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ÖZET 

 

Bu kitapçık, Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Programı (Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi için Stratejik Ortaklıklar) destekli “Gürültü Eğitimi 

Projesi’nin (GEP) İlk Fikri Çıktı (F1)” kitapçığıdır.  

 

Yasal, ekonomik ve iletişimsel açıdan gürültü politikası araçları 

değerlendirildiğinde, politika uygulamalarının yoğunlukla yasal araçlara 

dayalı olduğu görülmektedir. Çevresel gürültü ve tesislere yasal cezalar 

(ekonomik şekilde) verilmesine ilişkin mevzuata dayalı yoğun kontrol 

stratejileri bulunmasına rağmen kamusal gürültü şikayetleri artmaya devam 

etmektedir. Dolayısıyla, gürültü yönetiminin iletişimsel araçlarının 

kullanımında bu alanda çalışan personellerin yetkinliğinin artırılması 

gerekmektedir. GEP ile birlikte, çevresel gürültü yönetiminde çalışan 

personellerin yenilikçi yöntemler kullanarak mesleki becerilerinin ve 

faaliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, kentlerde yüksek 

akustik kaliteyi temin etmek açısından Avrupa ülkeleri arasında gürültü 

yönetimi denetimlerinde kullanılan iyi uygulamaların paylaşılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Bu kitapçık, proje ortağı ülkeler olarak Türkiye, İtalya ve İspanya’da çevresel 

gürültü yönetimi yönetmelikleri kapsamında yerel ve ilgili otoritelerin çevresel 

gürültü denetim sistemleri ve eğlence yerlerinde müzik izni prosedürlerine 

odaklanmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çevresel gürültü kirliliğinin özellikle yoğun 

nüfusa sahip kentsel alanlarda hava kirliliğinden sonra ikinci en tehlikeli 

çevre kirliliği türü olduğunu fark etmiştir [1]. Bu konu, aşırı gürültüye maruz 

kalmanın 7 milyon Avrupa Birliği (AB) vatandaşının uyku bozukluğu 

yaşamasına, 900000’den fazla hipertansiyon vakasına ve her yıl en az 

43000 kişinin hastaneye kaldırılmasına ve sonucunda Avrupa’da her yıl - en 

az- 10000 erken ölüm vakasına yol açtığını ifade eden Avrupa Çevre Ajansı 

raporunda (Avrupa’da Gürültü 2014, EEA Rapor No 10/2014) da ayrıca 

vurgulanmıştır (2). Ayrıca, 2020 yılı hedefli AB Çevre Eylem Programı 

“Gezegenimizin sınırları içerisinde iyi yaşamak”, Birlik içerisinde gürültü 

kirliliğini önemli ölçüde azaltmaya girişerek 2020 yılına kadar WHO 

tarafından önerilen seviyelere yaklaşmayı amaçlamaktadır (3).  

Bu amaca ulaşmada anahtar yasal araçlardan biri, AB’ye tam aday ülke 

olarak Türkiye ulusal mevzuatı ile uyumlu hale getirilen, çevresel gürültünün 

değerlendirilmesine ve yönetimine ilişkin EC Çevresel Gürültü Direktifi (END) 

2002/49/EC’dir (4,5). 2016 yılının sonunda yayınlanan END’nin Tadil 

Değerlendirmesi üzerine EC Raporu, çevresel gürültü yönetimine ilişkin 

ulusal stratejilerin uygulanması bakımından Avrupa’daki çeşitliliklerin altını 

çizmiş ve bununla birlikte bu yönergenin uygulanmasından sorumlu kamu 

idarelerinin “yaşanan deneyiminin” kalitesinde kaçınılmaz olarak dikkate 

değer farklılıklar bulunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, gürültü yönetimi 

uygulamaları ve eğitime ilişkin yaklaşımlar açısından Avrupa’daki farklılıklar 

kolektif uygulamalarımızın genişletilebilmesi açısından yenilikçi geliştirmeler 

kullanılarak daha iyi bilgi ve uygulama değişimi gereği duymaktadır. Bu, 

Gürültü Eğitim Projesi’nin (GEP) ana odağıdır ve bu projenin uluslarötesi bir 

şekilde gerçekleştirilmesinin ana nedeni de budur. Çevresel gürültünün 

günden güne arttığı ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı 

şüphesiz bir gerçektir. Dolayısıyla, çevresel gürültü yönetiminin yenilikçi 

yöntemler kullanan kalifiye personeller tarafından uygulanması 

gerekmektedir. 

Yasal, ekonomik ve iletişimsel açıdan gürültü politikası araçları 

değerlendirildiğinde, politika uygulamalarının yoğunlukla yasal araçlara 

dayalı olduğu görülmektedir (7). Çevresel gürültü ve tesislere yasal cezalar 

(ekonomik şekilde) verilmesine ilişkin mevzuata dayalı yoğun kontrol 

stratejileri bulunmasına rağmen kamusal gürültü şikayetleri artmaya devam 

etmektedir. Dolayısıyla, gürültü yönetiminin iletişimsel araçlarının 

kullanımında elemanların yetkinliğinin artırılması gerekmektedir. GEP ile 
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birlikte, ilgili konular üzerinde uzmanlığa sahip olan  proje ortakları 

aracılığıyla çevresel gürültü yönetimi konusunda çalışan personellerin 

mesleki becerileri ve uygulamalarını yenilikçi yöntemler kullanılarak 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca, kentsel alanlarda yüksek akustik 

kaliteyi temin etmek açısından Avrupa ülkeleri arasında gürültü yönetimi 

denetimlerinde kullanılan iyi uygulamaların paylaşımı da amaçlanmaktadır.  

Özetle, bu kitapçıkta projeye ortak ülkeler olarak İtalya, İspanya ve 

Türkiye’de denetimler ve eğitim yaklaşımlarında çevresel gürültü yönetimi 

açısından Avrupa’da bulunan uygulamalar ve farklılıklar sunulmuştur.  

