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Özet 

  

Ulaşım araçları toplumlar için vazgeçilmez olup tüm ekonomik, sosyal, kültürel aktivitelerinin bir 

noktada ulaştırmaya bağlı olduğu bilinmektedir. Kırsaldan kentlere göç nedeniyle nüfüs artması özellikle 

büyükşehirlerde kent içi ulaşımı önemli bir sorun haline getirmiştir. Özellikle Türkiye açısından şehir içi 

raylı sistemler, büyük şehirler için yeni ve alternatif ulaşım sistemleri olarak ortaya çıkmaktadır. Teknik 

gelişmeler, modern yaşam tarzı özellikle artan taşıt trafiği gürültü kirliliğini meydana getirmiştir. 

     

Bu çalışmada raylı sistemlerden oluşan gürültü kaynakları, insan sağlığına etkileri ve alınması gereken 

tedbirler incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Raylı Sistem, Çevre, Gürültü 

 

ANALYSIS OF NOISE CAUSED BY RAIL SYSTEM 

 

Abstract 

  

It is known that transportation vehicles are crucial for the community and all the economical, cultural 

activities are dependent mostly on transportation. Increased population due to the immigration from the 

rural areas to cities caused the urban transportation become a big problem for the metropolitans. 

Especially for Turkey, intercity rail system appear as an alternate and new transportation system 

(Technical improvements modern life styles and particularly). Increased traffic congestion created noise 

pollution. 

 

In this study, the impacts of noise sources on human health which is produced by railway system and 

necessary precautions are considered. 

     

 Keywords: Railway System, Environment, Noise 
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1.GİRİŞ 

 

Günümüzde nüfus artışının doğal bir sonucu olarak şehirlerde büyümektedir. Şehirleşme ve 

sanayileşmeyle beraber ulaşımda önemli bir problem olmaktadır. Genelde şehir planlaması, eski 

uygarlıklara dayanmasına karşın, kent içi ulaşım sistemi planlaması son yıllarda gerçekleşmektedir. 

Kırsaldan kentlere göç nedeni ile kentler beklenmedik hızda gelişmiş ve planlanan sınırları aşarak 

coğrafik büyüklüklere ulaşmışlardır. Bunların neticesi olarak da gerek kentler arası gerekse kent içi 

ulaşım ağı genişlemiştir.  

 

Ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi için başvurulan karayolu, havayolu, denizyolu ve raylı sistemler 

önemli bir çevresel problem olan gürültü kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Buda insanlar üzerinde 

olumsuz etkilere yol açmaktadır. Gürültüyü tamamen ortadan kaldırmak belki mümkün değildir. Ama 

kaynağını tespit edip oluşan gürültüyü en aza indirgeyebilmek mümkündür. 

  

Bu çalışmada raylı ulaşım sistemlerinden kaynaklanan gürültü ve bu gürültünün kontrolü ele alınmıştır. 

 

2.TÜRKİYE’DEKİ RAYLI SİSTEMLERİN DURUMU  
 

Türkiye‟de ilk demiryolu Osmanlı Devleti zamanında 1856 yılında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 

İzmir – Aydın arasına yapılmıştır. Daha sonra çeşitli şirketler tarafından inşaa edilerek işletilen 

demiryolları 4559 km‟si Cumhuriyetin ilanı ile milli sınırlar içerisinde kalmıştır. Türkiye‟de 1923 yılı 

itibarıyla 4559 km olan demiryolu uzunluğu büyük bir çaba sarf edilerek 1940 yılına kadar 8637 km 

ulaşmıştır. 1950 yılından sonra karayolları yatırımlarına ağırlık verilmiş ve demiryolları günümüze kadar 

ihmal edilmiştir. 1950 yılında bu güne kadar sadece 1871 km yeni demiryolu yapılmıştır. Mevcut 

demiryolu hatlarının 1524 km (%17.7) „si elektriklidir. Türkiye‟deki mevcut demiryolları istatistiği 

Çizelge 1‟de verilmiştir(Dengiz ve Ark, 1997). 

 

Çizelge 1. Türkiye‟deki Mevcut Demiryolları İstatistiği 

 1998 1999 2000 

Toplam Demiryolu Uzunluğu 10,508 km 10,933 km 10,922 km 

Toplam Lokomotif Sayısı 854 adet 843 adet 849 adet 

Toplam Yolcu Vagonu Sayısı 1,046 adet 1,040 adet 1,038 adet 

Toplam Yük Vagonu Sayısı 16,989 adet 17,213 adet 16,858 adet 

Toplam Liman Sayısı 7 adet 7 adet 7 adet 

Toplam Çalışan Sayısı 47,628 kişi 48,166 kişi 47,212 kişi 

Toplam Yıllık Yolcu Kapasitesi (Yolcu-Km) 109,774,000 98,931,000 85,343,000 

Toplam Yıllık Yük Kapasitesi (Ton-Km) 8,466,000,000 8,446,000,000 9,895,000,000 

 

Yukarıda belirtilen istatistiki verilerden hariç olarak Ankara, İstanbul, İzmir metroları ve Konya Tramvay 

sistemi işletim durumunda olup, Adana, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kayseri metro ve hafif raylı sistemleri 

plan veya yapım aşamalarındadır. 

