu 

aşikardır. Canlı bir organizma olan insanın, istenmeyen ses türü olan gürültüye maruz kaldığı 

durumlarda bünyesinde ortaya çıkabilecek  sağlık risklerini  aşağıdaki başlıklar altında 

incelemek uygun olacaktır. 

 İnsan kulağında veya işitme duyusunda, gürültünün meydana getirdiği negatif etkiler 

ani ortaya çıkan veya zamanla oluşan etki şeklinde görülür. Ani ve yüksek düzeyli bir sesin 

insanın kulak zarına hasar vermesi veya hassas korti organının fizyolojik yapısını tedavi 

edilemeyecek düzeyde bozması ani etkilerdir. Bununla beraber, ani hasar meydana 

getirmeyecek seviyedeki gürültüye de uzun zaman maruz kalan kişilerde  duyma kayıpları 

görülebilir. Gürültü duyma  sinir hücrelerine hasar vererek, korti  organında çökme meydana 

getirerek veya duyma sinir hücrelerine hasar vererek duyma duyusuna zarar verir [27]. 

 Tablo 2.6.’ da OSHA (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu)  tarafından  

düzenlenmiş  gürültü düzeyi ile çalışma zaman sınırları, Tablo 2.7. 'de ise maksimum kabul 

edilebilir ses şiddet seviyeleri gösterilmiştir. Bu değerler ile zamanlar arasındaki ortak ilişki, 

aynı risk seviyelerini göstermesidir[24]. 

 

Tablo 2 . 6 : Çeşitli gürültü düzeylerinde çalışma süresi sınırları [28] 

 

Gürültü Şiddeti(dBA) Süre (saat) 
90 8 
92 6 
95 4 
97 3 

100 2 
102 1,5 
105 1 
110 0,5 
115 1,25 
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Tablo 2 . 7 : Maksimum kabul edilebilir ses şiddeti seviyeleri [28] 
 
 

Kulaklıksız,dB Kulaklıkla,dB Kulaklık  ve Kulak Tıkacıyla, dB Süre 
100 112 120 8 saat 
108 120 128 1 saat 
120 132 140 5 dak. 
130 142 150 30 sn. 

 
 

 Frekansların daha çok yükselmesi duyma kaybında artışa yol açar ve işitme eşiği 

değerini yaşın artışına paralel olarak basamak basamak yükseltir. 3000 Hz. frekans 

değeri baz alındığında, yıllara bağlı olarak işitme kaybı değerleri 50 yaşında biri için 10 

dB, 60 yaşında biri için 25 dB ve 70 yaşında biri içinse 35 dB şeklinde bulunmuştur [24]. 

Tablo 2.8.’de gürültü seviyesine bağlı olarak gürültünün neden olduğu işitme kaybı 

değerleri verilmiştir [30]. 

 
Tablo 2 . 8 :  Gürültü düzeyinin işitme kaybı üzerindeki etkisi [30] 

 
 

İşitme Yeteneği Kaybı Gürültü Düzeyi 
 

(dB) 5 yıl sonra 10 yıl sonra 20 yıl sonra 

80 0 0 0 

90 4 10 16 

100 12 29 42 

110 26 55 78 
 

 

Uzun müddetler boyunca gürültülü olarak nitelenebilen işyerlerinde çalışanların işitme 

durumunun odiyometrik değerlendirmesi, bu tip çalışanlarda daha çok 4000 Hz. frekans 

bandı seviyelerinde işitme kayıplarının meydana geldiğini ortaya koymuştur. Sonuç 

olarak, bu frekans bandı ile yakın frekanslar, insan kulak yapısının en fazla hassas 

olduğu ve en fazla işitme kaybı tespit edilen ses bantları olarak bilinir.  Frekans  

gruplarına bağlı olarak seslerin, ayrılan  oktav  bantlarının zararlı olabildiği ses 

şiddetleri değişiktir. Mesela 1500 Hz ile bu seviyenin aşağısındaki frekanslarda ses 

şiddeti 80 dB üstünde olduğunda zararlı etki ortaya çıkmaktadır. Oysa 8000 Hz. 

frekanslarda ses şiddeti 78 dB olduğunda zararlı etki ortaya çıkmaktadır [18]. 

Birbirinden farklı frekans değerlerinin zararlı desibel seviyeleri Tablo 2.9. ’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2 . 9 .  Çeşitli oktav bandındaki seslerin işitme kaybına neden olan şiddeti 
[18] 

 
 

 

Oktav bandlarının frekans (Hz) değerleri 
 

Zararlı desibel (dB) düzeyi 
 

63 
 

125 
 

250 
 

500 
 

1000 
 

2000 
 

4000 
 

8000 

 

97 
 

91 
 

87 
 

84 
 

82 
 

80 
 

79 
 

78 
 
 
 
 Dünya sağlık örgütü tarafından, işitme kaybı riski olan gürültü seviyelerini 

frekans bantları içerisinde gösteren grafik Şekil 2.9. ’da gösterilmiştir [23]. 
 

 
60        70          80      90       100       110 

 
Frekans (Hz) 

      
 

150 Hz ve altı 
 

150-300 
 

300-600 
 

600-1200 
 

1200-2400 
 

2400- 4800 
 

4800-9600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzun süreli etki 
altında kalma 
durumunda 
sağırlık 

 
Şekil 2.10.Seslerin çeşitli frekans bandında zararlı olabilen basınç seviyeleri [30] 

 
Tehlikeli  gürültü  iç  kulak  işleyişini  etkileyerek  geçici  işitme  kaybına  neden  olabilir. 