 

2. VERİ TOPLAMA 

 

Bu kitapçık, yerel otoriteler tarafından çevresel gürültü yönetimi 

uygulamalarının denetimlerindeki anahtar unsurlara odaklanmaktadır. Bu 

kitapçık, temel olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır. 

a) Çevresel Gürültü Yönetimine İlişkin Ana Mevzuat ve Sorumlu Otoriteler 

b) Halkın Şikayetlerine İstinaden Yapılan Çevresel Gürültü Denetimleri 

c) Eğlence Yerleri/Müzik İzni için Çevresel Gürültü İzin Prosedürü 

Kitapçığın ilk üç bölümü için veri, taslak bilgi tablosu Ek 1’de bulunan Tablo 

1, Tablo 2 ve Tablo 3’teki gibi geliştirilmiş ve talep edilen bilgiler proje 

ortaklarının her biri tarafından doldurulmuştur.  

 

3. PROJE ORTAĞI ÜLKELERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİMLERİ 

 

3.1 TÜRKİYE 

 

3.2  Çevresel Gürültü Yönetiminden Sorumlu Otoriteler ve Ana Mevzuat  

 
3.3  

Türkiye’de çevresel gürültü konusundaki ana mevzuat, Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’dir (ÇGDYY) 

(04.06.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanmış, 18.11.2015 tarihinde tadil 

edilmiş). Bu yönetmelik, AB Çevresel Gürültü Direktifi (2002/49/EC) ile 

uyumlulaştırılmış şekilde ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.  2005 

yılından sonra, uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesi 

açısından 2008, 2010, 2011 ve son olarak 2015 yılında tadil edilmiştir.  

Çevresel gürültü mevzuatı ve sorumlu otoriteler hakkında daha ayrıntılı bilgi, 

bu projenin internet sitesinde (www.noise-training.eu) yayınlanan “Fikri 

http://www.noise-training.eu/
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Çıktı-2 (F2) Çevresel Gürültü Yönetiminin Yasal Yönleri” içerisinde 

verilmiştir. 

ÇGDYY’den sorumlu ana otorite Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. 

Ulusal Düzeyde: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

− Kara/demir/hava ulaşım yolları, endüstriyel tesisler, iş yerleri, eğlence 

yerleri, klimalar, elektrik jeneratörleri, inşaat tesisleri vb. için gürültü 

kaynağı sınır değerlerinin tanımlanması 

− Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisinin tanımlanması  

− Binalar için kapalı mekan gürültü kriterleri ve arazi kullanım planlaması 

için akustik kriterlerin tanımlanması 

- Akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu, gürültü 

haritalarının içeriğinin tanımlanması 

- Akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi değerlendirmesi raporu, gürültü 

haritaları ve eylem planlarını hazırlayacak teknik personellerin,  kuruluş 

ve ajansların yetkinliklerinin tanımlanması 

ÇGDYY ayrıca aşağıda belirtilen ulusal düzeyde ve yerel düzeyde çevresel 

gürültü yönetiminden sorumlu otoriteleri de tanımlamaktadır ve sorumlu 

otoritelere ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler O2 Kitapçığında verilmiştir. 

Ulusal Düzeyde sorumlu otoriteler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Yerel düzeyde, ana sorumlu 

otoriteler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve Belediyelerdir. 

 

3.1.2. TÜRKİYE’DE KAMUSAL GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİ 

DOLAYISIYLA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİMLERİ 

 

⮚ Sorumlu Otorite ve Kamusal Gürültü Şikayetlerinin Denetimindeki 

Gereklilikler 

 

ÇGDYY kapsamında tanımlanan gürültü kaynakları için, çevresel gürültü 

denetimleri planlı veya plansız olarak veya ÇGDYY çerçevesinde 

şikayetlerin değerlendirilmesi için gerçekleştirilir. Bu denetimler aşağıdakiler 

tarafından yürütülür 

o Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki şikayetler için Çevre 

Kanunu uyarınca yetki devrinin yapıldığı belediyeler;  

o Yetkinin Belediyeye yada başka bir kuruma verilmediği durumlarda İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri. 
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⮚ Gürültü Denetimlerinde Teknik Elemanlar için Gereklilikler 

Gürültü denetimleri, minimum iki personel tarafından gerçekleştirilmesi ve 

bunlardan en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kişinin 

gözetimi altında görevlendirilecek diğer kişinin ise iki yıllık bir yüksek okuldan 

veya lise ve dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir. Bu teknik 

personellerin yeterlilikleri Bakanlık tarafından belirlenen ve  belli kurumlar 

tarafından verilen çevresel gürültü sertifika programlarına katılmaları 

gereklidir. 
 

Genel özellikleri aşağıda belirtilen çevresel gürültü üzerine toplamda 6 

sertifika programı bulunmaktadır ve bu eğitim programlarının ayrıntıları 

www.noise-training.eu sitesinde yayınlanan “Fikri Çıktı-3 (O3) Çevresel 

Gürültü Yönetiminin Teknik Yönleri” içerisinde verilmiştir. 
 

⮚ Çevresel Gürültü Üzerine Eğitim Kursları ve Sertifika Programları  

Türkiye’de, ÇGDYY kapsamında gürültü denetimlerini gerçekleştiren teknik 

personellerin A1 veya A2 sertifika programlarında verilen eğitimi almaları 

gerekmektedir. 

Çevresel gürültü ölçümlerine, gürültü haritaları ve eylem planlarının 

hazırlanmasına ilişkin olarak; çevresel gürültü ölçümleri için A1/A2, 

endüstriyel gürültü raporları ve haritalaması için B1, ulaşım sektöründe 

gürültü haritalaması için B2, bina akustiği için C1 ve eylem planlarına ilişkin 

C2  çevresel gürültü eğitim sertifika programları bulunmaktadır. 
 