 

3. RAYLI SİSTEMLER 

 

Raylı toplu taşıma sistemlerini genel hatlarıyla sekiz ana başlık altında toplayabiliriz.  

 

Cadde tramvayı; Karayolu vasıtaları ile aynı alanı kullanan, yol ve trafik durumuna göre bir sürücü 

tarafından kumanda edilen, elektrik enerjisini katanerden alan, daha çok bir adım atılarak binilebilen 

alçak zeminli araçların kullanıldığı yolcu taşıma kapasitesi düşük olan raylı toplu ulaşım 

sistemidir.Ortalama 25/35 km/sa hızla işletilebilen tramvaylar olup yolcu indirmek ve bindirmek için 

yaklaşık her 300 –500 metre civarında duraklar mevcuttur. 

 

Hafif raylı sistem; Ray açıklığı genellikle 1435 mm olan 750 V  DC veya 1500 V AC ile 3. raydan veya 

katanerden enerji alan, bir sürücü tarafından sinyalizasyon sistemine uygun olarak kumanda edilen, her 
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600 – 1000 metre mesafede özel istasyonlarda yolcu indirip bindiren, ortalama 60 – 80 km/sa süratle 

kendine ait hatlarda işletilen raylı toplu taşıma sistemidir. 

 

Hafif Metro; Genelikle 1435 mm ray açıklındaki hatlarda, 600-750 V DC veya 1500V AC ile 3. raydan 

veya kataner hattından beslenen, tek yönlü olarak çalışan 4-6 araçtan diziler halinde sinyalizasyon 

sistemine tabi olarak işletilen çoğunlukla yer altında açılan tünellerde döşenen hatlarda ortalama 70-90 

km/sa hızla gidebilen raylı toplu taşım sistemidir. 

 

Metro; Hafif metrodan daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Dünyada en yaygı olarak büyük 

şehirlerde kullanılan toplu taşım aracıdır.  

 

Banliyö; Büyük şehirlerde çoğunlukla şehir dışındaki yeleşim yerlerine yolcu taşımada kullanılan 

banliyölerde hat genişliği 1435 mm olup 15 - 25 kv besleme enerjisini katenerden almaktadır. İşletme 

giderleri ve enerji tüketimi oldukça düşüktür. 

 

Üst Yollu Elektrikli Taşıt; Gelişmiş bazı ülkelerde kullanılmaya başlanılan bu sistemde araçlar yukarıda 

bulunulan yola bir askı kolu ve kılavuz vasıtası ile işletilmektedir. Dikdörtgen şeklindeki kapalı kutu yola 

raylar, enerji ünitesi ve tahrik ünitesi yerleştirilmektedir. Tahrik DC veya lineer motorlar vasıtasıyla 

yapılmaktadır. Bu sistem yaygın olarak henüz kullanılmamaktadır. 

 

Bölgesel Demiryol; Demir yolu üzerinde çalışan en fazla 80 m2 lik araçların oluşturduğu sistemlerdir. 

Hızlı raylı sistemin daha büyük ölçeklisi olup, uzun mesafeli güzergahlarda hızlı raylı toplu taşımacılıkta 

daha verimli çalışır. 

 

Lastik tekerlekli raylı Sistem; Lastik tekerlekle destaklanmiş ve yönlendirimiş tahta, çelik veya beton bir 

zemine büyüklüğü 36 - 53 m2 arasında değişen 5 - 9 araçlardan oluşan katarlardır (Üstünışık,1996) 

 

3. RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ  

 
Gürültü: Gelişigüzel bir yapısı olan bir ses spektrumudur ki, sübjektif  olarak istenmeyen ses olarak 

tanımlanır. 

