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 Ülkemizde tespit edilen mesleksel gürültü nedenli 
işitme kayıpları >200.000…

 Yalnızca işyeri değil… Büyük şehirlerin pek çok 
semtinde gürültü değerleri eşiklerin üzerinde…

2



Gürültünün olumsuz etkileri

 Fiziksel  Geçici veya kalıcı işitme bozuklukları

 Fizyolojik  Kan basıncının artması, dolaşım 
bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında 
yavaşlama

 Psikolojik Etkileri Davranış bozuklukları, aşırı 
sinirlilik ve stres

 Performans Üzerine Olan Etkileri İş veriminin 
düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin 
yavaşlaması
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Gürültüye bağlı işitme kaybı

 Geçici eşik kayması

 Kalıcı eşik kayması

 Akustik travma
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Geçici eşik kayması

 Kısa süre ile gürültüye maruz kalma nedeniyle 
ortaya çıkan geçici işitsel yorgunluk tablosudur.

 Kalıcı değildir.

 Dış tüylü hücrelerin mekanoelektrik 
transdüksiyon kanallarının geçici olarak 
kapanması nedeniyle Korti organının mekanik 
duyarlılığının azalması sonucu ortaya çıkar.
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Kalıcı eşik kayması
 Uzun süre gürültüye maruziyet sonucunda ortaya 

çıkan tablodur. 
 Kalıcıdır.
 Koklear yapılarda doğrudan mekanik hasar ve aşırı 

stimülasyona bağlı olarak metabolik değişiklikler 
nedeniyle ortaya çıkar.
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Akustik travma
 Öykü oldukça tipiktir.

 Baş ve kulağa direkt gelen, bazen patlama ile birlikte 
olan şiddetli bir gürültüyü izleyen işitme kaybı, 
tinnitus ve başdönmesi

 Erken otoskopideKZ vasküler konjesyon

 Eşlik eden blast etki varsa Perforasyon, zincir hasarı, 
labirent fistülü olabilir.
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Gürültüye bağlı işitme kaybının karakteristik 
özellikleri

 Şiddeti 90 dB’in üzerindeki seslerle oluşur.

 İşitme kaybı bilateraldir. Nadiren asimetriktir. 

 Kulağın ilk işitme kaybı 4000 Hz frekansında olur. 
Daha sonra konuşma frekanslarını etkilemeye başlar. 
Ancak ileri olgularda bile 500 Hz altının korunmuş 
olması karakteristiktir. 

 Oluşan işitme kaybı sensörinöral tipte bir kayıp 
olduğundan tedavisi yoktur. Ancak maruziyet 
kaldırılırsa ilerlemez. Bu nedenle gürültüden korunma 
son derece önemlidir.
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Gürültünün koklear etkileri 

 Etki eden ses enerjisinin gücü ile paralel olarak;

Dış tüylü hücrelerde şişme E.R’da proliferatif 
aktivite artışı Nukleus membranlarında 
vezikülasyon ve dejenerasyon  İç tüylü 
hücrelerde dejenerasyon  Tüm tüylü hücre ve 
Korti organ kaybı  Koklear sinir lifi ve spiral 
ganglion hücrelerinin kaybı
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Gürültünün koklear etkileri-2
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Neden 4000 frekans?

 Frekansın vibrasyon 
özelliğinden dolayı dar 
ve gergin olan bazal 
kıvrım daha fazla sarsılır.

 DKY ve orta kulak 
yapılarının özgün 
rezonansları nedeniyle iç 
kulağa en iyi 4000 
frekans iletilir.