Bu  sertifika programlarını verecek kurumlar ile Bakanlık arasında bir 

protokol bulunmalıdır. Bu protokol ayrıca eğitmenlerin yeterliliklerini de 

içermektedir. Eğitmenlerin aşağıdaki ön koşullara sahip olmaları gereklidir: 

o Akustik ve titreşim alanında doktorası olmalı ve hâli hazırda bu alanda 

çalışıyor olmalı. 

o Gürültü ölçümü/izolasyonu/gürültü azaltılması üzerinde uygulamalı 

çalışmaları olmalı. 

o Çevresel gürültü ölçüm cihazını ve bunun üzerine bilgisayarlı yöntemleri 

kullanabiliyor olmalı. 

 

http://www.noise-training.eu/
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Şekil 1. Çevresel Gürültü Konusunda Eğitim Sertifika Programı 

 

⮚ Halkın Gürültü Şikayetlerine İstinaden Yerel Otorite tarafından 
Gerçekleştirilen Gürültü Denetim Mekanizması  
 
Kamusal gürültü şikayetinin değerlendirilmesindeki genel yaklaşım 
aşağıdaki şekildedir: 

1. Kayıt Altına Alma: Kamusal gürültü şikayeti, resmi olarak kayıt altına alınır 
ve denetim için teknik personellere gönderilir.  

2. Seçim Kriterleri: Şikayette belirtilen gürültü kaynağının Çevresel Gürültü 
Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında olup olmadığı değerlendirilir. ÇGDYY 
kapsamında olmaması halinde, ilgili makama başvuran vatandaşa resmi 
bir yazı gönderilir. ÇGDYY kapsamında olması halinde, denetim 
programına alınır. 

3. Denetim için Hazırlık: Denetim, vatandaşın en çok rahatsızlık duyduğu 
yer ve zamanı içeren şikayet dilekçesine bağlı olarak iki teknik personel 
tarafından planlanır.  

4. Yerinde Denetim - Gürültü Ölçümü: Gürültü şikayeti dolayısıyla 
gerçekleştirilen denetimler temel olarak çalışma saatleri, gürültü 
kaynaklarının yerleşimi vb. açısından iş yerinin çalışma koşulları ve gürültü 
ölçümlerine dayalıdır. Çevresel gürültü ölçümü, genellikle, şikayette 
bulunan vatandaşın evinde veya kişinin en çok rahatsızlık duyduğu binanın 
önünde) gerçekleştirilir. İş yerleri ve eğlence gürültü kaynakları vb. için 
gürültü kriterlerinin değerlendirilmesi gürültü kaynağı açık ve gürültü 
kaynağı kapalı olarak iki koşulda ölçülen gürültü seviyesinin farkına dayalı 
olduğundan dolayı, gürültü ölçümünden biri gürültü kaynağı çalışır 
durumdayken gerçekleştirilir ve diğer ölçüm ise arka plan çevresel gürültü 

 

 Temel Akustik Eğitimi ve Gürültü Ölçümleri (Maks. 
15 Saat)  A1 

 
Mühendislik Akustiği (gürültü ölçümleri ve gürültü 

değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içerir) 
(Maks 30 Saat) 

 A2 

 Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü 
Haritalama (Maks. 36 Saat)  B1 

 Ulaşım Sektörü için Gürültü Raporu ve Gürültü 
Haritalama (Maks. 30 Saat)  B2 

 
Bina Akustiği (Maks. 30 Saat)  C2 

 
Gürültü Eylem Planlama (Maks. 40 Saat)  C1 
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seviyesini elde etmek amacıyla şikayet edilen gürültü kaynağının 
çalışmadığı/susturulduğu durumda yapılır.  

5. Yerinde Raporlama: Maruz kalınan binadaki iki gürültü ölçümünden 
sonra, şikayet edilen tesiste  teknik personeller tarafından tutanak (resmi 
rapor) yazılır. Tesis sahibi ve teknik personeller tarafından imzalanan resmi 
tutanakta gürültü ölçüm seviyeleri ve denetim sırasında tespit edilen 
durumlara ilişkin veriler bulunur. Resmi yazının ve ses seviyesi ölçümü 
çıktısının bir nüshası tesise verilir.  

6. Ofiste Değerlendirme: Sahada denetimi gerçekleştiren aynı teknik 
personeller tarafından, gürültü seviyelerinin yönetmeliğe uygun olup 
olmadığı değerlendirilir. Gürültü seviyelerinin yönetmelikte tanımlanan 
sınırları aşması, şikayet edilen yerin eğlence yeri olması durumunda müzik 
izin belgesi bulunmaması veya müzik etkinliği için zaman aralığı için izni 
bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanır. 
 
⮚ Gürültü denetimlerinden sonra idari yaptırımlar / ceza sistemi 

 

Gürültü seviyelerinin yönetmelikte tanımlanan sınırları aşması halinde, para 

cezası olarak idari yaptırımlar uygulanır ve gürültü kirliliği için önlemlerin 

alınması ve para cezasının ödenmesi emri açısından resmi yazı gönderilir. 

⮚ Eğlence yerleri için yaklaşık 6000 Euro,  

⮚ Ulaşım araçları için yaklaşık 500 Euro, 

⮚ İmalatçılar, tesisler için yaklaşık 1800 Euro,  

⮚ Binalar için yaklaşık 200 Euro. 

 

⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin kamu kuruluşuna iletilmesi  

 

Kamusal gürültü şikayetleri, şahsi resmi yazı, telefon araması veya e-posta 

yoluyla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye veya Zabıta ve kolluk 

kuvvetlerine  iletilir.  
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 Kamusal gürültü şikayetlerinin yoğunluğu 

 

Yalnızca Antalya İl Müdürlüğüne iletilen gürültü şikayet verisi (belediyeler 

veya polis memurlarına gönderilen şikayetler hariç) Şekil 2’de verilmiştir. 