Gürültü Kaynakları: Gürültü kaynakları fiziksel olarak 3‟e ayrılır. 

a) Düzlem Kaynak 

b) Nokta Kaynak 

c) Çizgi Kaynak 

Gürültü Kontrolü çalışmalarında düzlem kaynaklara çok nadir rastlandığından sadece nokta ve 

çizgi kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Nokta Kaynak: Gürültü kaynakları boyutları, gürültüye kalanlara olan mesafelerin nazaran küçükse böyle 

kaynaklar nokta kaynak olarak düşünülebilir. Örneğin; bir otobandaki tek başına bir araba nokta 

kaynaktır. Sanayi kuruluşlarının, hava meydanlarının ve trafikte seyreden her bir vasıtanın gürültüleri bu 

gruba dahil edilebilir. 

Bir nokta kaynaktan yayılan ses dalgaları her tarafa eşit olarak dağılır. 

Ortamda enerjinin yok olmadığı düşünülürse, bütün enerji r yarıçaplı 

küre kabuguna taşınır. Sesin şiddeti Aşağıdaki eşitlik ile bulunur. 

                     

                I = w/4 r 

Çizgi Kaynak: Çizgi kaynak, türbülanslı bir akışkanı taşıyan 

boru veya ara mesafeleri yakın olan bir dizi nokta kaynağın tamamı 

olarak göz önüne alınabilir. Bu grubu otoyolları ve demiryolları ile bir 

seri makinenin yan ayna bulunduğu fabrikalar dahil 

edilebilir(Muslu,1985). 

 

3.1. Raylı Sistemlerin Gürültüsü 

 

Frekansı değişken olarak kabul edilen ses değerlendirme ölçütü  “yeğinlik” ve bunun birimi de “phon” 

dur. Sesin gürültü olarak algılanması bir yandan o sesin düzeyine ve yeğinliğine, diğer yandan insanın 

fizyolojik ve psikolojik özelliklerine bağlıdır. Ulaştırma sistemlerinde konforlu seyahat için üst gürültü 
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düzeyi 65 dB tahammül bölgesi 65-75 dB, rahatsızlık bölgesi ise 75-120 dB olarak kabul edilmektedir. 

Gürültü insan sağlığı ile doğrudan ilgilidir(GKY,1986). 

 

3.2. Raylı Sistemlerde Gürültü Kaynakları 

 

Raylı ulaşım sistemlerinden kaynaklanan gürültünün 3 ana unsuru vardır. Bunlar taşıtın neden olduğu 

gürültü, aracın yol ve çevre ile etkileşimi sonucu oluşan gürültü, ve araçların yanlış kullanımı sonucunda 

oluşan gürültülerdir. Raylı sistem uygulamalarında oluşan gürültü, oluş nedenlerine bağlı olarak başlıca 

iki kaynaktan yayılır. Bunlardan birincisi araç özellikleri, diğeri ise yapısal nedenlerden kaynaklanan 

gürültüdür(Toprak,2001). 

 

Sesin yayılmasında önemli parametreler; ses kaynağının yüksekliği, arazi yapısı, hava durumu, gece 

gündüz durumu (karanlık aydınlık) ve yansımasıdır. Raylı sistemlerden oluşan gürültü modellemesi sesin 

yayılma karakteristiklerine, tekerlek ve yolun dinamik hareketlerinin analizleri sonucu 

geliştirilmiştir(Thompson,2000). Her iki kaynakta oluşan gürültüler vagonların içine havanın 

titreşmesiyle ve vagon gövdelerinin titreşmesiyle taşınır. Karayolu trafiğine oranla demiryolu trafiği 

sürekli bir gürültü kaynağı değildir. 

 

3.2.1. Araç özelliklerinden kaynaklanan gürültü 

  

Lokomotifler genellikle dizel motorlardan oluşmaktadır. Dizel motorlar elektrik jeneratör sistemi ile 

çalışırlar, elektrik enerjisini tahrike dönüştürerek iletme ve hareket sağlamaktadır. Dizel motorun 

çalışmasıyla egzoz kaynaklı, soğutma (fan) sistemi kaynaklı, motor titreşimli çalışması kaynaklı ve 

araçların titreşimli çalışması gibi gürültüler meydana gelecektir.. Bu tür gürültü genellikle tren 

lokomotiflerinde oluşmaktadır. Lokomotif gürültüsü genellikle trenin hızına göre değişmektedir., ancak 

araçların gürültüsü hız arttıkça artmaktadır.  Aynı zamanda trenin geçiş süresi ne kadar uzun olursa 

gürültü süresi o kadar uzun olacaktır. Gürültü düzeylerinde en büyük katkıyı lokomotiflerde, makine 

kılıfından yayılan gürültüler, fren sesleri, aerodinamik gürültü ve tekerlek-ray sürtünmesi ile oluşan 

gürültü oluşturmaktadır (Yüzgülü,1996).  

