
Güvenli dinleme 
mekanları ve etkinlikleri 
için küresel standart



Güvenli dinleme, geri dönüşü olmayan işitme hasarı 
riskinizi azaltırken müziğin keyfini çıkarmanıza olanak 
tanıyan bir dizi alışkanlıklar ve davranışlar anlamına gelir. 
Güvenli dinleme, işitme kaybını önleyebilir!

Güvenli dinleme nedir?

DSÖ, eğlence mekanlarını ve etkinliklerini ziyaret eden 
kişilerde işitme kaybı riskini azaltmak için kanıta dayalı 
bir dizi öneri geliştirmiştir.
Bu öneriler, yüksek seslerin neden olduğu işitme Bu 
öneriler, yüksek seslerin neden olduğu işitme kaybının 
görülme sıklığının artması nedeniyle duyulan endişeye 
bir yanıttır.

Standardı oluşturan altı özellik, gece kulüpleri, 
diskotekler, barlar, konserler, maçlar ve festivaller gibi 
mekanlar için geçerlidir.

Güvenli dinleme mekanları ve etkinlikleri için 
küresel standart nedir?

Mekanlar ve etkinlikler 
için güvenli dinleme 
neden önemlidir?

Mekanlar ve etkinlikler için 
güvenli dinleme standardı nasıl 
kullanılabilir?

Hükümetler
Güvenli dinleme farkındalık 
kampanyalarının yanı sıra, daha sonra 
uyumluluk açısından izlenen mevzuat 
veya düzenlemeler geliştirebilir.

Mekanların ve etkinliklerin sahipleri/
yöneticileri, endüstri birlikleri
Standardı benimseyebilir ve standartın 
özelliklerini gönüllü olarak uygulayabilir.

Müzisyenler ve akustik mühendisleri 
için eğitim kurumları
Standardın ihtiyacına, mantığına, 
faydalarına ve özelliklerine odaklanan 
güvenli bir dinleme koşulu içerebilir.

Mekanlarda ve etkinliklerde 
güvenli dinleme standardını 
uygulamanın faydaları nelerdir?

Hükümetler
İşitme kaybı, büyüyen küresel bir halk 
sağlığı sorunudur. Önlenmesi, işitme 
bakımı ihtiyacını azaltmaya, yaşam 
kalitesini iyileştirmeye ve üretkenliği 
artırmaya yardımcı olacaktır.

Mekanların ve etkinliklerin sahipleri/
yöneticileri, endüstri birlikleri
Müşterilerin işitme sağlığına saygı duyan, 
güvenli dinleme koşullarını sağlayan ve 
müşterilerin duyma kapasitelerini temel 
alan bir endüstri, finansal açıdan mantıklıdır. 

Akustikçiler, mühendisler, müzisyenler, 
etkinlik organizatörleri, odyologlar ve 
diğerleri
Hem izleyicilerde hem de bu tür mekan 
ve etkinliklerde çalışanlarda işitme hasarı 
tehlikesini azaltacaktır.

1.1 milyar
genç güvenli olmayan 
dinleme uygulamaları 
nedeniyle işitme kaybı 
riski altındadır.

Yüksek ve orta gelirli 
ülkelerde 12-35 yaş arası 
kişilerin

 %40’ı eğlence 
mekanlarında zararlı 
ses seviyelerine maruz 
kalmaktadır.

Yüksek 
seslerden 
kaynaklanan 
işitme kaybı 
kalıcıdır.

1. Ses seviyelerini 
sınırlama 
Maksimum 100dB    
LAeq 15 dakikalık *  
bir sınır uygulanır, bu 
da sesin izleyiciler için 
güvenli ve eğlenceli 
olmasını sağlar.

*LAeq 15 dakika on beş dakika boyunca ölçülen ortalama ses seviyesidir.

4. Kişisel işitme 
korumasını 
kullanıma sunma 
Kulak tıkaçları gibi 
işitme koruması, 
talimatlarla birlikte 
kullanıcılara 
sunulmalıdır.

2. Ses seviyelerinin 
izlenmesi 
Belirlenen personel 
tarafından kalibre 
edilmiş ölçüm 
ekipmanı kullanılarak 
ses seviyelerinin canlı 
olarak izlenmesi ve 
kaydedilmesi.

5. Sessiz bölgelere 
erişim 
Sessiz bölgeler, 
dinleyicilerin kulaklarını 
dinlendirmelerine ve 
işitme hasarı riskini 
azaltmalarına olanak 
tanır.

3. Mekan 
akustiği ve ses 
sistemlerinin 
optimize edilmesi 
Ses sistemi ve mekan 
akustiği, herkes için 
keyifli ses kalitesi 
ve güvenli dinleme 
seviyeleri sağlamak için 
optimize edilmelidir.

6. Eğitim ve bilgi 
sağlanması
Personel ve dinleyiciler, 
güvenli dinlemeyi 
sağlamak için 
atabilecekleri pratik 
adımlar hakkında 
bilgilendirilmelidir.

Mekanlar veya etkinlikler için güvenli dinleme standardının altı özelliği

100dB LAeq 15 dakika



Adapted from @World Health Organization,
WHO/UCN/NCD/SDR 21.1 
Translated by Dr Ozlem Konukseve,
Istanbul AydinUniversity Audiology Department.
Turkey. Member of the World Hearing Forum

Sivil toplum, güvenli dinleme standardına ilişkin 
farkındalığın artırılmasını sağlayarak ve güvenli dinleme 
standartının hükümetler, mekan ve etkinlik sahipleri/
yöneticileri ve bu tür mekan ve etkinliklerde çalışan 
personel arasında uygulanmasını savunarak çok önemli 
bir rol oynayabilir.

Mekanlarda ve etkinliklerde güvenli dinlemeyi 
teşvik etmek için neler yapabilirsiniz?

Ömür boyu duymak için, 
güvenli dinleme; ses şiddetleri 
ve sürelerine dikkat edin
Dinlemeyi Güvenli Hale Getirin 