2014 yılında 785, 2015 yılında 962, 2016 yılında 1152, 2017 yılında ise 1102 

şikayet görülmüştür. Bu şikayetlerin gürültü kaynağı kategorisi 

değerlendirildiğinde, en çok rahatsızlık duyulan gürültü kaynağının 2014 

yılında %47 [1], 2015 yılında %53 [2], 2016 yılında %52.6 [3], 2017 yılında 

ise %50 [4] ile eğlence ve rekreasyon alanları olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Eğlence yerleri, genellikle yerleşim alanlarının yakınında bulunduğundan 

dolayı, özellikle gece saatlerinde bu kirlilikten rahatsızlık duyan vatandaşlar 

şikayetlerini il müdürlüğüne veya karakola iletmişlerdir. En çok şikayet edilen 

ikinci gürültü kaynağı ise endüstriyel tesislerdir.  
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⮚ Çevresel Gürültü İzleme Sistemi ve Denetimlerde Kullanımı 

 

Antalya İli için, iş yerleri ve eğlence yerlerine odaklanan uzaktan gürültü 

izleme sistemi bulunmamaktadır. Antalya havalimanında ise sürekli gürültü 

izleme sistemi vardır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Konya İli’nde eğlence 

gürültü yönetimi için kurulmuş olan gürültü izleme sistemi bulunmaktadır. Bu 

tip bir izleme sistemi kullanımının eğlence mekanlarının otokontrolünü 

sağladığı ve kendi mekanlarından kaynaklanan gürültü seviyelerinin yüksek 

olduğunu fark ettiklerinde herhangi bir idari uyarı veya denetim olmaksızın 

kendilerinin sesi düşürmelerin sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu tür bir 

sistem kullanmak gürültü şikayetinde bir azalma sağlamaktadır.  

Gürültü izleme sistemi ve diğer iletişimsel yönlere ilişkin ayrıntılar “Fikri Çıktı 

4 (O4) Çevresel Gürültü Yönetiminin İletişimsel Yönleri” altında 

verilmiştir.  

 

3.1.3 TÜRKİYE’DE EĞLENCE MEKANLARI/MÜZİK İZNİ İÇİN 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ İZİN PROSEDÜRÜ 

 

⮚ Müzik İznini Verilmeden Sorumlu Otorite 

 

Eğlence mekanlarında müzik izni için gerekli belge, 14.07.2005 tarihli 

2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 

Belediyeler tarafından sağlanır.  

 

⮚ Eğlence Mekanlarında Gürültü Denetimi için Sorumlu Otoriteler 

ÇGDYY’de belirtilen ilkeler çerçevesinde planlı veya plansız veya 

şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler 

aşağıdakiler tarafından yürütülecektir: 

- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki şikayetler için Çevre 

Kanunu uyarınca yetki devrinin yapıldığı belediyeler;   

- Yetkinin Belediyeye verilmediği durumlarda İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlükleri  

- Kabahatlar  Kanunu kapsamında Polis Memurları/Zabıtalar (denetimler 

gürültü seviyelerine dayalı değildir) 
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⮚ Müzik İzni Almak için Gereklilikler 

 

● Eğlence mekanları, öncelikle Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı alır. 

● Sonraki ikinci aşamada, söz konusu eğlence mekanını işleticisi Çevresel 

Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporunu hazırlatır ve bu rapor 

Belediyeye ibraz edilir. 

● Bu rapor, ÇGDYY yetkisine sahip olması halinde Belediye tarafından 

değerlendirilir.  

● Belediyenin ÇGDYY yetkisine sahip olmaması halinde, rapor İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğüne (İÇŞM) gönderilir. 

● İÇŞM, raporu ÇGDYY ilkelerine göre inceler ve bu rapora ilişkin resmi 

karar yazısı Belediyeye gönderilir. 

● Gürültü seviyeleri ve Çalışma Ruhsatı ve ÇGDYY kapsamındaki diğer 

unsurlara ilişkin tüm esasların sağlanması halinde, Belediye ilgili eğlence 

mekanına müzik iznini verir.  

 

⮚ Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının Genel 

Formatı 

 

Bu raporlar aşağıdaki şekilde temel olarak 5 bölümden oluşur: 

a. Gürültü kaynakları, tesisin bina yapısı ve gürültüden etkilenen civardaki 

binalar gibi eğlence mekanı hakkında genel bilgiler. 

b. Ölçülen seviye, ölçüm koşulları, cihazları ve kalibrasyon bilgisi gibi gürültü 

ölçümüne ilişkin bilgiler. 

c. Ölçümlerin Değerlendirilmesi 

d. Gürültü Kontrolü için alınacak önlemler 

e. Gürültü cihazlarının kalibrasyon sertifikaları, gürültü ölçümünü 

gerçekleştiren personellerin eğitim sertifikaları, ölçümleri gerçekleştiren 

laboratuvarın sertifikası ve gürültü ölçüm noktalarının yerleşim planı rapor 

ekinde sunulur. 

 

⮚ Eğlence Mekanları için Çevresel Gürültü Değerlendirme 

Raporlarında Gürültü Ölçüm Metodolojisi 

 

Çevresel gürültü seviyeleri ISO 1996-1 ve ISO 1996-2’ye göre belirlenir. 

Gürültü ölçümlerinde kullanılan metodolojinin ayrıntıları “Fikri Çıktı 3 

(O3) - Çevresel Gürültü Yönetiminin Teknik Yönleri” altında verilmiştir.   
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⮚ Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarını Hazırlayan 

Personeller için Gereklilikler 

Gürültü seviyesi ölçümünü gerçekleştirecek laboratuvarlarda ölçüm 

standartlarına göre Bakanlıktan alınması gereken ön yeterlik/yeterlik 

sertifikası bulunmalıdır. Teknik personellerin ise, çevresel gürültü ölçümleri 

üzerine eğitim sertifikası bulunmalıdır. 

 

⮚ Eğlence Mekanları için Çevresel Gürültü Kriterleri 

 

ÇGDY Yönetmeliğinde eğlence yerlerine yönelik belirtilen kriterlerden 

bazıları aşağıda verilmiştir.  

a) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden 

kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen 

yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz. 

 

b) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan 

çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü 

seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz. 

 
c) Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen 

toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka 

plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. 

Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi, 

gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile 

gürültüye hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde 

bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte 

verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı 

olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. 

