
6.   Endüstri Gürültüsünün Azaltımına İlişkin Önlemler 

6.1.  Genel Hususlar 

 Endüstri tesislerinden kaynaklanan gürültü genel olarak pek çok gürültü kaynaklarına 

ve değişken gürültü çeşitlerine dayanmaktadır. Bu yüzden endüstri gürültü alanında, gürültü 

azaltımına yönelik ancak genel esaslar ve önlemler gösterilebilmektedir. Daha sonra bunların 

ilgili yerel koşullara uyarlanması gerekir. 

 

 Endüstri tesislerinden kaynaklanan gürültüde de, gürültü karmaşıklıklarından 

kaçınmak için en basit ve maliyeti en düşük önlem, planlamadır. Endüstri tesislerinin 

kuruluşunda ve değişiminde gürültüden korunma durumlarının dikkate alınması, oldukça 

maliyeti düşük önlemlerle büyük azaltma etkilerine ulaşılmasını sağlayabilir. Aynı boyutta 

sonradan yapılan azaltmalar, çoğunlukla oldukça daha yüksek bir masrafı gerektirir. Karmaşa 

durumlarının oluşumunu engellemek için yapısal şehir planlamasından da daha fazla 

faydalanmak gerekir. Endüstri tesislerinin etrafında konut alanları inşa edilmezse, yeni 

sorunların da oluşması mümkün değildir.  

 

 Çevresel Gürültü Direktifi, endüstri gürültüsünde, “çevre kirliğinin entegre bir şekilde 

önlenmesi ve azaltılması hakkındaki direktifin” “[1]  geçerlilik alanına giren 

aglomerasyondaki tesislere yöneliktir. Burada söz konusu olan genelde daha büyük endüstri 

tesisleridir, örneğin metal üretim ve işleme sektörü, mineral işleyen sanayi veya kimyasal 

sanayi gibi sektörler.  Aşağıda yer alan bilgiler ise, ancak kesinlikle daha küçük endüstri 

tesislerine ve esnaf işletmelerinde uygulanabilir.  Endüstri tesislerinde gürültü kaynakları ses 

tekniği bakımından üç farklı kategoriye ayrılır:  

 

• Açık alanlardaki kaynaklar: 

Doğrudan açık alanlarda bulunan makineler ve tesisler. Bunlar makineler ya da bina 

üzerindeki çatılarda bulunan tesis ekipmanları veyahut yapısal bir muhafazaya sahip 

olmayan tesis ekipmanlar da olabilir. 

• Örnek: Çatı üzeride bulunan hava çıkış tekniği, dış mekânlardaki pompalar, kimyasal 

endüstrinin açık tesisleri 



• Bina içindeki kaynaklar: 

Bina içerisindeki gürültünün yayılması, yapısal muhafaza üzerinden ya da mevcut 

açıklıklardan gerçekleşir. Burada, kaynaklardan yayılan ses gücünün ilaveten 

soğurulması söz konusudur.  

Örnek: Bina içerisinde kâğıt imalat tesisi, bir elektrik santralin havalandırma 

boşlukları 

• Araç trafiği: 

Bölgeye uygun olmayan, genelde malzeme taşımacılığında kullanılan makineler ve 

araçlar, endüstri tesislerinin gürültü emisyonunda önemli bir pay teşkil edebilir.  

Örnek: Tekerlek yükleyicisi, kepçe, forklift, vinçler, kamyonlar 

 

 Endüstri tesislerine ait gürültü azaltma önlemlerinin ön hazırlığı yapılırken 

(planlamada), her bir tesis parçasının gürültü emisyonu üzerindeki emisyon oranı hakkında 

ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekir. Dağılım hesabı üzerinden her bir tesis parçasının emisyon 

oranını belirleyebilmek için, genelde ses teknikli dijital endüstri tesisi modelinin 

(modellerinin) kurulumu gerekir. Binaların temel planı ve gerektiğinde binaların ve arazinin 

yüksekliği ile endüstri kaynakları (ses kaynakları) dijital olarak kayıtlanır. Daha sonra ses 

kaynaklarına emisyon parametreleri tahsis edilir. Bu dijital modele dayanarak, emisyon 

seviyeleri hesaplanır. Her bir emisyon tablosundan edinilen bilgiler doğrultusunda onarılacak 

tesis ekipmanlarının öncelik sıralamasına karar verilmelidir.  

 Olası azaltma önlemlerinin kalite ve ayrıntı hassasiyeti ve böylelikle gürültü azaltma 

başarısı, esas itibariyle kullanılan ses teknik modelinin kalitesine ve hassasiyetine bağlıdır. 

Genel olarak üç ayrıntılı aşama arasında ayrım yapılabilir.  

(bakınız şekil 6-1): 

• Bölgeler 

• Alanlar 

• Tekli kaynaklar 

Azaltma önlemleri ancak, modele dayanan ayrıntı aşamasına kadar mümkündür. Örneğin, 

hesaplama için bir zon modeli kullanılmışsa, tekli kaynaklarda planlama yapılamaz. 



 

 

 

Şekil 6-1:  Akustik önlem planlamasında muhtelif ayrıntı aşamaları [2] 

Özel Kaynaklar (Lw) 
Detaylı yapılar ve izolasyonlar ile birleştirilmiştir 
 

Yapılar 

Özel Kaynaklar 

Alansal Kaynaklar 

Yapılar 
Bölgesel Kaynaklar 

Bölgesel Kaynaklar 

Bölgesel Kaynaklar 

Bölgesel Kaynaklar 

Bölgesel Kaynaklar 

Bölgesel Kaynaklar 

G
lo

ba
l K

ay
na

k 
2 

G
lo

ba
l K

ay
na

k 
1 



 Genel olarak gürültü azaltma planlamasına yönelik akustik bir modelin kurulması için, 

aşağıdaki giriş verileri gereklidir. Ancak sonuç kalitesinde bütün parametreler aynı önemi 

taşımazlar.  

• Gürültü kaynağının konumu (koordinatlar) ve yüksekliği 

• Genişletme ve yön tayini 

• Kaynağın türü (noktasal, çizgisel, alansal kaynak) 

• Kaynağın işletim koşulları 

• Yayılan spektral ses gücü 

• Yön etkisi 

• İşletme zamanları (gün, gece, mevsimsel) 

 

6.2.  Gürültü azaltma prensipleri  

 Gürültü azaltımına yönelik hedefli ve etkili önlemler, ancak ses oluşumu hakkında 

detaylı bilgiye sahip olunmasıyla mümkün olur. Havadaki ses ile cephe gürültüsü ya da 

ikisinin kombinasyonu arasındaki farkın belirlenmesi, özellikle önlemlerin boyutlanmasında 

gereklidir.  

 Havadaki seste söz konusu olan mekanik titreşimlerdir, örneğin makine parçalarından 

ve ortaya çıkan gazlar gibi titreşimli cisimlerden doğrudan havaya aktarılan titreşimlerdir. 

Böylece ses enerjisi havadan alıcının kulağına ulaşır.  

 Dalgalı akımlardan oluşan mekanik titreşimler, makine ve bina parçaları gibi yapılara 

iletilir ve bu ortamlara aktarılır. Nihayetinde bu enerjinin bir kısmı başka bir yerde havadaki 

ses olarak yayılır.  

