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Noise is one of the most frequently experienced physical factors in working areas both in
our country and in the World. Besides the physical effects of noise on the ear and
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available. Nowadays, it is tried to reduce the incidence of industrialization-related
diseases with the help of enforcement of occupational health and safety laws and
increasing in the level of consciousness. Accordingly this situation, it is aimed to increase
employee performance. This study examines the effects of noise on employee health and
performance, and provides information about methods to prevent noise.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada çalışma alanlarında en sık maruz kalınan fiziksel etmenlerden biri
gürültüdür. Gürültünün kulak ve dolaşım sistemi üzerindeki fiziksel etkilerinin yanı sıra ruh
sağlığı ve konsantrasyon gibi psikolojik etkileri de mevcuttur.
Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliğini koruyucu yasaların yürürlüğe girmesi ve bilinç düzeyinin
artması ile endüstrileşmeyle ilişkili hastalıkların görülme sıklığı azaltılmaya çalışılmaktadır.
Buna bağlı olarak da çalışan performansının artması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda, hazırlanan çalışmada ilk olarak sanayi devrimi ile endüstriyelleşmenin sonuçları,
meslek hastalıklarının ortaya çıkışı ve güvenlik kültürünün oluşmasından bahsedilmiştir.
Ardından iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi; Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğini koruyucu
yasalar, endüstride çalışan kişilerin maruz kaldığı çevresel faktörler ve gürültü faktörünün
çalışanlar üzerine etkileri çerçevesinde ele alınmıştır. Gürültü faktörünün çalışanlar üzerine
etkileri; sağlık ve performans boyutları ile incelenmiş olup, sağlık boyutu için iş kazası geçiren
ve meslek hastalığına yakalanan kişilerin yıllara ve meslek gruplarına göre dağılımı,
performans boyutu için de gürültü maruziyeti ve hata oranı ilişkisi incelenmiştir. Son olarak,
gürültüyü önlemek için alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir. Bu önlemler sırasıyla arge
faaliyetleri ile düşük gürültü seviyesine sahip ürün / cihaz üretimi ve yüksek gürültü seviyesine
sahip cihazlar için ses yalıtımı sistemlerinin üretimi olarak iki ana başlığa ayrılmıştır.
Çalışmada özellikle yüksek gürültü seviyesine sahip cihazlar için ses yalıtımı sistemlerinin
üretimi konusu üzerinde durulmuş ve bu başlık gürültünün etkilerinden korunmak için kulak
koruyucu kullanımı, sesi kaynağında bloklamak ve sesin izleyeceği yolu ses bariyeri ile
bloklamak alt başlıkları ile desteklenmiştir.
Bu çalışma, fabrikalar içerisinde yapılmış olan ses yalıtım sistemleri hakkında literatürde limitli
sayıda çalışma olması ve gürültü konusunda mühendislik çözümleri üreten PechoM Endüstri
ve Makine Ticaret Anonim Şirketi’nin verilerinden yararlanılmış olması sebepleri ile bilime
katkı sağlamayı hedeflemiştir.
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2. SANAYİ DEVRİMİ İLE ENDÜSTRİYELLEŞMENİN SONUÇLARI
1760 ve 1830 yılları arasında günümüz İngilteresi olarak bilinen Birleşik Krallık’ta buhar
gücünün kullanılmaya başlanması ve fabrikaların büyümesi ile yepyeni bir üretim şekline
geçilmiştir (Harrison 2012, pp. 261-266). “Seri üretim” adı verilen ve çoğunlukla montaj hattı
teknolojisini kullanan bu üretim şekli ile büyük miktarlardaki standart ürünler verimli bir
şekilde üretilmeye başlanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler günümüzde “Endüstri 4.0” olarak
adlandırdığımız dördüncü sanayi devriminin birinci adımı olan ilk sanayi devrimi olarak tüm
dünyaya yayılmıştır.
Birleşik Krallık'ta gerçekleşen endüstri devrimi, teknolojik gelişmelerin yanı sıra birçok sorunu
da beraberinde getirmiş; başta üretimde çalışan işçilerin sağlığı olmak üzere, kültürel, sosyoekonomik ve toplumsal birçok problem ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan derin sosyal değişim hızlı
bir kentleşmeyle birlikte, sefil yaşam koşulları ve salgın hastalıklara yol açmıştır. Devrimin ilk
yıllarında gerek çocuk gerekse yetişkinlerin uzun ve yorucu çalışma saatlerine maruz kalması
sakatlıkların ve genç yaşta ölümlerin artmasına sebep olmuştur. Birleşik Krallık’ın üst
yönetiminde o günlerde önemsiz görülen “İşçi Sağlığı” konusu, Anthony Ashley Cooper adlı
asilzadenin parlamento üyesi olması ile önem kazanmaya başlamıştır. Cooper’ın, çalışma
saatlerinin azaltılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için verdiği mücadele öncülüğünde
ortaya çıkan “İşçi Sağlığı ve Çalışma Koşulları” konusu, Doktor Thomas Percival Pott’un, baca
temizleyicilerinde sıklıkla görülen skrotum kanseri hakkında yazdığı kitap ve genç işçilerin
çalışma koşullarıyla ilgili hazırladığı raporunun da etkisi ile olumlu sonuç vermiş ve 1802’de
“Çocukların Bedeni ve Manevi Sağlıkları Kanunu” yürürlüğe girmiştir. İş güvenliği ve işçi
sağlığıyla ilgili çıkarılan bu ilk yasayla, çalışma saatleri 12 saatle sınırlandırılmıştır. Ardından
1830’larda mesleki tıbbın babası olarak kabul edilen Charles Turner Thackrah’ın
endüstrileşmeyle ortaya çıkan sağlıksız koşulların özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki
etkilerini kayıt altına almaya başlaması ve Orfila’nın zehirli maddelerle ilgili çalışmaları gibi
örneklerde de görüleceği üzere bu sürecin devam etmesinde doktorların büyük rolü olmuştur
(Harrison & Dawson 2015, pp. 143-149). Yaşanan tüm bu gelişmelerin sonrasında, 1847’de
çıkarılan “On Saat Yasası” ile çalışma saatleri ikinci kez sınırlandırılmıştır. Aynı dönemde
Dünya’nın birçok ülkesinde benzer süreçler yaşanmış; 1836 yılında Amerika’nın
Massachusetts Eyaleti’nde çocuk işçiler ile ilgili bir yasa yürürlüğe girmiş, Sovyetler
Birliği’nin ilk Sağlık Bakanı Alexander Semashko, bağımsız sağlık örgütlerinin kurulması ve
bunların koruyucu sağlık hizmetlerinde yoğunlaşması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.
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Türkiye’de ise konuya ilişkin atılan ilk adım 1865 yılında yürürlüğe giren Dilaver Paşa
Nizamnamesi’dir.
100 maddeden oluşan nizamname, daha çok üretimin artırılmasına yönelik olmasına karşın, iş
yerinde doktor bulundurma zorunluluğu gibi konular içerdiği için işçi sağlığı ve iş güvenliği
açısından önemli bir belgedir. Kurtuluş Savaşı sonrası hızlı gelişmelerle devam eden “İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı” konusu günümüzde çalışma hayatının en önemli kavramlarından biri
haline gelmiştir.
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2.1. MESLEK HASTALIKLARININ ORTAYA ÇIKIŞI
Bu çalışma, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda genel bir bilgi vermekle beraber, özellikle
gürültünün çalışan sağlığı ve çalışma performansı üzerine etkisini ölçmek ve gürültüyü ortadan
kaldırmak için alınabilecek önlemlerden bahsetmek için yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak
Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu sağlık tanımı şu şekildedir: fiziksel, ruhsal ve sosyal
açılardan tam bir iyilik hali. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sağlıklı olmak yalnızca fiziksel
olarak iyi olma hali demek değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da tam bir iyi olma
halidir. İş sağlığı kavramına baktığımızda ise, her meslekteki işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyal
iyiliklerinin en üst düzeyde korunması, işçilerin çalışma koşullarından ötürü sağlıklarını
kaybetmelerinin önlenmesi, işçilerin işyerindeki sağlığa zararlı faktörlerden kaynaklanan
risklerden korunması, işçinin fiziksel ve psikolojik donanımına uygun işte çalışmasının
sağlanması ve özetle işin insana uyarlanmasını ve her bir insanın işine adapte edilmesi Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) karma komisyonu tarafından
amaçlanmaktadır.
Diğer bir yandan iş güvenliği kavramı da; bir işin yapılması anında çalışan bireylerin
karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması için teknik önlemlerin alınmasını içeren bir
kavramdır. Çalışma ortamında yer alan tehlikelerin önlenmesiyle beraber işyerinde kullanılan
ekipmanlardan doğabilecek risklerin tespiti ve bunlara karşı nasıl koruma tedbirleri
alınabileceği ile ilgilidir. Bu anlamda bahsi geçen tedbirlerin alınmaması sonucunda ortaya
çıkan sorunlardan biri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca “Çalışanların gerek kullanılan ham maddeler
gerekse çevre şartlarından etkilenerek uğradıkları geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya
ruhi arıza hâlleri” olarak tanımlanan “meslek hastalıkları”dır.
Meslek hastalıklarının tarihsel gelişimine baktığımızda Yıldırım ve Bakır’ın 2014 yılında
yayınlamış oldukları bildirilerinde de belirttikleri üzere iş sağlığının kurucusu olarak görülen
Bernardino Ramazzini’nin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar dikkatleri çekmektedir.
Ramazzini kendisine gelen hastalara ne iş yaptıklarını sorarak, hastalık ile iş arasındaki ilişkinin
ortaya çıkmasında ilk adımları atmıştır. Ramazzini, meslek hastalıkları üzerine yazmış olduğu
ilk eser olan "De Morbis Artificum Diatriba" adlı kitabında her sınıftan iş görenin sağlık
sorunları ile ilgilenmiş, iş sağlığını koruyucu bir takım yöntemlerden bahsederek, iş görenin
çalışma pozisyonunun, iş - işgören uyumunun iş verimi üzerindeki etkisini, ortaya çıkarmıştır
(Yıldırım & Bakır 2014, ss. 1-2).
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2.2.GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI
Meslek hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar 1986 yılında gerçekleşen Çernobil kazası ile yeni