Gürültüye katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesis gerekli tedbirleri 

alır. 

 
d) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet 

gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri 

arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı 

olarak gerekli görülmesi halinde, canlı müzik yayınının yapılacağı zaman 

dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. Diğer 

saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır 

değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.
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⮚ Türkiye’de eğlence yerleri için gürültü izin sistemi/müzik izni 

için genel şekil 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Eğlence yerleri 
öncelikle işyeri açmak 
için Belediyeden izin 

alırlar  

  
Belediye, ÇGDYY’ye dayalı ÇŞİM resmi yazısı  ve İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliki göz 

önünde bulundurulur. 

Bütün şartların yerine getirilmesi halinde  

  

Rapor formatı ve 
gürültü 

seviyelerinin 
ÇGDYY’ye uygun 
olması halinde

  

Ardından, 
eğlence yeri 
resmi olarak 

çalışmaya 
başlar 

  

 Söz konusu 
eğlence yeri için, 
çevresel gürültü 

seviyesi 
değerlendirme 
raporu yetkili 
laboratuvar 

  

Rapor Belediyeye  
gönderilir  

ÇGDYY  yetkisi 
olması halinde 

belediye  

  

Belediyenin ÇGDYY 
yetkisi olmaması 

halinde  

Rapor İl 
Müdürlüğüne 
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3.2 İSPANYA 

 

3.2.1 İspanya’da Çevresel Gürültü Yönetiminden Sorumlu Otoriteler ve 

Ana Mevzuat 

 

Sorumlu Otoriteler 

 

Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Çevre Bakanlığı (TBGÇB)  

Hava kalitesi, gürültü kirliliği dahil kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü, 

çevresel değerlendirme ve atık önleme ve yönetimi konularında Avrupa 

Çevre Ajansı (EEA) ilkeleri uyarınca ulusal politikanın formülasyonundan 

sorumludur. 

- 17 Kasım tarihli 37/2003 numaralı gürültü üzerine Kanun. END’in 

İspanya yönetmeliklerinde uygulanmasıdır. 

- Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin olarak 17 

Kasım tarihli 37/2003 numaralı gürültü üzerine Kanun’un geliştirildiği 

16 Aralık tarihli 1513/2005 sayılı Kraliyet Kararnamesi. Bu yönetmelikte, 

stratejik gürültü haritalama ve eylem planlamaya ilişkin sağlanacak koşullar 

ve tanımlar bulunmaktadır.  

- Akustik zonlama, kalite hedefleri ve akustik emisyonlara ilişkin olarak 

17 Kasım tarihli 37/2003 numaralı gürültü üzerine Kanun’un 

geliştirildiği 19 Ekim tarihli 1367/2006 sayılı Kraliyet Kararnamesi. Bu 

yönetmelik, farklı alanlardaki akustik şartları ve ölçüm yoluyla 

değerlendirmenin yapılacağı usulleri açıklar. Gürültü denetimleri, gürültü ve 

titreşim izlemeye ilişkin dayanakları tesis eder.  

Çevresel gürültü mevzuatı ve sorumlu otoritelere ilişkin ayrıntılı bilgiler 

projenin internet sitesinde yayınlanan “Fikri Çıktı 2 (O2) Çevresel Gürültü 

Yönetiminin Yasal Yönleri” içerisinde verilmiştir (www.noise-training.eu). 

  

http://www.noise-training.eu/
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3.2.2 İSPANYA’DA HALKIN GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİMLERİ 

 

⮚ Sorumlu Otorite ve Kamusal Gürültü Şikayetlerinin 

Denetimindeki Gereklilikler 

 

Gürültü hususlarında belediyeler yetkilidir. Belediyeye bağlı olarak, yerel 

polis memurları veya çevre departmanı veya akustik departmanından bir 

kalifiye teknisyen denetimleri gerçekleştirebilir. 

Kalifiye personel bulunduramayan küçük belediyeler için bölgeler çevre 

denetimleri açısından destek sağlayabilir. 

Madrid: 

- Yerel polis memurları gürültü ölçümlerini gerçekleştirebilir. Kalifikasyon 

seviyeleri çok yüksek olmayabilir. 

- Ortak Devriye, akustik alanında yetkili bir teknisyen ve rapora resmi statü 

kazandıran polis memurlarından oluşur. 

- Yeşil Devriye, çevresel gürültü ölçümlerinde uzman polis memurlarından 

oluşur. 

 

⮚ Gürültü Denetimlerinde Teknik Personeller için Gereklilikler 

 

İspanya’da gürültü ölçümleri için özel bir kalifikasyon şartı bulunmamaktadır. 

Cihazlar için teknik gereklilikler bulunurken teknisyenler için yoktur. 

Bazı bölgeler, akustik ölçümleri yapmada yetkilendirmek için laboratuvarlar 

için kriterler oluşturmaktadır. Bu kriterler, ISO 17025 standardına dayalıdır 

ve harici bir akreditasyon kuruluşu (ENAC gibi) tarafından yetkinlik 

akreditasyonu şartı konulabilir. Diğer hususların yanı sıra, ISO 17025 ölçüm 

teknisyenlerinin yeterli kalifikasyon gereksinimini belirtirken bu 

kalifikasyonun edinileceği yöntemleri belirtmez. 

 

⮚ Çevresel Gürültü Üzerine Eğitim Kursları ve Sertifika Programları  

Gürültü sorunları üzerinde çalışan teknik personeller ve bu konulardaki 

eğitmenlere ilişkin ulusal düzeyde herhangi bir resmi gereklilik 

bulunmamaktadır. 

Akustik konusunda çeşitli Üniversite dereceleri ve Yüksek Lisans 

programları bulunmaktadır (endüstri mühendisliği, telekomünikasyon, 

mimarlık, görsel-işitsel). Bina akustiği, ses mühendisliği, oda akustiği veya 
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gürültü kontrolü kapsamda bulunabilir; ancak gürültü denetimleri genelde bu 

kapsamda değildir.  

