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ÖZET 

 

Bu kitapçık temel olarak, geçici etkinliklerde gerçekleştirilecek olanlar da 

dahil endüstriyel ve çevresel gürültü ölçümlerinin gerçekleştirilmesinden 

oluşan çevresel gürültü yönetim uygulamalarının teknik yönlerine ilişkin AB 

yönetmeliği ve proje ortaklarının ulusal yönetmelikleri, talimatlar ve en iyi 

uygulamalara odaklanacaktır. Gürültü değerlendirme raporlarının 

hazırlanabilmesi için uygulamaları deneyimlerle birlikte gürültü ölçümleri için 

prosedürlere ilişkin öğrenme becerileri de önem arz etmektedir. Proje ortağı 

ülkelerin hepsinde öğrenme becerileri analiz edilmiştir. 
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1. KİTAPÇIK İÇERİĞİ 

 

Bu kitapçık, geçici etkinliklerde gerçekleştirilecek olanlar da dahil 

endüstriyel ve çevresel gürültü ölçümlerinin gerçekleştirilmesinden oluşan 

çevresel gürültü yönetim uygulamalarının teknik yönlerine ilişkin en iyi 

uygulamalara odaklanmaktadır. Özel olarak, kitapçık aşağıdaki 

bölümlerden oluşmaktadır: 

 

● Her bir proje ortağı ülke için “akustik uzmanlığı” gereklilikleri. 

● Gürültü ölçüm teknikleri. 

● Farklı kaynaklar için gürültü ölçüm prosedürleri. 

● Örnek olaylarla gürültü ölçümünün gerçekleştirilmesi için pratik 

rehber.  
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2. AKUSTİK UZMANLARI 

 
 KANUN GEREKLİLİKLER 

 

İ

T

A

L

Y

A 

L. 

447/1995 

D. Lgs. 

42/2017 ile 

tadil 

edilen 

Akustik uzmanı mesleği,  “Akustik konusunda 

uzman teknisyenler” siciline kayıt olunduktan 

sonra ifa edilebilir ve fiili olarak Çevre Bakanlığı 

tarafından yönetilir. 

 

Bu sicile, teknik veya fen lisans veya yüksek lisans 

derecesine ve en az aşağıdaki gerekliliklerden birini 

karşılayanlar girebilir: 

 

a) En az 3 kredilik akustik laboratuvar dersi içeren, 

akustik üzerine en az 12 krediden oluşan bir modüle 

sahip üniversite, yüksek lisansı tamamlayan ve sınavı 

başarıyla geçenler,  

b) “Akustik alanında teknik uzman” için akustik üzerine 

özel bir kursun final sınavını başarıyla geçenler.  

c) Programı bulunan kurslara ilişkin sınavlar tarafından 

verilen, en az 3 akustik laboratuvar dersi içeren akustik 

üzerine en az 12 üniversite kredisi almış olanlar;  

d) Çevresel akustik üzerine doktora tezi ile PhD (Doktor) 

unvanına sahip olanlar. 

 

Avrupa Birliğinin bir diğer Üye Devletinde alınan 

eşdeğer olarak değerlendirilebilecek gerekliliklere sahip 

olanlar da aynı isim listesine kaydedilebilir. 

 

“Akustik uzmanlığı” kursunun spesifikasyonları (b) 

paragrafında belirtilmiştir: 

Bu kursa yalnızca teknik dereceye sahip olanlar 

(mühendislik, mimarlık, vb.) katılabilir. 

Kurslar; üniversiteler, enstitüler veya araştırma 

enstitüleri, sicil odaları, kolejler ve mesleki düzenler 

tarafından verilir. 

Yetkin akustik teknisyen niteliklerinin doğrulanması 

amacıyla, kursun aşağıdaki gereklilikleri yerine 

getirmesi gerekmektedir: 
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a) Kursun süresi, en az 60 uygulamalı ders olacak 

şekilde 180 saatten kısa olamaz. 

b) Kurslar, organize edildikleri bölge tarafından 

tanınır ve ülke genelinde geçerlidir. 

c)  Kursun minimum içeriği, aşağıdaki listede 

belirtilenleri içermelidir: 

− Akustiğin temelleri  

− Sesin yayılımı ve oda akustiği  

− Gürültü ölçümleri için usuller  

− Ulusal / Bölgesel / Belediyeye ait yönetmelikler  

− Karayolu trafik gürültüsü  

− Hava taşıtı ve liman gürültüsü  

− Avrupa Birliği yönetmelikleri ve yönergeleri  

− Bina akustiği  

− Gürültü yayılımı için planlama, sınırlandırma ve 

kontrol kriterleri 

− İşyerlerinde gürültü ve titreşim 

− Akustiğin yasal yönleri  

− Gürültü seviyesi ölçerler ve ilgili yazılımların 

kullanımına ilişkin eğitim  

− Bina akustik yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim  

− Gürültü yayılımı yazılımlarının kullanımına ilişkin 

eğitim 

 

Mesleki güncellik: 

Listede yayınlandıktan sonraki 5 yıl içerisinde ve izleyen 

her bir beş yıllık süre içerisinde akustik alanında 

teknisyen uzmanlar, en az üç yıla yayılmış şekilde en az 

30 saatlik güncelleyici bir kursa katılmalıdırlar. 

 

Kontrol: 

Eğitimsel yeterlilik ve profesyonel gerekliliklerin 

uygunluğu bölgeler tarafından doğrulanır. 
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İSPANYADAKİ UYGULAMA 

 

İ

S

P

A

N

Y

A 

İspanya’da çevrede ölçüm veya denetim işine ilişkin özel bir eğitim 

gerekliliği bulunmamaktadır. Herhangi bir tür özel kurs veya herhangi 

bir çeşit ön eğitim gerekliliği almak zorunlu değildir. Genel şart, 1367 

nolu Kraliyet Kararnamesi tarafından devlet düzeyinde tesis 

edilmiştir. 

 

Akustik zonlama, kalite hedefleri ve akustik yayılmaya ilişkin 

olarak 17 Kasım tarihli 37/2003 numaralı gürültü üzerine 

Kanun’un geliştirildiği 19 Ekim tarihli 1367/2006 sayılı Kraliyet 

Kararnamesi. 

 

Madde 31 Değerlendirmeyi gerçekleştiren kurumlar: 

Gürültü değerlendirme proseslerinin homojen ve karşılaştırılabilir 

olduğunu temin etmek açısından, yetkili otoriteler bu 

değerlendirmeleri gerçekleştiren kurumların yeterli teknik 

kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıdır. Ayrıca, 

değerlendirme yöntemleri ve işbu kraliyet kararnamesinde 

belirlenen prosedürlerin akustik değerlendirmelerin 

gerçekleştirilmesinin doğru bir şekilde uygulanmasını güvence 

altına almak üzere kontrol sistemlerinin uygulandığından da emin 

olmalıdırlar. 

 

Her ne kadar tamamı belirli kriterlerin tanımlanmasına karar vermiş 

olmasa da her bir bölgede bu genel amaç gerekliliğinin nasıl 

uygulanacağını tanımlamaya ilişkin bir yeterlilik bulunur.  

 

Örneğin, Endülüs “yetkili teknik personeli” akustik çalışmalar ve 

deneyler gerçekleştirmekle birlikte kalite standartları ve gürültünün 

önlenmesine uygunluk sertifikaları tanzim etmek için akademik  

yeterliliğe veya yeterli mesleki deneyime sahip kişi olarak 

tanımlamaktadır. Gürültü kirliliği alanında beş yıldan fazla çalışmak 

ve minimum yirmi çalışma ve deney gerçekleştirmiş olmak deneyim 

olarak değerlendirilmektedir. 
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Akustik ölçümler, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve 

kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel şartlar standardına 

göre kalite güvence sistemi çerçevesinde gerçekleştirildikleri sürece 

yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir. Ölçümü 

gerçekleştiren laboratuvarların Ulusal Akreditasyon Kurumu (ENAC) 

tarafından akredite edilme gerekliliği bulunmamasına rağmen, 

karşılamaları gereken şartlar temelde aynıdır. Yönetim gereklilikleri 

de UNE-EN ISO 9001:2008 standardında belirtilenlere çok benzerdir 

(tekliflerden raporlara doküman kontrol sistemi, tedarikçi 

değerlendirmesi, periyodik denetimler ve sürekli iyileştirme 

politikaları tesis edilmesi). Deney yöntemleri, ekipman, örnekleme ve 

veri analizi ve veri kalite güvencesiyle ilişkili olanlara ek olarak teknik 

gereklilikler personeller için eğitim gerekliliklerini içerir.  

 

Laboratuvarda, kalifikasyonları sırasında uygun bir şekilde izlenen ve 

deneyimli ve eğitimli personeller bulunmalı ve bu personellerin 

deneyimlerini korumak üzere yeniden eğitim almaları gerekmektedir. 

Bununla birlikte, eğitim kriterleri herhangi bir tür akademik düzey 

veya kalifikasyondan bahsetmemekle birlikte özel eğitim kursları 

veya yarışmalarından da söz etmemektedir. Eğitim gereklilikleri 

dolayısıyla her bir laboratuvar tarafından tanımlanmakta ve ENAC 

teknik denetmeni tarafından değerlendirilmektedir. 

 

Diğer bölgelerde, gürültü ölçümlerinden sorumlu kurumlar için benzer 

gereklilikler belirlenmiştir. Valencia veya Castilla y León’da, 

akreditasyon kurumu ENAC iken, Catalonia’da akreditasyondan 

sorumlu özel bir kurum bulunmaktadır. 

 

Ulusal düzenleyici gerekliliklerin veya birden fazla bölgede bunlardan 

herhangi birinin bulunmamasının yanı sıra, Ulusal Yeterlilik Enstitüsü 

2010 yılında, temel özellikleri aşağıdaki şekilde tanımlanan 

“Gürültünün, titreşimlerin ve akustik izolasyonun kontrolü” adında bir 

yeterlilik tanımlamıştır: 

 

● Bu yeterlilik, Emniyet ve Çevre meslek dalında bulunur. Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) kapsamındaki yeterlilikle ilişkili 

seviye, Yüksek üniversite dışı çalışmayla ilişkili olan (yüksek ulusal 

diploma) 5’tir. 
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● Bu yeterlilik, üç farklı beceri birimi temelinde tanımlanmıştır: 

a. UC1617_3: Akustik ölçüm araçlarının birinci düzey bakımını 

gerçekleştirmek ve testlerin planlamasına katılmak. Bu, araçların 

hazırlanması ve bakımından ve temel veri toplamadan sorumlu 

olacak teknik asistanın yeterliliği için temel beceri birimidir. 

b. UC1618_3: Gürültü ve titreşimlerin ön işlemlerini gerçekleştirmek 

ve verilerini toplamak, raporların ve gürültü haritalarının 

hazırlanmasında işbirliği yapmak. Bu beceri birimi, çevresel gürültü 

ölçümlerinin gerçekleştirilmesiyle yakından ilişkilidir. 

c. UC1619_3: Akustik izolasyonun belirlenmesi için ön işlemleri 

gerçekleştirmek ve verilerini toplamak, akustik izolasyon üzerine 

çalışmaların gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmak. Bu beceri 

birimi, bina akustik ölçümlerinin gerçekleştirilmesiyle yakından 

ilişkilidir. 

● Bir önceki maddedeki beceri birimleriyle mutlak ilişkili olarak üç 

eğitim modülü tanımlanmıştır: a) Modül 1 (60 saat). Akustik 

araçların planlaması ve bakımı; b) Modül 2 (150 saat). Gürültü ve 

titreşim testleri ve raporları; c) Modül 3 (150 saat). Akustik 

izolasyon testleri ve raporları. 
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T
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R

K

İ

Y

E 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği (ÇGDYY), 18.11.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

1.1. Eğitim Programalrı 

 

Türkiye’de, akustik alanında uzmanlık gereklilikleri, ÇGDYY 

kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara bağlıdır. Temel 

çalışmalar; stratejik gürültü haritalarının, stratejik eylem planlarının 

hazırlanması, endüstriyel tesisler için akustik raporların 

hazırlanmasında çevresel gürültü ölçümleri veya tesisler, işletmeler 

veya eğlence mekânları vb. için gürültü çevresel gürültü seviyesi 

değerlendirme raporlarından oluşmaktadır. Bu çalışmaları sağlamak 

için, teknik personel yapacakları işin türüne bağlı olarak eğitim 

kursları almak zorundadır. 

Bakanlık tarafından tanımlanan belirli koşullar altında protokole sahip 

enstitü tarafından verilen eğitim kurslarını almaları gerekmektedir. 

Temel olarak aşağıda listelenen şekilde 6 farklı sertifika/eğitim 

programı bulunmaktadır; 

- A1: Temel Akustik Eğitimi ve Gürültü Ölçümleri (Maks. 15 Saat) 

- A2: Mühendislik Akustiği (gürültü ölçümleri ve gürültü 

değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içerir) (Maks 30 Saat) 

- B1: Endüstriyel Tesisler için Gürültü Raporu ve Gürültü 

Haritalama (Maks. 36 Saat) 

- B2: Ulaşım Sektörü için Gürültü Raporu ve Gürültü Haritalama 

(Maks. 30 Saat) 

- C1: Bina Akustiği (Maks. 30 Saat) 

- C2: Gürültü Eylem Planlama (Maks. 40 Saat) 

 

Sertifika programları konusunda eğitim kursu vermek için 

gereklilikler 

 

Bakanlık tarafından ilan edilen uzmanlık konularında yüksek lisans 

ve doktora programlarını tamamlayan teorik ve uygulamalı çalışma 

yürüten üniversite hocaları, birinci paragraf kapsamında belirtilen 

çalışmaları yürütecek uzmanlık düzeyine sahip olarak 

değerlendirileceklerdir.   

Eğitim kursu sertifikalarını verecek kurumlar ile Bakanlık arasında bir 

protokol bulunmalıdır. Bu protokol ayrıca eğitmenlerin yeterliliklerini 
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de içermektedir. Eğitmenlerin aşağıdaki ön koşullara sahip olmaları 

gereklidir: 

Akustik ve titreşim alanında doktorası olmalı ve hâli hazırda bu 

alanda çalışıyor olmalı. 

Gürültü ölçümü/izolasyonu/gürültü azaltılması üzerinde uygulamalı 

çalışmaları olmalı. 

Çevresel gürültü ölçüm cihazını ve bunun üzerine bilgisayar 

programlarını kullanabiliyor olmalı.  

 

1.2. Uzmanlığa ilişkin esas ve kriterler  

1.2.1. Akustik rapor hazırlamak için gereklilikler 

 

● Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için 

bu Yönetmelikte belirtilen hem gürültü ölçümleri hem de gürültü 

haritalama ile birlikte akustik raporları hazırlayacak kişilerin 

üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden 

mezun olmaları ve bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlığa 

sahip olmaları gerekmektedir.  Teknik personelin A2, B1 veya B2 

sertifikasına sahip olması gerekmektedir.   

● Bu testleri gerçekleştiren laboratuvarın, TS ISO 9613-2, TS ISO 

8297, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS ISO 1996-2 ve TS 

9315 (ISO 1996-1).olarak işletmeler için belirtilen ölçüm ve 

hesaplama standartlarına göre Bakanlıktan alınacak ön 

yeterlik/yeterlik sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 

 

1.2.2. Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporunun 

hazırlanması veya arka plan gürültü seviyesi ölçümleri ve 

değerlendirmeleri için gereklilikler 

 

● Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan işletme ve tesisler, 

imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri için çevresel 

gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlayacak kişilerin 

üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden 

mezun ve bu çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlığa sahip 

olması gerekmektedir. 
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● Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde, çevresel gürültü 

konusunda değerlendirme ve arka plan gürültü seviyesi ölçümü 

yapacak kişilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen 

fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları yürütecek seviyede 

uzmanlığa sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmaları yürütecek 

teknik personelin A1 veya A2 sertifikasına sahip olması 

gerekmektedir. 

 

● Bu testleri gerçekleştiren laboratuvarın, işletmeler için TS ISO 

9613-2, TS ISO 8297, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS ISO 

1996-2 ve TS 9315 (ISO 1996-1) olarak belirtilen ölçüm ve 

hesaplama standartlarına göre Bakanlıktan alınacak ön 

yeterlik/yeterlik sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 

 

1.2.3. Gürültü haritalarını hazırlamak için gereklilikler 

 

● Gürültü haritası hazırlayacak kişilerin üniversitelerin mühendislik, 

mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları 

yürütecek seviyede uzmanlığa sahip olması, tercihen uluslararası 

projeler bazında ve benzeri çalışmalarda gürültü haritası 

hazırlanmasına katılım sağlamış olması gerekmektedir. Bu 

çalışmaları yürütecek teknik personelin B1 veya B2 sertifikasına 

sahip olması gerekmektedir. 

● Ulaştırma alanları ve yerleşimlerde gürültü haritası hazırlayacak 

kişilerin, gürültü haritalarının hazırlanması için kullanılacak 

hesaplamalarda lisanslı yazılıma sahip olmaları gerekmektedir.  

 

1.2.4. Eylem planlarını hazırlamak için gereklilikler 

 

● Eylem planı hazırlayacaklar ve bina akustiği konusunda 

değerlendirme yapacak kişilerin üniversitelerin mühendislik, 

mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları 

yürütecek seviyede uzmanlığa sahip olması, tercihen yalıtım, 

trafik planlaması, arazi planlaması, gürültü bariyeri ve benzeri 

konularda uygulama projesi yapmış olması gerekmektedir. Bu 

çalışmaları yürütecek seviyede uzmanlığa sahip teknik personelin 

C1 ve C2 sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 
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3. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 

 

 GEREKLİLİKLER 

İ 

T 

A 

L 

Y 

A 

Ulusal Kararname 16/03/1998 

ÖLÇÜM ARAÇLARI 

 

1. Ölçüm sistemi, EN 60651/1994 ve EN 60804/1994 standartlarına 

uygunluğu sağlamak için 1. Sınıf olmalıdır. Eşdeğer düzey ölçümler, 

EN 60651/1994 ve EN 60804/1994 standartlarının 1. Sınıfına 

uygunluk gösteren bir ses seviyesi ölçer ile doğrudan 

gerçekleştirilmelidir. 

Ölçümlerden önce ve sonra kaydedilen sinyaller kullanılırken, 

kalibrasyon sinyalinin de ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir. Bu 

kayıt zincirinin, EN 60651/1994 standardına göre tanımlanan 1. Sınıf 

gerekliliklerine uygunluk gösteren bir frekans yanıtına sahip olması 

ve söz konusu olguya uyarlanan bir dinamik olması gerekmektedir.  

Ölçüm sisteminin verileri, ölçüm raporunda beyan edilmelidir. 

 

2. Ölçümler için kullanılan filtreler ve mikrofonlar, sırasıyla 

61260/1995 (IEC 1260) ve EN 61094-1 / 1994, EN 61094-2 / 1993, 

EN 61094-3 / 1995, EN 61094-4 / 1995 standartlarına uygun 

olmalıdır. Kalibratörler, CEI 29-4 standardına uygun olmalıdır. 

 

3. Gürültü ölçer düzeyi ve/veya ölçüm sistemi, her bir ölçüm turunun 

öncesinde ve sonrasında IEC 942/1988 standardına göre 1. Sınıf bir 

kalibratörle kontrol edilmelidir. Gerçekleştirilen gürültü ölçümleri, her 

bir ölçüm turunun öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen 

kalibrasyonlarda maksimum 0.5 dB kadar farklılık gösterdiği sürece 

geçerlidir. 

 

4. Gürültü ölçer düzeyi ve ölçüm sistemlerinin kalibrasyon sertifikası 

bulunmalı ve teknik spesifikasyonlarla uygunluğun doğrulanması için 

en az iki yılda bir kontrol edilmelidir. Periyodik incelemeler, 273/1991 

sayılı kanuna göre ulusal kalibrasyon hizmeti tarafından akredite 

laboratuvarlarca gerçekleştirilmelidir. 
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TANIMLAR (EK A) 

1. Özgül kaynak: potansiyel gürültü kirliliğinin nedenini teşkil eden 

seçici olarak tanımlanabilir ses kaynağı 

2. Uzun vadeli zaman (TL): gürültü seviyelerinin ölçülüp 

değerlendirildiği yeterince geniş TR’leri ifade etmektedir. TL’nin 

süresi, uzun vadeli gürültüyü etkileyen faktörlerdeki değişimlerle 

ilişkilidir. 

3. Referans zaman (TR): ölçümün yapıldığı gün içerisindeki zaman 

aralığını ifade eder. Günün süresi, iki zaman aralığına bölünmüştür: 

06.00-22:00 “Gündüz saatleri” ve 22.00-06:00  arası “Gece saatleri” 

4. Gözlem zamanı (TO): değerlendirilecek olayların meydana geldiği 

TR’de bulunan zaman aralığıdır. 

5. Ölçüm zamanı (TM): gözlem zamanı içerisinde, bir veya daha 

fazla ölçüm aralığı (TM) tanımlanır. Ölçüm aralıkları, kaynakların 

değişkenliğine bağlı olarak gözlem zamanına eşit veya daha kısa 

süre olabilir; ölçüm aralığının gözlenen olguyu temsil etmesi 

gereklidir.  

6. “A” ağırlıklı ses basıncının etkin değer düzeyleri: LAS, LAF, LAI. 

“Yavaş”, “hızlı”, “darbe” zaman sabitlerine göre ağırlıklı ses basıncı 

“A” LPA’nın logaritmik ortalamanın değerlerini ifade ederler. 

7. Maksimum ses basıncı değeri düzeyleri LASmax, LAFmax, LAI 

max. Ağırlıklı ses basıncı eğrisinin “A” maksimum değerlerini ve 

“yavaş,” hızlı”, “darbe” zaman sabitlerini ifade eder. 

8. Ağırlıklı sürekli ses basınç düzeyi eşdeğeri “A”: tanımlı bir aralıkta 

“T”, seviyesi zamanla değişen ses ile aynı ortalama karesel ses 

basıncına sahip sabit bir sesin ağırlıklı ses basıncı seviyesi değeri 

“A” 

 
Burada LAeq, t1 zamanında başlayıp t2 zamanında bitren bir zaman 

aralığında değerlendirilen ağırlıklı ses basıncının “A” eşdeğer sürekli 

düzeyi; pA(t) akustik sinyalin Pascal (Pa) cinsinden ağırlıklı ses 

basıncının “A” anlık değeri; p0 = 20 microPa, basınç referans sesidir. 
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9. Uzun vadeli zaman TL ile ilişkili Eşdeğer sürekli ses basınç 

seviyesi “A” (LAeq, TL): Uzun vadeli zaman TL ile ilişkili Eşdeğer 

sürekli ses basınç seviyesi “A” (LAeq, TL) aşağıdaki şekilde 

belirtilebilir: 

a) aşağıdaki formülle ifade edilen TL zamanına göre ağırlıklı ses 

basıncının sürekli eşdeğer düzeyine “A” istinaden tüm dönemdeki 

ortalama değer: 

 
N, değerlendirilen referans zamanlardır. 

 

b) TR’de tekil bir zaman aralığı. Bu durumda, 1 saatlik bir TM, 

incelemesi yapılan olgunun meydana geldiği TO içerisinde 

tanımlanır. (LAeq, TL) aşağıdaki formülle ifade edilen ölçüm 

zamanları TM’lerin toplamından ortaya çıkan ağırlıklı ses basıncının 

eşdeğer sürekli düzeyini “A” ifade eder: 

 
 

burada i, i-th’de tek1 saatlik aralıktır.  