Gürültüden uzaklaştıktan bir süre sonra, işitme duyusu iyileşebilir fakat daha fazla maruz 

kalınırsa kulak yavaş yavaş duyma yeteneğini kaybeder ve bu kayıp kalıcı olur. Eğer bir kişi 

çok yüksek darbeli gürültüye maruz kalırsa kalıcı işitme kaybı aniden de ortaya çıkabilir. Bu 

tür hasar akustik travma olarak bilinir. İç kulaktaki kıl hücrelerinin ölmesiyle kalıcı işitme 

kaybı olur. Bu hücreler, mevcut tıbbi tedaviler veya teknoloji ile düzeltilemez [30]. Şekil 2.2. 

ile 2.3 .’de   sağlıklı   ve   sağlıksız   salyangoz   kıl   hücreleri  gösterilmiştir [30]. 
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Şekil 2.11. Sağlıklı kulakta salyangoz yüzeyindeki kıl hücresinin görüntüsü [30] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.12. Sağlıksız kulakta salyangoz yüzeyindeki kıl hücresinin görüntüsü [30] 
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 Gürültünün insan bünyesine yaptığı fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, kan 

damar çeperlerinin daralması, kalp atış yetersizliği, stres, metabolizmanın normal 

değerlerin üzerinde yüklenmesi, kan yapısında meydan gelen değişiklikler, göz 

bebeğinin normalden fazla büyümesi ve uyku düzensizliği şeklindedir. Bu etkilerin bir 

çoğu kısa süreliğine ortaya çıkan etkilerdir. Ama bunların arasında stres ve uyku 

düzensizliği gürültünün uzun süre boyunca görülen fizyolojik etkilerindendir. 

 Gürültünün insan bünyesine yaptığı psikolojik etkiler arasında ise  sinir 

bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik,  yorgunluk, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama 

ile  iş  veriminin azalması başta görülen etkiler olarak ortaya çıkar. 

 Ses karmaşasının insan bünyesi tarafından gürültü olarak algılanması yalnızca 

sesin konsantrasyonuna değil, ses karmaşasının muhteviyatında bulunan enformasyon 

oranıyla sesi algılayan kişinin bunu nasıl karşıladığıyla da ilgilidir. Gürültü yüklenmesi 

sesin basıncıyla çalışanın kişisel özellikleriyle ilintilidir. Bunun yanında ruhsal ve 

bedensel reaksiyonlara; duyu organıyla ve vücutta bulunan başka diğer organların 

hasar görmesine de sebep olabilir. 

 İzin verilen 85 dB şiddetindeki ses seviyesinin üstünde gürültü yüküne maruz 

kalan kişilerde işitme kaybı meydana gelir. Bilgi algılama ve bilgiyi işleme 

aşamalarında gürültü insanın performansını çok yüksek bir oran ile negatif yönde 

etkileyebilir. Konuşmak suretiyle iletişim kurma, haberleşme ile sinyallerin tanınması 

vb. faaliyetler gürültünün bastırma yönü nedeniyle ile engellenebilir. Gürültü yüküne 

maruz iken yalnızca bilgi algılama ve bilgi işleme faaliyetleri değil, beraberinde işin 

yerine getirilme şekili de olumsuz yönde etkilenir. Mesela, gürültünün özellikle el 

becerisiyle hareket akışlarını etkilediği tespit edilmiştir. İş yapma süresi, yani aynı iş 

için lazım olan zaman yüksek ses seviyesinde çok daha yüksektir. Bununla beraber 

gürültü yorgunluğa sebep olmasından dolayı insan performansını negatif olarak 

etkiler[18]. 
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2.6.  Gürültü kontrolü 

 İnsanları gürültünün her türlü zararlı etkisinden korumak maksadıyla 

alınabilecek önlemlerin hepsi, gürültü kontrolü olarak adlandırılmaktadır. Gürültü 

kontrolünü aşağıda yer alan yöntemlerle sağlayabiliriz [22].  

 Gürültüyü meydana geldiği kaynakta kontrol altına alma yöntemi; 

- Gürültü kaynağının yaydığı ses enerjisini azaltmak, 
- Gürültü kaynağıyla sesi yayan yüzeyin arasında yalıtım sağlamak, 
- Yüzeyin ses yayımını azaltmak. 

 Bunları gerçekleştirebilmek maksadıyla uygulanan yöntemleriyse 

aşağıda yer alan şekilde özetleyebiliriz; 

 
  -    Planlı bakım sistemiyle gürültünün kontrol edilmesi, 
 
  -    Susturucuların faal olarak kullanılması, 
 
  -    Gürültü kaynağının, sesi yalıtan ve emen malzemeyle kaplanması, 
 
  -    Titreşimin yalıtılması, 
 
  -    Titreşim yüzeylerinin titreşimi sönümleyen malzemeyle kaplanması, 
 
  -    Gürültü kaynağının kapalı hücreler içerisine konulması, 
 
  -    Gürültü kaynağında, malzeme ile tasarım değişikliklerinin yapılması. 
 