 

Daha çok gürültü denetimlerine odaklanan eğitim kursları sunan 

Danışmanlık ve Laboratuvar hizmetleri bulunmaktadır. 

 

İspanya’da çevrede ölçüm veya denetim işine ilişkin özel bir eğitim gerekliliği 

bulunmamaktadır. Teknik personeller, herhangi bir tür özel kurs veya 

herhangi bir çeşit ön eğitim gerekliliği almak zorunlu değildir. Genel şart, 

1367 nolu Kraliyet Kararnamesi tarafından devlet düzeyinde tesis edilmiştir. 

Akustik zonlama, kalite hedefleri ve akustik Emisyonlara ilişkin olarak 

17 Kasım tarihli 37/2003 numaralı gürültü üzerine Kanun’un 

geliştirildiği 19 Ekim tarihli 1367/2006 sayılı Kraliyet Kararnamesi.  

Madde 31 Değerlendirmeyi gerçekleştiren kurumlar 

 

Gürültü değerlendirme proseslerinin homojen ve karşılaştırılabilir olduğunu 

temin etmek açısından, yetkili otoriteler bu değerlendirmeleri gerçekleştiren 

kurumların yeterli teknik kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıdır. 

Ayrıca, değerlendirme yöntemleri ve işbu kraliyet kararnamesinde belirlenen 

prosedürlerin akustik değerlendirmelerin gerçekleştirilmesinin doğru bir 

şekilde uygulanmasını güvence altına almak üzere kontrol sistemlerinin 

uygulandığından da emin olmalıdırlar. 

 

Her ne kadar tamamı belirli kriterlerin tanımlanmasına karar vermiş olmasa 

da her bir bölgede bu genel amaç gerekliliğinin nasıl uygulanacağını 

tanımlamaya ilişkin bir yeterlilik bulunur. Örneğin, Endülüs “yetkili teknik 

personeli” akustik çalışmalar ve deneyler gerçekleştirmekle birlikte kalite 

standartları ve gürültünün önlenmesine uygunluk sertifikaları tanzim etmek 

için akademik kalifikasyonlara veya yeterli mesleki deneyime sahip kişi 

olarak tanımlamaktadır. Gürültü kirliliği alanında beş yıldan fazla çalışmak ve 

minimum yirmi çalışma ve deney gerçekleştirmiş olmak deneyim olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Akustik ölçümler, UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve kalibrasyon 

laboratuvarlarının yetkinliği için genel şartlar standartına göre kalite güvence 

sistemi çerçevesinde gerçekleştirildikleri sürece yetkili teknik personel 

tarafından gerçekleştirilebilir. Ölçüm gerçekleştiren laboratuvarların Ulusal 

Akreditasyon Kurumu (ENAC) tarafından akredite edilme gerekliliği 
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bulunmamasına rağmen, karşılamaları gereken şartlar temelde aynıdır. 

Yönetim gereklilikleri de UNE-EN ISO 9001:2008 standardında belirtilenlere 

çok benzerdir (tekliflerden raporlara doküman kontrol sistemi, tedarikçi 

değerlendirmesi, periyodik denetimler ve sürekli iyileştirme politikaları tesis 

edilmesi). Deney yöntemleri, ekipman, örnekleme ve veri analizi ve veri kalite 

güvencesiyle ilişkili olanlara ek olarak teknik gereklilikler personeller için 

eğitim gerekliliklerini içerir. Laboratuvarda, kalifikasyonları sırasında uygun 

bir şekilde izlenen ve deneyimli ve eğitimli personeller bulunmalı ve bu 

personellerin deneyimlerini korumak üzere yeniden eğitim almaları 

gerekmektedir.  

Bununla birlikte, eğitim kriterleri herhangi bir tür akademik düzey veya 

kalifikasyondan bahsetmemekle birlikte özel eğitim kursları veya 

yarışmalarından da söz etmemektedir. Eğitim gereklilikleri dolayısıyla her bir 

laboratuvar tarafından tanımlanmakta ve ENAC teknik denetmeni tarafından 

değerlendirilmektedir. 

Diğer bölgelerde, gürültü ölçümlerinden sorumlu kurumlar için benzer 

gereklilikler belirlenmiştir. Valencia veya Castilla y León’da, akreditasyon 

kurumu ENAC iken, Catalonia’da akreditasyondan sorumlu özel bir kurum 

bulunmaktadır. 

 

⮚ Halkın gürültü şikayetlerinin yerel otorite tarafından 

değerlendirilmesindeki genel mekanizma 

 

Tüm şikayet/denetim/yaptırım prosedürünü açıklamak için oldukça fazla 

sayıda gürültü kaynağına sahip büyük bir şehir olarak Madrid seçilmiştir. 

Acil/Ani Denetimler 

1. Kayıt Altına Alma: Gürültü şikayeti; Yerel Polis, Yeşil Devriye (çevre 

konularında uzmanlar) veya Ortak Devriye’ye (akustik teknisyeni + polis 

memurları) yapılan telefon araması ile kayıt altına alınır. 

2. Yerinde Denetim - Gürültü Ölçümü: Özel yerel yönetmelik usullerine 

göre ölçümler 

3. Yerinde denetim raporu: Ölçüm sonuçlarına göre resmi bir rapor 

düzenlenir 

4. Ofiste Değerlendirme: Denetim Hizmeti, “sahada hazırlanan resmi 

raporu” değerlendirir. Değerlendirme, ölçüm prosedürü ve raporunu 

doğrular. 
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5. Yasal hizmet değerlendirmesi: Gürültü seviyelerinin aşılması halinde, 

dosya,  uygulanacak yaptırımı belirleyecek olan “Hukuki Hizmetler” birimine 

gönderilir. 

6. Faaliyet denetimi: Gürültü seviyesinin aşılması halinde, yeni bir 

inceleme başlatılır. Denetim Hizmetleri, faaliyetteki gürültüye ilişkin bütün 

şartları kontrol eder (emisyonlar, izolasyonlar, mesafeler). Yeni denetim ilave 

yaptırımlarla sonuçlanabilir. 