Bu, gürültü sınırlarıyla karşılaştırılacak referans seviyesidir. 

 

10. Tek bir etkinliğin ses seviyesi, (SEL): aşağıdaki formül ile 

açıklanır: 

 
burada   

− t2 - t1, etkinliği içerecek kadar yeterli uzunlukta bir zaman aralığı;  

− tO, referans uzunluktur (1s). 
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11. Çevresel gürültü seviyesi (LA): belirli bir zamanda ve belirli bir 

sürede bütün gürültü kaynakları tarafından üretilen ağırlık ses 

basıncını sürekli seviyesinin eşdeğeridir “A”. 

Çevresel gürültü, alandaki ortalama gürültü seviyesiyle 

karşılaştırılan istisnai etkinlikler hariç tutularak arka plan gürültüsü ile 

değerlendirilen gürültü kaynaklarının ürettiği toplam gürültüdür. Bu, 

maksimum maruz kalma sınırlarıyla karşılaştırılacak seviyedir: 

1) Diferansiyel sınırlar için, TM’yi ifade eder. 

2) Mutlak sınırlar için, TR’yi ifade eder. 

 

12. Arka plan gürültü seviyesi (LR): spesifik bir rahatsız edici gürültü 

kaynağı hariç tutularak ölçülen, ağırlık ses basınının sürekli 

seviyesinin eşdeğeridir “A”. Çevresel gürültü ölçülürken kullanılan 

yöntemlerin aynısıyla ölçülmeli ve atipik ses etkinliklerini 

içermemelidir. 

 

13. Diferansiyel gürültü seviyesi (LD): çevresel gürültü seviyesi (LA) 

ile arka plan gürültü seviyesi (LR) arasındaki farktır: 

 
14. Emisyon seviyesi: spesifik bir kaynak dolayısıyla ağırlıklı ses 

basıncının sürekli seviyesinin eşdeğeridir “A”. Bu, emisyon 

sınırlarıyla karşılaştırılması gereken seviyedir. 

 

15. Düzeltme çarpanı (Ki): değerleri aşağıda belirtilen darbesel, 

tonal veya düşük frekans bileşenlerin mevcudiyetini göz önünde 

bulundurmak için kullanılan dB (A) cinsinden düzeltme çarpanıdır: 

− KI = 3 dB  (darbesel bileşenler) 

− KT = 3 dB (tonal bileşenler) 

− KB = 3 dB (düşük frekans bileşenler) 

 

Düzletme çarpanları, ulaşım altyapıları tarafından üretilen gürültüye 

uygulanmamalıdır. 

 

16. “Kısmi süreli gürültünün” bulunması: özellikle gündüz saatlerinde 

“kısmi süreli gürültünün” bulunması (1 saatten kısa bir süre için 

gürültü kaynağı etkinliği) çevresel gürültünün ölçülen değerlerinde 
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otomatik 3 dB (A) azalmaya yol açar; 15 dakikadan kısa olması 

halinde Leq (A), 5 dB (A) kadar azaltılmalıdır. 

 

17. Nihai (düzeltmeler sonrası) gürültü seviyesi (LC): aşağıdaki 

formül ile tanımlanır: 

 
ÖLÇÜMÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK 

STANDARTLAR (EK B) 

 

1. Ölçümlere başlamadan önce, yöntemi, zamanlamayı ve ölçüm 

konumları seçimini etkileyebilecek bütün bilgilerin alınması esastır. 

Dolayısıyla, gürültü ölçümleri kaynakların ses emisyonu ve 

yayılımındaki değişimleri dikkate almalıdır. İnceleme alanını 

etkileyen kaynakların ayrıntılı bir açıklamasına olanak sağlayan 

bütün veriler tespit edilmelidir.  

Önemli kaynaklar, ses emisyonlarının değişkenliği, tonal, darbesel, 

düşük frekanslı bileşenlerin mevcudiyeti dikkate alınmalıdır. 

 

2. Referans aralığında ağırlıklı ses basıncının eşdeğer sürekli 

seviyelerinin “A” ölçümü (LAeq, TR) 

 
aşağıdaki şekilde yapılabilir:  

 

a) sürekli entegrasyon yoluyla  

LAeq, TR değeri, bütün referans aralığı boyunca, anormal 

olaylar/koşullar alandaki ortalama gürültü iklimini temsil 

etmediğinden dolayı hariç tutularak çevresel gürültünün ölçülmesi 

yoluyla elde edilir; 

b) numune alma tekniği yoluyla 

LAeq, TR değeri, bir veya daha fazla gözlem zamanı (T0) i içerisinde 

ölçülen ağırlıklı ses basıncının eşdeğer sürekli seviyelerinin “A” 

ortalama değeri olarak hesaplanır.  

LAeq, TR değeri, aşağıdaki formül ile verilir: 
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3. Ölçülen gürültü seviyeleri 0.5 dB’ye yuvarlanmalıdır. 

 

4. Serbest-alan mikrofonu, gürültü kaynağına doğrultulmalıdır; 

kaynağın konumunun belirlenemediği veya birden fazla kaynak 

olması durumlarında, tesadüfi geliş için bir mikrofon kullanılmalıdır. 

Mikrofon, özel bir desteğin üzerine yerleştirilmeli ve operatörlerin 

mikrofonun kendisinden en az 3 metre mesafede durabilmelerine 

olanak sağlayacak kadar uzun bir kablo ile ses seviyesi ölçere 

bağlanmalıdır. 

 

5. Yaşam ortamlarındaki ölçümler: 

Gürültü seviye ölçerin mikrofonu, zeminden 1.5 metre yüksekliğe ve 

yansıtıcı yüzeylerden en az 1 metre mesafeye yerleştirilmelidir. 

Yerleşim ortamındaki tespit, en sıkıntılı durumu tanımlayabilmek 

açısından hem açık hem de kapalı pencerelerle gerçekleştirilmelidir.  

Açık pencerelerle ölçüm yapılırken, mikrofon pencereden 1 metre 

uzağa yerleştirilmelidir. 

Kapalı pencerelerle ölçüm yapılırken, mikrofon en yüksek seviyenin 

ölçüldüğü yere yerleştirilmelidir. 

 

6. Dış mekân ölçümleri 

Dış mekân ölçümleri için, mikrofon ön yüzden 1 metre uzağa 

yerleştirilmelidir. Mikrofonun yüksekliği, alıcının gerçek veya 

hipoteze dayalı konumuna göre seçilmelidir. 

 

7. Ölçümler yağmur, sis ve/veya karsız durumda yapılmalı ve 

rüzgâr hızı 5 m/s’yi aşmamalıdır. Mikrofonda yine de rüzgâr 

koruyucu ekipman bulunmalıdır. Ölçüm sistemi, ölçümün yapıldığı 

aralıktaki meteorolojik koşullarla uyumlu olmalı ve her halükarda CEI 

29-10 ve EN 60804/1994 standartlarına göre olmalıdır. 
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8. Ölçümler aracılığıyla darbesel olayların numunesinin 

alınması 

Darbesel olayları tanımlamak üzere, LAImax ve LASmax seviyesi 

ölçümleri uygun bir ölçüm zamanında yapılmalıdır. 

Ölçümler, olayın meydana gelmesi ile eş zamanlı olabilir veya olayın 

kaydına bağlı olarak sonradan da gerçekleştirilebilir. 

 

9. Darbesel olayın tanımlanması Aşağıdaki koşullar 

sağlandığında, gürültünün darbesel bileşenlere sahip olduğu 

düşünülür: 

- Olayın tekrarlı olması halinde; 

- LAImax ve LASmax arasındaki farkın 6 dB’den yüksek olması 

halinde; 

- Olayın süresinin LAFmax değerinden 10 dB farklı olması 

durumunda 1 s’den kısa olması halinde; 

Darbesel ses olayı, gündüz saatlerinde saatte en az 10 kez ve gece 

saatlerinde ise saatte en az 2 kez gerçekleştiğinde tekrarlı olarak 

değerlendirilir. 

Tekrarlılık, ölçüm zamanı LM sırasında gerçekleştirilen LAF seviyesi 

kaydının bir grafiği ile gösterilmelidir. 

LAeq, TR Ek A’nın 15. Maddesinde tanımlanan düzeltme katsayısı 

KI ile artırılır. 

 

10. Tonal gürültü bileşenlerinin tanımlanması 

Tonal Bileşenlerin (CT) varlığını tespit etmek için, 1/3 oktavda 

normalize edilmiş bantlar için spektral analiz yapılır. Yalnızca zaman 

ve frekans olarak sabit olanlar CT olarak değerlendirilir.  

Analiz, 20 Hz ila 20 kHz frekans aralığında gerçekleştirilmelidir. 

CT’nin bulunması, bir bandın minimum seviyesinin bitişik bantlardaki 

minimum seviyeleri en az 5 dB aştığı durumlarda doğrulanır. 

Düzeltme katsayısı KT, yalnızca karşılık gelen frekans bandının 

izofonik bir eşdeğere değmesi veya izgenin diğer bileşenlerinin 

ulaştığı en yüksek seviyenin üzerinde olması halinde Ek A’nın 15’inci 

maddesinde tanımlandığı şekilde uygulanır. İlgili teknik standart ISO 

266:1987’dir. 
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11. Düşük frekans bileşenlerin bulunması 

Bir üst maddede açıklanan yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen 

frekans analizi CT bulunduğunu doğrularsa, yalnızca gündüz 

saatlerinde Ek A’nın 15’inci maddesinde tanımlanan KB doğrulaması 

da uygulanır. 

 

 

DEMİRYOLU GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ METODOLOJİSİ (EK C - 

MADDE 1) 

Gürültü ölçümü, Ek B’nin 7’nci maddesinde açıklanan hava şartları 

ve standart demiryolu trafiği altında gerçekleştirilmelidir. Ön cam ekli 

ve gürültü kaynağına doğrultulan mikrofon, maruz kalan binaların ön 

yüzlerinden 1 metre uzaklığa ve 4 metre yükseklikte olacak şekilde 

yerleştirilmelidir.  

Ses basıncı seviyeleri, zaman sabiti “Fast” verisini, başlangıç 

zamanını ve geçen her bir trenin LAE seviyesini ve LAF (t) zaman 

profilini kaydetmelidir.  

Maruz kalma seviyelerinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için, 

LAFmax değerleri arka plan seviyesinin en az 10 dB (A) üzerinde 

olmalıdır. Ölçüm zamanı (TM) minimum 24 saat olmalıdır. LAeq, TR 

aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır: 

 
burada: 

− TR, gündüz veya gece referans aralığı; 

− n, TR aralığında meydana gelen geçiş sayısı;  

− gündüz saatlerinde k = 47.6 dB (A) (06-22) ve gece saatlerinde 

K ) 44.6 dB (A)’dır. 

Tren geçişlerinden farklı olaylar hariç tutulmalıdır.  

Geçersiz geçişlere denk gelen LAE değerleri (meydana gelen 

istisnai olaylar dolayısıyla) geri kalan tüm geçişler üzerinden 

hesaplanan LAE’nin aritmetik ortalama değeriyle değiştirilmelidir.  

Geçersiz hale getirilen geçişlerin sayısı, toplam geçiş sayısının 

%10’unu aşmamalıdır. 

Arka plan gürültüsü, ölçüm noktasındaki LAE değerlerinin doğru 

tespitine izin vermediğinde veya geçersiz hale getirilen geçiş sayısı 
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toplam sayının (n) %10’undan yüksek olduğunda, yakınlarda bir 

referans noktasına “PR” ölçüm bazlı bir metodoloji uygulanmalıdır.  

“PR” noktasında, ölçümler 24 saatten kısa sürmemelidir; “PR”da 

ölçülen LAE değerleri, alıcı noktadaki karşılık ölçüm değerleriyle 

ilişkili olmalıdır: mevcut ray sayısı için en az 10 geçişin ölçülmesi 

gereklidir. 

Her bir ray için, PR’da ölçülen LAE değerleri ile alıcı noktada 

ölçülenler arasındaki farklılıkların aritmetik ortalaması hesaplanır. 

Bu aritmetik ortalama, alıcı noktadaki karşılık değeri elde etmek için 

PR noktasındaki LAeq, TR değerinden çıkarılmalıdır. 

Alıcı noktadaki toplam sürekli eşdeğer seviye aşağıdaki formül ile 

hesaplanır: 

 
burada, n ray sayısını ifade eder. 

 

KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜM YÖNTEMİ (EK C - MADDE 2) 

Karayolu trafiği değişken bir olgu olduğundan dolayı, karayolu trafik 

gürültüsü bir haftadan kısa sürmemelidir.  

Bu sürede, ağırlıklı eşdeğer sürekli seviye “A” dört saat boyunca her 

bir saatte kaydedilmelidir: bu işleme şu verilerden başlanarak, 

a) Haftanın her günü için gece ve gündüz değerleri; 

b) Gece ve gündüz değerlerinin haftalık ortalaması 

hesaplanır. 

Mikrofon, en çok maruz kalan bina ön yüzlerinden 1 metre uzaklığa 

ve 4 metre yüksekliğe yerleştirilmelidir.  

Bina bulunmadığında, mikrofon en hassas alıcıların önüne 

yerleştirilmelidir. 

b) Maddesinde bahsi geçen değerler, İtalya Kararnamesi 

142/2004’te belirtilen seviyelerle karşılaştırılmalıdır. 

 

SONUÇLARIN SUNULMASI 

Ölçüm raporu, en az aşağıdaki verileri içermelidir: 

a) Tarih, mekân, ölçüm zamanı ve hava koşulları, rüzgâr hızı ve 

yönü; 

b) Referans zaman, gözlem zamanı ve ölçüm zamanı; 

c) Kalibrasyon sertifikasıyla birlikte ses ölçer hız zincirinin ayrıntılı 

açıklaması; 
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d) Ölçülen gürültü seviyeleri; 

e) Alanın gürültü zonu; 

f) Nihai çıkarımlar; 

g) Kayıt/yeniden çoğaltım sistemi kullanıldığında bunun modeli, tipi, 

dinamikleri ve frekansı; 

h) Gürültü ölçümlerine katılan gözlemci(ler); 

i) Ölçümleri gerçekleştiren yetkili teknisyenin yasal imzası. 
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ÖLÇÜM ARAÇLARI (RD 1367/2007 ve Orden ITC/2842/2007) 

 

Gürültünün değerlendirilmesi için kullanılan ölçüm araçları ve 

kalibratörler, duyulabilir sesin ölçümü için araçlar ve akustik 

kalibratörlerin Devlet meteorolojik kontrolünü düzenleyen 

Bayındırlık Bakanlığının 25 Eylül 2007 tarihli Emrine (OM) uygun 

olmalıdır. 

 

Gürültü seviyesi ölçerler için, IEC 61672-3:2006 dokümanı veya 

UNE-EN 61672-3 standardına karşılık gelen resmi İspanyolca 

versiyon geçerli olacaktır. 

 

Akustik kalibratörler için, UNE-EN 60942:2005 standardının Ek 

B’si geçerli olacaktır. 

 

Gürültü değerlendirmesi için gerçekleştirilen ölçümler, OM’de tip 

1/sınıf 1 için belirlenen şartları karşılayan cihazlar ve 

kalibratörlerle yapılmalıdır. Oktav veya 1/3 oktav bant filtrelerinin 

kullanılması gerektiğinde, cihazlar UNE-EN 61260:1997 ‘Oktav 

bandı ve oktav bandı filtrelerinin kesirleri’ ve UNE-EN 

61260/A1:2002 ‘Oktav bandı ve oktav bandı filtrelerinin kesirleri’ 

standartlarında tip 1/sınıf 1’in doğruluk derecesi şartlarına uygun 

olacaktır. 

 

Gürültü ölçer düzeyi ve ölçüm sistemlerinin doğrulama sertifikası 

bulunmalı ve teknik spesifikasyonlarla uygunluğun doğrulanması 

için en az yılda bir kontrol edilmelidir. Periyodik doğrulama, Ulusal 

Makam (ENAC) tarafından akredite kalibrasyon laboratuvarları 

tarafından yapılmalıdır. 

 

Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, sapmanın birincil 

referans değerinden 0.3 dB’yi aşmadığını güvence altına almak 

üzere ses kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin akustik kontrolü 

yapılacaktır. 
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UNE-EN ISO 8041:2006 şartlarını karşılayan ölçüm araçları, 

ölçüm yoluyla titreşimlerin değerlendirilmesinde kullanılacaktır.  

 

37/2003 sayılı Kanundaki TANIMLAR 

 

1. Akustik alan: Yetkili idare tarafından sınırı kaldırılan aynı 

akustik kalite hedefine sahip bölgesel alan. 

 

2. Akustik kalite: Bir yerin akustik özelliklerinin çevresinde 

gerçekleştirilen etkinliklere uyumluluk derecesi. 

 

3. Gürültü kirliliği: Gürültü veya titreşimin kaynağına 

bakılmaksızın insanlara, etkinliklerine veya her türlü mülküne 

rahatsızlık, risk veya hasar veren veya çevre üzerinde önemli 

etkilere yol açan, çevrede bulunan gürültü veya titreşim. 

 

4. Akustik emitör: Gürültü üreten herhangi etkinlik, altyapı, 

ekipman, makine veya davranış. 

 

5. Gürültü değerlendirmesi: Ses kalitesinin hesaplanması, 

yordanması, tahmin edilmesi veya ölçülmesi ve gürültü kirliliği 

üzerindeki etkileri için uygulanan herhangi yöntemin sonucu. 

 

6. Gürültü indeksi: Gürültü kirliliğinin etkileriyle ilişkili gürültü 

kirliliğini açıklamak için kullanılan fiziksel büyüklük. 

 

7. Emisyon indeksi: Bir emitör tarafından oluşturulan gürültü 

kirliliğine ilişkin gürültü indeksi. 

 

8. İmisyon indeksi: Belirli bir konumdaki gürültü kirliliğine ilişkin 

gürültü indeksi. 

 

9. Akustik kalite hedefi: Gürültü kirliliğine ilişkin bir yerde belirli 

bir zamanda karşılanması gereken bir dizi gereklilik. 
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RD 1367/2007’de bulunan TANIMLAR 

 

10. Kentleşmiş alan: Geçerli kentsel gelişim mevzuatında 

belirtilen gereklilikleri karşılayarak kent veya kentleşmiş arazi 

olarak sınıflandırılabilen ve nüfuz merkezlerindeki hizmet ve vakıf 

ağına yasal ve geçerli olarak entegre edilen alanlar. Üzerinde 

inşaat olup olmasına bakılmaksızın arazilerin şehir planlama 

mevzuatının gerektirdiği tesis ve hizmetlere sahip olması veya 

mevcut tesislere bağlantı olması harici herhangi başka bir 

çalışma sağlanmaması durumu olarak anlaşılacaktır. 

 

11. Mevcut yerleşim alanı: İşbu kraliyet kararnamesi yürürlüğe 

girmeden önce yerleşim alanı olan yerler. 

 

12. Yeni kentsel gelişme: Kırsal arazi olan ve bölgesel ve şehir 

planlama araçlarının sağlandığı veya ilgili kentleşme önlemleri 

yoluyla kent alanına geçişine izin verilen ve kentleşme reformu 

veya yenileme önlemlerine tabi olan hâli hazırda kentleşen 

alanlar. 

 

13. Yeni etkinlikler:  RD 1367/2007’nin yürürlüğe girmesinden 

sonra idari müdahale etkinlikleri sürecini başlatan etkinlikler. 

 

14. Yeni ulaşım altyapıları: çevresel etki beyanları, RD 

1367/2007’nin yürürlüğe girmesinden sonra başlayan Genel 

Devlet İdaresinin yetkisinde olan altyapılar.  

 

15. Gürültü kalite hedefi: Emisyon ve imisyon sınır değerleri 

dahil belirli bir yerde belirli bir zamanda karşılanması gereken 

gürültü kirliğine ilişkin bir dizi gereklilik. Gürültü sınırları gürültü 

kaynaklarına uygulanırken, kalite hedefleri üzerindeki bütün 

gürültü kaynakları dahil alanlara uygulanır. 

 

16. Eşdeğer sürekli gürültü indeksi LAeq,T (zaman aralığındaki 

T gürültü indeksi): Zaman aralığı T boyunca rahatsızlık veya 

zararlı etkilerle ilişkili gürültü indeksi. Gürültü indeksi LAeq, T, 

ISO 1996-1’de tanımlandığı şekilde T saniyelik bir zaman aralığı 
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boyunca desibel cinsinden belirlenen A ağırlıklı eşdeğer gürültü 

ses seviyesidir. 

burada: 

− T = d (07:00 ila 19:00) ise, LAeq,d (Ld) gündüz saatleri boyunca 

belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir; 

− T = e (19:00 ila 23:00) ise, LAeq,e (Le) akşam saatleri boyunca 

belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir; 

− T = n (23:00 ila 07:00) ise, LAeq,n (Ln) gece saatleri boyunca 

belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir; 

17. LAmax : (Maksimum gürültü seviyesi): tekil gürültü 

olaylarının yol açtığı rahatsızlık veya zararlı etkilerle ilişkili gürültü 

seviyesi. Değerlendirme zaman aralığında kaydedilen, ISO 1996-

1’de tanımlanan hızlı integral sabiti LAFmax ile birlikte desibel 

cinsinden en yüksek A ağırlıklı ses basıncı seviyesidir. 

 

18. Düzeltilmiş Eşdeğer Sürekli Gürültü İndeksi LKeq ,T:  

Ortaya çıkan tonal bileşenler, düşük frekanslı bileşenler ve 

darbesel gürültünün bulunması durumunda aşağıdaki ifadeye 

göre düzeltilen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir 

(LAeq,T): 

LKeq ,T = LAeq ,T + Kt + Kf + Ki 

Gündüz, akşam ve gece gibi günün farklı periyotlarında 

değerlendirilebilir ve ardından zaman aralığını T açıklamak için d, 

e, n notasyonu kullanılır. 

burada: 

 

− Kt, ortaya çıkan tonal bileşenlerin varlığından dolayı oluşan 

rahatsızlık veya zararlı etkileri değerlendirmek için LKeq, T 

indeksiyle ilişkili düzeltme parametresi; 

− Kf, düşük frekanslı bileşenlerin varlığından dolayı oluşan 

rahatsızlık veya zararlı etkileri değerlendirmek için LKeq, T 

indeksiyle ilişkili düzeltme parametresi; 

− Ki, darbesel bileşenlerin varlığından dolayı oluşan rahatsızlık 

veya zararlı etkileri değerlendirmek için LKeq, T indeksiyle ilişkili 

düzeltme parametresidir.  

− Kt + Kf + Ki toplamından elde edilen maksimum düzeltme 

değeri, 9 dB’yi aşmayacaktır. 
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19. Uzun vadeli değerlendirme: Uzun vadeli ortalamaların 

hesaplanması amacıyla, bir yıl ses emisyonu için değerlendirilen 

yıl ve meteorolojik koşullar için bir ortalama yıla denk gelmektedir. 

 

20. Uzun vadeli düzeltilmiş gürültü indeksi,  LK,x: “x” gündüz, 

akşam veya gece saatleri (LK,d, LK,e and LK,n) olarak 

değerlendirme aralığında rahatsızlık veya uzun vadeli zararlı 

etkilerle ilişkili düzeltilmiş gürültü indeksi. Gürültü indeksi LK,x, 

yılın bütün değerlendirme aralıkları “x” için belirlenen, aşağıdaki 

ifade ile verilen uzun vadeli ortalama ses seviyesidir. 