 Gürültüyü algılandığı yerde kontrol altına alma yöntemi; 

- Gürültüye maruz kalan çalışanları ses yalıtımı yapılmış mahallere almak, , 

 - Gürültüye maruz kalan çalışanları kulak koruyucuları kullandırmak, kulak 
  tıkaçlarıyla yardımıyla 15-30 dB’lik civarında sönümleme sağlanabilir. 
  Manşon kulaklık kullanmak suretiyle daha iyi koruma sağlanılabilir. 

 
 Gürültüyü yayılma alanı içerisinde kontrol altına alma yöntemi; 

 
- Gürültü kaynağının  olduğu bölgeyi ses yalıtıcı malzemeyle ayırma, 

- Gürültü kaynağının etrafında ses bariyerlerinin kullanılması  

-  Gürültünün yayılma alanının kontrolü (ses yutucu malzeme 

kullanarak yüzeyi kaplama, askılı ses yutucu yüzey kullanma vb.). 
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2.7. Gemi adamları  

 İç sular veya deniz üzerinde, makine gücü ile seyrüsefer icra eden ve çeşitli 

maksatlarla kullanılan, ağaç, metal, fiber vb. çeşitli malzemeler kullanılarak imal edilmiş 

vasıtalar gemi olarak adlandırılır. Gemiler askeri, ticari, sportif, kişisel hizmet vb. çeşitli 

amaçlarla kullanılır.  

 Gemilerin bir noktadan başka bir noktaya intikali veya idamesi, işletilmesi için 

kullanılan  ve özellik arz eden makine, jeneratör, kompresör vb. cihazların işletilmesi, 

bakımının yapılması için "Gemi Adamları Yönetmeliğine " göre gemilerde eğitimli makineci 

personel istihdam edilir.  

 Gemilerin makine dairelerinde görev icra eden/çalışan personel eğitim ve yetki 

seviyesi en yukarıdan aşağıya doğru aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 

 Başm ü he n dis ( Ça rk çıba şı) 

 Gemi bünyesinde bulunan her türlü teknik malzeme, makine vb. aksamın işletilmesi, 

bakımının yapılması, arıza onarımlarının tamamlanması gibi gemideki her türlü teknik işlerin 

yetkilisi olup, geminin teknik amiridir [31]. 

 

 İk i nci mü hen d is 

 Gemide başmühendisin ardından teknik konularda yetkili ikinci kişidir. Gemi makineleri 

üzerinde meydana gelebilecek arızaları onarmak, bakımlarını düzenli olarak yapmak ve 

işletmekten sorumludur. Meydana gelen ve çözemediği sorunların çözümü için gerekitiğinde 

durumu başmühendise rapor eder [31]. 

 

 Üçü n cü / Dörd ü nc ü müh e nd is 

 İkinci mühendis tarafından kendilerine tevdii edilen vazifeleri yerine getirmenin 

yanında j eneratör, kazan ile hava kompresörlerinden mesuldür [31]. 

 

 Elektrik za biti 

 Gemi bünyesinde bulunan elektrik ve elektronik sistemlerin fazla olması ve bu konunun 

ayrı uzmanlık dalı olması sebebiyle böyle bir kadro oluşturulması gerekmiştir. Gemilerde ortaya 

çıkabilecek elektriksel arızaların giderilmesiyle görevlendirilmiştir. Bu görevi yerine getirirken 

başmühendise bağlı çalışır [31]. 
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 Mak i ne lo str omo su (rei si) 

 Geminin makine bölümünde çalışan diğer gemicilerin amiri konumunda olup vazifesini 

ikinci mühendisten aldığı işlerin dağılımını yaparak yerine getirir. Gemi makine dairesinde 

işlerin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlamakla görevlidir. Geminin makine bölümü  için 

ustabaşı veya formenidir [31]. 

 

 Fitte r 

 Gemide bulunan torna tezgâhını gerektiğini arıza onarımı için imalat yapmak 

maksadıyla çok iyi kullanabilen ve kaynak işlemini iyi seviyede yapabilen çalışandır. Acil 

durumlarda onarım işlerini yerine getirmekle görevlidir [31]. 

 

 Ya ğcı 

 Gemide bulunan makinelerin yağlanması faaliyetini yapan çalışandır. Bunun yanında 

geminin makine dairesindei genel kontrol işleri, tank sıcaklıklarının korunması ve değerlerin 

kontrol altında tutulması, yakıt tanklarından yakıt transferini yapılması, makine dairesi temizlik 

işlemlerini bu kadroda görev yapan gemi adamları  yapar.  

 Görev dağılımları makine lostromosu tarafından yapılır. Makine dairesinde bakım yapan 

fitter ve ikinci mühendise gerektiğinde yardım etmek maksadıyla yanlarında hazır bulunur [31]. 

 Aşağıda yer alan Tablo 2.11'de Gemi Adamları Yönetmeliğine göre gemilerde bulunması 

gereken personel sınıfları verilmiştir. 

 
Tablo 2.11. Gemi adamı sınıfları [31] 
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2.8. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar 

 

İnsel ve Helvacıoğlu, 2008 yılında gemi yaşam mahallerinde gürültü hesapları ve ölçümleri 

çalışmalarında, IMO kriterlerine göre gemilerde gürültü seviye sınırlarına uyulması ile ilgili 

olarak bir gemi tipi için birinde ek gürültü izolasyonu uygulanmış diğerinde uygulanmamış iki 

gemide hesap ve ölçümleri  ortaya koyarak,gemilerde  gürültü  seviyelerini  azaltıcı  yüzen  

taban, visko-elastik   izolasyon   gibi   tedbirlere   ihtiyaç   duyulduğunu tespit etmiştir. 