 

Programlı denetimler 

1.  Kayıt Altına Alma: Gürültü şikayeti, resmi olarak kayıt altına alınır 

(çevrimiçi veya yazılı) 

2. Denetimin teknisyenler tarafından hazırlanması. 

3. Faaliyet denetimi: Denetim Hizmetleri (teknisyen ve polis memuru), 

faaliyetteki gürültüye ilişkin bütün şartları kontrol eder (emisyonlar, 

izolasyonlar, mesafeler).  

4. Yerinde Denetim - Gürültü Ölçümü: Özel yerel yönetmelik usullerine 

göre ölçümler.  

5. Yerinde denetim raporu: Ölçüm sonuçlarına göre resmi bir rapor 

düzenlenir 

6. Ofiste Değerlendirme: Denetim Hizmeti, “sahada hazırlanan resmi 

raporlarını” değerlendirir. Değerlendirme, ölçüm prosedürü ve raporunu 

doğrular. 

7. Yasal hizmet değerlendirmesi: Faaliyetin yasal gerekliliklerden 

herhangi birine karşı uygunsuz olması halinde, dosa uygulanacak yaptırımı 

belirleyecek yasal hizmetlere gönderilir. 

 

⮚ Gürültü denetimlerinden sonra idari yaptırımlar / ceza sistemi 

Madrid: 

İznin verilmesinden sonra, denetim hizmeti gürültü kirliliği gerekliliklerine 

uygunsuzluk tespit ederse tespit edilen kusurların düzeltilmesi için bir zaman 

sınırı belirler. Kusurların iyileştirilmemesi halinde, kusurlar iyileştirilene kadar 

15 günlük sürelerde 3000 EURO’ya kadar periyodik para cezaları 

belirlenebilir ve faaliyetin durdurulması veya kapatılmasına karar verilebilir. 

Ticari, endüstriyel ve hizmet faaliyetleri (rekreasyon dahil) için, ihlaller 

aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmıştır: 
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- Zayıf: belirlenen gürültü seviyelerini 4 dBA’ya kadar aşma. 

- Ciddi: 

o  Gece 4 ila 7 dBA ve gündüz veya akşam saatlerinde 4 ila 10 dBA arası 

aşma. 

o Ses yalıtımı gerekliliklerinin koparılması, çıkarılması veya ses sınırlama 

ekipmanlarının manipülasyonu gibi gürültü kirliliği konusunda yerel otorite 

tarafından belirtilen şartları ihlal eden bir faaliyet gerçekleştirme. 

o Denetmenlerin çalışmasını engelleme. 

- Çok ciddi: 

o  Gece saatlerinde sınırların 7 dBA ve gündüz veya akşam saatlerinde 10 

dBA aşılması 

o Kanuna uygunluk için alınan geçici önlemlere uyulmaması 

Suçun türüne bağlı olarak, aşağıdaki yaptırımlardan biri veya birkaçı 

uygulanabilir: 

- Küçük yaptırımlar: 600 €’ya kadar para cezaları 

- Ciddi yaptırımlar:  

o 601 ila 12000 € arası para cezaları  

o Bir yıldan bir aya kadar belediye izninin askıya alınması 

o Maksimum iki yıllık bir süre boyunca tesislerin geçici, tamamen veya 

kısman kapatılması 

o Gürültü yayan tesisatın veya gürültüye neden olan cihazların maksimum 

iki yıla kadar geçici, tamamen veya kısmen çalışmasının durdurulması. 

- Çok ciddi cezalar 

o 12001 ila 300000 € arası para cezaları 

o Belediye izninin geri alınması veya bir yıldan beş yıla kadar askıya 

alınması 

o Gürültü rahatsızlığına yol açan araçların kalıcı olarak kaldırılması 

o İki yıldan az ve beş yıldan fazla olmayacak bir süreliğine tesislerin geçici, 

tamamen veya kısmen kapatılması. 

o İki yıldan az ve beş yıldan fazla olmayacak şekilde gürültü yayan 

kaynakların veya tesisatların çalışmasının tamamen veya kısmen 

durdurulması. İhlali ortaya çıkan faaliyetlerin gelişmesinin geçici veya belirli 

olarak yasaklanması. 
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⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin kamu kuruluşuna iletilmesi  

 

Şikayette bulunma prosedürü, belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilir. 

Genel olarak, şikayetler telefon yoluyla iletilebilir; ancak şehirdeki düzenli 

faaliyetler tarafından yayılan gürültüye ilişkin olarak belediyelerin çoğunda 

resmi yazılar daha kapsamlı bir yöntem olabilir. Bazı belediyeler, doğrudan 

kent konseyine verilebilecek yazılı şablon formlar sunmakta ve bazı 

belediyelerde ise çevrimiçi formlar kullanılmaktadır.Şikayet isimsiz olamaz 

ve şikayet edenin doğrulanabilir iletişim verisini ve şikayet edilen faaliyetin 

adres ve verisini içermelidir. 

Münferit şikayetler (partiler gibi) genellikle yerel polis memurlarına telefon 

yoluyla bildirilirken düzenli faaliyetlere ilişkin şikayetler belediye hizmetlerine 

bildirilir. Bölgelerde, vatandaşların şikayetlerini bildirebilecekleri özel bir 

gürültü birimi bulunmaktadır. 

Havalimanları (AENA) şikayet için bir internet hizmeti bulundurmaktadır; 

ancak telefon, posta veya e-posta olanağı da mevcuttur. Vatandaşlar, resmi 

bir yazı yoluyla demiryolu gürültüsü konusunda ADIF’e şikayette 

bulunabilirler. 