 Sempatik sistem 
aktivasyonu ile koklear
kan akımı azalır.
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GBİK Tanı
 Şüphe (Mesleki sorgu)

 Anamnez 

 Otoskopik muayene

 Diapozon testleri

 Odyolojik değerlendirme

 Erken tanı- Takip

 İyileştirme- Koruma- Eğitim
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Gürültüye yönelik 
örnek anamnez formu

 Daha önce bir işitme testi yaptırdınız mı? (Ne zaman)
 Hiç işitme güçlüğü yaşadınız mı?
 Şimdi işitme güçlüğünüz var mı?
 Hiç gürültülü bir işte çalıştınız mı?
 Sağ kulağınızla mı sol kulağınızla mı daha iyi duyduğunuzu düşünüyorsunuz?
 Hiç kulaklarınızda çınlama duyuyor musunuz?
 Hiç baş dönmeniz oluyor mu?
 Hiç kafa travması geçirdiniz mi?
 Ailenizde 50 yaşından önce işitme kaybı olan var mı?
 Hiç kızamık, kabakulak ya da kızıl geçirdiniz mi?
 Herhangi bir alerjiniz var mı?
 Şimdi ya da önceden düzenli olarak ilaç, antibiyotik tedavisi gördünüz mü?
 Hiç kulak ağrısı geçirdiniz mi?
 Hiç kulak akıntınız oldu mu?
 Askerlik yaptınız mı? Özellikle ateşli silah deneyiminizi anlatınız.
 Bu güne kadar herhangi bir silah sesine maruz kaldınız mı?
 Ek (İkinci) bir işiniz var mı?
 Hobileriniz nelerdir?
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GBİK riskini artıran faktörler
 Açık ten

 Genetik yatkınlık

 DM, KVS hastalıkları, HT, Hiperlipidemi

 Demir ve A vitamini eksikliği

 Aminoglikozidler, Cisplatin, NSAID vb.

 İleri yaş

 Sigara 
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Klinik değerlendirme
Otoskopik muayene

 Çoğunlukla normaldir.

 Akustik travmada zar 
perforasyonu 
görülebilir.

 Odyolojik tetkik öncesi 
buşon ve ek 
patolojilerin ekarte 
edilmesi için mutlaka 
yapılmalıdır.
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Klinik değerlendirme
Diapozon testleri
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Klinik değerlendirme
Diapozon testleri-2
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Odyolojik değerlendirme
 Test; çalışan gürültülü ortamdan en az 14 saat (ideali 

48 saat) uzak kaldıktan sonra, bunun sağlanamadığı 
durumlarda ise 80 dB(A)’in üzerindeki gürültü 
düzeylerinde standart kulak koruyucusu (tüm mesai 
boyunca) kullanılıyor olması koşuluyla yapılmalı ve 
ölçüm her bir frekansta en az 3 defa tekrarlanmalıdır.
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İşitme kaybı derecelendirme
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Örnekler 

İletim tipi İK Sensorinöral İK
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Örnekler-2
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Örnekler-3
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GBİK tipik progresyon
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Odyolojik değerlendirmede 
kriterler
 Bir önceki yıla oranla herhangi bir frekansta 5 dB’in 

üzerinde kayıp 

 Aynı işyerinde farklı bölümlerin grup olarak odyometrileri 
değerlendirildiğinde, herhangi bir bölümde diğer 
bölümlerden 5 dB’den fazla kayıp varsa,

 4000-6000 Hz’de bir önceki odyometriye oranla 25 dB 
kayıp 

 500-1000-2000 Hz’lerde bir yıl içinde 10 dB ve üzerinde 
kayıp
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Ayırıcı tanı-Kofaktörler
 Gürültü öyküsü, 4kHz. çentiği, normal otoskopi, 

normal radyodiagnostikGBİK

 Kafa travması

 Genetik kongenital/postnatal koklear anomali

 İlaç ve kimyasal madde ototoksisitesi

 Asimetrik İKVestibüler shwannoma?