 

Koçak, 2008 yılında gemi makineleri işletmesinde ergonomik analiz konulu çalışmasında 

ergonomik kriterleri baz alarak gemilerin makine dairelerinin dizayn edilmesinin çalışanların 

konforuna sağlayacağı katkıyı ve bu şekilde çalışanların performans kriterlerinin istenilen 

ölçüleri yakalayarak, gemilerdeki gemi adamı açığının kapatılmasına fayda sağlayabileceğini 

ortaya koymuştur. 

 

Duyaroğlu, 2009 yılındaki çalışmasında ana makine kaynaklı gürültülerin incelenmesi konulu 

çalışmasında dizayn aşamasındaki bir geminin gürültü ve titreşim analizini yaparak,  

makinelerin gürültü ve titreşime etkisini incelemiş ve elde edilen sonuçlara istinaden risklerin 

azaltılması amacıyla geminin çeşitli mahallerine yalıtım uygulamaları yapılmıştır. 

 

Turan, Helvacıoğlu, İnsel, Kalid ve Kurt  tarafından 2010  yılında yapılan  gemi  çalışanlarının  

gürültü  maruziyetleri  üzerine  bir    çalışmada   geminin farklı bölümlerinde yapılan gürültü 

ölçümlerinin sonuçları tablo halinde verilmiştir. Bu tabloya göre ölçüm yapılan altı adet 

geminin makina dairelerinde 87,9 – 96,8 dB(A) gürültü seviyeleri belirlenmiştir.  

 

Aybek, 2011 yılında gemi hacimlerinde gürültü seviyelerinin deneysel ve sayısal incelenmesi 

çalışmasında gemi yapılarında oluşan gürültü, gürültü kaynakları ve gürültüyü önlemek için 

yapılması  gerekenleri,   10500  DWT''luk  bir tankerin  inşaa öncesi  i statiksel  enerji  

Analiz yöntemi ile gürültü  analizini yaparak elde ettiği değerleri, inşaa sonrası gürültü ölçüm 

sonuçları ile karşılaştırmış ve kullanılan sayısal yöntemin deneysel sonuçlara göre 

değerlendirilmesini yapmıştır. Çalışmada  kimyasal  yük  taşıyan  bir tankerin  farklı 

bölümlerindeki  gürültü  ölçümleri  yapılmış  ve  sonuçları  belirtilmiştir.  Söz  konusu  

çalışmada makine dairesinde gürültü seviyesi, 110,0 dB(A) olarak belirlenmiştir.  

 

 



28 

 

 

Özmen, 2014 yılında yönetmelik [2] hükümlerinin örnek olaylar ve saha uygulamalarıyla izah 

edilmesi çalışmasında gürültü maruziyetinin belirlenmesi, kıymetlendirilmesi, ölçülmesi 

maksadıyla kullanılan yöntem ve stratejileri teorik ve  uygulamalı örnekler yardımıyla izah 

etmiş ve  bunun yanında işitme duyusu hasarını ile işitme kaybını önlemek maksadıyla aynı 

yönetmelik [2] esasları temelinde alınması gereken tedbirleri, uygulamalı saha örnekleri 

vasıtasıyla açıklamıştır 

 

Topçu, 2016 yılında çalışmasında gemi adamlarının titreşim maruziyetlerinin belirlenmesi ve bu 

hususun önlenmesi için alınacak tedbirler konulu çalışmasında, ilgili kanuna[1] göre çıkarılan 

yönetmelik [2] kapsamında gemi adamlarının çalıştığı ortamlarda titreşim kaynaklı risklere 

maruziyetini tespit edip alınması gereken önlemleri ortaya koymuştur. 

 

Azkeskin, 2016 yılında gemi inşaatı sektöründe gürültü ve toz maruziyetinin değerlendirilmesi 

çalışmasında ilgili yönetmelik [2] kapsamında toz maruziyetini ve  gürültü maruziyetini ölçerek 

elde edilen değerlerin yasal sınırlar üzerinde olduğunu ve bu durumda gürültü ile tozun 

tersane çalışanları için önemli bir tehlike oluşturduğu ortaya koymuştur. 
 

yapılan literatür taramasına göre, gemilerin makine dairelerinde çalışanların maruz kaldığı 

gürültü kirliliğinin, ilgili kanun[1] çerçevesinde yayınlanan yönetmelik [2] kapsamında kişisel 

dozimetre kullanılarak örnek olaylarla incelenmesi üzerine ve elde edilen verilerin yasal 

mevzuat [1] çerçevesinde düzenleyici yönetmelik[2] esasları çerçevesinde işaret edilen TS 2607 

ISO 1999 standardıyla çalışma yapılmamıştır. Bu  saha çalışması yardımıyla literatürdeki  bu  

boşluğun kısmen de olsa doldurulması amaçlamaktadır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 

 

 Bu çalışma Mersin ve İzmir şehir merkezi limanlarında bulunan, bu limanlara istinaden 

seyrüsefer gerçekleştirmek üzere denize açılan 7 adet gemide gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

ana unsurunu ise bu gemilerin makine dairelerinde görev yapan gemi adamlarının, bu 

mahallerde bulunan farklı güçlere sahip dizel makinelerin meydana getirdiği gürültüye maruz 

kalmaları sonucu ortaya çıkan gürültü maruziyetleri  oluşturur. Bu çalışma, kapalı bir mahal 

olan makine dairelerinde yapılan ölçümler neticesinde elde edilen değerler kullanılarak 

yapılmıştır. 