bir boyut kazanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yayınlanan Çernobil kazası
özet raporunda, nükleer santralin güvenliğinden sorumlu kişilerin duygu, düşünce, tutum ve
davranışlarının bilimsel ve sistematik olarak kazanın oluşundaki etkileri üzerinde durulmuş ve
Türk Dil Kurumu’nca “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak
tanımlanan kültür kelimesi ile yine Türk Dil Kurumu’nca “Toplum yaşamında yasal düzenin
aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet” olarak
tanımlanan güvenlik kelimesi birleşerek “güvenlik kültürü” terimi literatürdeki ilk yerini
almıştır (Kim, Park & Park 2016, pp. 89-96). Böylece Dursun’un 2012 yılında yayınladığı “İş
Güvenliği Kültürü” çalışmasında da bahsettiği gibi hem Çernobil’de meydana gelen kazada,
hem de diğer önemli kazalarda, “güvenlik kültürü” özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu
durumlarda, insan faktörünün güvenliği sağlamadaki rolünü açıklayan anahtar bir kavram
olmuştur (Dursun 2012).
Güvenlik kültürü kavramı üzerine yazılmış birçok kaynak mevcut olmasına rağmen çoğunlukça
kabul görmüş ortak bir tanım ortaya çıkmamıştır, ancak en çok kabul görmüş tanımlardan biri
Sağlık ve Güvenlik Komisyonu (HSE) tarafından yapılmış olan “Bir organizasyonun sağlık ve
güvenlik yeterliliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, algıların, yetkinliklerin
ve bağlılığı belirleyen davranış örüntülerinin bir ürünü” açıklamasıdır (Dursun 2012). Buradan
hareketle, üretimde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda firmaların tutum ve davranışlarını
etkileyen faktörlere baktığımızda güvenlik kültürünün önemli bir yere sahip olduğunu
görüyoruz. Güvenlik kültürü kavramı, kuruluşlarda İSG ile ilgili belirli davranış ve sonuçları
destekleyen veya engelleyen sosyal süreçlerin olduğunu göstermek için sıklıkla kullanılır.
İşyerinde sosyalleşme yoluyla öğrenilen, insanlar arasında paylaşılan değerler ve normlar
(kültür) vardır. Bununla birlikte, kültür, davranışı etkileyen birçok faktörden biridir. Bir
işyerinde kültürün sağlık ve güvenliği, riskleri ve tehlikeleri ilgilendiren yönü bu nedenle
güvenlik kültürü olarak adlandırılır. Daha önceki araştırmalar, güvenlik kültürünü kazalar ve
güvenli / güvensiz davranışlarla ilişkilendirmiş ve güvenlik kültürünün şirketlerdeki OHSM
uygulamaları ile ilişkili olduğu varsaymıştır. Bu sebeple şirketler, çalışma sırasında insan
sağlığını ve güvenliğini korumak için işleyen bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi (OHSM)
sistemi sağlamalıdır, ancak genellikle bu çabada ne kadar başarılı oldukları konusunda
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farklılıklar vardır. 2017 yılında İsveç Gävle Üniversitesi Kas İskelet Araştırma Merkezi’nde
yapılan bir araştırmaya göre; şirket büyüklüğü, güvenlik kültürü ve farklı finansal performans
ölçütleri gibi faktörlerin, şirketlerdeki İSG uygulamalarının kalitesiyle ilişkili olabileceği ortaya
konmuştur (Nordlöf, Wiitavaara, Högberg & Westerling 2017, pp. 92-103).
Bu örnekte ve yapılan araştırmalarda da görüleceği üzere, çalışanların çalışma verimliliğinin ve
firmaya olan bağlılığının arttırılmasında güvenlik kültürü önemli bir yere sahiptir. Firmalar;
görevlerini yerine getirirken kendilerini sağlıklı ve güvende hisseden, duygusal bağlılık
geliştiren ve kuruluşlarına karşı bir sorumluluk duygusu taşıyan çalışanların daha istekli ve
verimli çalıştığının bilincinde olmalıdır. Çalışanlar sadece kuruluşa bağlı kalmazlar; aksine,
yönetimin önce iyi ve sağlam politika önlemleri alarak sağlık ve güvenlik ihtiyaçları hakkında
düşünmesini beklerler. Bu sebeple gerek güvenlik kültürünün oluşturulması gerekse
uygulanması konusunda işverene maddi ve manevi büyük sorumluluklar düşmektedir.
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3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞİMİ
Sanayi devrimi ile endüstriyelleşmenin sonuçları bölümünde de belirtildiği üzere, işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusu günümüzdeki bilimsel anlamını kazanana kadar çok uzun tarihsel
süreçlerden ve zorlu aşamalardan geçmiştir. Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik
gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan insanların sağlığı ve
güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu
sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi
gereken bir hal almıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin, üzerinde yoğunlaşılması gereken
multidisipliner bir kavram olduğunun anlaşılmasıyla birlikte; çalışan kişilerin emniyeti, sağlık
ve refahının teşviki veya istihdamı ile işçinin çalışmasına ilişkin olarak işçinin zihinsel,
duygusal ve fiziksel refahının sağlanması konuları üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu
bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan
birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur.
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3.1. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ KORUYUCU YASALAR
İşverenin sorumluluklarına yasalar açısından baktığımızda ise idari, hukuki ve cezai olmak
üzere 3 ana başlıkla karşılaşmaktayız. Ülkemizde, bu 3 ana başlığı kapsayan yasal düzenlemeler
sırasıyla; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu/Bağlı Yönetmelikler, 4857 Sayılı İş
Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6098 Sayılı Türk
Borçlar Kanunu’dur. Bu yasal yönetmeliklerden ilki olan 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve
yükümlülükleri düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler kapsamında, kamu ve özel sektör ayrımı
gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. Ayrıca işyerleri tehlike sınıflarına
göre kategorilere ayrılmıştır. Tehlike sınıfları; işyerlerinin yaptığı asıl iş dikkate alınarak
Bakanlıkça belirlenmiştir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerin görev yapması zorunludur. (6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
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3.2. ENDÜSTRİDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN MARUZ KALDIĞI ÇEVRESEL
FAKTÖRLER
Günümüzde, işçi sağlığı ve güvenliğini koruyucu yasaların yürürlüğe girmesi ve bilinç
düzeyinin arttırılması ile mesleki yaralanmaların ve endüstrileşmeyle ilişkili hastalıkların
görülme sıklığı azaltılmaya çalışılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile kişisel
koruyucu donanımlar tasarlanmakta, mühendislik kontrolleri ile daha güvenli makine ve
süreçler ortaya konmaktadır (Kim, Park & Park 2016, pp. 89-96). Ancak sıcaklık ve karanlık
gibi çevresel faktörler başta olmak üzere kişisel koruyucu donanımların kullanımında yaşanan
sorunlar bu ürünlerin kullanımında aksaklıklara sebep olmaktadır. Konuyla ilintili olarak
“Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” makalesinin, çalışma ortamının
uygunsuzluğu bölümünde bu sorunlar; sıcaklık, toz, gürültü şeklinde sıralanmıştır.
Alüminyumun bir kalıp içinde şekillendirilmiş bir delik boyunca akış için zorlanması ile
malzemeye şekil verilmesi işlemine alüminyum ekstrüzyon denir ve bu işlemin yapılması
sırasında alüminyum biletler 350 – 500 °C’ye kadar ısıtılırlar. Bu süreçte çalışanlar da yaklaşık
500 °C sıcaklığa maruz kalmaktadır (Akça, Koç ve Yılmaz 2011, ss. 27-34). Ayrıca alüminyum
ekstrüzyonun kesimi sırasında alüminyum tozu oluşmaktadır. Alüminyum tozu; alüminyumun
ufalanması, elenmesi, alüminyumlu alaşımların üretilmesi, dökümü, alüminyumlu metal eşya
üretimi gibi işlerde çalışan birçok kişinin maruz kaldığı bir kimyasaldır. Yapılan araştırmalar,
bu meslekte çalışan kişilerin akciğer ve mesane rahatsızlıkları yaşama oranı ile KOAH ya da
astım teşhisi konma oranının diğer kişilere oranla daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu
sektörde çalışan kişilerin yaşadığı sorunlardan biri de gürültüdür. Ekstrüzyon presi motorları
ortalama 85-90 dB(A) şiddetinde gürültü oluşturmaktadır. Birçok firmada çalışanlar preslerin
motorlarına yakın mesafede çalışmakta buna karşılık pres motorlarında gerekli gürültü
önlemleri alınmamaktadır. Yüksek gürültülü ortamlarda çalışanların birbirleriyle iletişim
kurmak için kendilerini zorladıkları ve dikkatlerinin dağıldığı bilinen bir gerçektir. Buna ilave
olarak, ekstrüzyon preslerinde oluşan titreşim kaynaklı ses çalışanlarda dikkat dağınıklığına yol
açmakla beraber psikolojik ve fizyolojik sorunlara da sebep olmaktadır.
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4. GÜRÜLTÜ
Ses, dalga şeklinde yayılan ve canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik
basınç değişimidir. Sesin havada yayılması, ses alanı olarak tanımlanır ve hava parçacıklarının
titreşimi sonucu ses oluşur. Bu titreşimlerin kaynakları, titreyen nesneler, makineler, hava akımı
ya da darbeler olabilir. Gürültü ise, istenmeyen ses olarak tanımlanır. Gürültünün insanlar
üzerindeki etkileri incelendiğinde başta kulak ve dolaşım sistemi olmak üzere; işitme kaybına
neden olmak, konsantrasyon ve düşünce süreçlerini engelleme, uykuyu bozukluğuna yol açma,
yorgunluk ve saldırganlığa neden olma, bağışıklık tepkisini azaltma ve kalp hastalığına yol
açma gibi birçok etkisi mevcuttur. Mustafa Yazıcı’nın Mühendis ve Makine Dergisi’nde yer
alan “İşyerlerinde Gürültü” makalesinde bahsetmiş olduğu üzere, tipik ses düzeyleri ve yaklaşık
değerleri ile ilgili bilgi Tablo 4.1’de verilmiştir. Buna bağlı olarak ilerleyen bölümlerde gürültü
faktörünün çalışanlar üzerine etkileri ve bu etkilerden kaçınmak için alınabilecek önlemlerden
bahsedilmiştir.
Tablo 4.1: Tipik ses düzeyleri ve yaklaşık değerleri
dB(A)
0