𝐿𝐾,𝑥 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
∑

𝑛

𝑖=1

100.1𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑥,𝑖) 

Burada, “n” bir yılda geçici değerlendirme aralığı “x”ten alınan 

numunelerin sayısıdır; LKeq,x,i, numune ile değerlendirme zaman 

aralığında belirlenen düzeltilmiş ses seviyesidir. 

Uzun vadeli ortalama ses seviyelerinin belirlenmesi için, uzun 

vadeli ortalama ses seviyesini temsil eden bir tahmini elde etmek 

üzere yeterli sayıda bağımsız numune toplanmalıdır. 

 

21. Sınır değer: aşılmaması gereken ve aşılması halinde yetkili 

otoritelerin bu aşımı önlemek için önlemler düşünmesi veya 

uygulamasını gerektiren akustik indeks değeri. Sınır değerler, 

gürültü emitöre (karayolu, demiryolu veya hava trafiği gürültüsü, 

endüstriyel gürültü, vb), gürültü kirliliğinden etkilenen çevre veya 

nüfus gruplarının farklı hassasiyetlerine göre değişkenlik 

gösterebilir; mevcut durumdan yeni bir duruma geçerken 

değişebilir (gürültü emitör değiştiğinde veya çevrenin kullanım 

amacı değiştiğinde). Gürültü sınırları, özel gürültü kaynaklarına 

uygulanır. 

 

22. Emisyon sınır değer: Aşılmaması gereken emisyon indeksi 

değeri. 

 
 

23. İmisyon indeksi: Belirli bir zaman için bir yerde bulunan 

gürültü kirliliğine ilişkin gürültü indeksi. 
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ÖLÇÜMÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK 

STANDARTLAR (RD 1367/2007 Ek IV) 

 

1. Ortaya çıkan tonal bileşenlerin bulunduğu durumdan dolayı 

gürültünün ayrıntılı değerlendirilmesi için aşağıdaki prosedür 

kullanılacaktır: 

− Ağırlık filtresi olmaksızın 1/3 oktav bantlarda gürültünün 

izgesel analizi. 

− Fark Lt = Lf - Ls  hesaplanacaktır. 

− Burada, Lf birden oraya çıkan tonu içeren f bandının ses 

basınç seviyesi ve Ls ise hemen f’nin üzerindeki bant ve f’nin 

hemen altındaki bantın seviyesinin aritmetik ortalamasıdır.  

− Tonal bileşenlerin varlığı veya yokluğu ve düzeltme 

parametresi Kt aşağıdaki tablo uygulanarak belirlenecektir: 

1/3 oktav frekans 

bandı 
Lt (dB) Kt (dB) 

De 20 a 125 Hz Si Lt< 8 0 

Si 8 <= Lt<= 12 3 

Si Lt> 12 6 

De 160 a 400 Hz Si Lt< 5 0 

Si 5 <= Lt<= 8 3 

Si Lt> 8 6 

De 500 a 10000 Hz Si Lt< 3 0 

Si 3 <= Lt<= 5 3 

Si Lt> 5 6 

− Birden fazla tonal bileşenin bulunması halinde, en yüksek 

düzeltme katsayısı uygulanacaktır. 

2. Ortaya düşük frekanslı bileşenlerin bulunduğu durumdan 

dolayı gürültünün ayrıntılı değerlendirilmesi için aşağıdaki 

prosedür kullanılacaktır: 

− Ses basıncı seviyeleri, frekans ağırlıkları A ve C ile eşzamanlı 

ölçülecektir. 

− Arka plan gürültüsü ile usulüne uygun olarak düzeltilen, elde 

edilen değerler arasındaki fark hesaplanacaktır. Lf = LCeq,Ti - LAeq,Ti 

− Düşük frekanslı bileşenlerin varlığı veya yokluğu ve düzeltme 

parametresi Kf aşağıdaki tablo uygulanarak belirlenecektir: 
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Lf (dB) Kf (dB) 

Si Lf <= 10 0 

Si 10 >Lf <=15 3 

Si Lf >15 6 

 

3. Darbesel bileşenlerin bulunduğu durumdan dolayı gürültünün 

ayrıntılı değerlendirilmesi için aşağıdaki prosedür kullanılacaktır: 

− A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basınç seviyeleri tercihen 

darbesel gürültünün LAeq,Ti, algılandığı Ti saniye boyunca belirli 

bir gürültü süresi fazında eşzamanlı olarak ve ölçüm ekipmanının 

LAIeq,Ti zaman sabitinde (I) ölçülecektir. 

− Arka plan gürültüsü ile usulüne uygun olarak düzeltilen, elde 

edilen değerler arasındaki fark hesaplanacaktır. Li = LAIeq,Ti - 

LAeq,Ti 

− Darbe bileşenlerin varlığı veya yokluğu ve düzeltme 

parametresi Ki aşağıdaki tablo uygulanarak belirlenecektir: 

 

Li (dB) 
Darbesel bileşen 

Ki en dB 

Si Li<= 10 0 

Si 10 >Li<=15 3 

Si Li>15 6 

 

 

Arka plan gürültüsünün katkısı, ölçümlerden hariç tutulmamalıdır 

ve ön yüz yakınında alınan gürültü seviyeleri ölçümün yansıtıcı 

etkisini hariç tutacak şekilde düzeltilecektir.  

 

Ölçümler, bütün değerlendirme aralığı boyunca sürekli olarak 

veya değerlendirme aralığı içinde seçilen ölçüm zamanı 

aralıklarında numune alma yöntemleriyle ses basınç seviyesi 

uygulanarak gerçekleştirilebilir. Numune alma yöntemlerinin 

uygulanması halinde ölçüm sonucunun değerlendirmeye ait 

zaman aralığında incelenen indeksin değerlendirmesini temsil 
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edebilmesi açısından ölçüm sayısı ve ölçümler arasındaki zaman 

aralıkları değerlendirilen gürültünün özelliklerine göre 

seçilecektir. Uzun vadeli ortalama ses seviyelerinin belirlenmesi 

için, uzun vadeli ortalama ses seviyesini temsil eden bir tahmini 

elde etmek üzere yeterli sayıda bağımsız numune toplanmalıdır. 

Ölçümler bina içinde yapıldığında, en az üç konum seçilmelidir. 

Değerlendirme noktasında tercih edilen konumlar duvarlar veya 

diğer yüzeylerden en az 1 metre mesafede, zeminden 1.2 metre 

ila 1.5 metre arası yükseklikte ve pencerelerden yaklaşık 1.5 

metre uzaklıkta olacaktır. Üç konumun mümkün olmadığı 

durumlarda, ölçümler kapalı alanın merkezinde yapılacaktır. 

Binaların iç mekanlarında yapılan ölçümler, kapı ve pencereler 

kapalı halde yapılacaktır. 

 

Akustik alanlardaki akustik kalite hedeflerine ilişkin gürültü 

indekslerinin değerlendirilmesi 

 

Akustik olarak en önemli zaman dilimlerine denk gelecek şekilde, 

akustik alandaki ses ortamlarına en yüksek katkıyı yapan ses 

kaynağı dikkate alınarak en az 24 saat boyunca sürekli ölçüm 

yoluyla bir ön değerlendirme gerçekleştirilecektir. 

 

Zonun akustik karakterizasyonu için gerekli noktaların sayısı, 

akustik alanın boyutları ve ses seviyelerinin uzamsal 

varyasyonuna göre belirlenecektir. 

 

Mikrofon tercihen zemin seviyesinin 4 metre üstünde, ölçümde 

yansıtıcı bozulmalara yol açabilecek herhangi bir yüzey veya 

yüzden en az 1.2 metre mesafede sabit bir destekleyici unsura 

sabitlenmiş şekilde yerleştirilecektir. Ölçüm için diğer yükseklikler 

de seçilebilir; ancak bunlar zemin seviyesinden 1.5 metre alçak 

olmayacak ve sonuçlar 4 metreye eşdeğer şekilde düzeltilecektir. 

Bu durumlarda, uygulanacak düzeltme kriterleri teknik olarak 

gerekçelendirilecektir. 

 

 

 



 

34 

 

Karayolu, demiryolu ve havalimanı altyapılarının yarattığı 

gürültü seviyelerine ilişkin gürültü indekslerinin 

değerlendirilmesi. 

 

Minimum 5 saniye süreli (Ti = 300 saniye) olacak şekilde her bir 

seride üç ölçüm ile en az üç LAeq,Ti seri ölçüm yapılacak ve her bir 

seri arasında en az 5 dakikalık zaman aralıkları olacaktır. 

 

Değerlendirmenin zaman aralığındaki ses seviyesinin 

değerlendirilmesi, aşağıdaki ifade uygulanarak gerçekleştirilen 

ölçümlerin her birindeki LAeq,Ti indeksi değerlerine göre 

belirlenecektir. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
∑

𝑛

𝑖=1

100.1𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑖) 

Burada T, ilgili değerlendirmenin zaman aralığına(gündüz, 

akşam, gece) denk gelecek şekilde saniye cinsinden zaman; Ti 

ölçüm zaman aralığı, n ise referans zaman aralığı T’de alınan 

ölçüm setindeki ölçüm sayısıdır. 

Ortaya çıkan ses seviyesi değeri, yuvarlanacaktır (ondalık sayılar 

silinerek ve 0.5. dB(A) eklenerek). 

 

Liman altyapıları ve etkinliklerinin yarattığı gürültü 

seviyelerine ilişkin gürültü indekslerinin değerlendirilmesi 

 

Ölçümün amacı etkinliklerin denetlenmesi olduğunda, hem dış 

mekânda hem de tesislerde gürültü üreten ekipmanların 

operatörleri ve kullanıcıları denetmenlerin tesisatlarına veya 

gürültü yayan kaynaklarına erişmelerine izin verecekler, 

denetmenlerin belirttiği farklı hızlarda, yüklerde veya viteslerde 

çalıştırılmasına olanak tanıyacak ve bütün çalıştırma prosesine 

tanıklık edebileceklerdir. 

 

Hem yayılan hem de akustik emitörlerle iletilen gürültünün 

ölçümleri, en yüksek olduğu yerde gerçekleştirilecektir. 

Hem akustik alanların dış ortamlarına yayılan gürültünün hem de 

akustik gürültü kaynağından binaların iç mekanlarına yayılan 

gürültünün ölçümü, değerin en yüksek olduğu değerlendirme 

noktasına yapılacaktır. 
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Akustik gürültü kaynağının  özelliklerinden dolayı ses emisyon 

seviyelerinde değerlendirmenin zaman aralığında önemli 

varyasyonların gözlenmesi halinde, değerlendirme noktasındaki 

ses basınç seviyesinin eşit oranda algılanabilmesi için zaman 

aralıklarına Ti veya gürültü fazlarına (i) ayrılacaktır. 

Her bir gürültü fazı için, her bir ölçüm arasında minimum 3 

dakikalık zaman aralığıyla en az 5 saniye süren en az üç LKeq,Ti 

ölçümü yapılacaktır. 

 

Elde edilen en uç değerler arasındaki fark 6 dBA’ya eşit veya 

düşük olduğunda, ölçümler geçerli kabul edilecektir. Farkın daha 

fazla olması halinde, yeniden üç seriden oluşan ölçümler 

gerçekleştirilecektir. Diğerlerinden oldukça farklı bir değerin elde 

edilmesi halinde, nedeni incelenecektir. Tespit edildiğinde, bu 

değerin kaynağı her bir ölçümün beş saniyelik uzunluğunda 

çalışır olması için ölçümler beş defaya kadar tekrar edilecektir. 

Bu tekrar edilebilirlik gerekliliğin, pratikte yerinde denetimin 

sonucunun belirlenmesinin imkansız olduğu LKeq,Ti için geçerli 

olduğuna dikkat edilmelidir. 

Elde edilen değerlerin en yükseği, ölçümün sonucu olarak 

alınacaktır. 

 

LKeq,Ti belirlenirken, arka plan gürültü düzeltmesi dikkate 

alınacaktır. Arka plan gürültüsü belirlenirken, değerlendirilen 

akustik emitör durdurularak aynı prosedür uygulanmalıdır. 

 

Gürültü fazları belirlenirken, değerlendirmenin zaman 

aralığındaki ses seviyesinin değerlendirilmesi aşağıdaki ifade 

kullanılarak her bir ölçülen gürültü fazının LKeq,Ti indeks değerleri 

ile belirlenecektir. 

𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑇
∑

𝑛

𝑖=1

𝑇𝑖 ∙ 10
0.1𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇𝑖) 

Burada T, ilgili değerlendirme zaman aralığına denk gelen saniye 

cinsinden zaman, Ti gürültü fazı I ile ilişkili zaman aralığı (Ti 

toplamı = T) ve n ise referans zaman aralığı T’nin bölündüğü 

gürültü fazlarının sayısıdır. 
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NOT: Bütün değerlendirme aralığı (T) boyunca etkinliğin çalışır 

olmadığı durumda nasıl ilerleneceği açıkça belirlenmemiştir. Söz 

konusu aralık için LKeq,Ti’nin eksi sonsuzluk veya arka plan gürültü 

seviyesi olduğu düşünülebilir. Bazı bölgelerde, denetimin arka 

plan gürültü seviyesine bağlı hale getirilmesi ile ikinci yorumlama 

kabul edilmektedir. 

 

Ortaya çıkan ses seviyesi değeri, yuvarlanacaktır (ondalık sayılar 

silinerek ve 0.5. dB(A) eklenerek). 

 

Ölçüm koşulları. 

Ses seviyelerini değerlendirmek için ölüm yapılırken aşağıdaki 

önlemler alınmalıdır: 

− Nem ve sıcaklık koşulları, ölçüm ekipmanının imalatçısının 

spesifikasyonlarıyla uyumlu olacaktır. 

 

− Belirli bir gürültü kaynağı tarafından iletilen gürültünün 

değerlendirilmesinde, yağmurlu havada dış mekanda yapılan 

ölçümler geçerli olmayacaktır. İç mekan ölçümleri için, yağmurun 

da ürettiği arka plan gürültüsü ve ölçülecek seviyeler arasındaki 

farkın fonksiyonu olarak geçerliliği belirlenirken yağmurun etkisi 

dikkate alınacaktır. 

 

− Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, sapma aralığının 

birincil referans değerinden 0.3 dB’den yüksek olmadığını 

güvence altına almak üzere ses kalibratörü yoluyla ölçüm 

zincirinin akustik kontrolü yapılacaktır. 

Dış ortamdaki ölçümler, rüzgar korumalı ölçüm ekipmanı 

kullanılarak yapılacaktır. Benzer şekilde değerlendirme 

noktasındaki rüzgar hızının saniyede 5 metreden fazla olması 

halinde, ölçüm göz ardı edilecektir. 
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ÖLÇÜM ARAÇLARI 

 

● Çevresel gürültünün değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm 

cihazları ve kalibratörler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

tarafından 18.11.2015 tarihinde tadil edilen 04.06.2010 tarihli 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

(ÇGDYY) tarafından belirlenen gerekliliklere uygun olmalıdır. 

● Ses ölçerler için ıec 61672-2002, ve  

● Akustik kalibratörler için IEC 60942-2003 geçerlidir. 

● Gürültü değerlendirmesi için gerçekleştirilen ölçümler, IEC 

61672-2002’nin Tip 1/Sınıf 1’ine uygun cihazlar ve kalibratörler 

kullanılarak yapılmalıdır. Oktav veya 1/3 oktav filtrelerin 

kullanılması gerektiğinde, cihazlar tip1/sınıf1 doğruluk derecesi 

gerekliliklerine uygun olacaktır. 

● Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, sapmanın birincil 

referans değerinden 0.6 dB’yi aşmadığını güvence altına almak 

üzere ses kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin akustik kontrolü 

yapılacaktır. Ölçümlerden önce ve sonra kaydedilen sinyaller 

kullanılırken, kalibrasyon sinyalinin de ayrıca kaydedilmesi 

gerekmektedir. Ölçüm sisteminin verileri, ölçüm raporunda beyan 

edilmelidir. 

● Gürültü ölçer düzeyi ve ölçüm sistemlerinin doğrulama 

sertifikası bulunmalı ve en az iki yılda bir kontrol edilmeli ve 

kalibratörler teknik spesifikasyonlara uygunluğun doğrulanması 

için her yıl kontrol edilmelidir. Periyodik doğrulama, Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite kalibrasyon 

laboratuvarları veya diğer yetkili laboratuvarlar tarafından 

yapılmalıdır. 

 

 TANIMLAR 

● Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu 

trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan 

teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, 

işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye 

yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde 

oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri; 
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● Değerlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili zararlı etkilerin 

değerini hesaplamak, tayin etmek, ön görmek, tahmin etmek veya 

ölçmek için kullanılan her türlü yöntem;  

● Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi 

kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem 

mühendisliği ile ses yalıtımı tedbirleri ve gürültü kaynaklarının 

kontrolü gibi planlanmış tedbirler kullanılarak kontrol edilmesi;  

● Akustik rapor: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin 

ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan 

ve 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş veya bu tarihten sonra 

planlama ve kurulma aşamasını tamamlayarak faaliyete geçmiş 

işletmelerin, tesislerin değerlendirme yöntemleri kullanılarak 

oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve 

sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren rapor;  

● Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu: Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan ve bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş veya bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesinden sonra kurulması planlanan veya kurulup 

işletmeye geçen işletmelerin, tesislerin, işyerlerinin değerlendirme 

yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü 

seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını 

gösteren rapor; 

● Planlanan faaliyetler için akustik rapor: 17/7/2008 tarihli ve 

26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “ * ” işareti bulunmayan 

kurulması planlanan işletmelerin, tesislerin ve ulaşım 

kaynaklarının değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması 

muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır 

değerlerin aşılması halinde alınacak tedbirlerin bütününü içeren 

rapor; 

● Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynağından yayılan 

gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek, 

akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden 

veya daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi 
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yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için 

yapılan işlemler;  

● Çevresel tedbirler: Yapıların dışında veya içinde yer alan 

gürültü kaynaklarından doğan seslerin, yapı içindeki kişilere 

ulaşıncaya kadar yayıldığı ortamda yapılabilecek her türlü gürültü 

kontrolü çalışması;  

● Fiziksel çevre faktörleri: Sesin kaynaktan kullanıcıya, yapı 

veya etkilenen kişilere iletilmesi sırasında geçtiği fiziksel çevrede 

bulunan ve ses yayılımını etkileyen gürültüyü artırıcı veya azaltıcı 

her türlü faktör; 

● Alıcıda tedbirler: Gürültünün azaltılamadığı ortamlarda 

özellikle yüksek seviyeli gürültüden korunmak için kişilerin işitme 

organlarının korunmasına yönelik etkilenen kişi üzerinde 

alınabilecek tedbirler;   

● Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin 

aşılıp aşılmadığını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda 

etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dahil olmak üzere, 

mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu 

hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu 

alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak 

belirtilmesi;  

● Doz-etki ilişkisi: Bir zararlı etki ile gürültü gösterge değeri 

arasındaki ilişki; 

● Gürültüye hassas kullanımlar: Çok hassas kullanımlar, 

hassas kullanımlar ve az hassas kullanımlar; 

● Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık 

kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, 

öğrenci yurtları gibi kullanımlar; 

● Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk 

bahçeleri, oyun alanları, spor sahaları ve spor tesisleri gibi 

kullanımlar; 

● Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eğlence 

yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi gürültü kaynağı olabilen alan 

ve kullanımlar; 

● Tesis: Bu Yönetmelikte tanımlanan işyeri, atölye, imalathane, 

eğlence yeri kapsamı dışında kalan ve Çevre Kanununca 

Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 

ve Ek-2’sinde yer alan tesisler;  
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● İşletme: Herhangi tesis ve faaliyetler; 

● İşyeri: Kamu kurum ve kuruluşları, ticari kuruluşlar, hizmet 

binaları, spor tesisleri, tabanca ve tüfek poligonları, alışveriş 

merkezleri, tedavi merkezleri, halı ve oto yıkama yerleri, 

depolama yerleri, matbaalar gibi yerler; 

● Atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla 

uğraşanların çalıştığı işyerleri ile dokuma, konfeksiyon, torna, 

demir, doğrama ve benzeri işyerleri;  

● Eğlence mekanı: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya 

müstakil olarak faaliyet gösteren, müşterinin eğlence ihtiyacını 

karşılamaya yönelik canlı müzik hizmeti veren işyeri;  

● Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan 

ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak 

yapılan müzik türü; 

● Eğlence yeri: Kişinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini 

tekrar kazanabilmesini sağlayan dinlenme, eğlenme, gezi, 

serbest zamanları değerlendirme gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan 

geniş eylem alanları;  

● Rahatsızlık: Alan araştırmaları vasıtasıyla belirlenen toplumsal 

gürültü veya titreşim rahatsızlığının derecesi;  

● Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler 

bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye 

kalan toplam ses;  

● Darbe gürültüsü: İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan 

gürültü; 

● İç ortam gürültüsü: Yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer 

gürültü kaynaklarından doğan ve mekan içinde bulunan insanları 

olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütünü; 

● Sınır değer: Yetkili idarece belirlenen, aşılması halinde yetkili 

idarece dikkate alınan ve azaltıcı tedbirlerin uygulamaya 

konulmasına yol açan Lgag veya Lgece, ve uygun olan hallerde 

Lgündüz, Lakşam değeri; 

● dB: Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı 

olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçek; 

● dBA: İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en 

çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık 

veren, A ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün 
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etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak 

kullanılan bir ses seviyesi ölçütü; 

● Ağırlıklama: İnsan işitme sisteminin özelliğinin dikkate 

alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde 

değiştirilmesi; 

● Oktav bant: Gürültü enerjisinin frekansa göre değişimini ortaya 

çıkarmakta yararlanılan alt ve üst frekans sınırlarının birbirinin iki 

katı olan frekans bandı ve bant genişliğinin merkez frekansının % 

70’ine eşit olduğu bant; 

● Ses gücü seviyesi (Lw): Bir ses kaynağının yaydığı ses 

gücünün uluslararası standartlarda tanımlanan referans ses 

gücüne oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile 

çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen değer;  

 
 

● Ses basıncı seviyesi (Lp): Ortamda belli bir noktada ölçülen 

ses basıncının, 20x10-6 Pa veya 20 µPa referans ses basıncına 

oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla 

bulunan ve dB cinsinden ifade edilen değer;    

● Eşdeğer gürültü seviyesi (Leq): Belli bir süre içinde seviyeleri 

değişim gösteren, genellikle A ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, 

gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan sabit seviye;  

● Eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesi LAeq,T, ISO 1996-1:1987 

tarafından tanımlanmış T saniye zaman aralığı boyunca desibel 

cinsinden belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı 

seviyesidir. 

 

●  
 

o Burada LAeq, t1 zamanında başlayıp t2 zamanında bitren bir 

zaman aralığında değerlendirilen ağırlıklı ses basıncının “A” 

eşdeğer sürekli düzeyi; pA(t) akustik sinyalin Pascal (Pa) 
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cinsinden ağırlıklı ses basıncının “A” anlık değeri; p0 = 20 

microPa, basınç referans sesidir. 