 

Bunun dışında araçların doğrudan hareketi ile ilgili olmayıp yardımcı ekipmanların çalışmasıyla ortaya 

çıkan gürültülerde mevcuttur. Araç içi klima sisteminin çalışması, aydınlatma sistemindeki arıza ve 

bozukluklar, araç içi anons sisteminin çalışması bu tip gürültü kaynaklarıdır. 

 

3.2.2. Yapısal nedenlerden oluşan gürültü 

 

Raylı sistemlerde , hatasız araçta dahil olmak üzere, sistemin çalışmasında ortaya çıkan her türlü gürültü 

yapısal nedenlerden kaynaklanan gürültü grubuna girer. Ancak bu gürültüleri konumuna göre 

istasyonlarla ilgili yapılardaki gürültü ve hat boyunca oluşan gürültü olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

 

İstasyonlarla  ilgili yapılardaki gürültü; Raylı ulaşım sistemleri genellikle ticaret merkezlerinden, spor 

ve kültür alanlarının yakınından ve yoğun mesken alanlarının  yakınından geçmektedir. Araçların  ve 

istasyonların kalabalık olması belirli bir gürültüyü oluşturmaktadır. Ayrıca istasyonlarda yapılan anonslar 

ve ticari alanlarda gürültü kaynaklarıdır. İstasyonlarda bulunan yürüyen merdivenler ve aydınlatma 

sistemlerinde meydana gelen arızalar ve istasyon içerisinde bulunan fanlar zaman zaman meydana gelen 

gürültü kaynaklarıdır. Bunların dışında platform katında trenin istasyona gelmesi ve istasyondan 

ayrılması, trenin istasyonda bulunması da çeşitli seviyelerde oluşturabilmektedir (Toprak, 2001). 

 

Hat boyunca oluşan gürültü ;Hat boyunca oluşan gürültü, iki ayrı yapının hareket halindeyken temas 

ettikleri noktadan açığa çıkan gürültüdür. Gürültü daha çok tekerlek ray temasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Lokomotif gürültüsü en etken gürültüdür. Aracın hava ile temasından açığa çıkan gürültüde mevcuttur. 

Tren hareketiyle ortaya çıkan gürültüye etki eden faktörleri 3 başlıkta toplayabiliriz.  

 

 Rayın sertliği ve dayanaklığı 

 Araç tekerleğinin üzerinde yatay-düz bir form oluşması veya tahrip olmuş olması 

 Raylar arasında küçük aralıkların bulunması veya bu açıklıkların kaynaklanmış olması. 
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Raylı sistemlerin çevresinde, hava içinde yada duvarlar ve zemin içinde oluşan gürültü veya titreşimler 

rahatsız edicidir. Titreşimler, taşıt süspansiyon sistemi , yoldaki elastik ve kalıcı çökmeler, tekerleklerdeki 

ve ray üstü yüzeylerindeki pürüzlülükler , travers geçişleri  ve makas geçişleri gibi faktörlerden 

kaynaklanır. Taşıtın hızı da bu konuda etkilidir.Titreşim ve gürültünün en önemli nedenlerinden birisi, 

raylardaki dalgalı aşınmalardır. Dalgalı aşınma; ray üzerinde az ya da çok periyodik biçimlerde oluşan 

düzlemsel bozukluklar olarak tanımlanabilir. Bu aşınma, dinamik zorlanmalar doğurduğu için yolun 

bozulmasına ve bakım masraflarına neden olmaktadır. Dalgalı aşınmanın olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak için en iyi çözüm rayların taşlanması, yağlanması ve rayların profilinin düzeltilmesidir. 

Rayların taşlanması, titreşim ve gürültüyü azaltıcı etkiye sahiptir. Yağlamada aşınmayı azaltma 

bakımından önemlidir. 

 

Raylı sistemlerde değişik nedenlerle oluşan titreşim ve gürültü kullanılan üst yapı tipine göre farklı 

düzeylerde sönümlenebilir. Bağlantısız yollarda üst yapı tabanına konulan elastik magnetlerle oluşturulan 

kütle-yay sitemi, 30 Hz den büyük frekanslardaki titreşimleri 60 dBA‟nın altına 

indirebilmektedir(Erel,1997).Raylı sistemlerde belli bir mesafe uzağında ölçülen gürültü düzeyine etki 

eden yol faktörleri şu şekilde belirtilebilir. 