 Makine ve tesislerdeki gürültü azaltma yöntemlerini, birincil ve ikincil gürültüden 

korunma önlemleri olarak ayırabiliriz. Birincil gürültüden korunmada ses oluşumundan 

kaçınmak ya da azaltımı hedeflenirken, ikincil gürültüden korunmada sesin yayılması ve 

dağılması engellenir.  

 

 

 



Tablo 6-1: Gürültü azaltımına yönelik prensipler 

  

Birincil ses koruma İkincil Ses koruma 

• Ses oluşumunu “sessiz yapılandırma” 

sayesinde engellemek 

• Makine ve makine parçalarının değişimi 

ve yedeği  

• Gürültüsü azaltılmış makinelerin 

kullanımı 

• Ses geçirmez makine kapsülleri  

• Ses soğurucu (emici) 

• Cephe gürültüsü - yalıtım levhaları ve 

titreşim yalıtım elemanları  

• Mekân içindeki izolasyon  

• Dış alandaki izolasyon  

• Binalardaki ses yayılımının azaltımına 

yönelik yapısal önlemler 

 
 

 

6.3.  Sessiz yapılandırma 

 Sessiz yapılandırma, bir makinenin ya da tesisin gelişim aşamasında bile ses tutumunu 

fark etmek, tahmin etmek ve yapıcı önlemleri etkilemek demektir [5]. Bütün yapısal gürültü 

azaltma önlemlerin öncelikli hedefi, sesin oluştuğu yerde ve onun doğrudan bulunduğu 

çevresinde ses enerjisini azaltmaktır. Bunlar ise genelde en etkili ve en ekonomik 

yöntemlerdir. Sesin oluşumunun yanı sıra, bütünleyici bakış açısından, aktarımı ve yayılması 

da en baştan sorun çözüm sistemine dahil edilmelidir. Uygulanacak çalışma yöntemi, yapısal 

kurulum ve makinenin işlevsel akışları, ses tekniği unsurları altında değerlendirilmeli ve 

gerektiğinde pratik yedek çözüm alternatifleri açısından denetlenmelidir.  

 
 



6.3.1.  Ses durumunun analizi   

 Sessiz yapılandırma, genel olarak durum tespitiyle başlar. Bu esnada örneğin aşağıdaki 
noktalar analiz edilmelidir:  

• Ses kaynağının türü ve yeri;  vantilatör, mekanizma, mandal, yatak, yuva, vana vb.   

• Ses oluşum süreçlerinin cinsi 

Örneğin: hava akımı, dişli geçişi, itme, sürtünme, kavitasyon 

• Ses dağılım cinsi; Hava, gövde veya sıvı sesi ya da muhtelif ses türlerinin karışımı 

• Cephe gürültüsü aktarımının yolları 

Örneğin dalga, silindir yatağı, boru hattı, temel üzerinden 

• Cephe gürültüsüne neden olan hava gürültüsü yayılma yerleri 

Örneğin muhafaza, giydirme sacı, temel, boru hattı 

• Sesin ağırlık noktası 

Baskın tekli ses kaynakları, örneğin havadaki ses hâkimli ve/veya seviye belirleyici 
ses yayan makine parçaları, örneğin giydirme sacı gibi. 

• Karakteristik seviye belirleyici işletim süreçleri 

Örneğin açma ve rahatlama süreçleri, azami besleme veya hız 

• Ses emisyon gücü; Ses gücü seviyesi, iş alanına bağlı emisyon seviyesi 

• Ses türü ve frekans dağılımı 

Örneğin devir sesi, tekli ses, çarpmalı ses, uğultu, yüksek veya düşük sıklıkta 

• Yapıya özgü tahrik edici ve/veya kendine özgü frekanslar 

Örneğin tekli ses nedenleri olarak türbindeki kürek ve devir sayısı 

• Rahatsızlık veren sesler 

Örneğin gıcırdamak, ıslık çalmak, patlamak, uğultu veya mırıltı 

• Makinenin kurulduğu alandaki ses durumu 

Örneğin komşu makinelerin ses emisyon gücü ve buna bağlı ses emisyonları ya da 
odadaki seviye 

• Sessiz imalat süreçleri için uygulama olanakları  
 

 



6.3.2.  Yapısal Gürültü Azaltımına Yönelik Teknik Olanaklar  

 Aşağıda yer alan yollar, gürültü durumunu iyileştirme olanakları olarak tekli veya 
kombinasyon şeklinde söz konusudur: 

• Ses oluşumunun azaltımı 

Tahrik edici dalgalı akımların zaman akışını etkileyerek, çalışma yöntemini ve/veya 
ses kaynağına biçim verme ve malzeme seçimiyle ilgili yapısını değiştirerek  

• Ses aktarımının azaltımı 

Cephe gürültüsünü, sıvı sesini ve/veya havadaki ses dağılımını düşürerek, örneğin 
soğurma (emici)  veya yalıtım elemanları vasıtasıyla 

• Ses yayılımının azaltımı 

Örneğin tahrik eden titreşimleri düşürerek ve/veya uygun şekillendirmeyle veya 
yayılma yapan yapı taşlarının kapsül içerisine alarak 

Gürültü azaltımında öncelikli başlangıç noktası ses oluşumunu engellemek ya da azaltmaktır.  
 

6.3.3.  Tekli ses kaynakları ve toplam gürültüler   

 Gürültü azaltma yöntemlerinin etkili olarak uygulanabilmesi için, makine içerisindeki 
muhtelif tekli ses kaynaklarının makinenin toplam gürültüsünde hangi orana sahip olduğunu 
bilmek önemlidir. 

 Makinelerin, takımların veya tesislerin bütünü, uygulamada çoğu zaman tekli ses 
kaynakları olarak ele alınmaktadır, hâlbuki bunlar genel anlamda pek çok değişik tekli ses 
kaynak cinslerinin birlikte etki etmesiyle belirli bir makineye ait tipik ses karakteristiğini 
meydana getirirler. Bir tek ses kaynağı bile o denli baskın olabilir ki, diğer ses kaynakları 
gürültünün tamamı için önemsiz veya neredeyse düşük bir anlam ifade eder.  

 Tüm önemli tekli ses kaynaklarının ve toplam gürültünün A-ses gücü seviyesinin 
kaydedildiği bir ses seviye diyagramını hazırlamak, iyi bir bakış açısı sağlayacaktır. Ayrıca en 
güçlü tekli ses kaynaklarının ikisinde olabilecek seviye düşümleri ve onların toplam gürültü 
üzerindeki etkileri de gösterilmiştir. Bu tür ses seviye diyagramları sayesinde hangi tekli ses 
kaynağının ses azaltma önlemlerine maruz bırakılarak toplam gürültü üzerinde en fazla 
azaltma etkisine yol açacağı da çok kolayca fark edilebilir.  

. 



  

Şekil 6- 3:  Ses seviye diyagramının temel görünüşü. Seçilen örnek, altı tekli ses 
kaynağının ve toplam gürültünün ses seviyesi ile en güçlü iki tekli ses 
kaynağının olası seviye düşümlerini ve onun toplam gürültü üzerindeki 
etkilerini göstermektedir. [5] 

 Gürültü azaltma önlemleri öncelikle, makinenin en yüksek ses veren ya da ses gücü 

bakımından en güçlü tekli ses kaynaklarına uygulanması gerekir. Alt kademelerde yer alan 

tekli ses kaynaklarına uygulanacak önlemlerin toplam ses seviyesi üzerine gösterecekleri etki, 

seviye belirleyici tekli ses kaynakları değişmediği sürece önemsiz kalır; ancak ses 

görüntüsünü ve böylece makinenin gürültü karakterini değiştirebilirler.  
 