 Presbiakuzi
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Gürültü ile ilgili Yasal mevzuat
 Gürültü Yönetmeliği - 23.12. 2003

 Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
(ÇGDY) Yönetmeliği” AB Çevresel Gürültü Direktifine 
(2002/49/EC) uyumlu olarak 4 Haziran 2010 tarihi 
itibari ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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Gürültü Kontrol İzin Belgesine Tabi Sanayi Tesisleri 
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Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır 
Değerleri 
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Yasal mevzuat ve sağlık
 Gürültü zararlarının “meslek hastalığı” sayılabilmesi 

için; 

 gürültülü işte en az iki yıl, 

 gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’nin üstünde olan 
işlerde en az 30 gün (1 ay) çalışma gereklidir. 

 Gürültüye bağlı işitme kayıplarına ilişkin “yükümlülük 
süresi” 6 aydır. 
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İşitmenin korunması
 GBİK önlenebilir bir patolojidir ve spesifik bir tedavisi 

yoktur.

 Bu nedenle gürültünün önlenmesi kritik öneme 
sahiptir.

► Gürültünün kaynağında önlenmesi.

► Gürültünün ortamda önlenmesi.

► Gürültünün çalışanda önlenmesi.
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Gürültünün kaynağında ve ortamda 
önlenmesi
 Mühendislik önlemler gerektirir.

 Daha pahalı olmakla birlikte ilk uygulanması gereken 
yaklaşımdır.

 Daha teknolojik makineler, ses absorbsiyonu, yansıma 
önleyici panel ve örtüler

 Ortam ses ölçümleriye sürekli izlem ve iyileştirme
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İzolasyon-Örnek
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Gürültünün çalışanda önlenmesi
 En son çare olmalıdır.

 Kulak koruyucular (KKD)

 Çalışma süresinin kısıtlanması, dönüşümlü çalışma, 
işitme engelli çalışan

 Eğitim 

 Sağlık gözetimi
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Kişisel koruyucu donanım
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Dr. Gamze Atay



 Tüm işitme kayıplarının 1/3’ü gürültüye bağlı… National 

Institutes of Health. Consensus Development Conference Statement:Noise and Hearing 
Loss. Bethesda, MD; U.S. Department of Health &Human Services; 1990.

 Gürültüye bağlı işitme kaybı (GBİK) ABD’de EN SIK 
mesleki hastalık… Basner M, Babisch W, Davis A, et al. Auditory and 

nonauditory effects of noise on health. Lancet 2014; 383:1325–1332. Kişisel olarak 
bildirilen 2. en sık (Nelson ve ark, 2005).

 18. yy – bakır işçileri…

 ABD’de tüm işitme kayıplarının %16-24’ü mesleki gürültüye 
bağlı…Yıllık 242 milyon $ işgücü kaybı nedeniyle harcama…



 Gürültü maruziyeti olmayan insanlarda 35 ve 65 yaşta 
tahmin edilen işitme kaybı sırasıyla %10 ve %55; 10 yıl 
süreyle 100dB  gürültü ile %94.5 ve %99.5!!! (Prince ve 
ark, 1997) 

 Risk, gürültü seviyesi 80 dB’nin altına indiğinde 
belirgin düzeyde önlenebilir (ISO 2013)!!



 İnşaat,

 Üretim,

 Maden,

 Tarım,

 Taşımacılık,

 Askeri hizmetler,

 Müzisyenler…



 İleri yaşlarda, hafif İK – x2 demans, ileri İK – x5 
demans…

 Aşırı gürültü – uyarı işaretleri, ekipman takibi, 
çevresel seslere yanıt ve diğer insanlarla iletişim…

 Artmış gürültü ile hastaneye başvuru gerektiren 
yaralanmalar da artmakta… Girard SA, Leroux T, Courteau M, et al. 
Occupational noise exposure and noise-induced hearing loss are associated with work-
related injuries leading to admission to hospital. Inj Prev 2014. [Epub ahead of print]

 Tanı almamış İK 20 yıllık süreçte ölümleri %10-20 
arttırıyor!!! Karpa MJ, Gopinath B, Beath K, et al. Associations between hearing 
impairment and mortality risk in older persons: the Blue Mountains Hearing Study.