Duyulabilir en zayıf sesler

10

Yaprak hışırtısı, fısıltı

20

Çok sessiz bir mekan

30

Alçak sesle konuşma

40

Sessiz bir ofis

50

Normal konuşma

60

Yoğun ofis

70

Gürültülü radyo veya TV

80

Yoğun cadde

90

Yakından geçen ağır vasıta

100

Yol matkabı

110

Motorlu zincir testere

120

Perçinleme makinesi

140

Yakından havalanan jet

Kaynak: Mühendis ve Makine Dergisi, İşyerlerinde Gürültü
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4.1.GÜRÜLTÜNÜN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yücel Can’ın “An Ergonomically Sound Encapsulating System Application in an Automotive
Stamping Press Line for Reducing Employee Noise Exposure” adlı makalesinde bahsetmiş
olduğu üzere; sağlık araştırmaları ve diğer kaynaklardan elde edilen kanıtlar gösteriyor ki, ses
kaynaklı problemler; psikolojik rahatsızlıklara, belirlenemeyen duyma kayıplarına ve kaygıya
neden olmaktadır. Bu durumlar da, verimsiz üretime ve iş performans kayıplarına neden
olmaktadır (Can 2019, pp. 183-192). Yukarıda bahsi geçen konuların ışığında gürültünün
çalışan sağlığı ve çalışma performansı üzerine olan etkilerini incelediğimizde bu etkilerin sağlık
ve performans olarak iki ana başlıkta incelenebileceğini görüyoruz. Sağlık açısından
bakıldığında iş kazası, meslek hastalığı, stres gibi etmenler; performans açısından bakıldığında
ise, çalışanın hata yapma sıklığı ile konsantrasyonunun gürültü faktöründen etkilendiğini
söylemek mümkün.

4.1.1. Gürültünün Çalışan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: İş Kazası Geçiren Ve
Meslek Hastalığına Yakalanan Kişilerin Yıllara Ve Meslek Gruplarına
Göre Dağılımı
Her yıl SGK veri tabanı verilerine dayanarak TÜİK tarafından yayınlanan iş kazası ve meslek
hastalıkları istatistiklerine göre 2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait
istatistikler verilirken, ödemesi yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları esas alınmaktaydı.
Ancak 2013 yılından itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ve
iş kazası bildirim formunun elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası geçiren tüm
sigortalı sayılarına ait veriler Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak verilmeye
başlanılmıştır. ESAW metodolojisine göre iş kazası sonrası işe başlama, kazadan sonraki 5.
günde meydana gelmiş ise bu iş kazası istatistiklere yansıtılmaktadır. Böylelikle iş kazaları ve
meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilmiştir. İş kazalarının kazadan
sonraki, meslek hastalıklarının ise öğrenildikten sonraki üç işgünü içinde işveren tarafından,
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir (6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu). Bu şartlar göz önüne alındığında, her ne kadar 2013 yılı itibariyle ortaya
çıkan verilerin daha sağlıklı bilgi verdiğini söylemek mümkün olsa da 1995 – 2010 yılları
arasında toplanan veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 4.2: 1995 – 2010 Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları
Meslek

Yıllar

İşçi Sayısı

Meslek

İş Kazası

Hastalığı

Toplam

İş Kazası

Hastalığı

Sebebiyle

Sebebiyle

Ölüm

Sayısı

Sayısı

Ölüm Sayısı

Ölüm Sayısı

Sayısı

1995

4.410.744

87.960

975

798

121

919

1996

4.624.330

86.807

1115

1.296

196

1.492

1997

5.066.745

98.318

1055

1.282

191

1.473

1998

5.558.582

91.895

1400

1.094

158

1.252

1999

5.832.215

77.955

1025

1.165

168

1.333

2000

5.254.125

74.847

803

1.167

6

1.173

2001

4.886.881

72.367

883

1.002

6

1.008

2002

5.223.283

72.344

601

872

6

878

2003

5.615.238

76.668

440

810

1

811

2004

6.181.251

83.830

384

841

2

843

2005

6.918.605

73.923

519

1.072

24

1.096

2006

7.818.642

79.027

574

1.592

9

1.601

2007

8.505.390

80.602

1028

1.043

1

1.044

2008

8.802.989

72.963

539

865

1

866

2009

9.030.202

64.316

429

1.171

0

1.171

2010

10.030.810 62.903

533

1.444

10

1.454

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tablo 4.2’deki verileri incelediğimizde, 1995 ve 2010 yılları arasında çalışan işçi sayısının hızlı
bir ivmelenmeyle arttığını söyleyebiliriz. Bu süreçte, iş kazası geçiren ve meslek hastalığına
yakalanan işçi sayısı düzensiz bir şekilde artış ve azalış gösterse de özellikle 2008 yılından
itibaren hem kayıtlı iş kazası yaşanma sayısı hem de kayıtlı meslek hastalığına yakalanma
sayısında azalma olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca meslek hastalığı sebebiyle yaşanan
ölüm sayısı 1900’lü yıllarda 196’ya kadar ulaşmış olup bu sayı 2009 yılında 0’a kadar
düşmüştür. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan iş kazası ve meslek hastalığı sayılarını
incelediğimizde ise aşağıdaki tablolar ile karşılaşmaktayız.