6.4.  Makinelerin ve makine parçalarının değişimi veya yedeği 

 Maliyetli gürültü koruma düzenekleri yerine başka bir tesis parçasının kullanımı veya 

muhtemel daha az gürültülü bir sürecin seçilmesi avantajlı olabilir. Oldukça daha sessiz 

olanlarıyla telafi edilebilecek pek çok çalışma yöntemleri vardır. Gürültü oluşumunda çalışma 

yöntemi oldukça önemli bir rol üstlendiğinden, yeni planlama veya geliştirme esnasında 

seçilecek olan yönteme büyük bir dikkat gösterilmesi gerekir. Tablo 6-2’de değişik ses 

yaratan yöntemler karşı karşıya getirilmiştir:  

Tablo 6-2: [6]’ya göre değişik gürültüdeki çalışma yöntemi örnekleri  

YOĞUN GÜRÜLTÜ YÖNTEMLERİ SESSİZ YÖNTEMLER  

• Hava basınçlı veya yanmalı motorlu işletim düzeni  • Elektrikli işletim düzeni 

• Akımla kurutma • Işınla kurutma 

• Vurmalı • Presli 

Tekli Sesler 
Toplam 
gürültü 
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6.4.1. Ses Oluşumunun Ve Aktarımının Azaltımı  
 
Ses oluşumunun ve aktarımının azaltımında aşağıdaki önlemler söz konusu olmaktadır:  

• İtme ve vurma hareketlerinin önlenmesi örneğin mümkün olduğunca eşit şekilli 
hareketlerin uygulanması veya düşme kuvvetinin daha küçük düşme hızı sayesinde 
azaltımıyla (örneğin fire (dökme) malzemenin daha düşük düşme yüksekliği gibi, 
şekil 6-5), daha küçük hareket eden kümelerle, vurmaya dahil olan makine 
elemanları arasına soğurma etkili elemanların yerleştirilmesiyle, geriye çarpma 
işlemlerinin kapatılmasıyla 

      

Şekil 6-5:  Örnek – Yuvarlanarak veya kayarak düşme alternatifi. Yatay bir 
düzenek üzerinde frenlenen kayma hareketi sayesinde, hareket eden 
parçanın hızı düşürülmektedir[ 

• Akıma uygun olmayan yapımın önlenmesi örneğin, daha küçük kıvrımlı boru 

hatları yerine büyük olanların tercih edilmesi veya aniden profil (kesit) 

değişiklikleri yerine düzenli olanların şekillendirilmesi gibi (şekil 6-6) 

     

Şekil 6-6: Örnek- Profil (kesit) genişletilmesi: kesit sıçrayışı ve difüzör [7] 

• Akım hızının ses hızına yakın ve duran elemanlardaki kavitasyonla önlenmesi  

• Ses kaynağı ile sesi yayan alanlar arasındaki yolda cephe gürültüsü yalıtım 

elemanlarının yerleştirilmesi  



• Esnek malzemelerle veya bağlantı saclarının kullanılmasıyla düşme alanların 

giydirilmesi  

• Üst üste kayan ya da yuvarlanan makine parçaları için yüksek işleme hassasiyeti 

ve üst yüzey performansı 

• Eksen üzerine dönen kitlelerde statik ve dinamik kitle dengelemesi (dengeleme) 

• Sessiz yatakların seçimi (örneğin hareketli mil yatakları genelde silindir 

yataklarından daha sessizdir) 

• Optimum kurulma şekli ve işletme koşullarının sağlanması 

• Uygun malzeme çiftleşme seçimi (örneğin plastik/çelik) ve üst üste geçen 

elemanların üst yüzey yağlanması  

• Örneğin ek kitleler aracılığıyla kavrama gücü olan bölgelerde mekanik giriş 

direncinin arttırılması 

• Esnek kavrama veya sıvı düzeneği gibi akustik bakımdan avantajlı güç 

aktarımının kullanımı; kayışların (dişli, vantilatör veya düz kayışlar) veya çark 

dişli işletim düzeni yerine sürtünme çarklı işletim düzeni kullanımı. 

Örnek:  

Şekil 6-7 kâğıt tabakaların vakumlar aracılığıyla kavrandığı ve taşındığı bir kâğıt taşıyıcısını 

göstermektedir. Vakumlar kâğıt üzerine bastırıldıktan sonra vakumlarda bir alt basınç 

yaratılır. Tasnif konumuna gelindiğinde alt basıncı, kâğıt tabakası aşağıya düşebilecek şekilde 

düşürülür. Vakumlarda alt basıncın aniden düşürülmesi sırasında vakum ağzında ya da üfleme 

memesinde akım gürültüsü meydana gelir.  

     
 

Şekil 6-7:  Kâğıt taşıyıcısının gürültü azaltımından önce ve sonraki hali [11] 



 Belirtilen örnekte vakumların sayıca iki misline çıkartılması, vakumlanan alanın 

büyümesini sağlamıştır ve bu da pnömatik sistemde basıncın azalmasına olanak getirmiştir. 

Bu ise daha az bir akım gürültüsüne neden olmuştur, bakınız Şekil 6-8. 

 

 

Şekil 6-8:  Gürültü azaltımından önceki ve sonraki haliyle ses basınç seviyesi göstergesi  
 
 
6.4.2. Ses yayılımının azatlımı 
Bunun için örneğin aşağıdaki önlemler uygundur:   

 

• Mümkün olduğunca sıkıştırılmış inşa şekli sayesinde ses yayılma alanının 

düşürülmesi 

• Makine düzeneği sertliğinin arttırılması, rezonanslardan kaçınarak kalın duvarlar, 

nervürler  

• Cephe gürültüsünden tahrik olan yayılma alanlı bükülebilir uygulamalar (yapımlar) 

• Cephe gürültüsüne duyarlı olunması durumunda (eğer havadaki ses yalıtımı 

gerekmiyorsa) % 20’den daha fazla delik oranı olan delikli sacların kullanılması 

• Yüksek iç soğurmaya sahip ham maddelerin kullanımı (örneğin, dökme demir, 

bağlantı sacları, plastikler gibi) 

• Sesi yayan üst yüzeylerin cephe gürültüsü soğurması (örneğin çınlamayı kesen 

kaplamaların uygulanması gibi)  
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• Mümkün olduğunca ağır bükülebilen duvarların takılmasıyla veya çift duvarların 

düzenlenmesiyle ve ara bölmenin emici bir malzeme ile doldurulmasıyla havadaki ses 

yalıtımının iyileşmesi 

• Gövde iç alanlarının emici bir malzemeyle kaplanması (giydirilmesi)  

• Cephe gürültüsü aktarımının sese duyarlı olan yapı parçasından ses kaynağının 

yayılma alanı üzerine cephe gürültüsü yalıtımı vasıtasıyla önlenmesi 

• Gereksiz açıklıkların kapatılması ve aralıkların sızdırmaz hale getirilmesi 

• Gerekli olan açıklıklara ses soğurucuların kurulması ya da açıklıkların ses 

soğurması olarak geliştirilme 

 
 

6.5.  Gürültü azaltıcı makinelerin kullanılması 

 
 Ticari ve endüstri tesislerin planlamasında ve iyileştirilmesinde ayrıca özellikle sesli 

makinelerin veya makine parçalarının daha sessiz olanlarıyla yer değiştirip 

değiştirilemeyeceği kontrol edilmelidir. Gürültü azaltma teknolojisine dayanan bu 

değerlendirmeler, emisyon veri toplama esasına göre gerçekleşir (şekil 6-9) 

 

Şekil 6- 9:  İçecek sanayisinde etiketleme makinesi için ses kapasite seviyesi örneği. 
Makinelerin % 30’u, L30 olarak tanımlı doğrunun değerlerini karşılamakta 
ve tesisin % 70’i,  L70 -doğrusunda bulunan değerleri karşılamaktadır. [7]  

 

 Bu durum başka makine türünün seçimiyle (örneğin vuruşlu vidalama yerine, devirli 

vidalamanın yerleştirilmesi) veya sesli (eski) parçaların daha az sesli yeni konstrüksiyonlara 

değiştirilmesiyle gerçekleşebilir. 