 

Lgag =10log 
1 

 

12x10 

Lgündüz 

+ 4 x 10  

Lakşam +5 

10 

+ 8 x 10 

Lgece+10  

10 10 

24    

 

● Gürültü göstergesi: Bir zararlı etki ile ilgili olarak çevresel 

gürültünün tanımlanmasında kullanılan fiziksel bir ölçek; 

● Gündüz gürültü göstergesi (Lgündüz): 

o T = d (07:00 ila 19:00) ise, LAeq,d (Lgündüz) gündüz saatleri 

boyunca belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı 

seviyesidir; 

● Akşam gürültü göstergesi (Lakşam): A ağırlıklı uzun dönem ses 

seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akşam sürelerinin 

tamamına göre belirlenen ve akşam süresindeki rahatsızlığı ifade 

etmekte kullanılan etkilenim seviyesi; 

 

o T = e (19:00 ila 23:00) ise, LAeq,e (Lakşam) akşam saatleri boyunca 

belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir; 

● Gece gürültü göstergesi (Lgece): A ağırlıklı uzun dönem ses 

seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gece sürelerinin tamamına 

göre belirlenen ve akşam süresindeki uykuya zarar veren 

rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesi; 

o T = n (23:00 ila 07:00) ise, LAeq,n (Lgece) gece saatleri boyunca 

belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir; 

● Gündüz, akşam, gece gürültü göstergesi (Lgag): A ağırlıklı 

uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, günlük toplam 

rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesi;  

● LC max: dBC olarak ölçülen, ölçüm süresi içerisinde C ağırlıklı 

rms tabanlı ses seviyesinin en büyük değeri; 

● LAmax : (Maksimum gürültü seviyesi): tekil gürültü olaylarının yol 

açtığı rahatsızlık veya zararlı etkilerle ilişkili gürültü seviyesi. 

Değerlendirme zaman aralığında kaydedilen, ISO 1996-

1:2003’de tanımlanan hızlı integral sabiti LAFmax ile birlikte desibel 

cinsinden en yüksek A ağırlıklı ses basıncı seviyesidir. 
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● Seviye ayarlaması: Gürültünün türüne ya da belirgin olarak 

duyulan bir frekansın varlığına bağlı olarak, ölçülen ya da 

hesaplamayla bulunan eşdeğer gürültü seviyesine eklenecek 

değer;  

● Düzeltilmiş Eşdeğer Sürekli Gürültü İndeksi LKeq ,T: Ortaya 

çıkan tonal bileşenler, düşük frekanslı bileşenler ve darbesel 

gürültünün bulunması durumunda aşağıdaki ifadeye göre 

düzeltilen A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesidir 

(LAeq,T): 

 
- LAeq,T, ISO 1996-1:1987’de tanımlanmış T saniye zaman aralığı 

boyunca desibel cinsinden belirlenen A ağırlıklı eşdeğer sürekli 

ses basıncı seviyesidir.  Gündüz, akşam ve gece gibi günün farklı 

periyotlarında değerlendirilebilir ve ardından zaman aralığını T 

açıklamak için d, e, n notasyonu kullanılır. 

o KT ortaya çıkan tonal bileşenlerin varlığından dolayı oluşan 

rahatsızlık veya zararlı etkileri değerlendirmek için LKeq, T 

indeksiyle ilişkili düzeltme parametresi; 

o KI, darbesel bileşenlerin varlığından dolayı oluşan rahatsızlık 

veya zararlı etkileri değerlendirmek için LKeq, T indeksiyle ilişkili 

düzeltme parametresidir;  

o KR, zaman aralığı için düzeltmedir; 

o KS. Gürültü kaynağı için düzeltmedir; 

o Bununla birlikte, gürült seviyelerinin belirlenmesi sırasında KR 

zaten dikkate alındığından dolayı, herhangi bir değer eklenmesi 

gerekli değildir. 

 

Sesin darbesel ve tonal özelliklerinin belirlenmesine ilişkin 

olarak, ÇGDYY ISO 1996-1 ve 1996-2 ile Bakanlık tarafından 

yayınlanan bilgilendirici kılavuzdan bahsetmektedir. 
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Darbesellik için 

 

2009 yılında Bakanlık tarafından yayınlanan Çevresel Gürültü ve 

Değerlendirme Kılavuzu, gürültünün darbesel bileşenler içerip 

içermediğini belirlemek için bir standart bulunmadığını belirtmekte 

ancak seslerin darbesel özellik içermesi halinde ISO 1996-1 ve 

ISO 1996-2 kapsamında düzeltme seviyelerinin eklenmesi 

gerektiği önerilmektedir.  

 

Kılavuz, genellikle diğer ülkelerde kullanılan uygulamalardan 

bahsetmektedir. Önerilen yöntemlerden biri aşağıdaki gibidir: 

o Aynı zaman aralığındaki aynı gürültü için, ölçümler (I) modunda 

ve (F) modunda gerçekleştirilir.  

o LFmax ve LImax arasındaki Fark, 2’den yüksekse, sesin darbeiv 

özellik içerdiği düşünülebilir.  

o 2 ≤ (Fark(LFmax - LImax) =X) < 7) ise, Leq’ye eklenen değer (gürültü 

kaynağı değeri ile hesaplanan) [x-2] olur. 

o X-2≥5 ise, Leq’e eklenen düzeltme değeri 5 dB’dir. 

 

Tonalite için  

 

ÇGDYY, çevresel gürültü ölçümleri ve değerlendirme 

prosedürlerinin teknik ayrıntılarını içermemektedir. Yönetmelik, bu 

hususlar hakkında uluslararası standartlardan bahsetmekte ve 

temel olarak ISO 1996-1 ve ISO 1996-2’den bahsetmektedir. 

Ayrıca, Bakanlık 2009 yılında hem ISO 1996-1 hem de ISO 1996-

2 ile diğer ülkelerdeki en iyi uygulamalardan bahseden “Çevresel 

Gürültü ve Değerlendirilmesi Kılavuzu”nu yayınlamıştır. 

o Sesin tonalite içerip içermediğini belirlemek için, Kılavuz ISO 

1996-2’nin Ek D’sinde tanımlanan yöntemi önermektedir (gürültü 

basitleştirme yönteminde tonların duyulabilirliğinin 

değerlendirilmesi için yöntem). Buna göre  

a) Ağırlık filtresi olmaksızın 1/3 oktav bantlarda gürültünün izgesel 

analizi. 

b) Fark Lt = Lf – Ls  hesaplanacaktır. 
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Burada, Lf birden oraya çıkan tonu içeren f bandının ses basınç 

seviyesi ve Ls ise hemen f’nin üzerindeki bant ve f’nin hemen 

altındaki bandın seviyesinin aritmetik ortalamasıdır. 

 

Farkı sabit seviyesi, frekansa göre değişebilir. Seviye farkları için 

olası seçimler şu şekildedir: 

⮚ Düşük frekans üçte bir oktav bantlarda 15 dB (25 Hz ila 125 Hz), 

⮚ Orta frekans bantlarda 8 dB (160 Hz ila 400 Hz), 

⮚ Bantlarda 5 dB (500 Hz ila 10000 Hz). 

 
⮚ Seste tonalite olması halinde, doğrudan gürültü kaynağı 

seviyesi için ölçülen değer/hesaplanan değere eklenecek 

düzeltme değeri ISO 1991-1 Ek A’ya göre 3-6 dB arasında 

olacaktır. Bununla birlikte, Kılavuz 3-6 dB arasındaki eklenecek 

değerlerin tam olarak koşullarını açıklamamaktadır. 

 

   Düşük frekans için  

o Kılavuzdaki formül düşük frekansların düzeltilmesini 

içermemesine rağmen, yerel otoritelere başvuran endüstriyel 

tesisler veya eğlence mekanları için çevresel gürültü seviyesi 

değerlendirme raporlarının değerlendirilmesi sırasında dikkate 

alınır.  

o Düşük frekansın bulunup bulunmadığını belirlemek için 

kullanılan yöntem şu şekildedir: 

▪ LCeq ve LAeq diferansiyel seviyesi hesaplanacaktır. 

▪ Bu farkın 15 dB’den büyük olması halinde, incelenecek gürültü 

kaynağı için hesaplanan gürültü seviyesi olan Leq’ya 5 dB 

eklenerek düzeltme yapılacağı düşünülür.   
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ÖLÇÜMÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK 

STANDARTLAR 

 

Kalibrasyonlar 

Ses seviyesi ölçer, her bir gürültü ölçümünün öncesinde ve 

sonrasında kalibre edilecektir. 

 

Ölçümlerde hava koşulları 

Ölçümler yağmur, sis ve/veya karsız durumda yapılmalı ve rüzgar 

hızı 5 m/s’yi aşmamalıdır. Mikrofonda yine de rüzgar koruyucu 

kulaklık bulunmalıdır. Ölçüm sistemi, ölçümlerin yapıldığı 

aralıktaki meteorolojik koşullarla uyumlu olmalıdır.  

 

Ölçümün zaman aralığı 

⮚ Ölçümlere başlamadan önce, yöntemi, zamanlamayı ve ölçüm 

konumları seçimini etkileyebilecek bütün bilgilerin alınması 

esastır. 

⮚ Dolayısıyla, gürültü ölçümleri kaynakların ses emisyonu ve 

yayılımındaki değişimleri dikkate almalıdır. İnceleme alanını 

etkileyen kaynakların ayrıntılı bir açıklamasına olanak sağlayan 

bütün veriler tespit edilmelidir. 

⮚ Önemli kaynaklar, ses emisyonlarının değişkenliği, tonal 

ve/veya darbesel ve/veya düşük frekanslı bileşenlerin 

mevcudiyeti dikkate alınmalıdır. 

⮚ Kamusal gürültü şikayetleri kapsamındaki gürültü denetimleri 

için veya gürültü seviyesi değerlendirme raporlarının hazırlanması 

için, gürültü ölçümleri genellikle minimum 5 dakika boyunca 

yapılır.  

 

 

Mikrofonun konumu 

 

Mikrofon, gürültü kaynağına doğrultulmalıdır; kaynağın 

konumunun belirlenemediği veya birden fazla kaynak olması 

durumlarında, tesadüfi geliş için bir mikrofon kullanılmalıdır. 

Mikrofon, özel bir desteğin üzerine yerleştirilmeli ve operatörlerin 

mikrofonun kendisinden en az 3 metre mesafede durabilmelerine 
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olanak sağlayacak kadar uzun bir kablo ile ses seviyesi ölçere 

bağlanmalıdır. 

Binaların dışındaki ölçümler  

Dış mekan ölçümleri için, mikrofon ön yüzden 3-3.5 metre uzağa 

yerleştirilmelidir. Yeterli mesafe bulunmadığında, minimum 1 

metreye yerleştirilmelidir. Mikrofonun yüksekliği, alıcının gerçek 

veya hipoteze dayalı konumuna göre seçilmelidir. 

 

 
Binanın dışındaki ölçümler 

 

Binanın içindeki ölçümler 

Gürültü seviye ölçerin mikrofonu, zeminden 1.5 metre yüksekliğe 

ve yansıtıcı yüzeylerden en az 1 metre mesafeye yerleştirilmelidir. 

Yerleşim ortamındaki tespit, en sıkıntılı durumu tanımlayabilmek 

açısından hem açık hem de kapalı pencerelerle 

gerçekleştirilmelidir.  

Açık pencerelerle ölçüm yapılırken, mikrofon pencereden 1 metre 

uzağa yerleştirilmelidir. Kapalı pencerelerle ölçüm yapılırken, 

mikrofon en yüksek seviyenin ölçüldüğü yere yerleştirilmelidir. 

Aynı gürültü ölçümü içinde farklı ölçüm noktaları arasındaki 

gürültü seviyesinin farkı (minimum 3 nokta) 5 dBA’yı aşmamalıdır.  
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Binanın içindeki ölçümler 

 

 

Çevresel Gürültü Ölçümleri 

Ağırlıklı ses basıncının eşdeğer sürekli seviyelerinin ölçümü, 

LAeq değeri, bütün referans aralığı boyunca, anormal 

olaylar/koşullar alandaki ortalama gürültü iklimini temsil 

etmediğinden dolayı hariç tutularak çevresel gürültünün ölçülmesi 

yoluyla elde edilir. 

Aynı gürültü ölçümü içinde farklı ölçüm noktaları arasındaki 

gürültü seviyesinin farkı 5 dBA’yı aşmamalıdır.  

 

Ölçüm Sonuçlarının Sunulması 

Gürültü seviyesi değerlendirme raporu ve akustik raporlar için 

Bakanlık tarafından yayınlanan özel bir rapor formatı 

bulunmaktadır. 

Akustik alanında uzman teknisyen aşağıdakileri belirten bir rapor 

hazırlar: 

● Normalde kullanılan ayarların açıklamasıyla (pembe gürültü 

kullanılarak gerçekleştirilecek) ses sistemi bileşenlerinin ayrıntılı 

bir listesi (marka, model ve seri numaraları); 

● Bozulma veya diğer anormallikler olmaksızın maksimum 

emisyona denk gelen ses sitemi ayarları; 

● Kamuya erişilebilir alanın, hoparlör konumlarını ve LAeq ölçüm 

noktalarının belirtecek şekilde mekanın planı;  
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● EN 60651/1994 ve EN 60804/1994 standartlarına uygun, 

gürültü ölçümleri için kullanılan gürültü seviyesi ölçeri açıklaması; 

laboratuvarın yeterlik/ön yeterlik sertifikası (ISO 1996-1 ve ISO 

1996-2’ye göre); gürültü ölçümünü gerçekleştiren personelin 

eğitim kursu sertifikası 

● Gürültü ölçüm noktaları ve koşullarının açıklaması 

● Mikrofon, zeminden minimum 1.5 metre yüksekliktedir; 

 

Eğlence mekanları ve küçük tesisler ve işyerleri için,  

 

● Arka plan gürültü seviyesini belirlemek için müzik etkinliği 

varken ve müzik etkinliği yokken ölçümler alınırken iki farklı 

koşulda ölçülen LAeq seviyesinin değeri. Bu ikigürültü ölçümünün 

ses basınç seviyeleri arasındaki farklardan dolayı, değerler 

Yönetmelikte tanımlanan gürültü sınırları kapsamında 

değerlendirme sırasında dikkate alınır.  

● Gürültü ölçümleri, eğlence mekanının içinde minimum 3 

noktada, mekanın tam önünde 3 noktada ve gürültü kaynağına en 

çok maruz kalan /hassas kullanımlarda) minimum 3 noktada 

gerçekleştirilmelidir 

● Kamu erişimine açık alan, hoparlörlerin konumları ve LAeq 

seviyesi ölçümü noktaları ile birlikte mekanın planı; gürültü ölçüm 

verisine dayalı olarak, çevresel gürültü değerlendirme raporu 

Belediyeden müzik izni almak amacıyla hazırlandığında. 

● Değerlendirilen gürültü seviyelerinin izin verilen sınrlardan 

yüksek olması haline, teknisyen raporda söz konusu mekan için 

gürültü sınırlama tedbirlerini açıklamalıdır. 

● Ölçümleri gerçekleştiren yetkili teknisyenin yasal imzası. 
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM PROSEDÜRLERİVE GÜRÜLTÜ 

KAYNAKLARI İÇİN METODOLOJİ 

 

Denetimler sırasında çevresel gürültü ölçümlerinde 

ilgilenilecek genel hususlar aşağıdaki şekilde listelenebilir; 

 

- Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, sapma aralığının 

birincil referans değerinden 0.6 dB’den yüksek olmadığını 

güvence altına almak üzere ses kalibratörü yoluyla ölçüm 

zincirinin akustik kontrolü yapılacaktır. 

- Dış ortamdaki ölçümler, rüzgar korumalı ölçüm ekipmanı 

kullanılarak yapılacaktır. Benzer şekilde değerlendirme 

noktasındaki rüzgar hızının saniyede 5 metreden fazla olması 

halinde, ölçüm göz ardı edilecektir. 

- Belirli bir gürültü kaynağı tarafından iletilen gürültünün 

değerlendirilmesinde, yağmurlu havada dış mekanda yapılan 

ölçümler geçerli olmayacaktır.  

- Ölçümler, bütün değerlendirme aralığı boyunca sürekli olarak 

veya değerlendirme aralığı içinde seçilen ölçüm zamanı 

aralıklarında numune alma yöntemleriyle ses basınç seviyesi 

uygulanarak gerçekleştirilebilir. Numune alma yöntemlerinin 

uygulanması halinde ölçüm sonucunun değerlendirmeye ait 

zaman aralığında incelenen indeksin değerlendirmesini temsil 

edebilmesi açısından ölçüm sayısı ve ölçümler arasındaki zaman 

aralıkları değerlendirilen gürültünün özelliklerine göre seçilecektir. 

Uzun vadeli ortalama ses seviyelerinin belirlenmesi için, uzun 

vadeli ortalama ses seviyesini temsil eden bir tahmini elde etmek 

üzere yeterli sayıda bağımsız numune toplanmalıdır. 

 

- Ölçümler bina içinde yapıldığında, en az üç konum seçilmelidir. 

Değerlendirme noktasında tercih edilen konumlar duvarlar veya 

diğer yüzeylerden en az 1 metre mesafede, zeminden 1.2 metre 

ila 1.5 metre arası yükseklikte ve pencerelerden yaklaşık 1.5 

metre uzaklıkta olacaktır. Üç konumun mümkün olmadığı 

durumlarda, ölçümler kapalı alanın merkezinde yapılacaktır. 

Binaların iç mekanlarında yapılan ölçümler, kapı ve pencereler 

kapalı halde yapılacaktır. 
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5. FARKLI GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI İÇİN GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM 

PROSEDÜRLERİ 

5.1. Gürültü ölçüm prosedürleri - Endüstriyel gürültü 

 

 

Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisiyle ilgili 

temel referans dokümanlar 

İTALYA Bütün incelemeler, 16 Mart 1998 tarihli Bakanlık 

Kararnamesine göre gerçekleştirilir. 

Özel olarak, ölçümler daha önce raporlanan 16 Mart 1998 

tarihli Bakanlık Kararnamesinin Ek B’sine göre 

gerçekleştirilir. 

İSPANYA RD1367/2007 Ek 4, gürültü ölçümleri ve denetimleri için 

(daha önce raporlanan) genel çerçeveyi belirler. 

Kullanılacak indeks; tonallik, darbesellik ve düşük frekans 

için cezaları içeren LKeq, T’dir. Her bir periyod için, iki farklı 

sınır bulunur. Birincisi, söz konusu periyodun toplam 

uzunluğu boyunca ortalama değeri dikkate alan bütün 

periyoda karşılık gelir. İkinci sınır, periyot boyunca 

gerçekleştirilebilecek kısa süreli ölçümlere karşılık gelir (en 

gürültülü an). 

 

Bazı şehirlerde ve bölgelerde, bazı spesifik ve nispeten farklı 

şartlar bulunmaktadır. 

TÜRKİYE Endüstriyel tesislerden gelen gürültü seviyesinin 

belirlenmesi için ÇGDYY hesaplama ve ölçüm yöntemine 

dayalı iki metodoloji ile açıklanmaktadır..   

 

Endüstriyel tesisler için hesaplama yöntem kapsamında, 

ÇGDYY kaynak emisyon verisini elde etmek için ISO 9613-

2’den bahsetmektedir. ISO 9613-2 kapsamında, kaynak 

emisyon verisi TS ISO 8297, TS ISO 3744 ve TS ISO 3746 

standartlarından birine dayalı ölçümler yoluyla elde edilir.  

 

Kaynak emisyon verisinin alınmaması halinde, ÇGDYY ISO 

1996-1 ve ISO 1996-2 kapsamında tanımlanan ilkeler 

kullanılarak imisyon verisini ulaşmak için bahsi geçen 

metodolojiye referans vermektedir.  
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ISO 1996-2, endüstriyel tesisler için Leq ölçümleri için 

kaynak çalışma koşullarının iki sınıfa ayrılacağını ifade 

etmektedir. Her bir sınıf için, tesisten gelen gürültü 

emisyonunun zaman varyasyonu, olasılıksal açıdan 

makulen durağan olacaktır. Varyasyon, değişen hava 

koşulları dolayısıyla iletim yolu zayıflamasından daha düşük 

olacaktır. Tesisten gelen ses emisyonunun zaman 

varyasyonu, 5 dakika ila 10 dakika arasında belirlenecektir. 

Leq değerleri, bütün önemli kaynaklardan gelen gürültü 

katkılarını içerecek kadar uzun ve belirli çalışma koşulları 

altında meteorolojik etkileri minimuma indirecek kadar kısa 

mesafede ölçülür.  
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5.2. Gürültü ölçüm prosedürleri - Karayolu Gürültüsü  

 Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisi 

İTALYA Bütün ölçümler, daha önce raporlanan 16 Mart 1998 tarihli 

Bakanlık Kararnamesi’nin Ek C’sine göre gerçekleştirilir. 

İSPANYA 

 

RD1367/2007 Ek 4 karayolu trafik altyapılarında gürültü 

ölçümleri için genel çerçeveyi belirler. Yalnızca yeni ulaşım 

altyapıları için geçerlidir.  

Gündüz, akşam ve gece saatler için kullanılarak indeks 

LAeq,T’dir. Her bir periyod için, üç farklı sınır bulunur. Birincisi, 

uzun vadeli aralığa karşılık gelirken (bir yıl) ikincisi herhangi 

günlük değeri (en gürültülü gün) etkileyenden 3 dBA fazladır. 

Üçüncü sınır, bir yıl içersinde gündüz, gece veya akşamları 

yalnızca %3 aşılabilir. 

TÜRKİYE Karayolu trafik gürültüsünden gelen gürültü seviyesinin 

belirlenmesi için ÇGDYY hesaplama ve ölçüm yöntemine 

dayalı iki metodoloji ile açıklanmaktadır..   

Karayolu trafiği için hesaplama yöntem kapsamında 

Yönetmelik (ÇGDYY) Fransız hesaplama yöntemi “NMPB-

Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC- CSTB)” ve Fransız 

standardı “XPS 31-133"den bahsetmektedir. Emisyona ilşikin 

girdi verisi için şu doküman kullanılmaktadır: “‘Guide du bruit 

des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux 

sonores, CETUR 1980”.  

Bununla birlikte, kaynak bazlı emisyon verisine 

erişilemediğinde, ölçüm metodolojisi kullanılacaktır. Bu 

kapsamda, Yönetmelik ISO 1996-2’yi referans vermektedir.  

Leq ölçümü yapılırken, geçiş yapan araçların sayısı ölçümün 

zaman aralığı boyunca sayılacaktır. Ölçüm sonucu diğer trafik 

koşullarına dönüştürüldüğünde, en az iki araç kategorisi 

arasında “ağır” ve “hafif” olarak ayrıma gidilecektir. Trafik 

koşullarının temsil edip etmediğini belirlemek için, ortalama 

trafik hızı ölçülecek ve yol yüzeyinin türü not edilecektir.  