 

 Traverslerin ahşap veya beton olması 

 Köprülerin çelik veya betondan yapılmış olması 

 Rayların aşınma veya kaynak problemleri olup olmamaları 

  

Hat Boyunca Gürültü azalmasını Sağlamak Amacıyla Yapılabilecek Çalışmalar: 

 

 İlerleyen raylar arasındaki küçük boşlukların sürekli kaynaklarla doldurulmasıyla bu boşlukların 

ortadan kaldırılması 

 Düzgün temas yüzeyi oluşturmak için tekerlek üzerindeki aşınmaları ve düzleşen bölgeleri gidermek 

için tekerleklerin taşlanması 

 Daha düzgün ve pürüzsüz yüzey elde etmek için rayların taşlanması ve yağlanması 

 Teker-motor-araç gövdesi ilişkili süspansiyon sistemiyle ilgili olarak titreşimleri azaltması amacıyla 

modifikasyonların yapılması (Ratering,1978). 

 

Raylı sistemlerden kaynaklanan gürültünün belirlenmesi amacı ile, belirli gün ve zamanlarda 

gerçekleştirilen ölçümler dikkate alınarak gürültü haritaları oluşturulmaktadır. Şekil 5‟te Almanya 

Düssoldorf kentinde şehir içerisinden geçen hatta oluşturulan gürültü haritası görülmektedir. Hesaplanan 

gürültü ölçüm değerleri farklı renklerle belirtilmiştir. Raylı sistemlerde gürültü ölçümlerinde aşağıda 

belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 

 

* Rayların temizlik durumu 

* Geçen araçların modeli ve bu araçtaki yolcu sayısı ve hızı 

* Rayların imalat zamanı, kullanılma sürekliliği, makas değiştirme yerlerinin durumu 

* Raylar ile tekerlerin malzemeleri ve bu malzemelerin birbirine sürtünmedeki etkileri 

* Ray altı döşemelerinin malzemeleri, cinsi ve bu yolların bakım süreleri 

*Söz konusu yolların kenarlarındaki işletmelerin (fabrika, hastane vb) çevreye gürültü etkileri 

-Kapalı Mekanları (metro v.b) ise; 

* Havalandırma 

* Bu yerlerin giriş-çıkış kapılarının olup olmaması durumu 

* Bu yerlerin inşaat malzemelerinin sese karşı gösterdiği davranışlar(Dusseldorf, 2000). 

 

4. GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Dünya sağlık örgütünün “İnsanın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur” biçiminde 

tanımladığı insan sağlığı için çeşitli yönlerden bir risk oluşturan çevre sorunlarından birisi de gürültü 

kirliliğidir. Uzun yıllar gürültünün yalnızca işitme sistemine ilişkin sorunlar yarattığı kabul edilmiştir. 

Ancak yapılan bilimsel çalışmalar sağlık üzerindeki daha belirginleşmiş olan gürültünün çeşitli fizyolojik 

etkileri ve bunların az veya çok kronik patolojik etkilere dönüşümü üzerinde sürdürülmektedir. Psikolojik 

etkilenme ve insan performansı üzerinde etkileri ise daha açık bir biçimde ortaya konulmuştur. 

Gürültü etkilemesini; işitsel, fizyolojik, psikolojik ve performansı yönünden ayrı ayrı incelenmesi 

gerekmektedir(Hiçyılmaz, 1994).  
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Gürültüden etkilenen kişiler ise;  

a) Gürültü kaynağı ile doğrudan ilişkili olanlar (endüstri işçileri, ağır taşıt ve makine sürücüleri) 

b) Kaynağı bulunduğu çevreyi kullananlar veya dolaylı ilişkide bulunanlar, olarak iki grupta 

toplamak mümkündür. İlk gruptakiler arasında gürültü etkileme şiddeti daha yüksek, ancak ikinciler 

arasında etkilenme daha yaygındır ve etkilenen kişi sayısı daha fazladır. 

  

Gürültü; karşılıklı konuşma ile iletişim ve konsantrasyonu engelleme, dinlenme ve algılama güçlüğü 

yaratma, uykuyu bozma ve genel sıkıntılar oluşturma gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Trafik 

yoğunlunun artışı, uçak trafiği, artan inşaat faaliyetleri ve giderek daha yaygın olarak kullanılan mekanik 

ekipmanlardan dolayı gürültü düzeyleri sürekli bir artış göstermektedir 

 

Gürültü, duyma yeteneğinde geçici veya kalıcı fizyolojik bozulmalara neden olabilir. Geçici bozulmalar, 

zayıf sesleri algılayabilme yeteneğinin birkaç saatten birkaç haftaya kadar değişebilen geçici bir sure için 

kaybolma şeklinde ortaya çıkar. Bu süre maruz kalınan süre ve gürültü düzeyine bağımlı olarak doğrusal 

bir biçimde artar. Duyma yeteneğindeki kalıcı bozulmalar ise sağırlığa kadar varabilir(Cura,1994). 