23

Şekil 4.1: 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan iş kazası
geçiren kişi sayısının yıllara göre dağılımı
286.068

300.000
241.547

250.000
200.000

221.366
191.389

150.000
100.000
50.000
0
2013

2014

2015

2016

İş kazası sayısı
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 4.1’de yer alan 1995 - 2010 yılları arasında iş kazası geçiren kişi sayısı maksimum
98.318’e ulaşmıştır. Şekil 4.1’de yer alan 2013 yılı ve sonrasında yasal düzenlemeler ve
birtakım iyileştirmeler yapılmış olmasına rağmen minimum iş kazası sayısı 191.389 olarak
kayıt altına alınmıştır. Buradan hareketle, 2010 yılı ve öncesinde kayıtlara geçmiş sayılarda
büyük oranda eksiklikler olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sonuç olarak, hem verileri
kıyasladığımızda görülen büyük uçurum hem de yukarıda bahsetmiş olduğum iş kazası bildirim
formunun elektronik ortamda alınmaya başlanması sebepleri ile 2010 yılı ve öncesindeki
verilen eksik olduğu ve bugüne kıyasla doğru bilgi vermediği söylenebilir.
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Şekil 4.2: 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan meslek
hastalığına tutulan sigortalı sayılarının ekonomik faaliyet sınıflamasına göre dağılımı
597

600
510

494

500
371

400
300
200
100
41

84

62

84

0
2013

2014

Meslek grubuna göre en yüksek sayı

2015

2016

Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Şekil 4.2’de 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında meslek hastalığına tutulan kişilerin sayısı ile
bu kişilerin yapmış oldukları meslekler arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Meslek grupları (ISCO
08) açısından bakıldığında, 2013 yılında meslek hastalığına yakalanan 371 kişiden 41’i ile 2015
yılında meslek hastalığına yakalanan 510 kişiden 84’ünün “kömür ve linyit çıkarılması” işi ile
uğraştığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2014 yılında meslek hastalığına yakalanan 494
kişiden 62’si ile 2016 yılında meslek hastalığına yakalanan 597 kişiden 84’ünün “diğer metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı” ile uğraştığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2016 yılında meslek
hastalığına yakalanan 597 kişiden 273'ü “nitelik getirmeyen meslekler” olarak adlandırılan;
temizlikçiler ve yardımcılar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar, madencilik, inşaat, imalat ve ulaştırma sektörlerinde nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar, yiyecek hazırlama yardımcıları, cadde/sokak ve ilgili satış ve hizmet
çalışanları, çöpçüler ve diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlara aittir. Ardından 60 kişi
ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar olarak nitelendirilen; sabit tesis ve makine
operatörleri, montajcılar, sürücüler ve hareketli tesis operatörleri gelmektedir. Bununla beraber
meslek hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden kişi sayısı 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında
0’dır.
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Şekil 4.3: 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan iş kazası
geçirenlerin yaranın türüne göre dağılımı

286.068

300.000
241.547

250.000

221.366
191.389

200.000
150.000

131.930
112.397

101.158
100.000

85.469

50.000
0
2013

2014

2015

2016

Yaralanma türüne göre en yüksek sayı
İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Şekil 4.3’te görüldüğü üzere, 2016 yılında 286.068 adet iş kazası gerçekleşmiş ve bu kazaların
1.405 adedi ölüm ile sonuçlanmıştır. Yaşanan iş kazalarını yaralanma türlerine göre
incelediğimizde en yüksek sayının 131.930 adet ile “yaralar ve yüzeysel yaralanmalar” olarak
kayıt altına alındığı ve bu yaraların 109.495’inin kollarda meydana geldiği bilinmektedir. Diğer
yıllarda da yaralanma türüne göre en yüksek sayı yine “yaralar ve yüzeysel yaralanmalar”
olarak görülmüştür. 2016 verilerini çalışılan ortam açısından incelediğimizde en fazla iş
kazasının 192.570 adet ile “atölye, işyeri, büro” olarak örneklenen sigortalının sürekli olarak
çalıştığı sabit işyerinde görüldüğü belirlenmiştir. Sabit işyeri içerisinde ise en yüksek sayı
131.624 adet ile “endüstriyel üretim yapan firmalar” a aittir ve kaza anında sigortalının yaptığı
işe bakıldığında “üretim, imalat, işleme, depolama” yapan 122.801 kişinin yaralandığı
görülmektedir.
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Tablo 4.3: 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan meslek
hastalığına tutulanların tanılarına göre dağılımı
Meslek hastalığına tutulan
sigortalı sayısı
Tanı alt grubu

2013 2014 2015 2016

Bazı Enfeksiyöz Ve Paraziter Hastalıklar
Malign Ve Neoplazmalar
Kan Ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Göz Ve Adnekslerinin Hastalıkları
Kulak Ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Deri Ve Derialtı Dokunun Hastalıkları
Kas İskelet Sistemi Ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Genitoüriner Sistem Hastalıkları
Listede Olmayan Bir Başka Hastalık

2

0

2

1

0

1

0

2

0

2

3

5

0

7

18

22

0

1

1

2

7

24

14

6

76

115

203

216

4

6

10

5

7

23

23

21

0

0

1

1

60

85

99

141

215

230

136

175

371

494

510

597

Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi
konulan sigortalı sayısı
Toplam
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İş kazalarındaki yaralanmalara ek olarak meslek hastalığına yakalanan kişilerin hastalık
tanılarına baktığımızda, Tablo 4.3’te gösterildiği üzere 2013 – 2016 yılları arasında en yüksek
tanı grubunun solunum sistemi hastalıklarında olduğu görülmektedir. Şekil 4.2: 5510 sayılı
kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan meslek hastalığına tutulan sigortalı
sayılarının ekonomik faaliyet sınıflamasına göre dağılımı grafiğine baktığımızda en yüksek
sayının kömür ve linyit çıkarılması işinde olduğunu görmüştük. Buradan ve konuyla ilgili
yapılan araştırmalardan hareketle bu işte çalışan kişilerin solunum sistemleri ile ilgili
hastalıklara yakalanma oranının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir yandan, işitme
ile ilgili meslek hastalığına tutulan kişilerin sayısına baktığımızda, son 4 yılda kayıtlara geçmiş
maksimum sayının 2014 yılında 24 olduğunu ve bu sayının 2015, 2016 yıllarında düştüğünü
gözlemliyoruz.
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4.1.2. Gürültünün Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Gürültü Maruziyeti ve
Hata Oranı İlişkisi
Gürültü, olumsuz işitsel sağlık etkilerinin yanı sıra, çalışan kişinin dikkatini dağıtarak görev
performansını etkileyen, istenmeyen veya anlamsız ses olarak tanımlanmaktadır. İnsan
performansı, çalışma ortamının gürültü seviyesi de dahil olmak üzere işle ilgili birçok faktörden
ve işyeri koşullarından etkilenir. 2013 yılında yayınlanan “The Effect of Noise on Human
Performance: A Clinical Trial” makalesinde gürültünün insan performansı üzerine olan etkisini
test etmek üzere bir takım deneyler yapılmıştır. Yapılan deneyde, cinsiyeti erkek olan 40
sağlıklı üniversite öğrencisi kullanılmış ve deney tasarımı 3 çeşit ses basıncı seviyesi, 3 çeşit
gürültü programı ve 2 çeşit gürültü tipi olmak üzere birbirinden bağımsız 3 faktörden
oluşturulmuştur. Buna göre; ses basınç seviyesi olarak 75, 85 ve 95 dB(A), gürültü programı
olarak sürekli, değişken ve aralıklı gürültü, gürültü tipi olarak da harmonik endeksi pozitif ve
negatif olan bağımlı değişkenler kullanılmıştır. Yapılan deneyde, farklı frekanslarda ve farklı
ses seviyelerinde insan kulağının frekansa karşı tepkisini değerlendirmek için Uluslararası
standartlarda yer alan A ve C frekans bantları temel alınmıştır. Literatürde A frekans bandı,
yaklaşık 40 fonluk bir ses eğrisi oluştururken C frekans bandı ise yaklaşık 100 fonluk bir ses
eğrisi oluşturmaktadır. Fonun bir ses yüksekliği birimi olarak kullanılması, desibel cinsinden
sadece seviyenin alıntılanması üzerinde bir gelişmedir, ancak yine de doğrudan ses yüksekliği
ile orantılı olan bir ölçüm değildir. İnsanın işitme hassasiyeti frekansa bağlı olarak
değiştiğinden, ortalama insan kulağı için bu değişimi gösteren eşit ses eğrisi çizilmesi
gerekmektedir. Standart bir frekans olarak 1000 Hz seçilirse, her bir eşit ses eğrisi 1000 Hz'deki
desibel seviyesine referanslanabilir ve fonlarda ses yüksekliği ölçümü için temel budur. Verilen
bir sesin 1000 Hz'de 60 dB'lik bir ses kadar yüksek olduğu algılanıyorsa, 60 fononun yüksek
olduğu söylenir. dB (C) - dB (A) işlemi harmonik gürültü endeksi olarak tanımlanmıştır. Bu
işlemin pozitif olması durumunda gürültüye “bas”, negatif olması durumunda ise gürültüye
“tiz” denmektedir. Diğer bir yandan mesleki beceri performansını araştırmak için kararlılık
testi, Minnesota el becerisi testi, el aleti el becerisi testi ve iki kol koordinasyon testi olmak
üzere 4 farklı test metodu kullanılmıştır. Ayrıca testi tamamlama süresi, tepki verme hızı olarak
ölçülmüş; hata yanıtını belirlemek için, bir görevi yerine getirirken katılımcılar tarafından bir
hata yapılırken geçen süre ölçülmüştür (Nassiri, Zakerian & Dehaghi 2013, pp.87-89).
4 testten elde edilen hız tepkisi ile bağımsız değişkenler olan; gürültü çizelgesi, harmonik
indeks ve ses basıncı seviyelerinin kombine edilmesiyle en yüksek olarak ölçülen durumlar
sırasıyla;
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1.

