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tmmob
makina mühendisleri odası

Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından “Endüstriyel Gü-
rültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış olan ki-
tabın genişletilmiş ve tümü gözden geçirilerek 
güncelleştirilmiş ikinci baskısıdır. 

Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap; hem en-
düstriyel ve çevresel gürültünün azaltılması 
amacıyla alınacak mühendislik önlemleri üze-
rinde çalışanlara mühendislik uygulamaları 
konusunda, hem de endüstriyel ve çevresel 
gürültünün ölçüm ve denetiminde çalışanlara 
gerekli temel bilgileri edinmeleri konusunda 
yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Bu kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel kav-
ramlardan başlayarak, gürültü kontrol yön-
temlerinin hayata geçirilmesine kadar değişik 
aşamalarda gerekebilecek temel ve uygulamaya 
dönük mühendislik bilgileri verilmiştir. 

Kitap bu şekliyle; hem başta mühendisler ol-
mak üzere bütün uygulayıcılara teknik konu-
larda yol gösterici niteliktedir, hem de özellikle 
çevre ve makine mühendisliği eğitimlerinde 
uygulamaya yönelik gürültü ve gürültü kontro-
lü derslerinde kullanılabilir.
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