 

Türkiye‟deki oluşturduğu olumsuz etkilere bağlı olarak gürültü düzeyleri Çizelge 4‟de verilmiştir.  

Almanya çevre idaresi tarafından yapılan gürültü düzeylerine karşı olumsuz etkilerde Çizelge 5‟te 

görülmektedir. 

     

Çizelge 4. Oluşturduğu Olumsuz Etkilere Bağlı Olarak Gürültü Düzeyleri (Cura,1994) 

SINIFLANDIRMA GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (dBA) GÜRÜLTÜ ETKİLERİ 

1.Derece 30-65  Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku 

ve konsantrasyon bozukluğu 

2.Derece 65-90  Fizyolojik tepkiler, kan basıncının artması, kalp 

atışı ve solunum hızlanması, beyin sıvısındaki 

basıncın azalması, ani refleksler 

3.Derece 90-120  Fizyolojik tepkilerin artması, baş ağrıları 

4.Derece 120-140  İç kulakta sürekli hasar ve dengenin bozulması 

5.Derece 140  Ciddi beyin tahribatı 

 

Çizelge 5. Almanya Çevre İdaresi Tarafından Yapılan Gürültü Düzeylerine Göre Etkileri (Düsseldorf, 

2000) 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (dBA) GÜRÜLTÜNÜN ETKİLERİ 

Jet uçakları 120 Duyma hasarları 

Disko 110  

Araçlar  100  

Hızar ve morsiklet 90 Duyma hasarları 

Aşırı çalışan otoban 80  

Ana trafik caddesi (gündüz) 70 Kan ve kalp dolaşımında yükselme 

Ana trafik caddesi (gece) 60  

Sesiz oturma caddesi (gündüz) 50 Haberleşme sorunu 

Sesiz oturma caddesi (gece) 40 Oda içerisinde konsantrasyon bozukluğu 

Saat tıkırtısı 30 Uyuma zorluğu 

 

5. RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 

 

Planlanan faaliyetten kaynaklanacak gürültü düzeylerinin standartları aşacağı belirlenirse gerekli önlemler 

alınmalıdır. Gürültü kontrollerinde; Öncelikle kaynakta kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak ,kaynak 

ile sesi yayan yüzey arasında yalıtımı sağlamak , yüzeyin ses yaymasını azaltmaktır.Yayılma alanında: 

gürültü kaynağının bulunduğu bölgenin ses yalıtıcı malzemeyle ayrılması, ses bariyerlerin kullanılması, 

gürültü yayılma alanının kontrolü ile yapılabilir. 

 

Gürültünün algılandığı yerlerde:gürültüden etkilenen kişi ve kişilerin ses yalıtımı sağlanmış bölgelere 

alarak yada kulak koruyucuları kullandırılarak gürültüden korumaktır.  Raylı ulaşım sistemlerinde, ulaşım  
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kaynaklı gürültüyü azaltmaya yönelik önlemler; trenler üzerindeki yapısal önlemler, trenlerin geçişindeki 

düzenlemeler, yol üzeri ve yakınındaki önlemler ve yerleşim planlanmasındaki önlemler gibi ana gruplara 

ayırmak mümkündür(Uslu,1996). 

 

5.1. Trenlerde Yapısal Önlemler : 

 

- Dizel motorlu ve ağır trenler yerine elektrikli sistemlerin ve hafif trenlerin kullanılmalıdır. Araçların 

zaman aşımıyla gürültü üretim veya yalıtımlarda değişiklik olup olmadığı kontrol edilmeli ve bununla 

ilgili standartlara uygunluğu araştırılmalıdır.  

 

5.1.1. Lokomotiflere susturucu takılması: 

 

Akışkanı ileten boru ve kanallarda , ses dalgalarının boru ve kanal içerisinde ilerlerken yarattığı ve ayrıca 

boru veya kanal yüzeylerinin titreşimiyle gürültü meydana gelir. Özellikle  boru ve kanalların girişlerinde 

ve çıkışlarında gürültü düzeyi daha da yüksektir. Susturucuların çok değişik tipleri vardır  ve bunlar 

lokomotiflere uygun olanları seçilerek takılabilir. Bu susturucuların girişindeki ses basınç düzeyi ile, 

çıkışında ki ses basınç düzeyinin farkı olarak tanımlanan, susturucu ses iletim kaybı, düşüş adı verilen 

susturucu giriş ve çıkış boru çapına oranına, susturucunun boyuna ve söz konusu sesin frekansına 

bağlıdır. 

* Lokomotiflerin fren özelliklerini değiştirerek diskli frenlerin kullanılması 

* Motor yapısındaki önlemlerin alınması 

* Lokomotif ve vagon tekerleklerinin düzeltilmesi, yağlanması ve ses sönümlendirici malzeme ile 

kaplanmasıdır(Thompson,199).  