 Ölçüm esnasında, dozimetrenin çalışan üzerinde takılı olarak makine dairesinin 

içerisinde yer değiştirerek, normal çalışma koşullarında bu mahalde görev yapan gemi adamının 

maruz kaldığı gürültünün aynı şekilde ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışanların makine daireleri 

içerisinde, normal zamanda çalıştıkları güzergahları izlemeleri, yaptıkları rutin faaliyetleri 

gerçekleştirmeleri istenmiştir. 

 

3.1.1. Ölçüm Cihazı 

 

Çalışanların, iş yerlerinde yaptıkları faaliyetler esnasında üzerlerine takılması için 

tasarlanıp geliştirilmiş  ses seviye ölçerleri, dozimetre olarak adlandırırız. Bu tip ölçü 

aletlerinin, kullanıcıya sağladığı başta gelen kolaylık olarak  maruz kalınan gürültünün bir tam 

iş günü süresince veya iş günün belli bir kısmında ölçebilmektir. Bir işyerinde mevcut olan 

gürültü seviyesinin ölçümünün ortamın ses seviyesin ölçen cihaz ile yapılmasının uygun 

olmayacağı (örnek olarak, çalışan dışında başka birinin ortamda bulunmadığı veya 

bulunamayacağı) kadar güç koşullarda veya çalışanın çok hareketli olduğu koşullarda 

dozimetreler kullanılırlar. Eşlik edilemeyen ölçümler nedeniyle güvenilir olmayan 

sonuçlardan kaçınmak maksadıyla dozimetre kullanımının tercih edilmesi ses ölçere göre  

daha sağlıklı ve güvenilir neticeler verebilir. 

Bazı   tipte dozimetreler   ölçüm   esnasında   belirli   zaman aralılarında gürültü   

düzeyini kayıt altına alırlar.   Yapılan bu   kayıttaki veriler,   değişik   kaynakların   veya   işlerin   

gürültüye ilave katkısının tespit edilerek, güven verici olmayan olası sonuçların elenmesinde 

katkı sağlar. Dozimetre kullanımı esnasında yönetmeliğin [3] madde 6.2. açıklanan esaslarına 

uyulmalıdır. Gürültü ölçüm çalışmalarında, İspanya merkezli Cesva instruments s.l.u  imali 

DC 112 model kişisel gürültü ölçüm dozimetresi kullanılmıştır. Cihaz EN 61252, IEC 61252, EN 

61260, IEC 61260, EN 60804, EN 60651 ve 2003/10/CE normlarını karşılamaktadır.  
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 Ölçüm esnasında; 

 Gürültü kaynağıyla cihaz arasında engel bulunmamasına, 

 Cihaz ve mikrofonu üzerinde nem, toz bulunmamasına 

 Cihazın bataryasının dolu olmasına, 

 Cihazın taşıyan gemi adamı tarafından kurcalanmamasına, 

 Cihazın ve mikrofonunun herhangi bir fiziksel darbeye maruz kalmamasına 

dikkat edilmelidir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3.1.’de ölçümlerde kullanılan cihaz örneği gösterilmiştir. 

 
 
Şekil 3.1. Cesva DC 112 Gürültü Ölçüm Dozimetresi  [32] 
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Aşağıda yer alan Tablo 3.1.'de Cesva DC 112 gürültü ölçüm dozimetresinin teknik bilgileri 
verilmiştir. 
 

Tablo 3.1. Cesva DC 112 Gürültü Ölçüm Dozimetresi [32] 
 

 

Cihazın Adı 
 

Markası / Modeli 
 

Cihazın Frekans 
Aralığı 

 

Ölçüm Aralığı 

 

Gürültü Ölçüm 
Dozimetresi 

 
CESVA/ 

DC 
112 

8 Hz. - 63k Hz. 
 
 

143 dB (A) 
 

 
  
Aşağıda yer alan Resim 3.2.’de cihazın ölçümlerde kullanım örneği gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.2. Cesva DC 112 Gürültü Ölçüm Dozimetresi Kullanımı  [32] 
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3.2. Yöntem 

 
 Öncelikle, ilgili kanun [1] ve  yönetmelik [2] hükümleri gereğince yapılacak gürültü 

ölçümleri, yönetmelikte işaret edilen TS 2607 ISO 1999 standartlarına uygun olarak 

yapılmalıdır. 

 Bu çalışma süresince, gürültü ölçümü maksadıyla kullanacağımız  kişisel gürültü ölçüm 

cihazı olan Cesva DC 112, TS 2607 ISO 1999 standardı cihaz yeterliliklerinin tarif edildiği 

bölümde  istenilen IEC 60804 kriterlerine uygun bir cihazdır.  

 Ölçüm süresiyle ilgili çeşitli kaynaklarda genellikle 4-12 dakika arasında değişen farklı 

süreler belirtilmiş olmasına rağmen bu hususa ilişkin zorlayıcı bir hüküm bulunmaması 

nedeniyle, gemi adamının görev yaptığı süre boyunca ölçüm yapılmaya çalışılmıştır. Bu sürenin 

vardiyanın uzaması vb. nedenlerle toplamda günlük 8 saatlik süreyi aştığı durumlarda bile kayıt 

yapılmaya devam edilmiştir. 