Çıktı 



 

 

6.6.  Bakım 

 Makinelerin ses emisyonları aynı zamanda bakım durumuna da bağlıdır. Yetersiz 

yağlanmanın, dengesizliğin, gevşeyen parçaların, aşınmış parçaların (yatak, kılavuzlar, çark 

dişlileri) giderilmesiyle ve benzeri ile, gürültü oluşumu oldukça düşürülebilir. Bu gürültüye 

sebep olanlar örneğin, çalışma esnasındaki gürültülerin kontrol edilmesi sırasında fark 

edilebilir. Bazı durumlarda optimum işletme noktasından bir sapma söz konusu olduğunda 

seviye artışı meydana gelir. Eğer bu nokta aynı zamanda en sessiz noktaysa, işletme 

koşullarının düzeltilmesiyle ses seviye düşüşleri de elde edilebilir. 

 

 Aynı şekilde daha az etkili olan ikincil ses koruma önlemleri ses seviyesini arttırabilir 

örneğin, kapsülleme etrafındaki açıklıklar, kapsüllerin ve alan iç giydirmelerin kirlenmiş 

absorbe malzemeleri veya kirlenmiş ses soğurucuları gibi (Şekil 6-10). 

 

Şekil 6-10:  Taş yün bağlama parçalı olan bir absorbe ses soğurucunun kirlenme sonucu 
azalmış etkisi  

 

6.7.  Ses geçirmez makine kapsülleri  

 Ses geçirmez kapsülleme, çoğu zaman pasif ses koruma önlemi açısından makinelerin 

veya makine parçalarının ses yayılmasını azaltmak için tek olanaktır. Önemli olmasının 

nedeni ses kaynağının hemen yanında bile ses seviyesinin aşağıya düşmesi ve bu sayede yakın 

çevredeki iş alanlarının da korunma olanağına sahip olmasıdır.  

kirlenmiş 

temizlenmiş 

Ye
rle

şti
ril

en
 y

al
ıtı

m
 ö

lç
üs

ü 



• Ses geçirmez kapsüller, ses yayılımının azaltımı için ses kaynaklarının 
kaplanmasıdır. Kapsülleme ile ilgili çizim Şekil 6-11’de gösterilmiştir.  

 

 

1 – Ses kaynağı 
2 – Ses geçirgen kaplama  
3 – Ses absorbe malzemesi 
4 – Dış kapsül duvarı 

Şekil 6-11:  Kapsülleme çizimi [3] 

 Bir kapsülün akustik özelliklerinin belirlenmesi için genel olarak yerleştirilen soğurma 

– ölçüsü DeK kullanılır. Aynı işletim koşulları altında (örneğin oktav veya üçlü alan içinde) 

kapsül dışında bulunan bir üst noktası için frekansa bağlı olarak kapsüllü ve kapsülsüz ölçülen 

ses kaynağına ait ses seviyesinin tespit edilen farkıdır. 

KQKe LLD −=,  (1) 

LQ kapsülsüz agreganın oktav yada 1/3 oktav bantta yayılan ses seviyesi   

LK kapsüllü agreganın oktav yada 1/3 oktav bantta yayılan ses seviyesi  , aynı ölçüm 

yerinde ölçülmüştür  

  

 Temel kapsül yapı şekilleri, bütün ve kısmi kapsüller ile makine konstrüksiyonuna 

dahil edilen kapsüller – entegre kapsüller olarak da anılır – olmak üzere farklılık gösterir.  

 Bütün bir kapsülden bir makinenin veya tesisin tamamen çepeçevre kaplanması 

anlaşılır, tabi bunlarda havalandırma amaçlı, kumanda ve benzeri gibi işlevler için açıklıklar 

da bulunur(şekil 6-13). Bütün kapsüller, genelde güç makineleri (örneğin elektrik tahrikli), 

gazların ya da sıvıların yoğunlaştırılması ve iletilmesinde kullanılan makineler veya yakma 

güç makinelerinde olduğu gibi, özellikle bir muhafaza alanı tarafından kaplanan ses 

kaynaklarında kullanım görürler. Ancak bunlar kapalı olmayan muhafazalı iş makinelerinde 

de (örneğin presleme) kullanılabilir.  

 Bazı makinelerde veya tesislerde sadece tek konstrüksiyon parçaları (örneğin el 

aletleri, iş ekipmanları) havadaki ses seviyesini belirler. Bu durumda kısmi kapsül ekonomik 

bakımdan ve hatta işletme açısından da (daha iyi bakım ve soğurma, daha az yer israfı, daha 

kolay ulaşılabilirlik ve benzeri) avantajların eklendiği daha uygun çözüm olabilir.  

 



 Kısmi bir kapsülleme çok nadir durumlarda bütün ses kaynaklarından yayılan ses 

emisyonunda kayda değer bir azaltma sağlar, çünkü genelde tekli ses kaynakları diğer 

kapsülsüz tesis parçalarıyla öylesine zincirleme bağlıdır ki, cephe gürültüsü yolu üzerinde ses 

enerjisi kapsülsüz tesis parçalarına aktarılır ve buradan da havadaki ses olarak yayılır. Kısmi 

bir kapsülleme işleminin yeterli olup olmadığının veya daha geniş önlemlerin gerekli olup 

olmadığının anlaşılması için, havadaki ses seviye ölçümlerinin yanında cephe gürültüsünün 

ölçümleri de yapılmalıdır (kapsülleme işlemine tabi tutulmayacak tesis parçalarında da). 

Aktarılan ya da yayılan cephe gürültüsünün azaltımında tamamlayıcı önlem olarak örneğin 

sac parçalarının sarsıntısız hale getirilmesi, makine parçalarının esnek sıkıştırılması veya 

kilitleme kitlelerinin yerleştirilmesi sayılabilir.  

 Makine konstrüksiyonuna entegre edilen kapsüller, çoğu zaman imalatta daha ucuz ve 

özellikle işletim taleplerini daha iyi karşılayan kapsüllerdir. Bunlar esas itibariyle daha baştan 

kapalı olması istenen bir yapı şeklinden ve/veya makine muhafazasının sesi soğurucu 

kaplamasından oluşmaktadır. Bunun dışında, şayet ses teknik talepleri uygulama sırasında 

dikkate alınırsa, sıcağa veya soğuğa karşı izolasyonlar ek kapsül olarak şekillendirilebilir. 

Şayet ses koruma bakımından bir kapsülleme gerekirse, o zaman bu sayede ısı geçişinin 

düşülmesi sağlanacağından ekonomik avantajlar elde edilebilir. 