Tekil araç geçişlerinden LE kayıt altına alınıp zaman aralığı 

boyunca Leq’in hesaplanması amacıyla trafik istatistikleriyle 

kullanıldığında, kategori başına minimum araç sayısı 30 

olacaktır.  
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5.3. Gürültü ölçüm prosedürleri - Hava Taşıtı Gürültüsü  

 Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisi 

İ 
T 
A 
L 
Y 
A 

Hava taşıtlarının yarattığı gürültü için kriterler ve yöntemler  
Hava taşıtı gürültü değerlendirme indeksi, hava taşıtı gürültü 
seviyesi (LVA)’dır. 
Aşağıdaki formül ile tanımlanır: 

 
burada: 
LVA, hava taşıtı gürültüsü seviyesi; 
N, gözlem günü sayısı; ve LVAj hava taşıtı gürültüsünün günlük 
değeridir; 
N, her biri aşağıdaki dönemlerden seçilecek yirmi bir güne (üç 
hafta) eşit olmalıdır: 
1 Ekim - 31 Ocak; 
1 Şubat - 31 Mayıs; 
1 Haziran - 30 Ekim. 
 
Her bir dönemdeki gözlem haftası, en yüksek sayıda hareketin 
olduğu hafta olmalıdır. 
 Her bir haftaki gözlem sırasında gürültü ölçümleri zamanda 
sürekli olarak gerçekleştirilmelidir. 
 
Hava taşıtı gürültüsü günlük değeri (LVAj), aşağıdaki formül ile 
hesaplanır: 

 
burada: 
LVAd ve LVAn, sırasıyla gündüz saatleri (06.00 am – 11.00 pm) 
ve gce saatlerinde (11.00 pm – 06.00 am) hava taşıtı gürültü 
seviyesini ifade eder. 
LVAd indeksi, aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 
burada: 
Td = 61,200 s gündüz saatlerinin süresi; Nd gündüz saatlerindeki 
toplam hareket sayısı; SELi, tek bir hareketle ilişkili i-th ses 
olayının Tekil Olay Seviyesidir. 
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LVAn indeksi, aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 
burada: 
Tn = 25,200 s gece saatlerinin süresi; Nn gece saatlerindeki 
toplam hareket sayısıdır. 
 
SELi, aşağıdaki formüla göre belirlenir: 

 
burada: 
To = 1 s referans zaman; 
t1 ve t2 ölçümün başlangıç / son anları ve olayın süresi Ti = (t2 - 
t1) olur; burada LA, LAFmax - 10 dB (A)’dan yüksektir; PAJ (t) 
ses basıncının anlık ağırlıklı değeri; 
Po 20 µPa, referans ses basıncını temsil eder; 
LAeq.TI, i-th ses olayının A ağırlıklı ses basıncının eşdeğer 
sürekli seviyesidir. 
LAFmax, “Fast” zaman sabiti değerlendirildiğinde A ağırlıklı ses 
basınç sevisinin maksimum seviyesidir. 
Hava taşıtı gürültü sistemleri, aşağıdaki şekillerde ayrışmalıdır: 
a) yardımlı sistemler;  
b) yardımsız sistemler. 
Yardımlı sistem, CEI 29-1 ve CEI 29-10 standardına uygun sınıf 
1’e ait ses seviyesi ölçerin kullanılabileceği hareketli cihazlar ile 
gerçekleştirilen ölçümler için spesifiktir.  
 
Yardımsız sistem, sabit izleme ölçümleri için spesifiktir. Kendi 
kendine kalibrasyon sistemi ile harici bir mikrofona sahip seviye 
analizöründen oluşmalıdır. Her birine karşılık gelen SEL değerini 
vererek taşma profillerini otomatik olarak tespit etme olanağına 
sahip olmalıdır. 
 
Gürültü seviyesi ölçer ölçümlerindeki meteorolojik koşullar, ölçüm 
raporunda belirtilmeli ve sıcaklık, hava basıncı, nem ve rüzgar 
hızının ölçülen değerleri de bulunmalıdır. 
Bütün ölçüm sistemi, iki yılda bir CEI 29-1, 29-10 ve 29-14 
standartlarına uygunluğun onaylanması için ibraz edilmelidir. 
Gürültü hesaplama modelleri, gürültü azaltımı yöntemleri ve 
havalimanı alanlarının akustik karakterizasyonu için kullanılabilir. 
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RD1367/2007 Ek 4 hava trafiği altyapılarında gürültü ölçümleri için 

genel çerçeveyi belirler. Yalnızca yeni ulaşım altyapıları için 

geçerlidir.  

Gündüz, akşam ve gece saatler için kullanılarak indeks LAeq,T’dir. 

Her bir periyod için, üç farklı sınır bulunur. Birincisi, uzun vadeli 

aralığa karşılık gelirken (bir yıl) ikincisi herhangi günlük değeri (en 

gürültülü gün) etkileyenden 3 dBA fazladır. Üçüncü sınır, bir yıl 

içerisinde gündüz, gece veya akşamları yalnızca %3 aşılabilir. 

 

ISO 20906’da belirtilen gerekliliklerden özel olarak 

bahsedilmemiştir (havalimanlarının çevresinde hava taşıtı sesinin 

gözetimsiz izlenmesi); ancak yalnızca altyapının ürettiği gürültünün 

değerlendirilmesi ihtiyacı düşünüldüğünde ve arka plan gürültünün 

etkisini düzeltmek için, uluslararası standart baz alınarak uygulama 

yapılması yaygındır. 

 

T 

Ü 

R 

K 

İ 

Y 

E 

Havalimanlarından gelen gürültü seviyesinin belirlenmesi için 

ÇGDYY hesaplama ve ölçüm yöntemine dayalı iki metodoloji ile 

açıklanmaktadır..   

 

Havalimanı gürültüsü için hesaplama yöntem kapsamında, 

Yönetmelik (ÇGDYY) ECAC.CEAC Doc 29 Sivil Havalimanları 

çevresinde Gürültü Çevrelerinin Hesaplanmasındaki Standart 

Yöntem Üzerine Rapor, 1997’den bahsetmektedir. Uçuş yollarının 

modellenmesindeki farklı yaklaşımlar hakkında, ECAC.CEAC 

Doc.29’un 7.5 bölümünde bahsi geçen segmentasyon tekniği 

kullanılır). 

 

Bununla birlikte, kaynak bazlı emisyon verisine erişilemediğinde, 

imisyon değerlerine dayalı ölçüm metodolojisi kullanılacaktır. Bu 

kapsamda, Yönetmelik ISO 1996-2’yi referans vermektedir.  

 

ISO 1996-2, ses basıncı seviyesine önemli ölçüde katkıda bulunan 

her tür hava taşıtından beş veya daha fazla geçiş gürültüsünden 

oluşan ölçümlerin belirleneceğini ifade etmektedir. Trafik modelinin 

(pist kullanımı, kalkış ve iniş prosedürleri, hava filosu karışımı, 

trafiğin günün saatlerine dağılımı) söz konusu hususla ilgili 

olduğundan emin olunuz.  
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5.4. Gürültü ölçüm prosedürleri - Demiryol Gürültüsü  

 Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisi 

İTALYA Bütün ölçümler, daha önce raporlanan 16 Mart 1998 tarihli 

Bakanlık Kararnamesi’nin Ek C’sinin 1’inci maddesine 

göre gerçekleştirilir. 

 

İSPANYA RD1367/2007 Ek 4 demiryolu altyapılarında gürültü 

ölçümleri için genel çerçeveyi belirler. Yalnızca yeni ulaşım 

altyapıları için geçerlidir.  

Gündüz, akşam ve gece saatler için kullanılarak indeks 

LAeq,T’dir. Her bir periyod için, üç farklı sınır bulunur. 

Birincisi, uzun vadeli aralığa karşılık gelirken (bir yıl) ikincisi 

herhangi günlük değeri (en gürültülü gün) etkileyenden 3 

dBA fazladır. Üçüncü sınır, bir yıl içerisinde gündüz, gece 

veya akşamları yalnızca %3 aşılabilir. 

 

TÜRKİYE Demiryolu trafik gürültüsünden gelen gürültü seviyesinin 

belirlenmesi için ÇGDYY hesaplama ve ölçüm yöntemine 

dayalı iki metodoloji ile açıklamaktadır.   

 

Demiryolu trafik gürültüsü hesaplama yöntem kapsamında 

Yönetmelik (ÇGDYY) ‘Reken- en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai’ 96’da yayınlanan Hollanda ulusal 

hesaplama yönteminden bahsetmektedir. 

 

Bununla birlikte, kaynak bazlı emisyon verisine 

erişilemediğinde, ölçüm metodolojisi kullanılacaktır. Bu 

kapsamda, Yönetmelik ISO 1996-2’yi referans 

vermektedir. Ölçüm, en az 20 trenin geçiş gürültüsünden 

oluşacaktır. Potansiyel olarak toplam Leq’e katkıda 

bulunan her bir tren kategorisi en az beş geçişle temsil 

edilecektir. Gerekli olduğunda, ölçüme bir sonraki gün 

devam edilecektir.  
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5.5. Gürültü ölçüm prosedürleri - Geçici etkinlikler 

 

 Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisi 

İTALYA Geçici etkinlikler için, kalıcı etkinliklerden daha yüksek bir 

gürültü sınırı talebinde bulunmak mümkündür. 

Geçici sınır, tamamen etkinliğin emisyon sınırı olarak 

değerlendirilecektir. Ölçüm, ilgili kaynaktan gelen 

gürültüye daha fazla maruz kalan bina yüzünde 

gerçekleştirilecektir. 

 

İç mekanda gerçekleştirilen etkinliklerde, (söz konusu 

olduğunda) yapısal olarak bağlı olan ve gürültüye en çok 

maruz kalan bina içi mekanda doğrulanacaktır. 

 

Ölçüm ve referans parametresi, 16 Mart 1998 tarihli “Ses 

tespiti ve ölçümü teknikleri” Çevre Bakanlığı Kararnamesi 

hükümlerine göre ölçülen A ağırlıklı ses basıncının 

eşdeğer seviyesidir. 

 

Ölçüm zamanı minimum 15 dakika olmalıdır; sonuçlar en 

son yukarıda bahsi geçen kararnameden alınan cezalarla 

düzeltilir. 

 

 

İSPANYA 

Yerel yönetmelikler, bazı geçici etkinliklerin (inşaat işleri, 

kültürel, dini vb. etkinlikler) sınırlara uymaktan muaf 

bırakan veya sınırları artıracak şekilde değiştirebilen 

mekanizmalar belirleyebilirler. Bununla birlikte, bu tür 

etkinlikler için belirli bir değerlendirme protokolü 

belirlenmemiştir. 

 

   

TÜRKİYE 

 Ölçümler, ISO 1996-1 ve ISO 1996-2 kapsamında 

yapılmalıdır. 
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5.6. Gürültü ölçüm prosedürleri - Dans ve Kamusal Eğlence 

Mekanları 

 Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisi 

İTALYA Akustik alanında uzman teknisyen aşağıdakileri belirten bir 

rapor hazırlar: 

a) Normalde kullanılan ayarların açıklamasıyla (pembe 

gürültü kullanılarak gerçekleştirilecek) ses sistemi 

bileşenlerinin ayrıntılı bir listesi (marka, model ve seri 

numaraları); 

b) Bozulma veya diğer anormallikler olmaksızın maksimum 

emisyona denk gelen ses sitemi ayarları; 

c) EN 60651/1994 ve EN 60804/1994 standartlarına 

uygun, gürültü ölçümlerinde kullanılan gürültü seviyesi 

ölçerlerin açıklaması; 

d) İnsan bulunmayan durumda, en az 60 saniye boyunca 

ölçülen, maksimum değerin bulunduğu yerde, kamu 

erişimine açık bir alanda, zeminden 1.6 ± 0.1 yükseklikte 

ölçülen LAeq seviyesinin değeri; 

e) Kamu erişimine açık alanın, hoparlör konumlarının ve 

LAeq ölçüm noktalarını belirtecek şekilde mekanın planı;  

 

Ses sisteminin sınırları aşabilmesi halinde (102 dB(A) 

LASmax and 95 dB (A) LAeq), akustik alanında teknisyen 

uzman aşağıdaki spesifikasyonları izleyerek yeni bir 

değerlendirme gerçekleştirir: 

a) Maksimum değerin bulunduğu yerde, kamu erişimine 

açık alanda, zeminden 1.6 ± 0.1 yükseklikte LASmax 

seviyesinin en az üç dakika boyunca gürültü ölçümleri; 

b) Kamu erişimine açık alana homojen olarak yayılmış N 

konumlarında, her bir konumda en az 1 dakika boyunca 

zeminden 1.6 ± 0.1 yükseklikte LAeq ölçümleri; 

c) Toplam LAeq değeri ve karşılık gelen süre T şuna eşittir:  

 
burada 
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i-esimi toplamına eşit ölçüm zamanıdır; N konumlarında 

kullanılan zamanlar karşılık gelen i-th seviyesi LAeq, i’nin 

belirlenmesi içindir. 

 

Akustik alanında teknisyen uzan, değerlendirme sonuçları 

ve özellikler aşağıdakileri içeren bir rapor sunar:  

a) Ses sistemi bileşenlerinin ayrıntılı listesi (marka, model 

ve seri numaraları); 

b) Ses sisteminin ses sinyali ve ayarları; 

c) Maksimum kapasiteye göre yüzdelik olarak ifade edilen, 

gürültü ölçümleri sırasında mekanda bulunan insan sayısı; 

d) EN 60651/1994 ve EN 60804/1994 standartlarına 

uygun, kullanılan cihazların listesi; 

e) LASmax seviyesinin ve kısmen eşdeğer seviyelerin 

LAeq, i seğerleri; 

f) Kamuya erişilebilir alanın, hoparlör konumlarını ve LAeq, 

i ve LASmax ölçüm noktalarının belirtecek şekilde mekanın 

planı; 

Değerlendirilen gürültü seviyelerinin belirtilen sınırların 

üzerinde olması halinde, mekanın yöneticisi ses sisteminin 

belirtilen sınırları aşmasını önlemek üzere akustik alanında 

uzman teknisyen tarafından belirtilen bütün eylemleri 

yerine getirmelidir. 

      

İSPANYA 

Bu tür tesisler için devlet mevzuatında spesifik maddeler 

bulunmamaktadır; dolayısıyla tesis edilen denetim 

prosedürleri endüstriyel, ticari ve diğer etkinliklerde 

olanlarla aynıdır. 

Bazı yerel yönetmelikler, etkinlik lisansı almak için bazı ek 

şartlar tesis etmişlerdir ve bunların arasında kapalı alan 

içerisindeki ses seviyesini izleyen ve elektroakustik 

amplifikatör zinciri olarak görev yapan akustik sınırlayıcı 

eklenmesi bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE Eğlence mekanlarından gelen gürültü seviyesinin 

belirlenmesi için ÇGDYY hesaplama ve ölçüm yöntemine 

dayalı iki metodoloji ile açıklanmaktadır..   

 

Rekreasyonel/eğlence mekanları için hesaplama yöntem 

kapsamında, ÇGDYY kaynak emisyon verisini elde etmek 

için ISO 9613-2’den bahsetmektedir. ISO 9613-2 

kapsamında, kaynak emisyon verisi TS ISO 8297, TS ISO 

3744 ve TS ISO 3746 standartlarından birine dayalı ölçümler 

yoluyla elde edilir.  

 

Kaynak emisyon verisinin alınmaması halinde, ÇGDYY ISO 

1996-1 ve ISO 1996-2 kapsamında tanımlanan ilkeler 

kullanılarak imisyon verisini ulaşmak için bahsi geçen 

metodolojiye referans vermektedir. ÇGYYD özel olarak 

eğlence mekanlarında, değerlendirmelerin 1/3 oktav 

bantlarında yapılacağını ve maksimum çalışma koşullarının 

dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir.  

 

Ölçümün amacı etkinliklerin denetlenmesi olduğunda, hem 

dış mekanda hem de tesislerde gürültü üreten ekipmanların 

operatörleri ve kullanıcıları denetmenlerin tesisatlarına veya 

gürültü yayan kaynaklarına erişmelerine izin verecekler, 

denetmenlerin belirttiği farklı hızlarda, yüklerde veya 

viteslerde çalıştırılmasına olanak tanıyacak ve bütün 

çalıştırma prosesine tanıklık edebileceklerdir. 

 

Hem yayılan hem de akustik emitörlerle iletilen gürültünün 

ölçümleri, en yüksek olduğu yerde gerçekleştirilecektir. Hem 

akustik alanların dış ortamlarına yayılan gürültünün hem de 

akustik emitörlerle binaların iç mekanlarına yayılan 

gürültünün ölçümü, değerin en yüksek olduğu 

değerlendirme noktasına yapılacaktır. 

 

Denetim amacı için, ölçüm şikayetçi şahsın en çok 

rahatsızlık duyduğu noktadan alınır. Ölçüm iki kez 

gerçekleştirilir; bunların birinde gürültü kaynağı çalışır halde 

ve diğerinde ise gürültü kaynağı çalışmaz durumdadır (arka 
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plan gürültü seviyesi olarak). Hesaplamadan sonra, sonuç 

Yönetmelikte tanımlanan gürültü sınırları ile karşılaştırılır.  

 

Eğlence mekanlarında müzik izni için rapor hazırlanırken, 

Her bir gürültü fazı için, her bir ölçüm arasında minimum 5 

dakikalık zaman aralığıyla en az 5 dakika süren en az üç 

LKeq,Ti ölçümü yapılacaktır. Elde edilen en uç değerler 

arasındaki fark 5 dBA’ya eşit veya düşük olduğunda, 

ölçümler geçerli kabul edilecektir. 

 

En yakın hassas kullanım noktasında yapılan üç gürültü 

seviye ölçümünün her biri, tonal, düşük frekans ve 

darbesellik düzeltmelerinden sonra değerlendirilir ve 

sonuçlar mevzuata göre gürültü sınırları ile karşılaştırılır. 
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4. ÖRNEK OLAYLAR ÜZERİNDEN GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNÜN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN UYGULAMALI REHBER 

İTALYA 

 

BİNA CEPHESİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

HEDEF Akustik bölgelendirmeden gelen (DPCM, 

14.11.1997)  zone limitleri (bölgesel limitler) 

ile karşılaştırma veya altyapıya yakın kendi 

Akustik Bantları içerisinde altyapılar 

tarafından oluşturulan gürültü için 

kararnamelerin spesifik uygulamasından 

alınarak zon sınırlarıyla (bölgesel limit 

değerleriyle)  karşılaştırma. 

KAPSAM Bütün kaynaklar için  

ÖLÇÜM ARAÇLARI Sınıf 1 ses seviyesi ölçer (EN / IEC 61672, 

ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN / 

IEC61260, vb.) Sınıf 1,1 akustik kalibratör 

(EN 60942). 

Cihazların kalibrasyon sertifikası (2 yılda bir 

kalibrasyon gereklidir).  

Aksesuarlar: 1.5 ve 5 m stand; dış mekan 

ölçümleri için rüzgar koruyucu başlık, 

mikrofon uzatma kablosu. 

CİHAZ AYARLARI Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST edinilerek 1/3 oktav 

frekans bandında (20 - 20000 Hz) analiz (DM 

16/03/1998) 

Edinim süresi: Genel olarak, zaman 

geçmişinin yeniden işlenebilmesi için 1 s; 

darbesel bileşenlerin varlığını kontrol etmek 

veya varsaymak için gerekliyse 100 ms. (DM 

16/03/1998) 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELERİ 

Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LAeq [dBA], L95, LZmin,FAST (1/3 

oktavda tekil bant için) 

(DM 16/03/1998) 
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Darbesel bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LAImax, LASmax, LAFmax (100 ms) 

(DM 16/03/1998) 

KALİBRASYON Ölçüm zincirinin kalibrasyonu, şu kabul 

edilebilirlik kriteriyle her bir ölçüm 

döngüsünün öncesinde ve sonrasında 

gereklidir: Ölçümlerin öncesinde ve 

sonrasında gerçekleştirilen kalibrasyonlar 

arasındaki maksimum fark 0.5 dB’ye eşit 

olmalıdır (DM 16/03/1998) 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

Ölçümler, incelenen kaynağa göre en 

elverişsiz yayılım yönüne yerleştirilen alıcı ön 

yüzeyinden 1 metre mesafede (yaklaşık 

olarak pencerelerin yakınından) alınır. 

Harici ortamda ön yüzey ölçümleri yoluyla, 

gürültüyü yapısal yollarla yayan spesifik 

kaynağın yarattığı rahatsızlığın tespit 

edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Son ölçümler, kaynak açık ve kapalı şekilde 

alınır. 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

İnceleme yapılan alanın etrafında insan 

gürültüsü veya istisnai gürültülü etkinlikler 

bulunmamalıdır. 

CİHAZIN / 

OPERATÖRÜN 

KONUMU  

İnceleme yapılan kaynağın yayılımına ilişkin 

ve incelenen rahatsızlık görmekteki alıcıya 

göre en kötü koşulun tespit edilebilmesi için 

uygun yüksekliğe yerleştirilmiş bir mikrofonla 

ön yüzeyden bir metre uzaklıkta. 

Genel olarak, ölçüm yüksekliği 4 metredir (bu 

yükseklik, karayolu ve demiryolu altyapıları 

için açıkça belirtilmiştir). 

Operatör, kendisini mikrofondan en az 3 

metre uzağa konumlandırmalıdır. 

ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

Gündüz saatleri (06:00 am - 10:00 pm), gece 

saatleri (10:00 pm - 06:00 am). 

Lden (24 saat için sürekli), Lday (06:00 am - 

08:00 pm, Levening (08:00 pm – 10:00 pm), Lnight 
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(10:00 pm – 06:00 am) (İtalya’da bu 

açıklayıcılar için sınır bulunmamaktadır). 

Ölçüm zamanı, gürültünün türü ve söz 

konusu spesifik kaynağın değişmezliği ile 

rahatsızlığını doğru bir şekilde temsil 

edilebilecek şekilde seçilecektir. 

UYULACAK 

SINIRLAR 

Mutlak imisyon sınırları (bütün kaynaklar 

tarafından üretilen çevresel gürültüye göre) 

ve/veya emisyon sınırları (spesifik bir 

kaynağın katkısıyla ilgili). Bu sınırlar, Akustik 

Zonlamaya (DPCM 14/11/1997) göre 

tanımlanır ve gündüz saatlerindeki (06-22) 

veya gece saatlerindeki (22-06) referans 

dönemlerinin tamamına denk gelir ve bütün 

referans dönemi için bir enerji ortalaması 

sağlar. 

Altyapılara yakın alanlardaki altyapılar için 

spesifik sınırlar tanımlanmıştır. Bu sınırlar her 

bir altyapı için yayınlanan spesifik 

kararnameler uygulanarak tanımlanır, gündüz 

saatlerindeki (06-22) veya gece saatlerindeki 

(22-06) referans dönemlerinin tamamına 

denk gelir ve bütün referans dönemi için bir 

enerji ortalamasını içerir. 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Örnek olayın ve ölçüm bağlamının 

açıklaması; inceleme yapılan kaynağın 

açıklaması; referans yasaya göre sınırların 

tespit edilmesi. 

TEKNİSYEN 

YETERLİKLERİ 

Ulusal gerekliliklere göre “Akustik Uzmanı” 

yeterliği. 
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KAYNAĞIN KARAKTERİZASYONUNUN ÖLÇÜMÜ - (Ses gücü 

seviyesinin belirlenmesi - ISO 3744 - 3746 standartları) 

HEDEF Yönetmelikteki sınırlarla karşılaştırarak ve 

tahmini değerlendirmelerde kullanım için ses 

gücü seviyesinin belirlenmesi 

KAPSAM Çeşitli türlerden makineler için. İlgili teknik 

standartlar (ISO 3744/3746), yansıtıcı bir zemin 

üzerine yerleştirilen makinin etrafındaki çoğu 

noktada ses basıncı ölçümlerine dayalıdır. ISO 

3744 ve 3746 standartları arasındaki fark, 

ölçüm noktalarının sayısında (ISO 3744’te 

daha yüksek) ve kabul edilebilirlik 

kriterlerindedir (ISO 3744’te daha katı). ISO 

3744’te belirtilen kriterlere uygunluk olması 

halinde, ses gücünün belirlenmesindeki 

kesinlik derecesi daha yüksektir. 