 Ölçüm yöntemi olarak bu çalışma esnasında; farklı gemilerin farklı  güçlere sahip  

makinelerinin bulunduğu, makine dairesi mahallerinde çalışanların  TS 2607 ISO 1999 

standardında tarif edilen şekilde konumlandırılmış yaka mikrofonu ile maruz kaldıkları gürültü 

maruziyetleri ölçülerek,  ortaya çıkan değerler kayıt altına alınmıştır. 

 Ölçümlerin tamlanmasına müteakip, ölçüm cihazı üreticisi firma tarafından ölçüm cihazı 

ile birlikte verilen ve sadece bu cihaza özel bir program olan Cesva Capture Studio Editor 

programı yardımıyla Cesva DC 112 cihazının hafızasında yer alan ölçüm sonuçlarını ölçüm 

cihazından bilgisayara indirilmiştir. 

 Müteakiben de yine aynı program yardımıyla gürültü ölçüm sonuçlarını analiz ederek, 

ölçüm sonuçlarının çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelikte 

işaret edilen sınır değerleri ile karşılaştırmasını yapabilmek maksadıyla (LEX, 8 saat) dB(A) ve 

(Ptepe) dB(C) dökümleri  alınarak ve bu sonuçlar istatiksel olarak analiz edilerek elde edilen 

sonuçların yönetmelik hükümlerine uygunluğunun, olup olmadığı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

 Ölçüm yapılan makine dairelerinde, sağlıklı veriler elde edebilmek maksadıyla 4 defa 

gürültü ölçümü yapılarak elde edilen sonuçlar tablo haline getirilmiş ve devamında 

yönetmeliğin en yüksek  maruziyet eylem değerleri kriterlerinden (LEX, 8 saat)= 85 dB(A) ve 

(Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa] ile karşılaştırılması yapılmıştır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Bulgular 

Tablo 4.1. Gemi 1 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 20.05.2016 15:37:45 8 Saat 19,1 85,0 

2 24.05.2016 16:19:01 8 Saat 9,1 85,0 

3 24.05.2016 16:40:05 8 Saat 81,7 85,0 

4 24.05.2016 17:07:34 8 Saat 40,0 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.1. Gemi 1 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.2. Gemi 1 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 

 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 20.05.2016 15:37:45 8 Saat 68,4 137 

2 24.05.2016 16:19:01 8 Saat 71,7 137 

3 24.05.2016 16:40:05 8 Saat 140,3 137 

4 24.05.2016 17:07:34 8 Saat 102,7 137 

 

 

 
 

Şekil 4.2. Gemi 1 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.3. Gemi 2 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 07.06.2016 09:28:49 8 Saat 29,3 85,0 

2 07.06.2016 09:49:12 8 Saat 13,9 85,0 

3 07.06.2016 10:17:48 8 Saat 36,6 85,0 

4 07.06.2016 10:38:40 8 Saat 42,1 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.3. Gemi 3 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.4. Gemi 2 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 

 

 

 
 

Şekil 4.4. Gemi 2 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 

 

 

Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 07.06.2016 09:28:49 8 Saat 87,9 137 

2 07.06.2016 09:49:12 8 Saat 76,8 137 

3 07.06.2016 10:17:48 8 Saat 93,9 137 

4 07.06.2016 10:38:40 8 Saat 102 137 
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Tablo 4.5. Gemi 3 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 

Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

1 07.06.2016 10:03:30 8 Saat 35,1 85,0 

2 07.06.2016 10:24.19 8 Saat 37,8 85,0 

3 07.06.2016 10:39.20 8 Saat 41,0 85,0 

4 07.06.2016 10:58:51 8 Saat 44,0 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.5. Gemi 3 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.6. Gemi 3 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 07.06.2016 10:03:30 8 Saat 95,9 137 

2 07.06.2016 10:24.19 8 Saat 103,5 137 

3 07.06.2016 10:39.20 8 Saat 103,0 137 

4 07.06.2016 10:58:51 8 Saat 109,4 137 

 

 

 
 

Şekil 4.6. Gemi 3 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.7. Gemi 4 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 

 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 07.06.2016 10:09:32 8 Saat 31,1 85,0 

2 07.06.2016 10:24:15 8 Saat 42,9 85,0 

3 07.06.2016 10:39:10 8 Saat 22,1 85,0 

4 07.06.2016 10:57:08 8 Saat 39,3 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.7. Gemi 4 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.8. Gemi 4 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 

 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 07.06.2016 10:09:32 8 Saat 104,9 137 

2 07.06.2016 10:24:15 8 Saat 106,3 137 

3 07.06.2016 10:39:10 8 Saat 84,9 137 

4 07.06.2016 10:57:08 8 Saat 89,9 137 

 

 

 
 

Şekil 4.8. Gemi 4 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.9. Gemi 5 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 08.06.2016 10:38:14 8 Saat 30,4 85,0 

2 08.06.2016 11:18:05 8 Saat 45,0 85,0 

3 08.06.2016 14:19:28 8 Saat 55,5 85,0 

4 08.06.2016 14:41:17 8 Saat 45,9 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.9. Gemi 5 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.10. Gemi 5 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 08.06.2016 10:38:14 8 Saat 86,6 137 