 Kapsül konstrüksiyonun uygulanmasına bağlı olarak 50 dB’ye kadar ses seviye 

düşümleri mümkündür (bakınız  Tablo 6-1) 

Tablo 6-3:  Şekil 6-13 [3]’e göre gruplar için oryantasyonlu konstrüksiyon göstergeleri  

GRUP KAPSÜL KONSTRÜKSİYONU KAPSÜL 
DUVARIN 
ALANSAL 
AĞIRLIĞI  

SES SEVİYE 
AZALIMI 

I Ses geçirmez minder 5 ila 6 kg/m² 3 ila 10 dB 

II a Ses absorbe etmeyen, giydirilmiş tek kabuklu kapsül 5 ila 15 kg/m² 5 ila 15 dB 

II b Ses absorbeli, giydirilmiş tek kabuklu kapsül 5 ila 15 kg/m² 7 ila 25 dB 

II c Ses absorbeli, giydirilmiş tek kabuklu kapsül 20 ila 25 kg/m² 10 ila 30 dB 

III a Ses absorbeli, giydirilmiş çift kabuklu kapsül  
veya Ağır, tek kabuklu kapsül (duvarla örülmüş) 

Her bir kabuk  
5 ila 10 kg/m²  
yaklaşık 100 
kg/m² 

20 ila 40 dB 

III b Ses absorbeli, giydirilmiş çift kabuklu kapsül  
veya  
Ağır, tek kabuklu kapsül (duvarla örülmüş) 

Her bir kabuk  
10 ila 15 kg/m²  
yaklaşık 400 
kg/m² 

30 ila 50 dB 



 

 Ses teknik taleplerinin yanı sıra kapsül konstrüksiyonlarının seçiminde işletim talepleri 

de dikkate alınması gerekir. Bunlar örneğin iş güvenliğiyle ilgili, makineye ulaşılabilirlikle 

ilgili, yer ihtiyacıyla ilgili, ısı ve gaz çıkışıyla ilgili ve benzeri talepler olabilir.  

  

Şekil 6-12: Kapsüllü makine. Malzeme ve madde nakilleri için vazgeçilmez olan açıklıklar, 

ses emici malzemelerle giydirilmelidir. Sıkı bağlanmamış parçalar 

arasındaki aralıklar, esnek olarak sızdırmaz hale getirilmelidir.  

 

Şekil 6-13:  6 [3]’e göre muhtelif tipik kapsül şekilleri için olağan yerleştirme yalıtım 
ölçüleri] 
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6.8.  Ses soğurucuları (emicileri) 

 Ses soğurucuları, ses yayılmasını, kanallar, boru hatları ve açıklıklar vasıtasıyla ortam 
naklini engellemeden azaltan düzeneklerdir. Ses soğurucularının kullanıldığı yerlere yönelik 
örnekler şunlardır: 

• İç ortam havası tekniğine sahip tesislerde 

• Odaların havalandırma açıklıklarından çıkan sesin yüksek iç gürültü seviyesini 
azaltmak için, 

• Basınç hatlarının dışarıya üfleme gürültülerini indirgemek için, 

• Yanma motorlarının absorbe ve üfleme gürültülerini soğurmak için ve  

• Vantilatörlerin, kompresörlerin ve türbinlerin absorbe ve üfleme gürültülerini 
azaltmak için 

Ses soğurucuların seçimi 

• İstenilen ses seviye azaltımıyla 

• Gaz akımındaki izin verilen basınç kaybıyla 

• Ses soğurucuları tarafından neden olan akım gürültüsüyle 

• Kullanılabilir yapı hacmiyle 

• Akıma, basınçlı çarpmaya, mekanik titreşimlere, ısıya, kirlenmeye, neme ve 
korozyona karşı gerekli sağlamlıkla 

• Denetim ve temizleme becerisiyle sağlanır. 
 Absorbe ses soğurucusunda ses enerjisi, sürtünmeyle kısmen ısıya dönüştürülür 

(bakınız Şekil 6-). Absorbenin üst yüzeyi ne kadar genişse ve kanal iç giydirmenin ses absorbe 

derecesi ne kadar büyükse, absorbe ses soğurucusunun ektisi o kadar büyüktür. Absorbe ses 

soğurucuları oldukça düşük basınç kayıplarında geniş bantlı ses soğurmalarına olanak tanır. 

Toz içeren gazlar ve kabuklaşmaya dönük kirlenmelerin içinden aktığı kanallara yapılacak 

müdahalede, absorbe malzemenin üst yüzeyinin alkalize olmayacak şekilde önlemler alınması 

gerekir. 

 

Şekil 6-14: Absorbe ses soğurucuları (Temel çizim) [4] 

Dış manto 
Ses geçiren kaplama 

Akım kanalı 
Flow duct 

Sesi absorbe eden malzeme 
Sound absorbent material 
Absorbe ses soğurucuları 
(temel çizim) 



 

 Bağlama parçalı ses soğurucuları genelde kanal genişletmeye yarar bir geçiş 

parçasından, ses absorbe eden bağlantı parçalı orta kesitten ve arasında yatan akım ileten 

mesafeler ile asıl kanal yatay kesiti olarak birleştiren bir oluktan meydana gelir. Şekil 6-15  

temel bir çizim gösterir. 

 

Şekil 6-15:  Bağlama parçalı ses soğurucusu (Temel çizim) [4] 

 Bağlama parçalı ses soğurucularıyla paralel aralıklar vasıtasıyla büyük bir ses seviye 

düşümü yaratılabilir. Düşük frekanslardaki yüksek absorbe derecesi için oldukça kalın 

bağlama parçaları gerekirken, yüksek frekanslar için ince bağlama parçaları yeterli 

olmaktadır. Bağlama parçaların şekillendirilmesinde ve aralık genişliğinin seçiminde giriş ve 

çıkış akımlarının basınç kayıpları ölçüt olmaktadır.Bağlama parçalı ses soğurucuların 

yerleştirmesi ve en iyi konuma getirilmesi, her bir özel durum için uyarlanmalıdır ( örneğin 

istenilen ses seviye düşümü, frekans spektrumu). Muhtelif bağlama parçası düzenlemelerin 

etkilerine yönelik bir örnek Şekil 6-16’da verilmiştir. 

 

Şekil 6-16: Muhtelif bağlama parça düzenleri için yerleştirilen soğurma ölçüsü ve toplam 
basınç kaybı [4] 

Geçiş parçası 

Akım yatak kesit 

Ses geçiren kaplama 

Ses absorbe eden malzeme (bağlantı parçaları) 

Yerleştirilen soğurucu ölçüsü/ insertion loss 



 

6.9.  Cephe gürültüsü – Yalıtım Plakaları Ve Titreşim – Yalıtım 

Elemanları  

 Cephe gürültüsü aktarımına karşı en etkili yöntem, esnek konumlandırma veya 

titreşime yol açanın yaylandırılmasıdır.  

 Temele yerleştirilen gücün, uyarılan güçten daha az olması için tahrik frekansının 

sistem rezonans frekansından biraz daha yüksek olması gerektiği burada belirleyicidir.  

Rezonans frekans yakınındaki temelin uyarılması ve böylelikle cephe gürültüsü aktarımı, 

sanki uyaran güç doğrudan temele etki edercesine, daha da büyümektedir.    

