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Taşıt Geçiş Gürültüsü

Oldukça rekabetçi bir alan olan binek otomobil pi-

yasasında, gün geçtikçe kullanıcıların beklentileri 

artmaktadır. Artık sürücüler otomobillerden sadece 

yakıt ekonomisi, sağlamlık, estetik gibi temel ihtiyaç-

ları zorunlu kabul edip, yüksek konfor beklentisi içine 

girmektedirler. Ülkeler de buna istinaden insanların 

beklentileri yasallaştırıp regülasyon olarak üreticilere 

zorunlu kılmaktadırlar. Bu çalışmada akustik açıdan 

bir regülasyon olan “Taşıt Geçiş Gürültüsü” üzerinde 

durulacaktır.

1. GİRİŞ

Otomobillerde gürültü kaynaklarını a. Mekanik, b. Aerodi-
namik, c. Elektrik olarak 3’e ayırabiliriz. Aerodinamik titre-
şimler aracın rüzgâr direnci sebebiyle ortaya çıkar. Genel-
de araç hızı ile doğru orantılı değişirler. Elektrik kaynaklı 
gürültüler ise elektrik tüketen klima motoru, fan, direk-
siyon pompası gibi cihazların çalışması esnasında ortaya 
çıkar. Son yıllarda artan elektrikli araçların elektrik moto-
ru da bunlara dahil edilebilir. Mekanik sesler ise aktarma 
organları kaynaklı seslerdir ve taşıt geçiş gürültüsüne en 
büyük etkiyi bu elemanlar yapar.

2. TAŞIT GEÇİŞ GÜRÜLTÜSÜNE ESAS KATKIDA 
BULUNAN ELEMANLAR

Otomobillerde mekanik gürültü ve titreşimin ana kayna-
ğı içten yanmalı motordur. İçten yanmalı motor bir taraf-
tan şanzımana oradan da tekerleklere bağlanırken, diğer 
taraftan egzoz sistemine bağlıdır. Egzoz yolu ile yanmış 
havanın kontrollü bir şekilde dışarı atılması sağlanır. Mo-
torun yanma esnasında kullandığı havayı içeriye alan 
sistemlerde hava emiş sistemleri olarak geçer. Bu sayede 
ana gürültü kaynaklarını sırasıyla hava emiş, içten yanma-
lı motor ve egzoz sistemleri olarak aşağıdaki gibi detay-
landırabiliriz.

a. Hava emiş sistemleri; hava kanalları, hortumlar, filtreler 
ve yüzeyden radyasonla yayılım

b. İçten yanmalı motor; silindirlerdeki yanma, emme ma-
nifoldu, egzoz manifoldu ve aksesuarlar
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Şekil 1. Hava Emiş Sistemleri Elemanları

 

Şekil 2. İçten Yanmalı Motor Elemanları
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c. Egzoz; egzoz çıkışı, susturucular ve emisyon elemanla-
rından radyasyonla yayılım

3. EN AZ DÖRT TEKERLEĞİ OLAN TAŞITLARIN 
SINIFLANDIRILMASI

M kategorisi – binek araçlar;

• M1: Sürücü hariç 8 koltuktan az 
• M2: Sürücü hariç 8 koltuktan fazla, araç ağırlığı < 5 ton
• M3: Sürücü hariç 8 koltuktan fazla, araç ağırlığı > 5 ton

N Kategorisi – ticari araçlar;

• N1 : yükleme ağırlığı < 3,5 ton
• N2: yükleme ağırlığı 3,5 ton – 12 ton arasında
• N3 yükleme ağırlığı > 12 ton

4. TEST ŞARTLARI

Bu testin amacı, taşıtın maksimum geçiş gürültü seviye-
lerinde ilgili mevzuat şartlarını yerine getirdiğini kont-
rol etmektir. Pistte ve kapalı alanda olmak üzere test iki 
farklı yöntem ile gerçekleştirilebilir. Pist testi.standartlara 
uygun şartları sağlayan test pistinde gerçekleştirilir, hız-
lı sonuç verir. Kapalı alan testi ise tekrar edilebilirliği çok 
yüksektir ancak test sonrası bir dizi mühendislik hesabı 
yapılması gerekir.

Test kriterleri UNECE 51.02’de belirtildiği şekilde şöyledir;

Şekil 3. Egzoz Sistemi Elemanları

 

Pist kriterleri;

• Herhangi bir aracı (ayrıca Otomatik Şanzımanlı) 60 
km/s hızında dengelemek, testi gerçekleştirmek ve 
aracı durdurmak için uygun uzunlukta asfalt yol bölü-
mü,

• Min. uzunluk: 500 m
• Min. Genişlik: güvenlik koşulları altında  50 Km / s hız-

da sürüş sağlamak için yeterli alan
• Düz yol ve zemin (eğim < 1/1000)
• Ölçüm merkezi alanı (burada test tabanı olarak tanım-

lanır) min. boyutlar 30x30 m, asfalt (ISO 10844/2014 
tarafından tanımlanan özellikler)

• Testin bölgesinin 50m çapı boyunca engellerden arın-
dırılmış alan (ağaçlar ve yüksek çimler dahil).