2 08.06.2016 11:18:05 8 Saat 107,9 137 

3 08.06.2016 14:19:28 8 Saat 109,2 137 

4 08.06.2016 14:41:17 8 Saat 101,3 137 

 

 

 
 

Şekil 4.10. Gemi 5 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.11. Gemi 6 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 12.07.2016 21:54:44 8 Saat 104,4 85,0 

2 13.07.2016 22:53:59 8 Saat 104,2 85,0 

3 15.07.2016 20:29:32 8 Saat 103,7 85,0 

4 19.07.2016 19:08:14 8 Saat 104,2 85,0 

 

 

 
 

Şekil 4.11. Gemi 6 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.12. Gemi 6 İçin (Ptepe) dB(C)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 12.07.2016 21:54:44 8 Saat 133,5 137 

2 13.07.2016 22:53:59 8 Saat 144,7 137 

3 15.07.2016 20:29:32 8 Saat 140,5 137 

4 19.07.2016 19:08:14 8 Saat 144,7 137 

 

 
 

Şekil 4.12. Gemi 6 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.13. Gemi 7 İçin (LEX, 8 saat) dB(A)Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 
 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(LEX, 8 saat) dB(A) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

 (LEX, 8 saat) dB(A) 

1 21.07.2016 08:38:01 8 Saat 95,9 85,0 

2 24.07.2016 15:16:31 8 Saat 90,9 85,0 

3 24.07.2016 23:41:59 8 Saat 91,8 85,0 

4 27.07.2016 09:30:37 8 Saat 92 85,0 

 

 
 

Şekil 4.13. Gemi 7 İçin (LEX, 8 saat) dB(A) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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Tablo 4.14. Gemi 7 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablosu 
 

 
Sıra 

 

Ölçüm 

tarihi 

Ölçüm 

saati 

Maruziyet 

süresi 

Kişisel Maruziyet 

(Ptepe) dB(C) 

En Yüksek Maruziyet 

Eylem Değeri 

(Ptepe) dB(C) 

1 21.07.2016 08:38:01 8 Saat 126,2 137 

2 24.07.2016 15:16:31 8 Saat 140,9 137 

3 24.07.2016 23:41:59 8 Saat 122,1 137 

4 27.07.2016 09:30:37 8 Saat 130,7 137 

 

 

 
 

Şekil 4.14. Gemi 7 İçin (Ptepe) dB(C) Gürültü Ölçüm Sonuçları Grafiği 
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4.2. Gemilerin Makine Dairelerinde Gürültüden Duyulan Rahatsızlık 

 

 Herhangi bir geminin makine dairesine girildiğinde, ilk anda bulunulan ortamda bulunan 

yağ ve yakıt kokusu  ilk rahatsızlık verici etken olarak ortaya çıkmamaktadır. Makine 

sistemlerinde kullanılan motorin, mazot, fuel oil vb. yakıt türlerinin ortama karışan buharları ve 

bu sistemlerden meydana gelen sızıntı ve kaçakların çalışılan ortamda birikmesi sonucu ortaya 

çıkan koku, denizli havalarda geminin dalga ve rüzgar etkisi ile sallanması nedeniyle çalışanlar 

için artan bir rahatsızlık unsurudur.  

 Bu mahallerdeki koku etkisi ve yetersiz havalandırmanın yanında çalışılan ortamda dizel 

makine gürültüsünde,  çalışanların konforunda olumsuz bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

Denizde kalınan uzun süreler boyunca, çalışanın iş ortamındaki gürültü kaynağının genellikle 

sabit ve devamlı olarak aynı şiddette  yayım yapması nedeniyle bu husus çalışanların konforunu 

devamlı surette olumsuz etkileyen bir faktör olarak ortay çıkmaktadır. 

 Çalışma mahallinin kapalı olması, gürültü kaynağının ortaya çıkardığı rahatsızlıktan 

uzaklaşma imkanını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca çalışanların, çalışma periyodu boyunca 

kendilerine yüklenen görev tanımlamaları nedeniyle yerine getirmeleri gereken kontrol, 

gözlem,bakım, onarım vb. ödevleri de onların bu gürültü kaynakları yakınında çalışmaları 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 Her ne kadar insan yapısı gereği kendisine rahatsızlık veren, konforunu bozan 

etkenlerden uzaklaşmak istese de, çalışma koşulları gereğince bu rahatsızlık verici hususlara 

yakın olma zorunluluğu, insan doğasındaki bu isteğin önüne geçmektedir. 

 Bu olumsuz şartların meydan getirdiği fiziksel ve stres etkileri de çalışanların sağlık 

koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

4.3. Gürültüden Korunma Yolları 

 

 Çalışanların sağlıklarının korunması amacıyla işyerlerinde gürültü hususunda alınması 

gereken önlemler asıl kriter olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde 78 nci maddede 

açıklanmıştır. 

 Çalışanların sağlığını korumak için izlenecek yol ise; gürültünün kaynağında, takip ettiği 

yolda veya ulaştığı alıcı olan kulakta olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hususa ilişkin olarak 

alınabilecek önlemler bölüm 2.5'te anlatılmıştır. 

 Çalışanların sağılığına yönelik olarak gürültünün fizyolojik ve psikolojik etkilerini 

ortadan kaldırabilmek için, yüksek düzeyde gürültü maruziyetinden hassas işitme sistemini 

korumak için yüksek gürültü bölgelerinde kulak tıkaçları ve tüm kulak yapısını muhafaza altına 

alan kulak koruyucuları kullanılmalıdır. Kulak yapısının tamamını kapatan, kulağa uyan kulak 
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koruyucular çalışma konforunu da olumsuz yönde etkilemez ve etkili bir koruma seviyesi 

sağlamaya yardımcı olur. 