 

5.2.Trenlerin Geçişindeki Düzenlemeler 

 

* Tren tarifesinin gün saatlerine göre düzenlenmesi  

* Tren hızlarının ayarlanması  

* Gece trenlerin siren çalma yasağı 

 

5.3. Tren Yollarındaki Önlemler: 

 

* Rayların bakımı bilenmesi ve parlatılması  

* Rayların lastik yada plastik lifler ile kaplanması  

* Demiryolu dönüşlerinin uygun biçimlendirilmesi 

* Banketlerin titreşim söndürücü malzeme ile kaplanması  

* Tren yolu kotunun çevreye göre ayarlanması 

* Tünel yapımları  

* Tren yolu şevlerinin iç yüzeylerinin ses yutuculuğunun arttırılmasıdır(Wu,2001). 

 

5.4.Setler 

 

Demiryollarında gürültü azaltmaya yarayan doğal setlerin bulunmadığı ve yeterli açıklığın bulunduğu 

yerlerde yapay setler kullanılabilir. 2/3 oranındaki şev eğimi set oluşturmak için genellikle yeterli 

olmaktadır. Bu eleman düz kesimlerde yarmalarda ve dolgularda uygulana bilir. Gürültü seviyesinin 

yüksek olduğu kesimlerde önlemin daha etkili olmasını sağlamak amacıyla set ve gürültü perdesi Şekil 

2'deki gibi kullanılabilir.  

 

Daha dar bölgelerde dik set teşkil edilir. Settin görüş alanının dışında kalan kısımlarında ağaçlandırma 

uygun olur. Dik setlerin uygulanması ; doğal şev eğimli bir toprak set bulunmaması veya duvar 

uygulanmasının yeterli olmadığı durumlarda ve gürültü azaltıcı elemanın bahçe düzenleme elemanı 

olarak kullanılmasının gerektiği durumlarda uygundur. 

 

Demiryollarında yol en kesit genişliğinin az olması ve yol kenarında alınan gürültü önlemleri trene daha 

yakın olacağından gürültü azaltmada daha etkili sonuçlar alınabilmektedir(Wu,2001, Öztürk,1992). 
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Şekil 2. Set + Gürültü perdelerinin uygulanışı 

 

5.5. Gürültü Perdeleri : 

 

Doğal setlerin olmadığı ve yapay setler için gerekli genişliklerin bulunmadığı yerlerde gürültü perdeleri 

tek başına uygulanmaktadır. Setlerde olduğu gibi büyük şev eğimleri gerektirmediğinden perde gövdesi 

yola daha yakın olduğu için gürültü azaltma etkisi daha büyüktür. 2 metre yüksekliğindeki bir perdenin 

etkisini ancak 7 m yüksekliğindeki set sağlaya bilmektedir. Kullanılan perdenin göze hoş görüne bilmesi 

için estetik şekil renk ve ayrıca dayanıklılık önemlidir. Demiryolunda ray üst seviyesinden itibaren 2 m 

yükseklikte bir duvarda yolcular açısından rahatsızlık yaratılmadan gürültü yayılması azaltılabilir. 

Yapılan incelemeler sonucunda ray üst seviyesinden 2 m yükseklikte ve hat ekseninden 3,75 m 

uzaklıktaki perdenin 10 dBA 'nın üzerinde sağladığı ortaya çıkartılmıştır. 

 

Perdelerde şu özellikler aranır: 

* Ses azalması demiryolu için 100-500 Hz arasında 20dBA ,500-3200 Hz arasında ise 30 dBA olmalıdır. 

* Taşıttan gelen sesin yansımaması sağlanmalıdır. 

* Perde mümkün mertebe yola yakın olmalıdır. 

* Tren geçişlerinin emniyetini etkilememelidir. 

* Duvar konstrüksiyonu rüzgar basıncı ve trenin aerodinamik etkileri karşısında yeterince stabil olmalıdır. 

* Duvar aşınma eskime ve rüzgar etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

Demiryollarında  bir hattan diğerine gürültü geçişini önlemek için yüksekliği daha az olan  orta 

duvarlarda uygulana bilmektedir. Tesviye yüzeyinden 2,2 m yüksekliğine kadar düz olan duvar, bu 

mesafeden itibaren 45  lik açı uygulanarak eğimli yapılabilmekte ve etkinliği arttırılmaktadır. Demir 

yollarında perde uygulanması Şekil 3‟te görülmektedir(Öztürk,1992,. 