Ann Epidemiol 2010; 20:452–459.



 GBİK işitsel olmayan sekelleri:

 Huzursuzluk,

 Bilişsel fonksiyonlarda bozulma,

 Uyku bozuklukları,

 Kardiyovasküler hastalıklar.

 Otonom sinir sistemi ve endokrin sistem – Artmış 
stress hormonları – Kan basıncı ve kalp hızı artışı –
Hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve inme…



Patofizyoloji
 Koklear tüy hücre ve destek hücre hasarı,

 İşitsel sinir liflerinin dejenerasyonu,

 İK düzeyi gürültüye maruz kalma süresi ve şiddet ile 
ilişkili…

 Geçici eşik kaymaları, sıklıkla 24-48 saate düzelir…Ancak 
masum değil!!! Yaşa bağlı İK’nı arttırır!!! Kujawa SG, Liberman MC. 

Adding insult to injury: cochlear nerve degeneration after ‘‘temporar’’ noise-induced hearing 
loss. J Neurosci 2009;29:14077–14085. 

 Genetik + çevresel etkenler…Kişiler arası farklılıkların %50’si 
kalıtsal etkenlere bağlı. Sliwinska-Kowalska M. Contribution of genetic factors to 

noise-induced hearing loss. In: Griefahn B, ed. 10th international congress on noise as a public 
health problem of the international commission on biological effects of noise, London, UK, 
2011. http://www.icben.org/proceedings.html [Accessed 25 April 2014].



GBİK’yı arttıran diğer etkenler
 Yaş,

 Önceden mevcut SNİK,

 Hipertansiyon,

 Diabetes Mellitus,

 Sigara kullanımı,

 Ototoksik ilaç kullanımı.



 3-6 kHz, 4 kHz’deki çentiklenme (gürültü çentiği)…

 Çevre eşikler de düşmeye başlayınca bu çentik 
düzleşir…

 GBİK tipik olarak bilateral ve simetriktir…Ancak 
asimetrik iki kulakta farklı maruziyet – asimetrik 
olabilir… (SOL kulak ???)



GBİK reversible değil ancak 
tamamen ÖNLENEBİLİR!!!



OSHA - Önlemler
 İşveren tarafından çalışma ortamı gürültü seviyesi 

ölçümü zorunlu,

 >85 dB, >8 saat maruziyet- işitme koruyucular,

 İşçiler , gürültü maruziyeti ve koruyucuların kullanımı 
konusunda eğitilmeli,

 Bazal ve yıllık odyogramlar,

 Tüm odyogramlar saklanmalı ve işçiler ile paylaşılmalı.



 Kanal içi genişleyen süngerimsi tıkaçlar ve 
kulaklıklar… 15-28 dB

 İş yerlerinin %90’ında gürültüde 10 dB’lik azalma 
(kişisel koruyucular ile) kabul edilebilir seviyeye 
çekiyor. Gelfand, SA. The effects of noise and industrial audiology. In: Essentials of

Audiology, New York: Thieme, 2001. 33; 501-541.

 Aslında tıkaçlar yeterli ancak düzenli ve doğru 
kullanılmıyor!! En sık tarım ve müzik sektöründe…



Gelecek ???
 Oksidatif stress – antioksidanlar: magnezyum, N-

asetil- L- sistein (mukolitikler), D-metionin (yoğurt ve 
peynir)…

 Bu ajanlar  ile sınırlı çalışma…

 D-metionin gürültü maruziyetinden sonra bile 
etkili…ABD ordusu tarafından kullanılmakta…

 Sliwinska-Kowalska M, Davis A. Noise-induced hearing loss. Noise Health 2012; 14:274–
280.

 Lin CY, Wu JL, Shih TS, et al. N-acetylcysteine against noise-induced temporary 
threshold shift in male workers. Hear Res 2010; 269:42–47.