Aralıklı, tiz, 95 dB,

2.

Sürekli, tiz, 95 dB,

3.

Sürekli, tiz, 85,

4.

Aralıklı, tiz, 95 dB’dir.

Sonuç olarak, tiz seslerin insanın çalışma performansını olumsuz yönde etkileyen önemli bir
bileşen olduğu ve özellikle belirli aralıklarla maruz kalınan yüksek basınç seviyelerindeki
seslerin çalışma performansını etkileyen olumsuz çevresel koşullardan biri olduğu tespit
edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen çalışmaya ilave olarak, aşağıda Şekil 4.4’te ses, titreşim ve basıncın iş
kazası geçirme üzerindeki etkileri yer almaktadır. Bu faktörlerin iş kazası gerçekleşmesi
üzerindeki etkisi her ne kadar az gibi görünse de son dört yılın verilerine göre 625 kişi ses,
titreşim ve basıncın etkisi ile çeşitli kazalar geçirmiştir. Ayrıca, sayısı net olarak tespit
edilemeyen yüzlerce kişinin yine ses, titreşim ve basınç etkisi ile meslek hastalığına yakalandığı
bilinen bir gerçektir.

Şekil 4.4: 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan ses, titreşim
ve basınç etkisi ile iş kazası geçirenlerin dağılımı
286.068

300.000
241.547

250.000
221.366
191.389

200.000

150.000

100.000

50.000
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182

144

201

0
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Ses, titreşim ve basınç

2014
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İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Gürültü etkisi ile oluşan işitme kayıpları daima her iki kulakta birden meydana gelir ve tıbbın
bu günkü olanakları ile tedavisizdir. Buna göre gürültülü ortamlarda çalışanların gürültünün
olumsuz etkisinden korunması için işyerlerinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümlerinin
yapılması gerekir. Çalışanların gürültüye bağlı meslek hastalıklarından, işitme kayıplarına karşı
korunması ve çalışanın üzerinde önlem alınması için “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden
Korunmasına Dair Yönetmelik” gereğince çalışan üzerinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri
yapılmaktadır. Gürültü maruziyeti eylem değerleri ve gürültü maruziyeti sınır değerleri bu
yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilmiştir.
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve gürültü
maruziyeti sınır değerleri aşağıda verilmiştir.
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa
[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB(C) olarak hesaplanan değer)].
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa
[137 dB(C) re. 20 µPa].
c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa
[140 dB(C) re. 20 µPa].
(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın
kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.
(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin
olarak tespit edildiği işlerde,maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin
uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi
kullanılabilir. Bu işlerde;
a) “Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır
değerini aşamaz.
b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır” denilmektedir.
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Tablo 4.4: Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre
verilen sınır değerler
Parametre (LEX, 8 Saat)

Sınır Değerler (dB (A))

Peak (dB (C))

En düşük maruziyet eylem değerleri

80

135

En yüksek maruziyet eylem değerleri

85

137

Maruziyet sınır değerleri

87

140

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik

Konuyla bağlantılı olarak 2 farklı firmadan alınan gürültü maruziyeti ölçüm değerleri aşağıdaki
tablolarda gösterilmiştir. Ölçüm sonuçları Tablo 4.4’te yer alan veriler referans alınarak
yorumlanmıştır.
Tablo 4.5: Pres hattında çalışan operatörlere ait gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları
Ölçüm No.

Le X 8h (dBA)

Peak C (dBC)

1

88,9

125,2

2

93,7

133,2

3

96,2

133,5

4

96,5

143,5

5

93,5

130,3

6

87,9

129,0

7

87,9

130,6

8

93,2

136,1

9

89,3

133,2

10

91,9

134,0

Kaynak: Bursa’da yer alan X otomotiv yan sanayi firması
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Tablo 4.6: Rötuş alanı, kalıp yıkama ve fikstür atölyesi bölümlerinde çalışan operatörlere
ait gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları
Ölçüm No.

Le X 8h (dBA)

Peak C (dBC)

11

97,4

138,6

12

92,0

135,4

13

89,7

127,8

14

94,3

134,5

15

91,3

133,2

16

85,5

133,6

17

90,4

135,1

18

91,0

141,1

19

95,3

135,5

20

90,1

140,1

Kaynak: Bursa’da yer alan X otomotiv yan sanayi firması

Tablo 4.7: Montaj hattında çalışan operatörlere ait gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları
Ölçüm No.

Le X 8h (dBA)

Peak C (dBC)

11

90,8

141,3

12

89,4

133,5

13

89,6

131,5

14

89,9

139,9

15

86,5

128,6

16

86,8

126,1

17

83,5

129,5

18

82,7

127,3

19

85,8

128,6

20

84,8

137,1

Kaynak: Bursa’da yer alan X otomotiv yan sanayi firması

Tablo 4.5, 4.6 ve 4.7’yi incelediğimizde her 3 tabloda da maruziyet sınır değerlerinin gerek A
gerekse C bandında aşıldığını söyleyebiliriz. C bandı çoğunlukla darbe sesi olarak
tanımlanırken, A bandı ise sürekli maruz kalınan ses olarak bilinir. Bu bilgiden hareketle, üç
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tabloyu kendi içinde kıyasladığımızda, en fazla gürültü maruziyeti yaşayan kişilerin pres
hattında çalışan operatörler olduğunu ve bu seviyenin maksimum 143,5 dB(C) seviyesine
ulaştığını söyleyebiliriz. C bandındaki gürültü maruziyeti sınır değerinin 140 dB olduğunu göz
önüne aldığımızda bu değerin aşıldığını görüyoruz. Diğer bir yandan yine üç tablonun kendi
içindeki kıyasında montaj hattında çalışan operatörlerin maruziyet seviyesinin en az olduğunu
ancak yine de maruziyet seviyesi 141,3 dB(C) seviyesine ulaşan bir operatör olduğunu
söyleyebiliriz. Bir diğer firmadan alınan gürültü maruziyeti ölçüm değerleri aşağıdaki
tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 4.8: Çeşitli alanlarda çalışan operatörlere ait gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları
Ölçüm No.

Ölçüm Yeri

Le X 8h (dBA)

Peak C (dBC)

1

Robot Operatörü

87,9

129,5

2

Montaj Hattı Robot Operatörü

87,4

122,8

3

Robot Hattı Punta Kaynak

90,6

148,4

4

Üretim Hattı Punta Kaynak

81,1

128,4

5

Üretim Hattı Punta Kaynak

84,0

141,9

6

Koparma Test Odası Proses Kalite Operatörü

108,6

145,0

Kaynak: Bursa’da yer alan Y otomotiv yan sanayi firması

Tablo 4.9: Çeşitli alanlarda çalışan operatörlere ait gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları
Ölçüm No.

Ölçüm Yeri

Le X 8h (dBA)

Peak C (dBC)