 Rezonans frekansı bu durumda hangi frekans alanlarının esnek konumlandırma 

vasıtasıyla etkili bir şekilde soğurulabileceğini gösteren belirleyici bir büyüklüktür. Özellikle 

şunlara bağlıdır: 

• Yaylanması gereken cephe gürültüsünün etkin kitlesine 

• Maruziyet altında yayın dinamik sertliğine 

• Alt malzemenin etkin kitlesine  

Makinelerdeki noktasal yaylanma (Şekil 6-) iyi hesaplanabilir ve iyi bir şekilde kontrol 

edilebilir. Kullanıldığı yerler şunlardır: 

• Kat arası tavanlarda kullanılan orta derece ses çıkartan makinelerde  

• Bina temel tabakasında kullanılan güçlü ses çıkartan makinelerde 

 

Şekil 6-17: Bir makinenin noktasal olarak konumlandırılması (Basit izolasyon) [10] 

 Eğer güçlü titreşim uyarana sahip makineler zemin ayırma tavanı üzerine 

yerleştirilirse, o zaman yalıtımın arttırılması çoğu zaman kaçınılmazdır. Çift yalıtımla (Şekil 

6-1818), doğru boyutlama yapıldığı takdirde, tekli yalıtıma kıyasla çok daha yüksek cephe 

gürültüsü yalıtım değerleri elde edilebilir. Ancak hesaplaması daha karmaşıktır ve hatalı 

yerleşimlerde hemen kötü sonuçlar elde edilir.  

Makine 

Taban 
izolasyon 



. 

 

Şekil 6-18: Zemin ayırma tavanı üzerinde yer alan bir makinenin çift yalıtımı  [10]] 

Eğer birden fazla cihaz cephe gürültüsüne karşı yalıtılacaksa, onları ortak bir taban üzerine 

monte etmek mantıklı olacaktır (  Şekil 6-1) 

 

 

  Şekil 6-1: Aynı taban üzerinde makine grupları [10] 
 

6.10.  Mekân İçersindeki Yalıtım   

Mekân içerisindeki ses izolasyonları, basit yalıtım duvarları olarak (dikilen duvarlar veya 

kısmi izolasyonlar) yan kaplamalar veya kısmi bölme duvarlarıyla uygulanır. Genel olarak 

çelik, ahşap veya plastikten, kısmi absorbe eden talaştan veya hafif yapı levhaları ile  yan 

kaplamalarda yüksek absorbe eden duvarlardan oluşurlar. Ses izolasyonlarının uygulanması, 

şayet bununla ses kaynağından imisyon alanına doğrudan gelen ses yayılması 

engellenebiliyorsa ya da azaltılabiliyorsa, çalışma mekânlarında dikkate alınabilir. Bunun 

dışında ses izolasyonları mekânların ayrılmasına hizmet edebilir, özellikle kısmı ayırma 

duvarları veyahut yan kaplama şeklinde. Bu sayede yaklaşık 10 dB(A) kadar  ses seviye 

azaltmaları elde edilebiliyor.  

 

 

 

Makine 

Yalıtım 

Yalıtım 

Taban 

Taban 

Makine 

Yalıtım 



Ses izolasyonları kullanarak gürültülü çalışma mekânlarına veya makinelere karşı koruma şu 

durumlarda avantajlı olmaktadır: 

• Eğer birincil ses koruma önlemleri bilinmiyorsa veya uygulanılması mümkün değilse, 

• Kapsül veya kapalı kabin şeklindeki ikincil önlemler uygulanamıyorsa veya daha 

masraflıysa, 

• Ses koruma tercihe göre bir yöne doğru olması gerekiyorsa, 

• Yeterli bir ses koruma, refakat eden önlemlerle (örneğin mekâna yönelik akustik 

önlemler) sağlanabiliyorsa, 

• Ulaşım yolları (örneğin vinç geçitleri), ortak havalandırmalar veya iletişim gereklikleri 

mekânsal ayırmalara tezatlık gösteriyorsa. 

  

İzolasyonsuz İzolasyonlu 

• Tavana yansıyan ses 

• Doğrudan ses  

• Tavana yansıyan ses 

• İzolasyon üzerinden eğilen ses   

• İzolasyon içerisinden geçen ses  

Şekil 6-20: Mekânlar içindeki yalıtımda gürültüden etkilenen bölümler [7] 

 

 Kapalı mekanlar içerisindeki ses seviyesinin azaltımı için (örneğin makine parkurları), 

mekansal akustik önlemler olarak sesi absorbe eden frekans spektrum içinde hâkim olan 

frekans alanlarında yüksek ses absorbe derecesi gösteren duvar ve tavan malzemesi ya da sesi 

absorbe eden duvar ve tavan giydirmeleri uygulanabilir. Bu önlemler sayesinde ancak mekân 

sınırlama alanlarına yansımalar suretiyle aktarılan, mekân içindeki ses alanına ait ses seviye 

oranları yakalanabilmektedir. Fakat tekli ses kaynaklarının yakınında doğrudan ses daha ağır 

bastığından, mekân ses soğurucu giydirmeler aracılığıyla kayda değer seviye azaltmaları elde 

edilememektedir.   



 Daha büyük aralıklarla yer alan tekli ses kaynaklarında ise, ses seviyesi uygun koşullar 

altında orta büyüklükteki mekânlarda 4 ila 8 dB kadar düşürülebilir. Düz parkurlarda daha 

büyük mesafe aralıklarındaki tekli ses kaynakları daha yüksek değerleri sağlamaktadır. 

  

İzolasyonsuz / tavan absorbesi yok  İzolasyonlu / Tavan absorbesi yok 

• Gürültü, ağırlıklı olarak doğrudan gelen 

ses yoluyla belirlendiği gibi, sert ses 

yansılamaları (çoğunlukla tavan 

bölgesinden gelen) sonucunda da 

belirlenmektedir.. 

• Ses izolasyonu doğrudan sesi azaltır. 

Tavandaki sert ses yansımaları gürültü 

yüklemesini belirler.  

  

İzolasyonsuz / Tavan absorbesi var İzolasyonlu / Tavan absorbesi var 

• Makinenin yakın bölgesinde gürültü 

yüklemesi doğrudan ses tarafından 

Makinenin yakınındaki gürültü yüklemesi, 

doğrudan gelen ses sonucunda belirlenir. 

Yansımaların sesinin absorbe eden 

giydirmelerle azaltılması, çok etkili 

olmamaktadır. 

• Ancak ses izolasyonu ile ses absorbesi 

kombinasyonu genelde belirgin bir 

gürültü azaltımı sağlar.   

Şekil 6-21: Kombinasyonlu önlemler sayesinde önemli gürültü azaltmaları 
[7] Önlemlerin uygun kombinasyonu sayesinde 10 dB’lik seviye azaltmalarına 
ulaşılabilir.   
 
 



6.11. Dış alandaki yalıtım  

 

 Dış alanlardaki işletmelerde ses izolasyonları, gürültü koruma duvarları ve gürültü 

koruma izolasyonları veya yalıtım sağlayan binalar şeklinde uygulama bulmaktadır. Tercihen 

şu durumlarda uygulanır: 

 

• Eğer ses kaynakları zemine yakın bulunuyorsa, 

• Yalıtım etkisi ağırlıklı olarak bir yöne doğru gerekiyorsa, 

• Başka önlemler mümkün değilse veya daha masraflıysa.  

 

 Genel olarak azami elde edilebilen A ağırlıklı– ses seviye azaltımı yaklaşık 15 dB dir. 