ÖLÇÜM ARAÇLARI Sınıf 1 ses seviyesi ölçer (EN / IEC 61672, 

ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN / 

IEC61260, vb.) Sınıf 1 akustik kalibratör (EN 

60942). 

Cihazların kalibrasyon sertifikası (2 yılda bir 

kalibrasyon gereklidir). 

Aksesuarlar: 1.5 ve 5 m stand; dış mekan 

ölçümleri için rüzgar koruyucu başlık, mikrofon 

uzatma kablosu, 5 metre yükselikte stand 

CİHAZ AYARLARI Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST edinilerek 1/3 oktav 

frekans bandında (20 - 20000 Hz) analiz (DM 

16/03/1998) 

Edinim süresi: genel olarak, Zaman Geçmişinin 

yeniden işlenebilmesi için 1 s; darbesel 

bileşenlerin varlığını kontrol etmek veya 
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varsaymak için gerekliyse 100 ms. (DM 

16/03/1998) 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELER 

LAeq [dBA] 

Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST [dBA] (1/3 oktavda 

tekil bant için) 

(DM 16/03/1998) 

Darbesel bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LAImax, LASmax, LAFmax (100 ms) 

(DM 16/03/1998) 

KALİBRASYON Ölçüm zincirinin kalibrasyonu, şu kabul 

edilebilirlik kriteriyle her bir ölçüm döngüsünün 

öncesinde ve sonrasında gereklidir: Ölçümlerin 

öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen 

kalibrasyonlar arasındaki maksimum fark 0.5 

dB’ye eşit olmalıdır (DM 16/03/1998) 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

Yansıtıcı zemine yerleştirilen kaynak, dış 

mekan veya iç mekan ortamlarda.  

Diğer kaynakların oluşturduğu gürültü veya 

olağanüstü olaylar olmamalı. 

Arka plan gürültü seviyesini belirlemek için 

kaynak açık ve kapalı şekilde ölçümler. 

İç mekan ölçümlerinde yankı zamanının [T30 

(s)]  ölçümleri veya ortamdaki yankılanan 

enerjinin tanımı (UNI EN ISO 3744 teknik 

standart serisinin K2 parametresi) standartta 

tanımlı bir diğer prosedür yoluyla yapılması. 

Kullanılan teknik standardın göstergelerine 

göre örnek olayın tanımlanması (ISO 

3477/3746). 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

Kaynağın boyutu, şekli ve konumuna göre en 

uygun ölçüm yüzeyinin ayarları. Daha fazla 

ayrıntı için ISO 3744/3746 teknik standardına 

bakınız. 
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CİHAZIN KONUMU Bütün yayılım yönlerindeki ses basıncı 

seviyelerini tespit edebilmek için ölçüm 

noktalarının tanımlanması. Daha fazla ayrıntı 

için ISO 3744/3746 teknik standardına bakınız. 

ÖLÇÜM 

DÖNEMLERİ VE 

ZAMANI 

Ölçüm zamanı, spesifik bir kaynağı ve çalışma 

döngüsünü temsil edecek şekilde seçilir. 

UYULACAK 

SINIRLAR 

Müşterinin belirttiği veya spesifik bir mevzuat 

tarafından belirtilen spesifikasyonlar (örneğin 

2004/14/EC Direktifi kararnamesinin 

uygulanması için Yasal Kararname 

262/2002’ye bakınız). 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Ölçüm olayı ve bağlamının açıklaması, 

benimsenen ölçüm prosedürünün açıklaması, 

referans sınırların tanımlaması. Daha fazla 

ayrıntı için ISO 3744/3746 teknik standardına 

bakınız. 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Ulusal gerekliliklere göre “Akustik Uzmanı” 

yeterliği. 
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YAŞAYAN ORTAMLARDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

HEDEF Diferansiyel sınırlar 

KAPSAM Karayolu / demiryolu / havalimanı / deniz 

altyapıları hariç bütün kaynaklar için; üretim, 

ticari ve profesyonel ihtiyaçlarla ilişkili olmayan 

etkinlikler ve davranışlar; aynı binada oluşan 

rahatsızlıkla sınırlı ortak kullanım için kullanılan 

binadaki hizmetler ve sabit tesisatlar. 

ÖLÇÜM ARAÇLARI Sınıf 1 ses seviyesi ölçer (EN / IEC 61672, 

ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN / 

IEC61260, vb.) Sınıf 1,1 akustik kalibratör (EN 

60942). 

Cihazların kalibrasyon sertifikası (2 yılda bir 

kalibrasyon gereklidir). 

Aksesuarlar: 1.5 yüksekliğinde stand, mikrofon 

uzatma kablosu 

CİHAZ AYARLARI Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST edinilerek 1/3 oktav 

frekans bandında (20 - 20000 Hz) analiz (DM 

16/03/1998) 

 

Edinim süresi: Genel olarak, zaman geçmişinin 

yeniden işlenebilmesi için 1 s; darbesel 

bileşenlerin varlığını kontrol etmek veya 

varsaymak için gerekliyse 100 ms. (DM 

16/03/1998) 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELERİ 

Diferansiyel seviye (Ld), çevresel gürültünün 

ses basıncı seviye ölçümleri (LAeq parametresi 

kullanılarak) (spesifik kaynak açıkken) arka 

plan gürültüsünün ses basıncı seviye ölçümleri 

(LAeq parametresi kullanılarak) arasındaki 

aritmetik fark olarak tanımlanır.   

LAeq [dBA], L95 [dBA],  

Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST [dBA] (1/3 oktavda 

tekil bant için) 

(DM 16/03/1998) 
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Darbesel bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LAImax, LASmax, LAFmax (100 ms) 

(DM 16/03/1998) 

KALİBRASYON Ölçüm zincirinin kalibrasyonu, şu kabul 

edilebilirlik kriteriyle her bir ölçüm döngüsünün 

öncesinde ve sonrasında gereklidir: Ölçümlerin 

öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen 

kalibrasyonlar arasındaki maksimum fark 0.5 

dB’ye eşit olmalıdır (DM 16/03/1998) 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

İnceleme altındaki spesifik kaynaktan en fazla 

rahatsızlık gören dahili yaşam alanı. 

Ölçümler hem açık hem kapalı pencere 

durumunda ve değerlendirme için en kötü 

koşullar seçilerek alınır. 

Ölçümler, kaynak açık ve kapalı şekilde alınır. 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

İnceleme altındaki oturma odasından gürültü 

gelmemeli. 

CİHAZIN/OPERATÖ

RÜN KONUMU 

Genel olarak, mikrofon zeminden 1.5 metre 

yüksekliğe ve yansıtıcı yüzeylerden en az 1 

metre uzaklığa yerleştirilmelidir. Operatör, 

kendisini mikrofondan en az 3 metre uzağa 

konumlandırmalıdır. 

Açık pencereyle ölçümler için: Pencereden 1 

metre mesafede. 

Kapalı pencereyle ölçümler için: Mikrofon en 

yüksek ses basıncı seviyesinin tespit edildiği 

yere yerleştirilmelidir. 

ÖLÇÜM 

DÖNEMLERİ VE 

ZAMANI 

Gündüz saatleri (06:00-22:00), gece saatleri 

(22.00 -06:00). 

Ölçüm zamanı, gürültünün türü ve söz konusu 

spesifik kaynağın değişmezliği ile rahatsızlığını 

doğru bir şekilde temsil edilebilecek şekilde 

seçilecektir; normalde, ölçüm zamanı 10 

dakikadan kısa olmaz. 

UYGULAMA 

EŞİKLERİ 

Çevresel gürültüye ilişkin uygulama eşikleri 

öngörülmektedir. Bu eşiklerin altında 

“gürültünün her etkisi, ihmal edilebilir olarak 
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değerlendirilir” ve dolayısıyla diferansiyel 

kriterler uygulanmaz. 

Aynı zamanda, aşağıdaki koşulların tamamının 

doğrulanması halinde de diferansiyel sınırlar 

uygulanmaz: 

a) Çevresel gürültünün açık pencere 

senaryosunda ölçülmesi halinde gündüz 

saatlerinde 50 dB (A), gece saatlerinde ise 40 

dB (A)’dan düşük olması halinde; 

B) Çevresel gürültünün kapalı pencere 

senaryosunda ölçülmesi halinde gündüz 

saatlerinde 35 dB (A), gece saatlerinde ise 25 

dB (A)’dan düşük olması halinde; 

Ayrıca, Sınıf VI zonlara yerleştirilen alıcılar için 

de diferansiyel sınırlar uygulanmaz (“tamamen 

endüstriyel zonlar”). 

UYULACAK 

SINIRLAR 

Gündüz saatlerinde (+ 5 dBA) ve gece 

saatlerinde (+ 3 dBA) diferansiyel sınırlar 

(DPCM 14/11/1997).  

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI 

Örnek olayın ve ölçüm bağlamının açıklaması; 

inceleme yapılan kaynağın açıklaması; 

referans yasaya göre sınırların tespit edilmesi. 

 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Ulusal gerekliliklere göre “Akustik Uzmanı” 

yeterliği. 
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“MOVIDA” ÖLÇÜMLERİ / GEÇİCİ ETKİNLİKLER 

HEDEF Akustik sınıflandırma (DPCM 14/11/1997) veya 

belediyeden istisna yoluyla verilen geçici 

sınırlardan alınan zon sınırlarıyla karşılaştırma. 

KAPSAM Eğlence / movida / geçici etkinlikler / geçici 

faaliyetler (inşaat alanları) 

CİHAZLAR Sınıf 1 ses seviyesi ölçer (EN / IEC 61672, ANSI 

S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN / IEC61260, 

vb.) Sınıf 1 akustik kalibratör (EN 60942). 

Cihazların kalibrasyon sertifikası (2 yılda bir 

kalibrasyon gereklidir). 

Aksesuarlar: 1.5 ve 5 m stand; rüzgar koruyucu 

başlık, mikrofon uzatma kablosu 

CİHAZ AYARLARI Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST edinilerek 1/3 oktav 

frekans bandında (20 - 20000 Hz) analiz (DM 

16/03/1998) 

Edinim süresi: genel olarak, Zaman Geçmişinin 

yeniden işlenebilmesi için 1 s; darbesel 

bileşenlerin varlığını kontrol etmek veya 

varsaymak için gerekliyse 100 ms. (DM 

16/03/1998) 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELERİ 

LAeq [dBA]  

Tonal bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LZmin,FAST [dBA] (1/3 oktavda tekil 

bant için) 

(DM 16/03/1998) 

Darbesel bileşenlerin bulunup bulunmadığını 

doğrulamak için LAImax, LASmax, LAFmax (100 ms) 

(DM 16/03/1998) 

KALİBRASYON Ölçüm zincirinin kalibrasyonu, şu kabul 

edilebilirlik kriteriyle her bir ölçüm döngüsünün 

öncesinde ve sonrasında gereklidir: Ölçümlerin 

öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen 

kalibrasyonlar arasındaki maksimum fark 0.5 

dB’ye eşit olmalıdır (DM 16/03/1998) 
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ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

SEÇİMİ 

İstisnasız 

İç mekan ortamı - diferansiyel kriterlere bakınız 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

İstisnalı 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız  

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

İstisnasız 

İç mekan ortamı - diferansiyel kriterlere bakınız 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

İstisnalı 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

CİHAZIN KONUMU İstisnasız 

İç mekan ortamı - diferansiyel kriterlere bakınız 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

İstisnalı 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

 

ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

İstisnasız 

İç mekan ortamı - diferansiyel kriterlere bakınız 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız 

İstisnalı 

Ön yüzeyde - ön yüzeyde LAeq ölçümüne 

bakınız (ancak bu durumda, LAeq parametresi, 

gürültü seviyelerinin daha yüksek olduğunda 

seçilen 15 dakika süren bir ölçüm düşünülerek 

en kritik döneme ilişkindir). 

UYULACAK 

SINIRLAR 

İstisnasız 

İç mekan ortamı 

Gündüz saatlerinde (+ 5dBA) ve gece 

saatlerinde (+ 3dBA) diferansiyel sınırlar (DPCM 

14/11/1997).  
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Ön yüzey: 

Zon Akustik Sınıfına göre mutlak imisyon sınırları 

ve/veya emisyon sınırları (DPCM 14/11/1997). 

 

İstisnalı: 

Gürültülü etkinlikler için belediye yönetmeliği ile 

tanımlanan gürültü sınır değerlerine uyulmalıdır. 

Basitleştirilmiş istisnada verilen sınır değerler, 

binaların  ön cephesinde 70 dBA (gündüz 

saatlerinde) ve gece saatlerinde 60 dBA’dır 

(22:00 -12.00’ye kadar gece saatlerinde) olarak 

belirlenmiştir.  

 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI 

Çeşitli gürültülü etkinliklerin zamanı ve süresi; 

ölçüm olayının ve araştırma koşullarının 

açıklaması; referans sınırların tanımlaması. 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Akustik Alanında Teknik Uzman 
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İSPANYA 

BİNA ÖN YÜZEYİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

(MOVIDA ve GEÇİCİ ETKİNLİKLER DAHİL, ETKİNLİKLER İÇİN 

DENETİM) 

HEDEF Değerlendirilen etkinlik tarafından üretilen 

akustik emisyonların, akustik zon tarafından 

belirtilen izin verilebilir sınırları aşıp 

aşmadığının belirlenmesi. Barlar, birahaneler, 

restoranlar veya herhangi diğer etkinlikleri 

içerir (geçici etkinlikler de dahildir). 

Yalnızca inceleme kapsamındaki spesifik 

etkinliğin ürettiği gürültü değerlendirilmelidir. 

KAPSAM Etkinlikler ve liman gürültüsü (karayolu, 

demiryolu ve hava trafiği altyapıları hariç 

tutulmuştur) 

ÖLÇÜM ARAÇLARI Ses seviyesi ölçer sınıf 1; Ses kalibratörü sınıf 

1; Cihazların doğrulama sertifikası (her yıl); dış 

mekan ölçümleri için rüzgar koruyucu başlık 

CİHAZ AYARLARI A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi 

Tonal bileşenlerin varlığını doğrulamak için 1/3 

oktav frekans bantlarında analiz. 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını 

doğrulamak için A ve C ağırlıklı Leq’de analiz. 

Darbesel bileşenlerin varlığını doğrulamak 

için, darbe zamanı ağırlıklı analiz. 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELERİ 

En gürültülü zaman aralığını belirlemek için 

LAeq,5s 

Referans aralıktaki gürültü seviyesini 

belirlemek için (gündüz, akşam, gece) LAeq,x 

Bu, aralık boyunca etkinliğin farklı işlevsellik 

aşamaları göz önünde bulundurularak her bir 

tam periyodun değerlendirmesidir. 

Darbesel bileşenlerin varlığını belirlemek için 

LAIeq, LAeq 

Düşük frekans gürültünün varlığını belirlemek 

için LCeq ve LAeq 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır. Spesifik koşullar altında, farklı bir 
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zaman aralığında alınan ölçümlerle bir aralığın 

değerlendirilmesi mümkündür (örneğin, arka 

plan gürültüsünün etkisini azaltmak için). 

KALİBRASYON Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, 

sapmanın birincil referans değerinden 0.3 dB’yi 

aşmadığını güvence altına almak üzere ses 

kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin akustik 

kontrolü yapılacaktır. 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

Denetim, gürültü emisyonlarının daha yüksek 

olduğu konumda, alıcıda yapılacaktır. 

Arka plan/artık gürültünün etkisi hariç 

tutulmalıdır (arka plan gürültü düzeltme 

yöntemi belirlenmiştir). 

Yalnızca olayın sesi göz önüne alınmalıdır; 

dolayısıyla ölçüm ön yüzeyde bulunabilecek 

yansıtıcı etkiyi hariç tutacak şekilde 

düzeltilmelidir. 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

Yalnızca inceleme kapsamındaki spesifik 

etkinliğin ürettiği gürültü 

değerlendirileceğinden dolayı, ölçümdeki arka 

plan gürültüsünün etkisi minimuma indirilmeli 

ve arka plan gürültü düzeltmesi 

uygulanmalıdır. 

CİHAZIN / 

OPERATÖRÜN 

KONUMU 

Gürültü seviyesinin daha yüksek olduğu 

konumda ve Minimum yüksekliğin 1.5 metre 

olduğu düşünülerek 

Yalnızca incelenen olayın sesi göz önüne 

alınmalıdır; dolayısıyla, ön yüzdeki 

yansımanın etkisi hariç tutulmalıdır. Bu özel 

denetimde ön yüzeyden mesafeye ilişkin 

herhangi bir gereklilik yoktur (toplam 

gürültünün ölçülmesi için 1.2 metrelik mesafe 

önerilir). 

ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

Üç referans zaman aralığı bulunmaktadır: 

gündüz (07:00-19:00), akşam (19:00-23:00), 

gece (23:00-07:00). 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır. Spesifik koşullar altında, farklı bir 
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zaman aralığında alınan ölçümlerle bir aralığın 

değerlendirilmesi mümkündür (örneğin, arka 

plan gürültüsünün etkisini azaltmak için). 

UYULACAK 

SINIRLAR 

Her bir akustik zon için, her bir zaman aralığı 

için (gündüz, akşam, gece) iki farklı sınır 

bulunmaktadır: 

- Birinci sınır, LAeq,5s ölçümleri için 

belirlenmiştir.  

- İkinci sınır, periyodun LAeq’i için 

belirlenmiştir (Ld, Le, Ln) 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Örnek olayın ve kaynak koşullarının 

açıklaması. Ölçüm kayıtları ve değerlendirme 

göstergelerinin açıklaması. 

Akustik zonlama ve kaynak türüne göre 

uygulanacak sınırların tanımlaması. 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Genel olarak tanımlanmış bir kriter 

bulunmamaktadır.  
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BİNALARIN ÖN YÜZEYİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ (YENİ 
KARAYOLU, DEMİRYOLU, HAVA TAŞIMACILIĞI ALTYAPILARI) 

HEDEF Değerlendirilen altyapı tarafından üretilen 
akustik emisyonların, akustik zon tarafından 
belirtilen izin verilebilir sınırları aşıp aşmadığının 
belirlenmesi.  
Yalnızca inceleme kapsamındaki spesifik 
kaynağın ürettiği gürültü değerlendirilmelidir. 

KAPSAM Karayolu, demiryolu ve hava trafiği altyapıları 
hariç tutulur. 

ÖLÇÜM 
ARAÇLARI 

Ses seviyesi ölçer sınıf 1 
Ses kalibratörü sınır 1 
Cihazların doğrulama sertifikası (her yıl) 
Dış mekan ölçümleri için rüzgar koruyucu başlık 

CİHAZ AYARLARI A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi 
Tonal bileşenlerin varlığını doğrulamak için 1/3 
oktav frekans bantlarında analiz. 
Düşük frekans bileşenlerinin varlığını 
doğrulamak için A ve C ağırlıklı Leq’de analiz. 
Darbesel bileşenlerin varlığını doğrulamak için, 
darbe zamanı ağırlıklı analiz. 

TEMEL AKUSTİK 
PARAMETRELERİ 

En gürültülü gürültü olayının maksimumunu 
belirlemek için LAmax (yalnızca demiryolu ve 
havalimanı gürültüsüne uygulanır). 
 
Referans aralıktaki gürültü seviyesini belirlemek 
için (gündüz, akşam, gece) LAeq,x Bu, aralık 
boyunca etkinliğin farklı işlevsellik aşamaları 
göz önünde bulundurularak her bir tam 
periyodun birikimli ses seviyesinin 
değerlendirmesidir. Artık gürültünün etkisi 
(denetlenen kaynak harici şeylerin ürettiği 
kaynak), yalnızca kaynaktan gelen birikimli 
seviyelerin göz önüne alınması gerektiğinden 
dolayı değerlendirmeden çıkarılmalıdır. 
 
Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 
yapılmalıdır.  

KALİBRASYON Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, 
sapmanın birincil referans değerinden 0.3 dB’yi 
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aşmadığını güvence altına almak üzere ses 
kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin akustik 
kontrolü yapılacaktır. 

ÖRNEK OLAY VE 
ÖLÇÜM 
KOŞULLARI 
TANIMI 

Denetim, gürültü emisyonlarının daha yüksek 
olduğu konumda, alıcıda yapılacaktır. 
Yalnızca olayın sesi göz önüne alınmalıdır; 
dolayısıyla ölçüm ön yüzeyde bulunabilecek 
yansıtıcı etkiyi hariç tutacak şekilde 
düzeltilmelidir. 
 
Bu tür incelemede, arka plan gürültü 
düzeltmesinden özel olarak bahsedilmemiştir. 
Bununla birlikte, bu değerlendirme kaynak 
tarafından yayılan gürültüye ait olduğundan 
dolayı arka plan gürültüsü etkisinin ortadan 
kaldırılması gerektiği varsayılır (liman etkinlikleri 
veya altyapısı incelemesinde yapıldığı gibi). 

ÖLÇÜM İÇİN 
ÇEVRENİN 
YAPILANDIRILMA
SI 

Ölçümde arka plan gürültüsünün etkisi ortadan 
kaldırılmalıdır. 
Arka plan gürültü ölçümlerinin gerçekleştirilmesi 
genellikle zordur. Demiryolu veya havalimanı 
gürültü değerlendirmelerinde, ölçümler ses 
olaylarının tespiti ve ölçümlerine dayalıdır. 

CİHAZIN / 
OPERATÖRÜN 
KONUMU 

Minimum yüksekliğin 1.5 metre olduğu 
düşünülerek gürültü seviyesinin daha yüksek 
olduğu konumda. 
Yalnızca olayın sesi göz önüne alınmalıdır; 
dolayısıyla, ön yüzdeki yansımanın etkisi hariç 
tutulmalıdır. Bu özel denetimde ön yüzeyden 
mesafeye ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur 
(toplam gürültünün ölçülmesi için 1.2 metrelik 
mesafe önerilir). 

ÖLÇÜM 
DÖNEMLERİ VE 
ZAMANI 

Üç referans zaman aralığı bulunmaktadır: 
gündüz (07:00-19:00), akşam (19:00-23:00), 
gece(23:00-07:00). 
Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 
yapılmalıdır. Spesifik koşullar altında, farklı bir 
zaman aralığında alınan ölçümlerle bir aralığın 
değerlendirilmesi mümkündür (örneğin, arka 
plan gürültüsünün etkisini azaltmak için). 

UYULACAK 
SINIRLAR 

Akustik zonlamaya bağlı olarak, her bir aralık 
için sınır (gündüz, akşam gece) periyodun 
LAeq’ine göre belirlenir (Ld, Le, Ln). 
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Demiryolu ve havalimanı gürültüsünde, 
periyotların her birinin maksimum seviyesi 
(LAmax) için ekstra bir sınır bulunmaktadır. 

RAPORUN ESAS 
UNSURLARI  

Örnek olayın ve kaynak koşullarının açıklaması. 
Ölçüm kayıtları ve değerlendirme 
göstergelerinin açıklaması. 
Akustik bölgeye ve kaynak türüne göre 
uygulanacak sınırların tanımlaması. 