1

Robot Kaynak

81,92

138,2

2

Sabit Punta

79,32

115,6

3

Gaz Altı Kaynak Robotu

76,02

120,2

4

Gaz Altı Kaynak Robotu

76,92

122,7

5

Yaskowa Robot

70,32

121,1

6

Sabit Punta Kaynak

73,02

126,9

7

Davlumbaz Delik Delme

79,22

137,6

Kaynak: Bursa’da yer alan Y otomotiv yan sanayi firması
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Tablo 4.8, Y firmasının 2016 yılında yaptırmış olduğu gürültü maruziyeti ölçümlerini
gösterirken; Tablo 4.9, 2018 yılının sonuçlarını göstermektedir. İki tabloyu kıyasladığımızda
her ne kadar aynı kişilere ait maruziyet ölçümünün yıllar içindeki değişimini göremesek de
2018 yılında yapılan ölçümlerde 2016 yılına oranla bir düşüş olduğu görülmektedir. Diğer bir
yandan 2016 yılında yapılan ölçümlerde koparma test odası proses kalite operatörü olarak
çalışan kişi dışında gürültü maruziyeti sınır değerini aşan bir durum tespit edilmemiştir.
Sonuç olarak, pres hatlarında ortalama ses seviyesinin 70 – 115 dB(A), robotlardaki ortalama
ses seviyesinin 55 – 100 dB(A), ve kaynak alanlarındaki ortalama ses seviyesinin 60 – 90 dB(A)
aralıklarında olduğu bilgisine ve yukarıdaki tablolarda yer alan çalışan gürültü maruziyet ölçüm
sonuçlarına göre, X firmasının sahip olduğu pres hattı, kalıp yıkama ve fikstür atölyesi gibi
çalışma alanlarının Y firmasının sahip olduğu robot ve kaynak alanlarına göre daha gürültülü
olduğu ve buradan hareketle X firmasında çalışan kişiler için alınması gereken önlemlerin daha
fazla olması gerektiğini söylemek mümkündür.
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4.2.GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMER
Bu noktada daha uygulanabilir çözümler üretilebilmesi için devlet, işveren ve sivil toplum
örgütlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle firma içinde uygulanacak
organizasyonel eylem ve tedbirler ile daha düşük ses seviyelerinin yakalanması mümkündür.
Özmen’in 2014 yılında yayınladığı tezinde de görüleceği üzere bir yerden başka bir yere
nakledilecek materyalleri iterek taşımak yerine basit bir makine ya da mekanik bir araç
kullanımı ile daha düşük ses seviyelerinde taşımak mümkündür (Özmen 2014). Bu örnekte de
görüleceği üzere şirket içinde yapılabilecek basit çözümlerle gürültü seviyesinin artması
önlenebilir. Ancak tabiki bu uzun vadede kullanılabilecek, kalıcı bir çözüm değildir. Uzun
vadeli kullanılabilecek çözümleri 2 ana başlıkta toplayacak olursak;
a) Düşük gürültü seviyesine sahip makine/cihaz üretimi,
b) Yüksek gürültü seviyesine sahip cihazların ses yalıtımı sistemleri ile sessizleştirilmesi.
Buradan hareketle düşük gürültü seviyesine sahip makine/cihaz üretimi için arge çalışmalarının
faaliyetlerinin öneminden bahsetmek yerinde olacaktır.
4.2.1. Arge Faaliyetleri İle Düşük Gürültü Seviyesine Sahip Ürün / Cihaz Üretimi
Günümüzde arge faaliyetlerine verilen önemin artmasıyla beraber, gerek saç kurutma makinesi,
elektrik süpürgesi gibi elektrikli ev aletlerinin gerekse endüstride kullanılan fan, kompresör ve
jeneratör gibi makinaların düşük ses seviyelerine sahip şekilde üretilmesi sağlanmaktadır.
Konuya ilişkin olarak, PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi tarafından saç
kurutma makinesi üzerinde gerçekleştirilen arge çalışması aşağıdaki gibidir.
Bu çalışmada düşük ses seviyesine sahip bir saç kurutma makinesi tasarlanması amaçlanmış ve
bunun için; saç kurutma makinesi başlığı, ısıtma ayarı, hız ayarı ve engel olarak tanımladığımız
insan kafasının ses seviyesine olan etkileri ölçülmüştür. Çalışmada ölçüm ekipmanı olarak
akustik kamera kullanılmıştır. Akustik kamera, ses kaynaklarını bulmak ve onları karakterize
etmek için kullanılan bir görüntüleme cihazıdır. Şekil 4.5’te görüleceği üzere, cihazının
merkezinde bulunan yüksek çözünürlüklü kamera, görüntüleri kayıt altına alırken, dairesel
yüzeye homojen olarak yayılmış 128 adet mikrofon gürültüleri toplayarak görüntü üzerinde
termal kamera çalışma prensibine benzer şekilde anlık gürültü haritasını çıkarır.
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Şekil 4.5: Akustik Kamera

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Aşağıda Şekil 4.6’da gösterilmiş olduğu üzere, yapılan tüm çalışmalarda akustik kamera ve saç
kurutma makinası arasında 87 cm, saç kurutma makinası ve duvar arasında ise 31,5 cm mesafe
bulunmaktadır. Ayrıca yine yapılan tüm çalışmalarda saçını kurutan bir insanın kafasını
temsilen masa tenisi raketi engel olarak kullanılmış ve saç kurutma makinasının arka kapağı
takılı konumda kullanılmıştır.

Şekil 4.6: Akustik kamera, saç kurutma makinesi ve duvar arasındaki mesafeler

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi
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Şekil 4.7: Yalıtımlı ve yalıtımsız durumlarda akustik kamera örnek görüntüleri

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Şekil 4.8: Çalışmada kullanılan başlıklar ve sesin birikme bölgeleri

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi
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Tablo 4.10: Yalıtımsız durumda ses seviyeleri
No Başlık Isıtma Ayarı

6
8
26
36
40
43

1
1
3
3
4
4

1
1
0
2
0
1

Hız Ayarı

1
2
1
2
2
2

Engel Ses Seviyesi
Arka
Orta
(dB(A)) (dB(A))
Var
70,1
69,4
Var
75,2
74,4
Var
72,0
71,8
Var
76,5
76,2
Var
77,5
75,0
Yok
77,3
77,0

Ön
(dB(A))
67,7
72,3
71,6
76,4
75,1
76,5

Uç
(dB(A))
74,9
77,9
76,9
69,8

Engel
(dB(A))
64,4
67,9
74,4
77,4
73,3
-

Ön
(dB(A))
68,3
67,6
71,5
74,3
75,9
74,6

Uç
(dB(A))
75,3
74,3
75,8
73,2

Engel
(dB(A))
67,3
64,7
75,0
73,4
75,1
-

Uç
(dB(A))
-0,40
3,60
1,10
-3,40

Engel
(dB(A))
-2,90
3,20
-0,60
4,00
-1,80
-

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Tablo 4.11: Yalıtımlı durumda ses seviyeleri
No Başlık Isıtma Ayarı

6
8
26
36
40
43

1
1
3
3
4
4

1
1
0
2
0
1

Hız Ayarı

1
2
1
2
2
2

Engel Ses Seviyesi
Arka
Orta
(dB(A)) (dB(A))
Var
70,5
69,9
Var
69,8
69,2
Var
73,3
73,0
Var
75,9
75,2
Var
77,9
77,5
Yok
77,1
76,8

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Tablo 4.12: Yalıtımlı ve yalıtımsız durum arasındaki ses düşüm değerleri
No Başlık Isıtma Ayarı

6
8
26
36
40
43

1
1
3
3
4
4

1
1
0
2
0
1

Hız Ayarı

1
2
1
2
2
2

Engel Ses Düşüşü
Arka
Orta
(dB(A)) (dB(A))
Var
-0,40
-0,50
Var
5,40
5,20
Var
-1,30
-1,20
Var
0,60
1,00
Var
-0,40
-2,50
Yok
0,20
0,20

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi
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Ön
(dB(A))
-0,60
4,70
0,10
2,10
-0,80
1,90