Bu yüzden ses duvarlarının ses yalıtımından çok büyük beklentilere girilmemelidir (alan 

ağırlığı yaklaşık 3 ila 5 kg/m²). Biraz daha büyük azaltmalar ses kaynağının veya emisyon 

yerinin muhafaza altına alınmasında elde edilir. Ses izolasyonlarının etkisi özellikle ses 

kaynağı ile emisyon yeri arasında bulunan daha büyük mesafelerde hava koşulları nedeniyle 

olumsuz etkilenebilir.  

 

 Pratikteki uygulama ile uygulama örnekleri “Yayılım yolundaki önlemler” bölümünde 

açıklanmıştır. Çoğu zaman, ses izolasyonunu ses kaynağına doğru olan tarafına etkiyi azaltan 

veya başka yerlerde ses seviye artışına neden olan istenmeyen yansımaları engellemek için, 

absorbe eden malzemeler uygulamak gerekir. 

 

 Tek veya birden fazla binalar da çoğu zaman işletmelerin gürültülerine karşı etkili bir 

yalıtım sağlar. Açık yapılanma sayesindeki seviye azaltma sınırı yaklaşık 15 dB(A) dır.  

 
 



6.12. Binalardaki Ses Yayılmasının Azaltımına Yönelik Yapısal 

Önlemler  

 Parkurun ya da bina içerisindeki ses basınç seviyesi, kurulan makinelerin ve kurulan 

alanların  akustik özellikleri yansıyan ses kapasiteleriyle belirlenir. Havadaki sesin komşu 

mekânlara veya açık alanlara aktarımı, mekanı saran ses yalıtım yapı taşları (duvarlar, 

tavanlar, çatılar, pencereler, kapılar) sayesinde azaltılır (şekil 6-21). Tek kabuklu yapı 

parçalarının havadaki ses yalıtımı, ağırlıklı olarak zemine yönelik kitleye ve onun 

yoğunluğuna bağlıdır. Zemine yönelik kitlenin iki katına çıkartılması, genel olarak havadaki 

ses yalıtımının yaklaşık 5 dB değerinde bir artışa karşılık gelir. 

 

 

    

Her iki tarafı 15 mm 
iç sıvalı kireçli kum 

taşı  

Sıvasız çelik beton 
duvar 

Gaz beton levhaları 
tavanı yüksek, 

sıvasız 

1-mm-çelik sac- 
100 mm’lik mineral 
lif levhalı çift trapez 

profili 

240 mm 180 mm 200 mm 190 mm 

54 dB 53 dB 42 dB 46 dB 

    

Şekil 6-2:  Değişik duvar kurulumları (konstrüksiyon, duvar kalınlığı) ve onlara ait 
havadaki ses yalıtımı örnekleri [12] 

 

 



 Çift duvarlar aynı zemine yönelik kitlelerde ve uygun akustik uygulamada tek kabuklu 

yapı parçalarına oranla yaklaşık 10 ila 20 dB daha fazla hava ses yalıtımına sahiptir. Alana 

yönelik kitleler ve kabukların düşük bükülme sertlikleri, ses absorbe malzemeleri vasıtasıyla 

boşlukların soğurulması, büyük boş mekan derinliklerinden ve kabuklar arasındaki sabit 

bağlantılardan kaçınmak, ses yalıtımını olumlu etkiler. 

 

 Akustik bükülebilen çift duvarların kabuklarına benzer bir şekilde kurulan ve hafif 

ham duvarlarda kullanılan ses yalıtan üst kabuklar sayesinde 5 ila 10 dB’ye kadar bir düzelme 

elde edilebilir. Havadaki ses aktarımlara karşı özellikle de cephe gürültüsü aktarımlarına 

karşı, örneğin makine mekânları ve büro ile sosyal alanlar arasında, özellikle yüksek bir 

korunma boydan boya geçen ayırma aralıklarıyla bina kısımlarının ayrılması suretiyle elde 

edilebilir.  

 

 Ses sadece yukarıya doğru yansımayarak aynı zamanda yatay yöne doğru da 

ilerlediğinden, çatılar da komşuların korunmasında aynı şekilde yeterli ses yalıtımına 

gereksinim duyarlar (çoğu zaman duvarların havadaki ses yalıtımı yüksekliğinde). Bunun için 

gerekli olan ağırlık, daha parkur konstrüksiyonun belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.  

 

 Pencereler ve kapılar, ham yapı parçalarına göre daha düşük bir ses yalıtımı 

gösterirler. Bütün dış yapı parçalarının ses yalıtım ölçüsü pencere ve kapıların ve diğer yapı 

parçalarının ses yalıtımı arasındaki farkı ne kadar azsa ve pencere ve kapıların toplam yüzeyi 

ses aktaran toplam yüzeyinden ne kadar azsa o denli düşük azalır.  

 

 Birçok durumda bina içerisinde yer alan makineler ve kurulumlar ile çalışma 

alanlarının kabul edilemez yüksek ısılara karşı korunabilmeleri için, binaların ısı çıkışı 

bakımından havalandırma tertibatlarıyla donatılması gerekir. Burada bina içinde gerekli olan 

hava dolaşımı doğal cereyan akımıyla uygun değerlendirilmiş giriş ve çıkış 

havalandırmalarıyla veya vantilatörlerle mecburi havalandırma sayesinde gerçekleşebilir. 

Havalandırma açıklıkları ve vantilatörler ses yalıtımlı olmalıdır. 



6.13.   Organizasyon Önlemleri, Ses Koruma Planlaması  

 

 Zamansal ve mekânsal faaliyetlerin koordinasyonuna bağlı olan organizasyon 

önlemleri mevcut işletmeler ve yeni tesisler için önem arz etmektedir. 

 Uygulama bakımından mümkün olduğu sürece gürültü yoğunluğu yaratan çalışmalar 

akşam veya gece saatlerinde yapılmamalıdır, örneğin nakliye işlerinden 22.00 ve 6.00 saatleri 

arasında imtina edilmelidir. Ham maddelerin ve malların teslimatında ve yüklenmesinde 

demiryolları ve deniz yollarının ağırlıklı olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir, çünkü bu 

sayede karayolları üzerindeki nakliye hareketi azaltılabilir.  

 Ses yayan tesislerin endüstri alanları üzerinde yapılacak konum seçiminde, bu ses 

kaynaklarının düzenlenmesinde, kendine has gürültü emisyonları olmayan depo parkurları, 

silolar, idari binalar) binalardan yalıtımda faydalanılması ve/veya bu yapıların, en çok ses 

yansıması yapan bina cephelerin korumaya muhtaç emisyon bölgelerinden farklı yönde 

olacak şekilde inşa edilmesi sağlanmalıdır. 

 Bütün gürültülü makineler teknik ve ekonomik bakımdan gerçekleştirilebilecek ölçüde 

açık alanlar yerine kapalı binalar içerisinde kurulmalıdır. Yapısal ses korumasıyla ilgili 

masrafların düşürülmesi bakımından birden fazla gürültü kaynaklarının  birlikte yüksek ses 

yalıtımı olan bir alan içerisine toplanması faydalı olur. 

 Binaların içinde ve dışındaki kaynaklar  için gerekli olan alanlar sonradan ses yalıtımı 

ya da soğurma için alınması gereken önlemleri göz önünde tutacak şekilde ölçülmelidir. Bazı 

önceden tahmin edilen durumlarda, özellikle hafif yapı malzemelerinin kullanımında duvar ve 

tavan konstrüksiyonu ölçümü, ileride gerekli olabilecek ses geçirmez önlemleri için statik 

koşulları hazır olacak şekilde yapılmalıdır (örneğin çatı üzerinde havalandırma ses yalıtımının 

uygulanması gibi). 