 

 

 
Şekil 3. Demiryolunda perde uygulanışı 
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Farklı malzemelerden yapılan değişik tip ve yüksekliklerdeki perdelerin gösterdikleri performanslar da 

farklı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda farklı yüksekliklerdeki perdelerden farklı uzaklıklarda hedef 

noktalar belirlenmiştir.  Yapılan ölçümlerden yararlanılarak hedef noktaların perdelerden uzaklıklarına , 

yansımalara, perdenin şekline ve cinsine bağlı olarak gürültü azalma değerleri bulunmuştur. Bu değerler 

7-16 dBA arasındadır. Farklı perde tiplerinde alınan sonuçlar ve birim maliyetleri Çizelge 1 ve 2'de 

verilmiştir(OECD,1995). 

 

Çizelge 1. Farklı perde (bariyer ) tiplerinden alınan sonuçlar  

Perde tipi Perde 

Yük. m 

H. nokta 

uzaklımı m 

Azalma değeri 

dB 

Toplam azalma 

dB 

Hesaplanan 

değer dB 

Set üzerine ahşap 

elmanlı 

3+1 13 

37 

13/10 

10/10 

13/10 

12/11 

16/10 

15/12 

Beton elemanlı 2 16 

40 

70 

11 

10/10 

7/8 

11 

14/11 

12/10 

10 

11/8 

10/8 

Ahşap elemanlı 2.7 14 

25 

11 

11 

11 

12 

11 

12 

Beton üzerine ahşap 3 15 

27 

11/9 

10/9 

11/9 

11/9 

13/9 

13/10 

Ahşap elemanlı 2.7 20 

33 

10/8 

10/10 

11/8 

14/11 

14/9 

11/10 

Ahşap elemanlı 2.7 17 

50 

12/10 

8/8 

13/10 

11/9 

13/10 

8/8 

Set üzerine ahşap 

elemanlı 

2+1 18 

50 

14/11 

11/10 

15/11 

14/12 

13/10 

11/9 

Toprak set 5 25 

43 

16/14 

16/13 

17/14 

18/13 

20/18 

18/16 

 

5.6. Bitkilendirme  

 

Ulaşım yollarında görüş açıklığını kapamayacak ve yol emniyetini bozmayacak şekilde yapılan 

bitkilendirme ortalama 8dBA gürültü azaltılması sağlanmaktadır. Bitki türü seçiminin ve uygulama 

şeklinin dikkatli yapılması gerekmektedir. Bitki grubunun ortalama genişliği, yüksekliği, yoğunluğu ,ağaç 

ve yaprak türlerine göre ses azaltma performansları değişir. Ölçüm değerleri ,doğru tür bitkilerle ve iyi 

planlanmış bir uygulama ile 16 dBA ya varan azalmanın sağlanabileceğini göstermiştir. Yol kotunun 

çevre kotundan düşük olması gürültü açısından önemli bir avantaj sağlarken böyle bir yol şevinin 

bitkilendirilmesi bu avantajı arttırmaktadır. Şekil 4‟te görüldüğü gibi set ve bitki birlikte uygulanabilir 

(Öztürk, 1998). 

Şekil 4 Set + Bitkilendirme 
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6. SONUÇLAR 

 

Karayollarının ve demiryollarının gürültü oluşturma seviyeleri aynı olsa bile demiryolları daha az 

rahatsızlık vermektedir. Bunun başlıca sebebi demiryollarında düzenli ve aralıklı seyirlerinin olması 

böylece bir süre gürültüden dinlenme olanağının sağlanmasıdır. Kent içi hafif raylı sistemlerine ağırlık 

verilmesi ve bunların birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması çok problemli kesimlerde karayolu 

trafiğinin sınırlandırılması çevresel problemler açısından rahatlama sağlayacaktır.metro hatlarının 

tamamen, hafif raylı sistemlerinin ise kısmen yer altına inşaa edilmiş olması çevresel etkileri açısından 

önemli yararlar sağlamaktadır. Raylı ulaşım sistemlerinin meydana getirdiği belirli birkaç olumsuz 

etkileri bulunmaktadır bunun başında yerleşim alanlarının içerisinden ve yapılarının çok yakınından 

geçmesidir. Bu tür yerlerde gürültü haritaları oluşturulup gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

Gürültü açısından, şehir içinde kara yoluna alternatif olan metro ve hafif raylı sistemlerde durum daha iç 

açıdır. Hem balastın gürültüyü söndürme etkisinin olması , hem de titreşimi sönümlendirmek amacıyla 

rayın altına elastik malzeme yerleştirilmiş olması önemli azalmalar sağlamaktadır. 
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Şekil 5. Almanya Düssoldorf Şehri Gürültü Haritası 