Yukarıda Şekil 4.7’de yalıtımlı ve yalıtımsız durumlarda örnek akustik kamera görüntüleri ve
Şekil 4.8’de çalışmada kullanılan başlıklar ve sesin birikme bölgeleri gösterilmiştir. Şekil
4.8’de görüldüğü üzere, yapılan çalışmada 4 adet başlık kullanılmıştır. Başlıksız yapılan testler,
terim birliği oluşturmak amacıyla “1 numaralı başlık” olarak ifade edilmiştir. 2 ve 3 numaralı
başlıklar ürünün yanında satılan başlıklardır. 4 numaralı başlık ise tuvalet kâğıdı rulosu
kullanılarak oluşturulan başlıktır. 1 numaralı başlık durumu, saç kurutma makinasının başlık
etmenine bağlı olmaksızın iç aksamının ses dağılımını göstermektedir. Yalıtımlı ve yalıtımsız
durumlardaki ses seviyeleri ile bu iki durum arasındaki farkı gösteren tablolar Tablo 10, Tablo
11 ve Tablo 12’de yer almakla beraber, çalışmaya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Yapılan testlerde, yalıtımın etkisini gözlemlemek için çalışmalar yalıtımın olduğu ve olmadığı
durum olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Yalıtım olmadığı durumda;
1. 1 numaralı başlık durumunda ses, makinanın arka bölümünde yoğunlaşmıştır. Arka bölüm
ses basınç düzeyi ile ön bölümde okunan ses basınç düzeyi arasında 2 dB(A) fark
bulunmaktadır.
2. Hız ayarı 1.kademeden 2.kademeye çıktığında, motorun devir sayısının artmasından dolayı
ses seviyesi ortalama 5 dB(A) artmaktadır.
3. İnsan kafasını temsil etmek için masa tenisi raketi kullanılmıştır. Raketin olduğu durumda
ses basınç düzeyi yaklaşık olarak 0,6 dB(A) artmıştır. Ancak hız kademesi 2 ye çıkartıldığında
havanın hızı artmaktadır. Hava rakete çarparak raketin yönünü değiştirmektedir, bu da sesin
yönünü değiştirmekte ve ses basınç düzeyini azaltmaktadır.
4. 2 numaralı başlık takılı olduğu durumda ses yine arka bölümde yoğunlaşmıştır. Ancak arka
bölüm ile ön bölüm arasındaki fark 5 dB(A) artmıştır. Arka bölümdeki ses seviyesi 1 numaralı
başlık durumundaki ses düzeyi ile hemen hemen aynı seviyededir. Yani 2 numaralı başlık takılı
olduğu durumda motor zorlanmamaktadır. Bu durumun sebebi ise 2 numaralı başlığın düzgün
geometriye sahip olması ve havanın akışını kesmemesidir.
5. Ön bölgedeki ses basınç düzeyi 1 numaralı başlık olduğu durumdan yaklaşık olarak 4 dB(A)
düşüktür. Bunun sebebi ise akan havanın, başlığın malzemesi tarafından bir miktar
yutulmasıdır.
6. 3 numaralı başlığın takılı olduğu durumda ses ön bölgede yoğunlaşmaktadır. Başlığın
kompleksliği, başlığın geometrisindeki düzensizlikler (bazı kırık bölgeler) ve saç kurutma
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makinasının içerisinde yüksek hız ile akan hava, kompleks geometrilere çarparak ses basınç
düzeyini ön bölgede arttırmaktadır. Aynı şekilde tüm bu düzensizliklerin birleşmesi motoru
zorlamakta ve arka bölümdeki ses basınç düzeyini 1,5 dB(A) arttırmaktadır.
7. 4 numaralı başlığın takılı olduğu durumda ise ses bölgeleri ve dağılımı 1 numaralı başlık ile
hemen hemen aynı olmaktadır.
Yalıtım olduğu durumda;
Saç kurutma makinasının ses düzeyini azaltmak amacıyla başlıkların dış bölgesi ses yutumu
yüksek olan bir malzeme ile kaplanmıştır. Makinanın iç bölgesinde de ses yalıtımı yapılmış
olsaydı, yalıtım malzemesinin ses yutumuna ek olarak ses iletim kaybı da önem kazanacaktı. 1
numaralı başlık durumunda, saç kurutma makinasının uç bölgesi yalıtım malzemesi ile
kaplanmıştır.
1. 1 numaralı başlık durumunda, ses düşümü ön bölgede ortalama 1,5 dB(A)’dır. Özellikle ısı
ayarı 2 ye çıktığında ses düşümü daha yüksek seviyelere çıkmaktadır.
2. 2 numaralı başlığın takılı olduğu durumda ön bölgede ortalama 0,5 dB(A), uç bölgede 0,6
dB(A) ses düşümü sağlanmıştır. Yine ısı ayarı 2. kademeye çıkartıldığında ses düşümünün 1
dB(A) mertebesine çıktığı gözlemlenmiştir.
3. 3 numaralı başlığın takılı olduğu durumda ise ses düşümleri beklenilen düzeyde değildir.
Başlığın geometrisi yalıtımın düzgün yapılamamasına sebep olmuş, bu da ses düşüşlerini
asimetrik dağıtmıştır.
4. 4 numaralı başlığın takılı olduğu durumda en yüksek ses düşümü sağlanmıştır. Çünkü
geometri düzgündür ve bu da yapılan yalıtım kalitesini arttırmıştır. Ön ve uç bölgelerde
ortalama 2,1 dB(A) ses düşümü sağlanmıştır. Isı kademesi 2.seviyeye çıktığında ses düşümü
3,0 dB(A) mertebelerine ulaşmıştır.
Yapılan yalıtım çalışmalarında saç kurutma makinasında maksimum 5,40 dB(A)’lık ses
düşümü sağlanmıştır. Daha yüksek bir ses düşümü sağlanması için saç kurutma makinasının
motor aksamında (devir sayısının arttırmak gibi) ve iç yapısında (iç bölgesinde akustik
malzemeler kullanmak) değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ayrıca ölçüm çalışmaları ofis
ortamında yapıldığı için arka plan gürültüsü sabit değildir. Bu da yapılan ölçümlerin
doğruluğunu artı ya da eksi yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmada görüleceği üzere, bu ve
benzeri arge çalışmaları ile düşük ses seviyelerine sahip ürün / cihaz üretimi mümkün olmakla
birlikte bu sayede uzun vadeli gürültü önleme faaliyetleri ortaya konmaktadır.
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4.2.2. Yüksek Gürültü Seviyesine Sahip Cihazlar İçin Ses Yalıtımı Sistemlerinin
Üretimi
Ülkemizde yönetmelikçe belirlenmiş kanuna göre endüstriyel tesislerde gürültü maruziyet
seviyesi 80 ila 85 dB(A) aralığında olmalıdır. Ses seviyesinin 85 dB(A) ve üstü olduğu
durumlarda ise devlet firmalara cezai yaptırım uygulamaktadır. Ayrıca Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Konseyi, bu şirketlere fabrika içi ses seviyesini düşürmeyi zorunlu kılmaktadır.
Endüstriyel fabrikalarda hava doğuşumlu sesin düşümü için uygulanan üç farklı method
bulunmaktadır:
a) Ses için korumalıklar giyerek pasif koruma yapmak,
b) Sesi kaynağında bloklamak,
c) Sesin izleyeceği yolu ses bariyeri ile bloklamak.
4.2.2.1. Gürültünün Etkilerinden Korunmak İçin Kulak Koruyucu
Kullanımı
Kişisel koruyucu donanım kullanımı, her ne kadar yasalar açısından zorunlu ve sağlık açısından
da gerekli olsa da mevcut koşullar göz önüne alındığında,

kullanımın sürekliliği

sağlanamamaktadır. Bu problemin çözümü için yapılabilecek çalışmalardan biri çalışanların
sektörel olarak çalışma şartlarını göz önünde bulunduran ergonomik ve daha işlevsel kişisel
koruyucu donanımlar tasarlamakken, bir diğeri ise yine sektörel çalışma koşulları göz önüne
alınarak problemi kaynağında çözmeye yönelik ürün ve sistemler geliştirmektir.
Özmen’in 2014 yılında yayınladığı “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına
Dair Yönetmelik Hükümlerinin Örneklerle Ve Saha Uygulamalarıyla Açıklanması” tezinde de
bahsettiği üzere ülkemizde ve dünyada çalışma alanlarında en sık maruz kalınan fiziksel
etmenlerden biri gürültüdür. Gürültünün kulak ve dolaşım sistemi üzerindeki fiziksel etkilerinin
yanı sıra ruh sağlığı ve konsantrasyon gibi psikolojik etkileri de mevcuttur (Özmen 2014).
2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca resmi gazetede yayınlanan son
yönetmeliğe göre endüstriyel tesislerde gürültü maruziyet seviyesi 80 ila 85 dB(A) aralığında
olmalıdır. Gürültü maruziyet değerinin 85 dB(A) üzerinde olması halinde kişisel kulak
koruyucuların kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu duruma uyulmaması halinde ise cezai
yaptırım uygulanmaktadır. Kişisel kulak koruyucular, kulak tıkacı ve kulaklık olmak üzere iki
çeşittir. Bu iki üründen hangisinin kullanılması gerektiği ise çalışma ortamındaki gürültünün
frekans düzeyine göre belirlenir. Kulaklıklar, kulak kepçesini de kapatması özelliği ile düşük
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frekanslı ve özellikle darbe sesi bulunan çalışma ortamlarında tercih sebebidir. Ancak 4857
sayılı İş Kanunu'nun 63. Maddesinde belirtildiği üzere, haftalık çalışma süresinin 45 saat
olduğu ve aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağı göz
önüne alındığında, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saattir ve
çalışma koşulları dikkate alındığında bir çalışanın 7.5 saat boyunca kulak tıkacı ve/veya
kulaklık takması mümkün olmamaktadır. Buradan hareketle, yönetmelikçe belirlenmiş gürültü
seviyesi ile çözüm olarak uygun bulunan kişisel koruyucu donanım kullanımı gerçekçiliğini ve
işlevselliğini yitirmektedir. Sonuç olarak, ses korumalıkları giymek çok sık kullanılan düşük
maliyetli bir bireysel koruma yöntemidir. Fakat bu korumalıkların rahatsız olması nedeniyle,
sesli alanlarda çalışan işçiler bu korumalıkları sürekli ve doğru şekilde kullanmamaktadır. Bu
method aynı zamanda işçilerin eğitilmesi ve motive edilmesini gerekli kılmaktadır.
4.2.2.2. Sesi Kaynağında Bloklamak
Fabrikalar içerisinde yapılmış olan ses düşüm uygulamaları hakkında literatürde limitli sayıda
çalışma vardır. Bu konuda uygulanabilecek eylemlerin başında ise gürültüyü kaynağında yok
eden sistemlerin kullanımı gelmektedir. Gürültüyü kaynağında yok eden sistemler, kaynağın
akışkan ya da katı olması durumuna göre farklılık göstermektedir. Akışkan kaynaklarda
akışkanın hızına ve sürtündüğü yüzeye de müdahale edilerek ses düzeyi düşürülebilirken her
iki kaynak türü için ortak olan çözüm ise ses yutucu özellik gösteren malzemelerin kullanımı
ile sesi kaynağında yok etmektir (Özmen 2014).
Başta trafolar olmak üzere enerji sektöründe başarılı çalışmalar gerçekleştiren PechoM
Firmasının konuya ilişkin örnek vaka çalışmasının detayları aşağıda yer almaktadır. Örnek
vakada gürültü kaynağı reaktör olarak belirlenmiştir. Reaktörler genel olarak 50 ile 2000 Hz
aralarında gürültü üretmektedir. Gürültü düzeyleri ise 40 ile 160 dB(A) arasında değişkenlik
göstermektedir. Ancak reaktörlerin ses gücü ve frekans değeri, soğutma tipine ve boyutlarına
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yapılan projede, 60076 - 10 standardına uygun olarak
ses ölçümü gerçekleştirilmiş ve başlangıç gürültü seviyesi 86,7 dB(A) olarak ölçülmüştür.
Gürültü seviyesinin belirlenmesinin ardından gerekli tasarım ve analiz aşamaları ile gürültü
düşümü için kullanılacak malzemeler belirlenmiştir. Konuya ilişkin tasarım aşamasını gösteren
görsel Şekil 4.9’da, montaj ve uygulama aşamalarını gösteren görseller ise Şekil 4.10 ve 4.11’de
yer almaktadır.
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Şekil 4.9: Reaktör sesini kaynağında blokmaya yönelik tasarım çalışması

