
           Gürültülü Bir Ortamda Boğulduğumuzun Farkında mısınız? 

Hiç düşündünüz mü ses kirliliği ne demektir? Gürültü kirliliği veya diğer adıyla ses 

kirliliği, insan veya hayvan yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan her türlü insan, 

hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur. 

Günümüzde teknolojinin sağladığı kolaylıklar yanında çevre ve insan sağlığı açısından 

dikkate almadığımız zararları da var. Bunlardan biri de gürültü kirliliği. Dünya çapında en 

yaygın gürültü kirliliği ulaşım sistemindeki motorlu araçlarla uçak ve demiryolu  araçlarının 

yarattığı gürültüden kaynaklanıyor.  

Şehir planlamacılığında yapılan yanlışlar nedeniyle bu çevrelerde yaşayanların 

sağlığı yaratılan gürültü kirliliğinden olumsuz etkileniyor. 

  Gürültü kirliliği yaratan diğer etmenler arasında okullarda, işlerde ve sokaklarda 

yaratılan, insan kaynaklı sesler de var. Bunlar insanların aynı anda, gereksizce veya yüksek 

sesle bağırarak konuşmaları ve  makinelerin seslerini çok fazla açmaları olabilir. 

          Çevre sorunları arasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen gürültü, ülkemizde 

insanlar tarafından az bilinen ve üzerinde pek durulmayan bir çevre kirliliğidir. Ses 

kirliliğinin, özellikle canlılar üzerinde birçok etkisi vardır. Bu durum; 

          Hayvanların  hayatlarını veya işitme duyularını ya da öfke kontrolünü tetikleyebilir. 

          Bitkilerin fotosentez yapmaları ve olgunlaşmalarında sorunlar yaratabilir. 

Ya insanlarda? İnsanlarda ne gibi etkileri olduğu hakkındaki araştırmalarımızı 

sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ses kirliliği uyku bozukluklarına, kulak çınlamalarına, baş 

ağrısına, performans düşüklüğüne, dikkatsizliğe, sinirliliğe, geçici veya kalıcı işitme 

rahatsızlıklarına, konsantrasyon bozukluklarına yol açtığı gibi kronik rahatsızlıklar, 

solunum yolu hastalıklarına da neden olabilir.  

          Kulak, Hangi dB Yüksekliklerini Gürültü Algılar? 

 0-140 dB’i algılar, 

120 dB’de rahatsız olur, 

125-130 dB’de ağrı duyar, 

140 dB’ağrı ve kulak zarı yırtılması meydana gelir. 

170 dB ve üstüne insan dayanamaz. 

Bu arada mutlak sessizlik diye bir şeyin 

olmadığını, sessizlik olarak anlamlandırdığımız anda 

bile bir ortamdaki ses düzeyinin en az 25-30dB 

arasında olduğunu unutmamalıyız.                                                             



  Birleşmiş Milletler 2022 yılı Çevre Programı raporuna göre, büyük şehirlerdeki 

ses kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni kalp hastalığına yol açıyor, çevreden gelen 

yüksek ses her yıl 12 bin zamansız ölüme neden oluyor. Avrupa genelinde yaklaşık 6,5 

milyon kişi de gürültü kirliliği nedeniyle uyku sorunları yaşıyor. Raporda, ses kirliliği en 

yüksek olan şehirler sıralanırken, Türkiye’den Tokat ilinin ses kirliliği seviyesinin 82 

desibel olduğu da belirtiliyor. 

Peki, ya okulda gürültü kirliliği okul topluluğunu nasıl etkiliyor? Gürültü kirliliği 

genel olarak hem öğrencileri hem de öğretmenleri fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olmak 

üzere üç şekilde etkilemektedir. Öğrenciler ve öğretmenlerde okulda bulundukları zaman 

içerisinde etkisinde kaldıkları gürültünün şiddetine bağlı olarak geçici daha sonra da kalıcı 

işitme kayıpları görülmektedir.  

Gürültülü sınıflarda öğretmen ve öğrenciler iletişim 

sorunları yaşamaktadır. Öğrenmeyi olumsuz etkilediği 

bilinen gürültü, öğrenme ortamlarında öğretmen ve 

öğrencilerin dikkatlerini dağıtarak zihinlerinin çabuk 

yorulmasına ve öğrenmeyi güçleştiren birçok istenmeyen 

davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle öğrenmenin tam olarak gerçekleşebilmesi 

zorlaşmaktadır. Eğitim-öğretim çalışmalarında gürültü 

kirliliği sözel iletişimi engelleme, derse motive olmalarını 

güçleştirme, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, isteksizlik, sinir 

yorgunluğu, mutsuzluk, kulak çınlaması, sıkılma, halsizlik 

gibi oldukça olumsuz etkilere neden olur.  

 

Her gün milyonlarca insan etraftaki ses kirliliği yüzünden işitme yetisini 

kaybediyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Bunlardan biri siz olmak istemezsiniz değil mi? Çünkü 

insan eliyle oluşturulan bu kirliliği sadece insan önleyebilir. Yaratılan bu problemin yanıtı 

yine bizim elimizde. Unutmayalım ki ses kirliliğinden dünyadaki tüm canlılar olumsuz 

etkilenmektedir. Gürültülü bir dünyada boğulmamak için sessizliği korumaya ne dersiniz?   

Eğitim alanları, yönetmelikte birinci derece gürültüye hassas alanlardır. Bu sonuçlar 

okullarda akustik iyileştirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

bizler de Sessizliğin Sesi Grubu olarak yoga salonumuzdaki ses kirliliğini önlemek için 

salonumuzun duvarlarının yalıtımını yaptırmaya hem de okulumuzdaki ses kirliliğini 

azaltmak için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.  



İDV Özel Bilkent İlkokulu öğrencileri olarak gelin el ele verelim; farkındalığımızı ve 

duyarlılığımızı arttıralım. Gürültünün öğrenme ortamımızı olumsuz etkilediğini 

unutmayalım. 

    SESSİZ, SAKİN BİR OKUL; BAŞARILI, MUTLU ÖĞRENCİLER 

                                             Sessizliğin Sesi Grubu 

                                 Ece S, Lina Ü, Sare E, Zeynep Y, Emir B, Elif E 
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‘’Okulda Ses Kirliliği’’ 

https://www.google.com/search?q=okulda+ses+kirlili%C4%9Fi+nas%C4%B1l+%C3%B6nlen

ir&oq=Okulda+ses&aqs=chrome.8.69i57j0i512l6j0i22i30j0i15i22i30j0i22i30.12387j0j7&

sourceid=chrome& 23.05.2022’de erişildi 

‘‘Ses Kirliliği’’https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/764069 20.05.2022’de 

erişildi. 

‘’Ses Kirliliği Nasıl Önlenir?’’https://www.knaufinsulation.com.tr/haberler/okullarda-

gurultu-kirliligi-ses-kirliligi-

nasilonlenir#:~:text=%C3%96ncelikle%20duvarlar%C4%B1n%20zemin%20ve%20tavan,i

%C3%A7in%20s%C4%B1k%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rma%20elemanlar%C4%B1%20ile

%20sa%C4%9Flamla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r. 20.05.2022’de erişildi. 
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