• Aşağıdaki şekil test yerleşimini göstermektedir. (bkz: 
Şekil 4 )

CC Hattı = Sabit hızda sürülecek düz yol bölümünün Mer-
kez Hattı, araç merkez hattına karşılık gelir.

AA' Hattı = hızlanma başlangıcı.

BB' Hattı = hızlanma sonu.

Mikrofon konumu: merkez hattından 7,5 m ve 1,2 m yük-
seklikte.yanmalı 

Araçta yapılacak kontroller;

• Araç römorksuz olmalı
• Motor yağ ve su görsel kontroller
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• Egzoz bağlantısı kontroller
• Lastik aşınma durumu ve lastik basıncı kontrolleri

5. TESTİN YAPILIŞI

• Teste başlamadan önce motor / egzoz / lastikler için 
standart çalışma koşullarını elde edene kadar aracın 
çalıştırılması ve ısınması, motor devrinde maksimum 
güç çıkışının 3 / 4'ünde 4 -5 km sürerek gerçekleştiril-
mesi önerilir.

• Araç test sürüşünde belirtilen konumda ve hedef hız 

değer % 3’ü (± 1,5 km/h) aşmayacak şekilde AA' hattı-
na ulaşmak için öngörülen hızda düz yolda sürülür.

• AA' hattında gaz pedalına olabildiğince hızlı bir şekil-
de ve tam basılarak, hızlanma başlar.

• Araç gövdesi BB' hattını tamamen geçtiğinde hızlan-
ma biter. 

6. LİMİTLER 

Aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2’de görüleceği üzere Faz-1’den 
Faz-2’te geçiş ile birlikte 1 veya 2 dB(A) arasında bir dü-

 

Şekil 4. Test Yerleşimi

Kategori Kategori Açıklaması 

Limit değerler dB (A) 
Faz – 1 

Temmuz 
2016’dan 
itibaren 

Faz -2 
Temmuz 
2022’den 
itibaren 

Faz-3 
Temmuz 
2026’dan 
itibaren 

M1 Motor gücü / ağırlık oranı ≤ 120kW / 1000kg 72 70 68 

M1 120kW / 1000kg <  Motor gücü / ağırlık oranı ≤ 
160kW / 1000kg 73 71 69 

M1 Motor gücü / ağırlık oranı >160kW / 1000kg 75 73 71 
M1 Motor gücü / ağırlık oranı >200kW / 1000kg 75 74 72 
M2 ağırlık ≤ 2500kg 72 70 69 
M2 2500kg < ağırlık ≤ 3500kg 74 72 71 
M2 3500kg  < ağırlık ≤ 5000kg, Motor gücü  ≤ 135kW 75 73 72 
M2 3500kg < ağırlık ≤ 5000kg, Motor gücü  ≥135kW 75 74 72 
M3 Motor gücü  ≤ 150kW 76 74 73 
M3 150 kW <  Motor gücü  ≤ 150kW 78 77 76 
M3 Motor gücü  > 150kW 80 78 77 

 

Tablo 1. Binek Araçlar Limit Değerler
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şüş beklentisi görülmektedir. Bu da hangi kategoriye ait 
olursa olsun taşıtların akustik performansında şartların 
zorlaştığını ve beklentinin her defasında daha arttığını 
göstermektedir.

7. SONUÇ

Her geçen gün emisyon açısından olduğu gibi gürültü 
açısından da kriterler daralmaktadır. Bu durum araç üre-
ticilerini diğer başka bir çok etkenin yanında gürültü ko-

Kategori Kategori Açıklaması 

Limit değerler dB (A) 
Faz – 1 

Temmuz 
2016’dan 
itibaren 

Faz -2 
Temmuz 
2022’den 
itibaren 

Faz-3 
Temmuz 
2026’dan 
itibaren 

N1 ağırlık ≤ 2500kg 72 71 69 
N1 2500kg < ağırlık ≤ 3500kg 74 73 71 
N1 Motor gücü ≤ 135kW  77 75 74 
N2 Motor gücü > 135kW 78 76 75 
N3 Motor gücü ≤ 150kW 79 77 76 
N3 150 kW < Motor gücü ≤ 250kW 81 79 77 
N3 Motor gücü > 250kW 82 81 79 

 

Tablo 2. Ticari Araçlar Limit Değerler

nusunda da çalışmaya zorlamaktadır. Özellikle elektrikli 
araçların hayatımıza girmesiyle, o araçlar içinde bir takım 
kriterler oluşturulması planlanmaktadır.
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