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Şekil 4.10: Reaktör sesini kaynağında blokmaya yönelik montaj çalışması

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi
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Şekil 4.11: Reaktör sesini kaynağında blokmaya yönelik uygulama sonrası görseli

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Gürültü kontrol uygulamasından sonra ses seviyesi 76,0 dB(A) olarak ölçülmüştür. Böylelikle
toplamda 10,7 dB(A) gürültü azaltımı sağlanmıştır.
Yapılan çalışmada görüldüğü üzere, sesi kaynağında bloklamak özellikle enerji sektöründe
sıkça kullanılan uygun maliyetli çalışmalardan biridir.
4.2.2.3. Sesin İzleyeceği Yolu Ses Bariyeri İle Bloklamak
Konuyla bağlantılı olarak en sık yaşanan endüstriyel sorunlardan biri de, üretim tesislerinde
her sabah gerçekleştirilen asakai toplantıları sırasında çalışanların makine gürültüsüne maruz
kalmasıdır. Japonca’da sabah açılan köylü pazarı anlamına gelen asakainin toplantı odalarında
yapılmayıp “gemba” ismi verilen üretim alanında yapılması bu toplantının kültürünü
oluşturmaktadır. Çünkü kapalı kapılar ardında, konfor alanında saatlerce yapılan ve gereksiz
birçok konunun konuşmak zorunda bırakıldığı klasik toplantı yöntemlerinde çok fazla verim
alınamamaktadır. Oysa üretim alanında yapılan toplantıda beyaz yaka ve mavi yaka temsilcileri
bir araya gelerek problemi kaynağında çözmeye çalışmaktadır. Ancak burada ortaya çıkan
sorun da gürültü sebebi ile çalışanların birbirlerini duymakta zorlanmasıdır. Konuya örnek
teşkil edecek bir çalışmanın detayları aşağıda paylaşılmıştır. Presmetal A.Ş.’den gelen gürültü
önleme talebi üzerine PechoM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma, Presmetal Otomotiv
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Yan Sanayi Firması’nın Hasanağa Fabrikası’nda bulunan asakai alanının sessizleştirilerek
sabah toplantılarının daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla
yapılmıştır. Gürültü önleme çalışması 20 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilmiş olup,
uygulama öncesi ses seviyesi 65 dB (A) olarak ölçülmüştür.
Gürültü ölçümü sonrasında yapılan analizlerde, gürültü seviyesini düşürmek için yapılacak olan
uygulamanın aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
a) Gürültü önleyici sisteminde üç cephesi ve tavanı kapalı bir alan oluşturulmuştur.
b) Kapalı alanı oluşturan paneller modüler yapıda olup yükseklikleri üç metredir.
c) Her bir panelin oluşumunda; iç kısımda delikli sac, arada PM 2201 kodlu düşük ve yüksek
yoğunluklu kompozit malzeme kombinasyonu ve dış yüzeyde düz sac kullanılmıştır.
Uygulamanın montaj aşamasına ait görsel Şekil 4.11’de, uygulama sonrası görsel ise Şekil
4.12’de gösterilmiştir. Uygulama sonrası gürültü seviyesi 50 dB (A)’ya düşürülmüş olup,
toplantı alanında istenilen konfor alanı yaratılmıştır. Uygulama öncesinde çalışanlar birbirlerini
duymakta güçlük çekerken yapılan gürültü önleme çalışması sayesinde herkesin birbirini
rahatça duyabileceği bir ortam oluşturulmuştur.
Şekil 4.12: Asakai alanı montaj aşaması

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi
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Şekil 4.13: Uygulama sonrası asakai alanı

Kaynak: PechoM Endüstri ve Makine Ticaret Anonim Şirketi

Bu çalışmada da görüldüğü üzere, sesin izleyeceği yolu ses bariyeri ile bloklamak yüksek
gürültü seviyesine sahip cihazlar için uygun ses yalıtımı sistemlerinden biridir. Gürültü seviyesi
yüksek ortamlarda yukarıda bahsedilmiş olan bu üç yöntemden hangisinin kullanılacağı
tamamen ortam şartları ve müşteri talebine bağlı olarak şekillenmektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Endüstride çalışan kişilerin maruz kaldığı çevresel faktörler, 1760’lı yıllarda buhar gücünün
kullanılmaya başlanması ve fabrikaların büyümesi ile seri üretim adı üretim şekline geçilmesine
kadar uzanmaktadır. Birinci sanayi devrimi adı verilen bu üretim şekli, günümüzde endüstri
4.0 olarak adlandırdığımız dördüncü sanayi devriminin ilk adımı olarak tarihteki yerini almıştır.
Devrimin ilk yıllarından itibaren çalışanların uzun ve yorucu çalışma saatlerine maruz kalması
“işçi sağlığı” ve “iş güvenliği” kavramlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu kavramlar,
gerek teknolojide yaşanan gelişmeler gerek yıllar içerisinde çıkarılan yasalar, gerekse bilinç
düzeyinin artması ile çağımızın önemli konularından biri haline gelmiştir.
Bu çalışma, gürültü faktörünün iş hayatındaki etkilerini incelemek üzere yazılmış olup,
gürültünün çalışanlar üzerindeki etkileri ve gürültüyü önlemek için alınması gereken tedbirler
çalışmanın ana konularını oluşturmaktadır. Gürültünün çalışanlar üzerindeki etkileri sağlık ve
performans boyutları ile ele alınmış olup, bu bölümde 2 farklı otomotiv yan sanayi firmasının
gürültü maruziyeti sonuçları ile TÜİK verilerinden faydalanılmıştır. TÜİK verilerinde özellikle
meslek hastalıklarının ve iş kazalarının yıllara, meslek gruplarına ve çalışma ortamına göre
değişimi vurgulanmıştır. Gürültüyü önlemek için alınması gereken tedbirler bölümünde ise
gürültü konusunda mühendislik çözümleri üreten PechoM firmasının arge çalışmalarından ve
örnek vakalarından faydalanılmıştır. Hem literatürde yapılan araştırmalar hem de PechoM
firmasının verilerine dayanarak alınabilecek tedbirler 2 ana başlıkta toplanmıştır. İlk olarak arge
faaliyetleri ile düşük gürültü seviyesine sahip cihazların üretimi hakkında bilgi verilmiş,
sonrasında yüksek gürültü seviyesine sahip cihazlar için uygulanabilecek ses yalıtım
sistemlerinden bahsedilmiştir. Bu sistemler sırasıyla; pasif korunma yöntemi olan kulak
koruyucu kullanımı, sesi kaynağında bloklamak ve sesin izleyeceği yolu ses bariyeri ile
bloklamak olarak 3 alt başlıkta incelenmiştir.
Yapılan çalışmada özellikle üzerinde durulan nokta, insan faktörünün çalışma hayatının
temelini oluşturduğu ve kişilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu alanlarda çalışmadıkları sürece
hem yaşam kalitelerinin hem de yaşam sürelerinin düşeceği yönündedir. Bu noktada devletlere
ve işverenlere maddi ve manevi büyük sorumluluklar düşmektedir. Ancak gerek yeterli tanıtım
ve bilgilendirmelerin yapılmaması ve bunun sonucu olarak da bilinç düzeyinin artmaması
gerekse ikinci plana atılan bu konunun sahip olduğu yüksek maliyetler, işverenlerin bu
sistemleri almasının önündeki en büyük engellerdir.
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