ÖLÇÜM 
PERSONELİNİN 
NİTELİĞİ 

Genel olarak tanımlanmış bir kriter 
bulunmamaktadır. 
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DIŞ MEKANDA TOPLAM ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

(BİNALARIN ÖN YÜZÜNDE VEYA AKUSTİK ZON İÇERİSİNDE 

HERHANGİ BİR KONUMDA) 

HEDEF Toplam akustik çevrenin alan için tanımlanan 

referans değerlere uyup uymadığının 

belirlenmesi. 

KAPSAM Alandaki bütün gürültü kaynaklarının katkısıyla 

oluşan çevresel gürültü. Bu kaynakların hiçbiri 

denetlenmez. Zon’a ait akustik kalite denetlenir. 

ÖLÇÜM 

ARAÇLARI 

Ses seviyesi ölçer sınıf 1 

Ses kalibratörü sınır 1 

Cihazların doğrulama sertifikası (her yıl) 

Dış mekan ölçümleri için rüzgar koruyucu başlık 

CİHAZ 

AYARLARI 

A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi 

 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELER 

 

Referans aralıktaki gürültü seviyesini belirlemek 

için (gündüz, akşam, gece) LAeq,x 

KALİBRASYON Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, 

sapmanın birincil referans değerinden 0.3 dB’yi 

aşmadığını güvence altına almak üzere ses 

kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin akustik kontrolü 

yapılacaktır. 

ÖRNEK OLAY 

VE ÖLÇÜM 

KOŞULLARI 

TANIMI 

Ölçüm, akustik bölge içerisinde  herhangi alıcı 

konumda yapılacaktır.  

Ön yüzey ölçümlerinde yalnızca olayın sesi göz 

önüne alınmalıdır; dolayısıyla ölçüm ön yüzeyde 

bulunabilecek yansıtıcı etkiyi hariç tutacak şekilde 

düzeltilmelidir. 

ÖLÇÜM  İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILM

ASI 

Alandaki gürültü kaynaklarının olağan düzeni. 

CİHAZIN / 

OPERATÖRÜN 

KONUMU 

Diğer yükseklikler olası olsa dahi, gürültü 

ölçümleri 4 metre yüksekliğinde bir konum 

referans alınarak yapılmalıdır. 

Ön yüzey ölçümlerinde yalnızca olayın sesi göz 

önüne alınmalıdır; dolayısıyla ölçüm ön yüzeyde 
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bulunabilecek yansıtıcı etkiyi hariç tutacak şekilde 

düzeltilmelidir. Ölçüm noktası, ön yüzeyden 1.2 

metre mesafede bulunmalıdır.  

 

ÖLÇÜM 

DÖNEMLERİ VE 

ZAMANI 

Üç referans zaman aralığı bulunmaktadır: gündüz 

(07:00-19:00), akşam (19:00-23:00), gece (23:00-

07:00). 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır.  

UYULACAK 

SINIRLAR 

Her bir akustik zon ve her bir referans aralığı için 

(gündüz, akşam, gece) iki diferansiyel sınır 

bulunmaktadır. 

- Birinci sınır, her bir dönemin uzun vadeli 

LAeq,x’i için belirlenir. 

- İkinci sınır, bir öncekinden 2 dB daha 

yüksektir; günlük değerlerin %97’sinde 

aşılamayacak bir değer. 

Dolayısıyla, aşılamayacak bir yıllık sınır 

bulunmaktadır; ancak birkaç günlük değer bu 

sınırı 3 dBA veya daha fazla aşabilir. 

RAPORUN 

ESAS 

UNSURLARI  

Örnek olayın ve kaynak koşullarının açıklaması. 

Ölçüm kayıtları ve değerlendirme göstergelerinin 

açıklaması. 

Akustik zonlamaya göre uygulanacak sınırların 

tanımlaması. 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Geçerli değildir 
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İÇ MEKANDA TOPLAM ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

HEDEF Bir odadaki toplam akustik çevrenin oda türü 

için tanımlanan referans değerlere uyup 

uymadığının belirlenmesi. 

 

KAPSAM Odadaki bütün gürültü kaynaklarının 

katkısıyla oluşan çevresel gürültü. 

Kaynakların hiçbiri denetlenmez; ancak 

hepsinin birikimli etkisi denetlenir. İç mekan 

kaynaklardan gelen gürültüyü de içerir. 

 

ÖLÇÜM ARAÇLARI Ses seviyesi ölçer sınıf 1 

Ses kalibratörü sınır 1 

Cihazların doğrulama sertifikası (her yıl) 

 

CİHAZ AYARLARI A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi 

 

TEMEL AKUSTİK 

PARAMETRELERİ 

 

Referans aralıktaki gürültü seviyesini 

belirlemek için (gündüz, akşam, gece) LAeq,x 

KALİBRASYON Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, 

sapmanın birincil referans değerinden 0.3 

dB’yi aşmadığını güvence altına almak üzere 

ses kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin 

akustik kontrolü yapılacaktır. 

 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

 

Ölçüm, pencereler ve kapılar kapalı şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

 

ÖLÇÜM  İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

Alandaki gürültü kaynaklarının olağan 

düzeni. 

CİHAZIN/OPERATÖR

ÜN KONUMU 

Denetim, pencereden 1.5 metrelik mesafede 

ve duvarlar veya herhangi diğer yüzeyden en 

az 1 metre mesafede ve 1.2 ila 1.5 metre 

yükseklikte yapılacaktır. Mümkün olduğunda, 

odanın içinde en az üç ölçüm konumu 
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seçilecektir. Mümkün olmadığında, ölçüm 

odanın merkezinde yapılacaktır. 

 

ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

Üç referans zaman aralığı bulunmaktadır: 

gündüz (07:00-19:00), akşam (19:00-23:00), 

gece (23:00-07:00). 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır.  

UYULACAK 

SINIRLAR 

Her bir akustik zon ve her bir referans aralığı 

için (gündüz, akşam, gece) iki diferansiyel 

sınır bulunmaktadır. 

- Birinci sınır, her bir dönemin uzun 

vadeli LAeq,x’i için belirlenir. 

- İkinci sınır, bir öncekinden 2 dB 

daha yüksektir; günlük değerlerin %97’sinde 

aşılamayacak bir değer. 

Dolayısıyla, aşılamayacak bir yıllık sınır 

bulunmaktadır; ancak birkaç günlük değer bu 

sınırı 3 dBA veya daha fazla aşabilir. 

 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Örnek olayın ve kaynak koşullarının 

açıklaması. Ölçüm kayıtları ve 

değerlendirme göstergelerinin açıklaması. 

Odanın türüne göre uygulanacak sınırların 

tanımlaması. 

 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Genel olarak tanımlanmış bir kriter 

bulunmamaktadır. 
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İÇ MEKANDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 

(MOVIDA ve GEÇİCİ ETKİNLİKLER DAHİL, ETKİNLİKLER İÇİN 

DENETİM) 

HEDEF Değerlendirilen etkinlik tarafından üretilen 

akustik emisyonların, akustik zon tarafından 

belirtilen izin verilebilir sınırları aşıp 

aşmadığının belirlenmesi. Barlar, 

birahaneler, restoranlar veya herhangi diğer 

etkinlikleri içerir (geçici etkinlikler de dahildir). 

Yalnızca inceleme kapsamındaki spesifik 

etkinliğin ürettiği gürültü değerlendirilmelidir. 

 

KAPSAM Bitişikteki etkinlikler (binanın iç bölümleri 

arasında gürültü iletimi, etkinliklerin geri 

kalanı dış mekanda değerlendirilir). 

ÖLÇÜM ARAÇLARI Ses seviyesi ölçer sınıf 1 

Ses kalibratörü sınır 1 

Cihazların doğrulama sertifikası (her yıl) 

 

CİHAZ AYARLARI A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi 

Tonal bileşenlerin varlığını doğrulamak için 

1/3 oktav frekans bantlarında analiz. 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını 

doğrulamak için A ve C ağırlıklı Leq’de 

analiz. 

Darbesel bileşenlerin varlığını doğrulamak 

için, darbe zamanı ağırlıklı analiz. 

TEMEL AKUSTİK 

REFERANS 

PARAMETRELERİ 

En gürültülü zaman aralığını belirlemek için 

LAeq,5s 

Referans aralıktaki gürültü seviyesini 

belirlemek için (gündüz, akşam, gece) LAeq,x 

Bu, aralık boyunca etkinliğin farklı işlevsellik 

aşamaları göz önünde bulundurularak her bir 

tam periyodun değerlendirmesidir. 

 

Darbesel bileşenlerin varlığını belirlemek için 

LAIeq, LAeq 
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Düşük frekans gürültünün varlığını 

belirlemek için LCeq ve LAeq 

 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır. Spesifik koşullar altında, farklı 

bir zaman aralığında alınan ölçümlerle bir 

aralığın değerlendirilmesi mümkündür 

(örneğin, arka plan gürültüsünün etkisini 

azaltmak için). 

 

KALİBRASYON Her bir ölçümün öncesinde ve sonrasında, 

sapmanın birincil referans değerinden 0.3 

dB’yi aşmadığını güvence altına almak üzere 

ses kalibratörü yoluyla ölçüm zincirinin 

akustik kontrolü yapılacaktır. 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

Denetim, pencereler ve kapılar kapalı şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

Arka plan/artık gürültünün etkisi hariç 

tutulmalıdır (arka plan gürültü düzeltme 

yöntemi belirlenmiştir). 

 

 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

Yalnızca inceleme kapsamındaki spesifik 

etkinliğin ürettiği gürültü 

değerlendirileceğinden dolayı, ölçümdeki 

arka plan gürültüsünün etkisi minimuma 

indirilmeli ve arka plan gürültü düzeltmesi 

uygulanmalıdır. 

CİHAZIN/OPERATÖR

ÜN KONUMU 

Denetim, pencereden 1.5 metrelik mesafede 

ve duvarlar veya herhangi diğer yüzeyden en 

az 1 metre mesafede ve 1.2 ila 1.5 metre 

yükseklikte yapılacaktır. Mümkün olduğunda, 

odanın içinde en az üç ölçüm konumu 

seçilecektir. Mümkün olmadığında, ölçüm 

odanın merkezinde yapılacaktır. 
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ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

Üç referans zaman aralığı bulunmaktadır: 

gündüz (07:00-19:00), akşam (19:00-23:00), 

gece (23:00-07:00). 

Değerlendirme, her bir zaman aralığı için 

yapılmalıdır. Spesifik koşullar altında, farklı 

bir zaman aralığında alınan ölçümlerle bir 

aralığın değerlendirilmesi mümkündür 

(örneğin, arka plan gürültüsünün etkisini 

azaltmak için). 

UYULACAK 

SINIRLAR 

Akustik zonlamaya bağlı olarak, her bir 

zaman aralığı için (gündüz, akşam, gece) iki 

farklı sınır bulunmaktadır: 

- Birinci sınır, LAeq,5s ölçümleri için 

belirlenmiştir.  

- İkinci sınır, periyodun LAeq’i için 

belirlenmiştir (Ld, Le, Ln) 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Örnek olayın ve kaynak koşullarının 

açıklaması. Ölçüm kayıtları ve 

değerlendirme göstergelerinin açıklaması. 

Akustik zonlama ve kaynak türüne göre 

uygulanacak sınırların tanımlaması. 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Genel olarak tanımlanmış bir kriter 

bulunmamaktadır. 
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KAYNAĞIN KARAKTERİZASYONUNUN ÖLÇÜMÜ - (Ses gücü 

seviyesinin belirlenmesi - ISO 3744 - 3746 standartları) 

HEDEF Yönetmelikteki sınırlarla karşılaştırarak ve 

tahmini değerlendirmelerde kullanım için ses 

gücü seviyesinin belirlenmesi 

KAPSAM Çeşitli türlerden makineler için. İlgili teknik 

standartlar (ISO 3744/3746), yansıtıcı bir 

zemin üzerine yerleştirilen makinin etrafındaki 

çoğu noktada ses basıncı ölçümlerine 

dayalıdır. ISO 3744 ve 3746 standartları 

arasındaki fark, ölçüm noktalarının sayısında 

(ISO 3744’te daha yüksek) ve kabul 

edilebilirlik kriterlerindedir (ISO 3744’te daha 

katı). ISO 3744’te belirtilen kriterlere uygunluk 

olması halinde, ses gücünün 

belirlenmesindeki kesinlik derecesi daha 

yüksektir. 

ÖLÇÜM ARAÇLARI  

Sınıf 1 ses seviyesi ölçer (EN / IEC 61672, 

ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN / 

IEC61260, vb.) Sınıf 1 akustik kalibratör (EN 

60942). 

1/1 ve 1/3 oktav bant filtreleri (IEC 61260) 

Aksesuarlar: dış mekan ölçümleri için rüzgar 

koruyucu başlık, mikrofon uzatma kablosu 

Ses analizörleri, meteoroloji yönetmeliğinde 

açıkça göz önünde bulundurulmamıştır; 

dolayısıyla kalibrasyon periyodu göz önünde 

bulundurulmaz. 

Ses seviye ölçerler ve ses kalibratörleri her yıl 

doğrulanmalıdır. 

CİHAZ AYARLARI 1/3 oktav frekans bandında analiz (100 - 

10000 Hz) 

 

ANA REFERANS 

AÇKLAYICILAR 

LWA [dBA] 

LZeq [dB] (1/3 oktavda tekil bant için)  
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KALİBRASYON Ölçüm zincirinin kalibrasyonu, şu kabul 

edilebilirlik kriteriyle her bir ölçüm 

döngüsünün öncesinde ve sonrasında 

gereklidir: ölçümlerin öncesinde ve 

sonrasında gerçekleştirilen kalibrasyonlar 

arasındaki maksimum fark 0.5 dB’ye eşit 

olmalıdır. 

ÖRNEK OLAY VE 

ÖLÇÜM KOŞULLARI 

TANIMI 

Yansıtıcı zemine yerleştirilen kaynak, dış 

mekan veya iç mekan ortamlarda.  

Diğer kaynakların oluşturduğu gürültü veya 

olağanüstü olaylar olmamalı. 

Arka plan gürültü seviyesini belirlemek için 

kaynak açık ve kapalı şekilde ölçümler. 

İç mekan ölçümlerinde yankı zamanının [T30 

(s)]  ölçümleri veya ortamdaki yankılanan 

enerjinin tanımı (UNI EN ISO 3744 teknik 

standart serisinin K2 parametresi) standartta 

tanımlı bir diğer prosedür yoluyla yapılması. 

Kullanılan teknik standardın göstergelerine 

göre örnek olayın tanımlanması (ISO 

3477/3746). 

 

Bazı makine türleri için, uygulama montajları 

veya çalışma döngüleri dahil, spesifik 

çalıştırma koşulları belirtilmiştir. 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRENİN 

YAPILANDIRILMASI 

Kaynağın boyutu, şekli ve konumuna göre en 

uygun ölçüm yüzeyinin ayarları. Daha fazla 

ayrıntı için ISO 3744/3746 teknik standardına 

bakınız. 

CİHAZIN KONUMU Bütün yayılım yönlerindeki ses basıncı 

seviyelerini tespit edebilmek için ölçüm 

noktalarının tanımlanması. Daha fazla ayrıntı 

için ISO 3744/3746 teknik standardına 

bakınız. 

ÖLÇÜM DÖNEMLERİ 

VE ZAMANI 

Ölçüm zamanı, spesifik bir kaynağı ve 

çalışma döngüsünü temsil edecek şekilde 

seçilir. 
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UYULACAK 

SINIRLAR 

Müşterinin belirttiği veya spesifik bir mevzuat 

tarafından belirtilen spesifikasyonlar (örneğin 

2004/14/EC Direktifi kararnamesinin 

uygulanması için RD 212/2002’ye bakınız). 

RAPORUN ESAS 

UNSURLARI  

Ölçüm olayı ve bağlamının açıklaması, 

benimsenen ölçüm prosedürünün açıklaması, 

referans sınırların tanımlaması. Daha fazla 

ayrıntı için ISO 3744/3746 teknik standardına 

bakınız. 

 

ÖLÇÜM 

PERSONELİNİN 

NİTELİĞİ 

Genel olarak tanımlanmış bir kriter 

bulunmamaktadır. 
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DENETİMLERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ PRATİK REHBERİ 

 

BİNA CEPHELERİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ (DIŞ ORTAM) 

(EĞLENCE YERİ-İŞYERİ VB. HASSAS YAPI İLE AYNI BİNADA 

DEĞİL İSE)  

 

 

HEDEF 

 

Bir işyeri/imalathane/atölye veya eğlence yeri 

vb. faaliyetlerden kaynaklanan gürültünün  

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği (04/06/2010- R.G. 

27601) ” nde belirtilen esaslarla kıyaslanması 

(“göreceli farka” dayalı esaslar)(arka plan 

gürültü seviyesi ile kıyaslanması) 

KAPSAM işyeri/atölye/imalathane/eğlence yeri vb 

faaliyetler 

ÖLÇÜM CİHAZI Ses seviyesi ölçüm cihazı en az Tip 1 

koşullarını sağlamalıdır (IEC 61672). 

Akustik kalibratör (Sınıf 1), 

Cihazların kalibrasyon sertifikaları olmalıdır. 

 Ses seviyesi ölçüm cihazları en az 2 yılda bir, 

kalibratörler ise yılda bir kez kalibrasyona 

gönderilmelidir. 

Yardımcı elemanlar: Uzatma kablosu, ayaklık 

(1,5 m.), mikrofon koruma köpüğü, taşınabilir 

yazıcı, veri transfer kablosu. 

CİHAZ AYARLARI  

- Gürültünün türüne göre zaman ağırlıklaması  

 Hızlı (F)/ Yavaş (S)/ Ani –Darbe (I) modlarının 

seçilmesi 

- Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için; 

A-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LAeq 

C-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LCeq 

- Tonal bileşenlerin varlığını tespit etmek için 

1/3 oktav frekans bandı  

- Darbe gürültüsü için LCmax 



 

92 

 

- Ölçülen kaynağın dışındaki ani ses 

girişimlerini engelleyebilmek için  “Back erase-

Pause” menüsünün “açık” hale getirilmesi. 

- Ölçüm süresinin seçilmesi (minimum 5 dak. 

olabilir) 

TEMEL REFERANS 

AKUSTİK 

PARAMETRELER 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için;  

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

Darbe bileşenlerinin tespiti için LAIeq, LC max, , 

LFmax 

Tonal bileşenlerin varlığı için Lzmin, Fast 

 

KALİBRASYON Her bir ölçüm öncesi ve sonrasında ölçüm 

cihazı kalibre edilmelidir.  

Kabul edilebilirlik kriteri:  Kalibratördeki referans 

değere bağlı olarak, ölçüm cihazında okunan 

değerde en fazla 0,5 dB’lik sapma kabul 

edilebilir. 

Kalibrasyonda; basit ölçüm sistemi, 

kullanıldığında  (+-2 dB), alan yönteminde  +-1 

dB ve laboratuvar yönteminde ise +- 0,5 dB 

hata payı Kabul edilebilir. (Selma Kurra, 2009).  

SENARYO VE 

ÖLÇÜM 

KOŞULLARININ 

TANIMLANMASI 

- Gürültü denetimi kapsamındaki ölçümler, 

şikâyet edenin bulunduğu mekânda /en yakın 

hassas yapıda, gürültüden en fazla etkilenen 

alıcı cephede gerçekleştirilmelidir. 

- Ölçümler, gürültü kaynağı çalışır 

vaziyetteyken ve çalışmıyor durumdayken 

(arka plan gürültü düzeyinin tespiti için) 

alınmalıdır.  

- Arka plan gürültü düzeltmesi ile cepheden 

yansıma düzeltmesi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRESEL 

KOŞULLAR 

- İnceleme yapılan alanda olağandışı 

ses/gürültüler (köpek havlaması, ambulans, vb. 

) bulunmamalıdır. 

- Yağmurlu bir hava olmamalıdır. 

- Rüzgâr hızı 5m/s’den az olmalıdır. 
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ÖLÇÜM 

CİHAZ/PERSONEL 

KONUMU 

- Ölçümü yapılan kaynaktan en fazla 

etkilenen alıcı cepheden 3 - 3,5 m. mesafede 

olmalıdır.  

- Yeterli mesafe yok ise cepheden en az 1 m. 

uzaklıkta olmalı ve gerekli cephe yansıma 

düzeltmesi (2,5 dB çıkarılmalı) yapılmalıdır.  

- Mikrofon, en az 1,2 – 1,5 m yükseklikte 

konumlandırılmalıdır. 

ÖLÇÜM SÜRESİ VE 

PERİYODU 

- İncelenen gürültü kaynağının sebep olduğu 

rahatsızlığı en fazla temsil eden referans 

zaman aralığı seçilmelidir.  

- Ölçüm süresi minimum 5 dakika olmalıdır. 

 

SINIR DEĞERLER - Limitler arkaplan gürültü seviyesi ile 

incelenen/denetlenen kaynağın gürültü 

seviyesi arasındaki farkına bağlıdır. – Mutlak 

imisyon değeri 

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

LC max 

ÇGDY Yönetmeliği Madde 22-24.  

RAPORLANACAK 

TEMEL 

BİLEŞENLER  

Gürültü kaynağının tanımı, kapasitesi, konumu, 

çalışma periyotları 

Ölçümlere ilişkin genel bilgiler (ölçüm cihazı, 

ölçüm sonuçları) 

Ölçüm sonuçları hesaplanması ve 

Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve diğer 

ilgili hususlar kapsamında kıyaslanması ve 

değerlendirilmesi 

Ölçüm cihazı kalibrasyon sertifikaları 

ÖLÇÜM 

PERSONELİ 

NİTELİĞİ 

Ölçüm personeli çevresel gürültü eğitim 

sertifikası (A1 -A2-B1) 

Ölçüm laboratuvarı yeterlik belgesi  

 
Not: Ölçümler kapsamındaki daha detaylı ve ayrıntılı bilgilere 

Kaynakça da verilen dökümanlardan ulaşılabilmektedir.  
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BİNA CEPHELERİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ (DIŞ ORTAM) 

(Endüstri Tesisleri ile 

 Karayolu/Demiryolu Ulaşım Araçlarından Kaynaklanan Gürültü 

Denetimi) 

 

HEDEF Endüstri Tesisleri ile Karayolu/Demiryolu Ulaşım 

Altyapılarından Kaynaklanan Gürültü 

düzeylerinin  

 “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği’nde (04/06/2010- R.G. -

27601) belirtilen “limit değerlerle” kıyaslanması 

KAPSAM Endüstri Tesisleri ile Karayolu/Demiryolu Ulaşım 

Altyapılarından Kaynaklanan Gürültü  

ÖLÇÜM CİHAZI Ses seviyesi ölçüm cihazı en az Tip 1 koşullarını 

sağlamalıdır (IEC 61672). 

Akustik kalibratör (Sınıf 1), 

Cihazların kalibrasyon sertifikaları olmalıdır. 

 Ses seviyesi ölçüm cihazları en az 2 yılda bir, 

kalibratörler ise yılda bir kez kalibrasyona 

gönderilmelidir. 

Yardımcı elemanlar: Uzatma kablosu, ayaklık 

(1,5 m.), mikrofon koruma köpüğü, taşınabilir 

yazıcı, veri transfer kablosu. 