 Yön etkisi olan ses kaynakları (örneğin üfleme manşonları ya da vantilatör bacaları, 

kapakların vakum manşonları v.b.) binanın komşuya bakan tarafında uygulanmamalıdır. 

Aynısı montaj açıklıkları, kapılar ve pencereler ile havalandırma açıklıkları için geçerlidir. 

 Ses seviyesi daha yüksek olan kaynakların uygulamasından mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır, çünkü buradaki ses seviye azaltmaları yalıtım ve zemin absorbe işlemiyle 

etkili olmayacaktır.  

 



Örnek: Ticari ve sanayi bölgesi yakınında yeni bir inşaat alanının planlanması [13] 

Şehir kenarında bir yeni inşaat bölgesi kurulacaktır. Planlanan alan, diğer şehir bölgesinden 

çevre yolu olarak kullanılan bir karayolu ile ayrılmış bir yerdedir. Kuzeyde geniş ticari ve 

sanayi alanları mevcuttur. 

Birinci planlama düşünceleri: İnşaat alanı ticari ve sanayi bölgesine az bir mesafeyle 

planlanır ki pekişen bir yerleşim manzarası elde edilebilsin ve açıktaki kırsal alan 

korunabilsin. Sıralı ev yapılanması arka tarafta bulunan konut alanlarını izole edecek. 

Yalıtıma rağmen planlanan alanın büyük bir kısmı orta seviye sınıfı olarak gürültüye maruz 

kalır: 

   

Ses kaynağına olan mesafe: Konut inşaatı ses kaynaklarından uzaklaştırılır. Arada kalan 

alanlar, oyun ve serbest çalışma alanları olarak kullanılır. Oyun ve serbest çalışma alanlarında 

sanayi bölgesi nedeniyle orta seviye sınıfları oluşur. Oluşturulan mesafe sayesinde planlanan 

inşaat ikinci sıradan itibaren gürültüye karşı korunmuştur: 

   

Ses emisyonu A 

Ses emisyonu B 

düşük    orta    yüksek  çok yüksek 

düşük    orta    yüksek  çok yüksek 



Bina yapıları sayesinde yalıtım: Bütün konut inşaatının yalıtımı için ticari ve sanayi bölgesi 

ve inşaat bölgesi arasında üçüncü kullanımlar için üç katlı binalar uygulanır. Bu önlem 

sayesinde konut inşaatı birkaç tekli yansıma haricinde, binalar düşük seviye alanında yer alır: 

   
 
İnşaatın kapatılması: Üçüncü kullanımlara yönelik binalar arasındaki boşluklar kapatılır, 

böylece tarak şeklinde dört ya da iki katlı bina yapıları meydana gelir. Trafiği sessiz olan bir 

pazar alanı, yeni inşaat alanının girişini oluşturur. Tüm konut yapıları sessiz bir bölgede 

bulunur: 

   
 
Öneriler: Birlikte uyum içerisinde olmayan mümkün olan en büyük mesafeyle uygulanmıştır. 

Bu koruma alanlarının etkin olarak kullanılması için, gürültü hassasiyeti bakımından daha 

düşük olarak sınıflandırılabilecek tampon kullanımlar öngörülmüştür. 

 
 
 
 

Ses emisyonu C 
Seviye farkı C-B   

Ses emisyonu D Seviye farkı D-B   

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 



Örnek: Sanayi bölgesi karşısında bulunan konut alanı [13] 

Bir konut alanı mevcut bir sanayi ve ticaret bölgesine sınırdır. Her iki kullanımlar birbirinde 

bir yeşil alan ile ayrılmıştır. Sanayi bölgesinden gelen gürültü maruziyeti gürültü vericiler ile 

konut kullanımlar arasında bulunan mesafeye rağmen, mevcut durumda bir gürültü sorununa 

yol açmaktadır.  

 Sanayi ve ticari bölgenin bölgeselleştirilmesi: Sanayi ve ticari bölgenin konut 

kısmına bakan tarafı, sanayi bölgesinden (GI) bir ticari bölge (GE) haline getirilir. Planlanan 

alanın güney tarafından sessiz konut alanları oluşurken kuzey tarafı halen gürültüye maruz 

kalır:  

   
  

 Emisyon oluşturmayan kullanımlarla genişletme: Güney kenarda ticari bir bölgenin 

emisyon oluşturmayan kullanımlarla (MI) genişlemesi ve buna bağlı ek bina yapıların 

oluşturdukları engel, konut inşaatının bir kısmını korumaktadır. Ancak inşaatın kuzey doğu 

tarafı orta seviye alanında gürültüye maruz kalmaktadır: 

   
 

Ses emisyonu A Seviye farkı A-0   

Ses emisyonu B 
Seviye farkı B-0   

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 



 Gürültü Seddi ile yalıtım: Yeşil alanlar bölgesinde alan düzenlemesi, konut 
bölgesinin doğu kısmı için de bir gürültü azaltımı anlamına gelmektedir ve büro binalarının 
yanında ticari kullanımın genişlemesine de yol açar. Çıkış durumlarına kıyasla bölgenin geniş 
alanlarında 9 dB(A)’lık bir seviye azalımı meydana gelir.  
 

   
  

Konut inşaatın tamamlanması: Gürültü azaltıcı önlemeler sayesinde sonuç olarak konut 

inşaatın tamamlanması ihtimali ortaya çıkar. Planlanan konutlar da ticari bölgelere yakın 

olmalarına rağmen, sessiz bir konut konumu olarak inşa edilebilir:  

 

   

Öneriler: Konut kullanımını pekiştirmek için, daha sonraki gelişiminde sanayi ve ticari 

bölgesini çok fazla sınırlandırmayan gürültü azaltma önlemleri gerekir. Sanayi bölgesinin 

ticari bölgeye indirgenmesi ve konut bölgesine geçiş niteliği taşıyan karma bölge şeridinin 

aynı zamanda gelişmesi ve ek olarak izole edici yapılanma veya gürültü seddinin göz önünde 

bulundurulması, konut bölgesinin ticari bölgeye doğru büyümesine imkan tanır. İzolasyona 

yönelik önlemler, çünkü ticari yapılara doğru görünüş de kesilmiş olması nedeniyle, aynı 

zamanda ek cazibe artışı anlamına da gelir. 

Ses emisyonu C Seviye farkı C-A   

Ses emisyonu D Seviye farkı D-A   

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 

düşük       orta         yüksek  çok yüksek 



 

6.14. Lokanta, Eğlence Mekanları vs. gibi Yerlerdeki Gürültünün 

Azaltımına ilişkin Yapısal Önlemler  
  

 Lokanta, eğlence mekanları vs. gibi yerlerin meydana getirdiği gürültü esas olarak 

endüstri tesislerindeki gürültülerden ayırt edilemediği için endüstri tesisleri için belirtilen 

azaltma önlemleri bu tür tesislerde de uygulanmalıdır. Önlemler her bir şarta göre uyumlu 

hale getirilmelidir.  

 
 Gürültü azaltma önlemleri, henüz planlama aşamasındayken ele alınmalı ve onay 

belgelerine dahil edilmelidir.   
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