 Kulak tıkacı kullanımında az veya küçük bir açıklığın, konuşma ve herhangi bir şeyi 

çiğneme eyleminin tıkaçların yerinden çıkmasına sebebiyet vereceği unutulmamalı ve tıkaçlar 

arada bir kontrol edilerek, yerlerine iyice yerleşip yerleşmediği kontrol edilmelidir. 

 Gürültü maruziyet etkisini azaltmak için kullanılan kulak tıkaçlarının temiz 

bulundurulması, kulak bölgesinde istenmeyen tahrişe veya herhangi bir kulak  içerisi alerjik 

reaksiyona karşıda alınabilecek en iyi önlemdir. 

 Çalışanların sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak açısından da gürültülü 

ortamlarda çalışanlara, bu malzemelerin kullanımın önemi, gürültünün işitme duyusuna etkileri, 

kulak koruyucu malzemenin bakım ve temizliği ile ilgili olarak düzenli bir plan dahilinde eğitim 

verilmeli ve aralıklı olarak da bu eğitimler yenilenmelidir. 

Çalışanların kulak  sağlığının korunması için, bu hususa ilişkin yasal mevzuatı belirleyen, kişisel  

koruyucu  donanımların  işyerlerinde  kullanılması hakkında  yönetmelik [33] her zaman esas 

alınmalıdır. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

 Çeşitli makine güçlerine sahip farklı kullanım amaçlarına hizmet eden tipteki gemilerin, 

makine dairelerinde çalışanların maruz kaldığı gürültü maruziyetini kişisel gürültü ölçüm 

dozimetresi ile yaparak, bu hususa ilişkin verilerin bu konuya ilişkin temel kural koyucu olan 

ilgili kanun [1] ve bu hususa ilişkin çıkarılan [2] yönetmelik hükümlerinde işaret edilen [16] 

standart yöntem ile elde edilen değişken veriler elde etmemizle sonuçlanmıştır.  

 Gürültü ölçüm faaliyetleri gerçekleştirilen çok farklı makine güçlerine sahip 2 ve 4 

zamanlı dizel makineye sahip gemilerden ilk 5'inde elde edilen sonuçlar, çalışanlar için 

mevzuatımızda belirlenen yasal sınırlar içerisinde gürültü yayan işyerleri olduklarını göstermiş 

olmasına rağmen, 6. ve 7.  sırada ölçüm yapılan  işyerleri olan gemilerin makine dairelerinin 

mevzuatımızda işaret edilen yasal sınırların üzerinde çok daha üzerinde gürültü değerleri tespit 

edilmiştir. Bu gürültülü çalışma ortamlarında, çalışanların maruz kaldığı gürültünün ileride 

mutlaka fizyolojik ve psikolojik etkileri ortaya çıkabilecektir. Bu işyerlerinde çalışanların sağlık 

koşullarının olumsuz bir şekilde etkileneceğini söylemek , bu hususa ilişkin yaptığımız 

incelemenin ışığında çok doğru olacaktır. 

 Bu sebeple, yasal sınırların üzerinde gürültüye sahip  çalışma ortamında çalışanların 

sağlıklarını korumak için gürültü kontrolü, mutlak surette toleranssız bir şekilde 

uygulanmalıdır. Gürültünün kaynağında azaltılması için tedbir alınmalı ve gürültü yayan 

ekipman kullanımı önlenmelidir. Gürültü kontrolünün diğer bir faktörü olan gürültü 

kaynağından çıkan gürültünün ortamda yayılmasını önlemek için de tedbir alınmalı, gürültü 

kaynakları günümüzde örnekleri sıkça görülen kabin veya muhafaza içerine alınıp, sesin 

yayılmasını önleyecek malzeme yalıtım maksadıyla kullanılarak, çalışanlara gürültünün 

ulaşması engellenmelidir.  

 Bu hususa ilişkin son önlem olarak da çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanması 

teşvik edilmeli, bu donanım kullanımının önemi çalışanlara anlatılmalı, meslek hastalıkları ile bu 

tip malzeme kullanımının meslek hastalıklarına karşı koruyucu etkileriyle ilgili eğitim 

verilmelidir. Çalışanların, çalışma ortamlarındaki gürültü ve etkilerine ilişkin görüşleri de 

alınarak, elde edilen veriler olumlu geri besleme için kullanılmalıdır. Bu çalışma mahallerinin 

girişlerine kişisel koruyucu donanım kullanmayı hatırlatıcı uyarılar asılması ve kontrollerde 

koruyucu malzeme kullanımına dikkat edilmesi de bu hususla ilgili göz ardı edilmemesi gereken 

önlemlerdendir. 

 Ayrıca işverenlerinde meslek hastalıklarına yakalanabilecek çalışanlar nedeniyle yasal 

yaptırımlarla karşılaşma olasılıklarını azaltmak için zorlayıcı tedbirler alması ve bu hususu aktif 

bir şekilde denetleyerek (iş akitlerinde bu hususun yazılı olarak eklenmesi gibi) çalışanların 

sağlıklarını gürültünün olumsuz etkilerinden korumalıdırlar. 