CİHAZ AYARLARI  

- Gürültünün türüne göre zaman ağırlıklaması  

Hızlı (F)/ Yavaş (S)/ Ani –Darbe (I) modlarının 

seçilmesi 

- Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için; 

A-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LAeq 

C-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LCeq 

- Tonal bileşenlerin varlığını tespit etmek için 

1/3 oktav frekans bandı  

- Darbe gürültüsü için LCmax 

- Ölçülen kaynağın dışındaki ani ses 

girişimlerini engelleyebilmek için  “Back erase-

Pause” menüsünün “açık” hale getirilmesi. 



 

95 

 

TEMEL 

REFERANS 

AKUSTİK 

PARAMETRELER 

LAeq [dBA);  Referans zaman dilimlerindeki  

(gündüz, akşam, gece) gürültü düzeyinin 

belirlenmesi için  

Lgündüz, Lakşam, Lgece 

 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için;  

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

LC max 

KALİBRASYON Her bir ölçüm öncesi ve sonrasında ölçüm cihazı 

kalibre edilmelidir.  

 

Kabul edilebilirlik kriteri:  Kalibratördeki referans 

değere bağlı olarak, ölçüm cihazında okunan 

değerde en fazla 0,5 dBlik sapma kabul edilebilir. 

 

Kalibrasyonda; basit ölçüm sistemi, 

kullanıldığında  (+-2 dB), alan yönteminde  +-1 

dB ve laboratuvar yönteminde ise +- 0,5 dB hata 

payı Kabul edilebilir. (Selma Kurra, 2009).  

SENARYO VE 

ÖLÇÜM 

KOŞULLARININ 

TANIMLANMASI 

- Gürültü denetimi kapsamındaki ölçümler, 

şikâyet edenin bulunduğu mekânda /en yakın 

hassas yapıda, gürültüden en fazla etkilenen 

alıcı cephede gerçekleştirilmelidir. 

- Cepheden yansıma düzeltmesi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

- Arka plan gürültü etkisi en az olacak şekilde 

ölçümler gerçekleştirilmelidir. 

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRESEL 

KOŞULLAR 

- İnceleme yapılan alanda olağandışı 

ses/gürültüler (köpek havlaması, ambulans, vb. ) 

bulunmamalıdır. 

- Arkaplan gürültü etkisini minimum olacak 

ölçümler yapılmalıdır. 

- Yağmurlu bir hava olmamalıdır. 

- Rüzgâr hızı 5m/s’den az olmalıdır. 

ÖLÇÜM 

CİHAZ/PERSONEL 

KONUMU 

- Ölçümü yapılan kaynaktan en fazla etkilenen 

alıcı cepheden 3 - 3,5 m. mesafede olmalıdır.  
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- Yeterli mesafe yok ise cepheden en az 1 m. 

uzaklıkta olmalı ve gerekli cephe yansıma 

düzeltmesi( 2,5 dB çıkarılmalı) yapılmalıdır.  

- Mikrofon, en az 1,2 – 1,5 m yükseklikte 

konumlandırılmalıdır. 

ÖLÇÜM SÜRESİ 

VE PERİYODU 

- Üç tane referans zaman dilimi tanımlanmıştır. 

 

Gündüz zaman dilimi (07.00 -19.00) 

Akşam zaman dilimi (19.00-23:00) 

Gece zaman dilimi (23:00- 07:00)  

 

- Ölçümler her üç zaman dilimini temsil edecek 

şekilde yapılmalıdır. 

SINIR DEĞERLER  

Gürültü kaynaklarının bulundukları alan türüne 

ve zaman dilimine bağlı olarak limit değerler 

(LAeq) belirlenmiştir.  

Lgündüz, Lakşam, Lgece (dB(A)) 

 

ÇGDY Yönetmeliği Madde 18-22 

RAPORLANACAK 

TEMEL 

BİLEŞENLER  

Gürültü kaynağının tanımı, kapasitesi, konumu, 

çalışma periyotları 

Ölçümlere ilişkin genel bilgiler (ölçüm cihazı, 

ölçüm sonuçları) 

Ölçüm sonuçları hesaplanması ve Yönetmelikte 

belirtilen sınır değerler ve diğer ilgili hususlar 

kapsamında kıyaslanması ve değerlendirilmesi 

 

Ölçüm cihazı kalibrasyon sertifikaları 

ÖLÇÜM 

PERSONELİ 

NİTELİĞİ 

Ölçüm personeli çevresel gürültü eğitim 

sertifikası (A1-A2) ve  

Ölçüm laboratuvarı yeterlik belgesi  

 

Not: Ölçümler kapsamındaki daha detaylı ve ayrıntılı bilgilere 

Kaynakça da verilen dökümanlardan ulaşılabilmektedir.  
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BİNA İÇİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ (İÇ ORTAM) 

(EĞLENCE YERİ-İŞYERİ VB. BİTİŞİK NİZAMDA İSE DENETİM 

AMAÇLI) 

HEDEF Bir tesis/işyeri ya da işletmeden kaynaklanan 

gürültünün “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde 

(04/06/2010- R.G. 27601) belirtilen esaslarla 

kıyaslanması 

(arka plan gürültü seviyesi ile kıyaslanması) 

KAPSAM Bitişik nizamda bulunan 

Tesis/işyeri/atölye/imalathane yada eğlence yeri 

ÖLÇÜM CİHAZI Ses seviyesi ölçüm cihazı en az Tip 1 koşullarını 

sağlamalıdır (IEC 61672). 

Akustik kalibratör (Sınıf 1), 

Cihazların kalibrasyon sertifikaları olmalıdır. Ses 

seviyesi ölçüm cihazları  en az 2 yılda bir, 

kalibratörler ise yılda bir kalibre edilmelidir.  

Yardımcı elemanlar: Uzatma kablosu, ayaklık 

(1,2-1,5 m.), mikrofon koruma köpüğü, taşınabilir 

yazıcı, veri transfer kablosu.  

CİHAZ AYARLARI - Gürültünün türüne göre zaman ağırlıklaması  

Hızlı (F)/ Yavaş (S)/ Ani –Darbe (I) modlarının 

seçilmesi 

- Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için; 

A-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LAeq 

C-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LCeq 

- Tonal bileşenlerin varlığını tespit etmek için 

1/3 oktav frekans bandı, LZmin, FAST 

- Darbe gürültüsü için LCmax 

- Ölçülen kaynağın dışındaki ani ses 

girişimlerini engelleyebilmek için  “Back erase-

Pause” menüsünün “açık” hale getirilmesi. 

Ölçüm süresinin otomatik seçilmesi (en az 5 

dakika) 

(ISO 1996-1/2’de tanımlanan denklemler göz 

önünde bulundurulmalıdır) 
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TEMEL 

REFERANS 

AKUSTİK 

PARAMETRELER 

A ve C ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için;  

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

Darbe bileşenlerinin tespiti için LC max, , LAFmax, 

LASmax, LAImax, 

Tonal bileşenlerin varlığı için 1/3 octov bant,  

Lzmin, Fast 

KALİBRASYON Her bir ölçüm öncesi ve sonrasında ölçüm cihazı 

kalibre edilmelidir.  

Kabul edilebilirlik kriteri: Ölçüm öncesi ve 

sonrasında yapılan kalibrasyonlar sonrasındaki 

maksimum fark 0,5 dB olmalıdır.  

Kalibrasyonda; basit ölçüm sistemi, 

kullanıldığında  (+-2 dB), alan yönteminde  +-1 

dB ve laboratuvar yönteminde ise +- 0,5 dB hata 

payı Kabul edilebilir. (Selma Kurra, 2009).  

SENARYO VE 

ÖLÇÜM 

KOŞULLARININ 

TANIMLANMASI 

- Sesten en fazla etkilenen odada 

gerçekleştirilmelidir. 

- Ölçümler, gürültü kaynağı çalışır 

vaziyetteyken ve çalışmıyor durumdayken 

alınmalıdır.  

- Arka plan gürültü düzeltmesi ile cepheden 

yansıma düzeltmesi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRESEL 

KOŞULLAR 

İnceleme yapılan alanda olağandışı 

ses/gürültüler (köpek havlaması, ambulans, kapı 

çarpması, TV, telefon sesi vb. ) bulunmamalıdır. 

- Yağmurlu bir hava olmamalıdır. 

- Rüzgâr hızı 5m/s’den az olmalıdır. 

- Komşu aktiviteleri normal seyrinde olmalıdır. 

ÖLÇÜM 

CİHAZ/PERSONEL 

KONUMU 

Genel olarak, mikrofon, yüzeylerden en az 0,5-

1,0 m. uzaklıkta, pencere yada hava alma 

boşluklarından en az 1,0-1,5 m. uzaklıkta 

seçilmelidir.  

Mikrofon, 1,2 – 1,5 m yükseklikte 

konumlandırılmalıdır. 
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ÖLÇÜM SÜRESİ 

VE PERİYODU 

İncelenen gürültü kaynağının sebep olduğu 

rahatsızlığı en fazla temsil eden referans zaman 

aralığı seçilmelidir.  

Ölçüm süresi minimum 5 dakika olmalıdır. 

SINIR DEĞERLER - Limitler arkaplan gürültü seviyesi ile 

incelenen/denetlenen kaynağın gürültü seviyesi 

arasındaki farka bağlıdır. – Mutlak imisyon 

değeri 

- Gürültüye hassas kullanımlara iletilen 

çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi 

cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan 

fazla aşamaz. 

- Birden fazla işyerlerinden çevreye yayılan 

toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü 

göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 

7-10 dBA aralığından fazla aşamaz.  

-  İşletme, tesis, atölye, imalathane ve 

işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe 

gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 

100 dBC’yi aşamaz. 

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

LC max 

ÇGDY Yönetmeliği Madde 22-24.  

RAPORLANACAK 

TEMEL 

BİLEŞENLER  

Gürültü kaynağının tanımı, kapasitesi, konumu, 

çalışma periyotları 

Ölçümlere ilişkin genel bilgiler (ölçüm amacı, 

ölçüm cihazı, ölçüm sonuçları) 

Ölçüm sonuçları hesaplanması ve Yönetmelikte 

belirtilen sınır değerler ve diğer ilgili hususlar 

kapsamında kıyaslanması ve değerlendirilmesi 

Ölçüm cihazı kalibrasyon sertifikaları 

ÖLÇÜM 

PERSONELİ 

NİTELİĞİ 

Ölçüm personeli çevresel gürültü eğitim 

sertifikası (A1- A2)  Binaların Gürültüye Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında 

yapılacak ölçümler bundan ayrı tutulmalıdır. 

Ölçüm laboratuvarı yeterlik belgesi  

Not: Ölçümler kapsamındaki daha detaylı ve ayrıntılı bilgilere 

Kaynakça da verilen dökümanlardan ulaşılabilmektedir.  
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GEÇİCİ FAALİYETLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ (DIŞ ORTAM) 

(Şantiye Alanları) 

 

HEDEF Şantiye alanlarından kaynaklanan Gürültü 

düzeylerinin denetim amaçlı 

 “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği’nde (04/06/2010- R.G. 

-27601) belirtilen “limit değerlerle” 

kıyaslanması 

KAPSAM Geçici faaliyet olarak şantiye alanlarını 

kapsamaktadır. 

Konser, miting, gösteri vb. gibi faaliyetler için 

ulusal yönetmelikte gürültü limit değeri 

belirtilmemeiş olup saat ve yer sınırlamaları 

getirilmiştir.  

ÖLÇÜM CİHAZI Ses seviyesi ölçüm cihazı en az Tip 1 

koşullarını sağlamalıdır (IEC 61672). 

Akustik kalibratör (Sınıf 1), 

Cihazların kalibrasyon sertifikaları olmalıdır. 

 Ses seviyesi ölçüm cihazları en az 2 yılda 

bir, kalibratörler ise yılda bir kez kalibrasyona 

gönderilmelidir. 

Yardımcı elemanlar: Uzatma kablosu, 

ayaklık (1,5 m.), mikrofon koruma köpüğü, 

taşınabilir yazıcı, veri transfer kablosu. 

CİHAZ AYARLARI - Gürültünün türüne göre zaman 

ağırlıklaması  

Hızlı (F)/ Yavaş (S)/ Ani –Darbe (I) 

modlarının seçilmesi 

- Düşük frekans bileşenlerinin varlığını 

tespit etmek için; 

A-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LAeq 

C-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LCeq 

- Tonal bileşenlerin varlığını tespit etmek 

için 1/3 oktav frekans bandı  

- Darbe gürültüsü için LCmax 
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- Ölçülen kaynağın dışındaki ani ses 

girişimlerini engelleyebilmek için  “Back 

erase-Pause” menüsünün “açık” hale 

getirilmesi. 

TEMEL REFERANS 

AKUSTİK 

PARAMETRELER 

LAeq (dBA) 

Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için;  

LAeq [dBA) ve LCeq [dBC]  

LC max,  

Darbe bileşenlerinin tespiti için LAIeq, 

KALİBRASYON Her bir ölçüm öncesi ve sonrasında ölçüm 

cihazı kalibre edilmelidir.  

Kabul edilebilirlik kriteri:  Kalibratördeki 

referans değere bağlı olarak, ölçüm 

cihazında okunan değerde en fazla 0,5 dB’lik 

sapma kabul edilebilir. 

Kalibrasyonda; basit ölçüm sistemi, 

kullanıldığında  (+-2 dB), alan yönteminde  +-

1 dB ve laboratuvar yönteminde ise +- 0,5 dB 

hata payı Kabul edilebilir. (Selma Kurra, 

2009).  

SENARYO VE 

ÖLÇÜM 

KOŞULLARININ 

TANIMLANMASI 

- Gürültü denetimi kapsamındaki ölçümler, 

şikâyet edenin bulunduğu mekânda /en 

yakın hassas yapıda, gürültüden en fazla 

etkilenen alıcı cephede gerçekleştirilmelidir. 

- Cepheden yansıma düzeltmesi göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRESEL 

KOŞULLAR 

- İnceleme yapılan alanda olağandışı 

ses/gürültüler (köpek havlaması, ambulans, 

vb. ) bulunmamalıdır. 

- Yağmurlu bir hava olmamalıdır. 

- Rüzgâr hızı 5m/s’den az olmalıdır. 

ÖLÇÜM 

CİHAZ/PERSONEL 

KONUMU 

- Ölçümü yapılan kaynaktan en fazla 

etkilenen alıcı cepheden 3 - 3,5 m. mesafede 

olmalıdır.  

- Yeterli mesafe yok ise cepheden en az 1 

m. uzaklıkta olmalı ve gerekli cephe yansıma 

düzeltmesi (2,5 dB çıkarılmalı) yapılmalıdır.  



 

102 

 

- Mikrofon, en az 1,2 – 1,5 m yükseklikte 

konumlandırılmalıdır. 

ÖLÇÜM SÜRESİ VE 

PERİYODU 

Üç tane referans zaman dilimi 

tanımlanmıştır. 

Gündüz zaman dilimi (07.00 -19.00) 

Akşam zaman dilimi (19.00-23:00) 

Gece zaman dilimi (23:00- 07:00)  

SINIR DEĞERLER Zaman dilimine bağlı olarak limit değerler 

belirlenmiştir.  

- Kamu yararı gerektiren faaliyetler için  

Lakşam ve Lgece değerleri tanımlanmıştır. 

- Diğerler şantiye faaliyetleri için; 

Lgündüz (dBA) 

ÇGDY Yönetmeliği Madde 23 

Belediyelerin inşaat izni kapsamındaki 

esasları göz önünde bulundurulmalıdır.  

RAPORLANACAK 

TEMEL BİLEŞENLER 

Gürültü kaynağının tanımı, kapasitesi, 

konumu, çalışma periyotları 

Ölçümlere ilişkin genel bilgiler (ölçüm cihazı, 

ölçüm sonuçları) 

Ölçüm sonuçları hesaplanması ve 

Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve diğer 

ilgili hususlar kapsamında kıyaslanması ve 

değerlendirilmesi 

Ölçüm cihazı kalibrasyon sertifikaları 

ÖLÇÜM PERSONELİ 

NİTELİĞİ 

Ölçüm personeli çevresel gürültü eğitim 

sertifikası (A1-A2) 

B1) Gürültü kaynaklarının çoğu açıkta ve 

birden fazla sayıda olma durumu-8297) Bu 

yüzden B1 tipi sertifika programının da 

buraya yer almasında fayda görülmektedir 

Ölçüm laboratuvarı yeterlik belgesi  

 

Not: Ölçümler kapsamındaki daha detaylı ve ayrıntılı bilgilere 

Kaynakça da verilen dökümanlardan ulaşılabilmektedir.  
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KAYNAK KARAKTERİZASYON ÖLÇÜMÜ (SES GÜCÜ 

SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ) 

(IS0 3744-ISO3746) 

HEDEF Ses gücü düzeylerinin yönetmeliklerde belirtilen 

limit değerlerle kıyaslanması ya da tahmini 

değerlendirmelerde kullanılması 

KAPSAM Makine ve teçhizatlar  

Her iki standartta (ISO 3744/3746) makine ve 

teçhizatların, ses basınç düzeylerinin ölçülmesi 

ile ses gücü düzeylerinin saptanması 

yöntemlerini açıklamaktadır.  

ISO 3744’te yer alan mühendislik yöntemi daha 

ayrıntılı olup mikrofon noktalarının sayısı en az 9 

adettir.  

ISO 3746’da yer alan “Gözlem Yöntemi” olarak 

adlandırılan yöntemde en az 4 adet mikrofon 

noktası bulunur. 

Arka plan gürültü ölçümlerindeki standart sapma 

değeri ISO 3744’te daha küçük olup ses gücü 

düzeyi belirlemelerinde doğruluk düzeyi daha 

yüksektir.  

ÖLÇÜM CİHAZI Ses seviyesi ölçüm cihazı en az Tip 1 koşullarını 

sağlamalıdır (IEC 61672). 

Akustik kalibratör (Sınıf 1), 

Cihazların kalibrasyon sertifikaları olmalıdır. Ses 

seviyesi ölçüm cihazları en az 2 yılda bir, 

kalibratörler ise yılda bir kalibre edilmelidir.  

Yardımcı elemanlar: Uzatma kablosu, ayaklık 

(1,2-1,5 m.), mikrofon koruma köpüğü, taşınabilir 

yazıcı, veri transfer kablosu.  

CİHAZ AYARLARI - Gürültünün türüne göre zaman ağırlıklaması  

Hızlı (F)/ Yavaş (S)/ Ani –Darbe (I) modlarının 

seçilmesi 

- Düşük frekans bileşenlerinin varlığını tespit 

etmek için; 

A-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LAeq 

C-ağırlıklı eşdeğer ses basınç düzeyi- LCeq 
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- Tonal bileşenlerin varlığını tespit etmek için 1/3 

oktav frekans bandı,  

LZmin, FAST 

- Darbe gürültüsü için LAImax, LASmax, LAFmax 

TEMEL 

REFERANS 

AKUSTİK 

PARAMETRELER 

LAeq [dBA] 

LZmin,FAST [dBA]  

LAImax, LASmax, LAFmax 

KALİBRASYON Her bir ölçüm öncesi ve sonrasında ölçüm cihazı 

kalibre edilmelidir.  

Kabul edilebilirlik kriteri: Ölçüm öncesi ve 

sonrasında yapılan kalibrasyonlar sonrasındaki 

maksimum fark 0,5 dB olmalıdır.  

Kalibrasyonda; basit ölçüm sistemi, 

kullanıldığında  (+-2 dB), alan yönteminde  +-1 

dB ve laboratuvar yönteminde ise +- 0,5 dB hata 

payı kabul edilebilir. (Selma Kurra, 2009).  

SENARYO VE 

ÖLÇÜM 

KOŞULLARININ 

TANIMLANMASI 

Ses kaynağının iç ortam/dış ortamda yansıtıcı bir 

yüzeyde konumlandırılması  

Farklı bir kaynaktan yada olağandışı olaylardan 

kaynaklı seslerin olmaması 

Ses kaynağının açılıp kapatılarak ölçümlerin 

gerçekleştirilmesi (arka plan gürültü seviyesinin 

tespiti için) 

Çınlama süresinin ölçümü (iç mekanda olması 

durumunda) 

Daha fazla teknik detaylara ilişkin bilgiler ISO 

3744/3746’da mevcuttur.  

ÖLÇÜM İÇİN 

ÇEVRESEL 

KOŞULLAR 

Ses kaynağının boyutu, şekli ve konumu temel 

alınarak en uygun ölçüm yüzeyinin ayarlanması 

Daha fazla teknik detaylara ilişkin bilgiler ISO 

3744/3746’da mevcuttur.  

CİHAZ/PERSONEL 

KONUMU 

Herhangi bir yöndeki ses yayılımında ses basınç 

düzeylerinin belirlenmesi için ölçüm noktalarının 

tanımlanması 

Daha fazla teknik detaylara ilişkin bilgiler ISO 

3744/3746’da mevcuttur.  
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ÖLÇÜM SÜRESİ 

VE PERİYODU 

Ses kaynağının ve buy kaynağın çalışma 

döngüsünden kaynaklı gürültünün en iyi temsil 

edilebileceği ölçüm periyodunun seçilmesi. 

Daha fazla teknik detaylara ilişkin bilgiler ISO 

3744/3746’da mevcuttur.  

SINIR DEĞERLER Yasal düzenlemelerde tanımlanan hususlar 

RAPORLANACAK 

TEMEL 

BİLEŞENLER  

Ölçüm senaryosu ve kapsamının tanımlanması 

Ölçüm prosedürünün tanımlanması 

Referans limit değerlerin tanımlanması 

Daha fazla teknik detaylara ilişkin bilgiler ISO 

3744/3746’da mevcuttur.  

ÖLÇÜM 

PERSONELİ 

NİTELİĞİ 

-(A2-B1) 

Not: Ölçümler kapsamındaki daha detaylı ve ayrıntılı bilgilere 

Kaynakça da verilen dökümanlardan ulaşılabilmektedir.  

  



 

106 

 

 

 

TEMEL KAYNAKÇA 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010, Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010. 

2. TS 9315 ISO 1996-1 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi 

ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri 

3.  TS ISO 1996- 2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini 

4. ISO 3744: Akustik- Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ses 

basıncı kullanılarak tayini bir yansıtma düzlemi boyunca, esas olarak serbest 

bir alan içinde uygulanan mühendislik metodu 

5. ISO 3746:  Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses 

güç seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme 

yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem metodu 

6. ISO 8297: Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde 

çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç 

seviyelerinin tayini-mühendislik metodu 

7. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009. Çevresel Gürültü Ölçüm ve 

Değerlendirme Kılavuzu, ANKARA, 2009. 

8. Nevzat Özgüven,  Gürültü Kontrolü-Endüstriyel ve Çevresel Gürültü, 

Türk Akustik Derneği Teknik Yayınları, Mayıs 2008 

9. Selma Kurra, 2009, Çevre Gürültü ve Yönetimi II, Bahçeşehir 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009. 

10. Fizik Mühendisleri Odası, 2012,   A2 Tipi Sertifika Çevresel Gürültü 

Mühendislik Akustiği Eğitim Dökümanı”, Ankara, 2012. 

 




	KAPAK-TR3.pdf (p.1)
	O3-KİTAPÇIK 3- TR-A5.docx.pdf (p.2-107)
	KAPAK-TR arka.pdf (p.108)