İdarenin eyleme geçmesi veya geçmemesi halinde, Kent Konseyinin 

eyleminin sonuçlarına bağlı olarak şikayetçinin lehine devlet hazinesinden 

tazminat alabileceği İhtilaflı-İdari işlemler yoluyla mahkemeye gitme olasılığı 

da bulunmaktadır.Ayrıca, örneğin gürültü yayanın bir komşu olması halinde 

tazminat talebinde bulunma, komşunun ikamet ettiği yerin kullanımından 

mahrum bırakılması veya kira olması halinde kira sözleşmesinin 

feshedilmesine olanak sağlayacak şekilde mülki düzen yoluyla da gürültü 

yayana karşı yasal işlem yapılması da mümkündür. 

Gürültünün sağlık sorunlarına yol açma ihtimali olduğunda, daha ciddi 

olaylara yol açabilecek durumlarda çevreye karşı suçlara ilişkin de cezai 

işlem açılması bir başka olasılıktır. Suçun ciddiyetine bağlı olarak, tazminat 

da eklenebilecek şekilde gürültüyü yayan şahsa karşı beş yıla kadar hapis 

cezası olasılığı da bulunmaktadır. 
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⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin yoğunluğu 

 

Devlet tarafından gürültü şikayetlerine ilişkin bir kamusal derleme 

yapılmamıştır. 

 

Madrid  

Madrid Gözlemevinin 2015 raporu, son yıllarda şehirde yapılan 

denetimlerin sayısını göstermektedir:  

 

Bu, aşağıdaki şekilde başlatılan yüksek sayıda yaptırım ortaya çıkarmıştır: 
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UPM Çalışması 

UPM, 2015 yılında İspanya’da gürültüye ilişkin bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Gürültüye karşı gerçekleştirilen eylemlere ilişkin bir soru 

bulunmaktadır. Katılımcıların 370’inden fazlası, aşağıda açıklanan 

kaynaklara ilişkin olarak bir gürültü şikayetinde (resmi veya değil) 

bulunmuşlardır 

 

 

  Survey on publc noise complaints, UPM, 2015. 
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Çevresel Gürültü İzleme Sistemi ve Kullanımı 

 

Dış mekanda gürültü seviyelerin değerlendirmek için bazı havalimanlarında 

ve büyük şehirlerde gürültü izleme sistemleri bulunmaktadır. 

 

Gürültü izleme verileri, gürültü denetimiyle sonuçlanabilecek bir uyarıyı 

ortaya çıkarabilmesine rağmen doğrudan denetimlerde kullanılamaz. Ölçüm 

verileri, bir şikayetin mahkemeye taşınması halinde kullanılabilir. 

 

Havalimanları 

Gürültü izleme sitemleri, alandaki gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi için 

kullanılmaktadır. Bilgiler, havalimanı otoritelerinin iç kullanımı ve bazı 

durumlarda özel uçuşlar hakkında şikayet durumunda kullanılmaktadır. 

Çoğu durumda, gürültü izleme sistemi gürültüden etkilenebilecek vatandaşla 

iletişim kurma yolu olarak kullanılmaktadır. 

 

Yerleşim Alanları 

Gürültü izleme sitemleri, alandaki gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi için 

kullanılmaktadır. Bilgiler, belediyenin çevre biriminin iç kullanımı için 

kullanılmaktadır. 

Madrid’de, gürültü izleme şehrin genel davranışını değerlendirmek, gürültü 

haritalarını kalibre etmek, trendlerin analizini yapmak veya kamuyu 

bilgilendirmek ve farkındalık aracı olarak sabit mekanlarda 

kullanılabilmektedir. 

Barselona da özel projeleri veya şehrin uyguladığı eylemleri hedefe alarak 

dinamik mekanlarda gürültü izleme sistemleri kullanmaktadır. Şehirde 

uygulanan bir eylemin etkisini, inşaat işlerinin oluşturduğu gürültü 

seviyelerini değerlendirmek için bir izleme projesi programlanmıştır. Bu 

projelerden bazıları, bazı alanlarda (barlar, teraslar) yaygın olan boş zaman 

etkinliklerinden veya münferit etkinliklerden (konserler, festivaller, partiler 

gibi) ortaya çıkabilmektedir. 

Gürültü izleme sistemi ve diğer iletişimsel yönlere ilişkin ayrıntılar “Fikri Çıktı 

4 (O4) Çevresel Gürültü Yönetiminin İletişimsel Yönleri” altında 

verilmiştir.   
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3.2.3 İSPANYA’DA EĞLENCE MEKANLARI/MÜZİK İZNİ İÇİN 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ İZİN PROSEDÜRÜ 

 

⮚ Müzik İzninin Verilmesinden Sorumlu Kurum 

Hem münferit hem de düzenli faaliyetler için müzik izni verilmesinden yerel 

otorite sorumludur. Müzik izni, dış mekanlarda oldukça istisnaidir. İç mekan 

etkinliklerinde ses izolasyonu gerekliliklerine uyulmalıdır ve genelde ses 

sınırlayıcılarının kullanılması gereklidir.  

 

⮚ Gürültü kontrolü/denetimi için yetkili otorite 

Genel koşullarda gürültü denetimlerinden yerel otorite/belediye sorumludur. 

Gürültünün birden fazla belediyeyi etkilemesi veya yerel otoritenin ilgili 

hizmeti sunamadığı durumlarda bölgesel otorite sorumlu hale gelir. 

 

⮚ Müzik İzni Almak için Gereklilikler 

Açılıştan önce: Faaliyetin bulunduğu alana bağlı olarak, etkinliklerde ses 

seviyeleri ve ses izolasyonu sınırları bulunmaktadır. 

Açılıştan sonra: Alıcıdaki gürültü, sınırın altında olmalıdır. Müzik izni 

bulunan tesislerde teras/işletmenin dışında faaliyet bulunamaz, dış mekanda 

içki veya yemek servisi yapamaz, dış mekanda müzik çalamaz veya 

televizyon bulunduramaz. Müzik her zaman iç mekanda çalınmalıdır. 

Kutlama odaları için bir istisna söz konusudur. Buralarda iç mekanda müzik 

bulunabilirken dış mekanda içki ve yemek servisi yapılabilir.  

 

⮚ Çevresel gürültü değerlendirme raporu için gereklilikler 

Genel olarak, müzik izni alınırken çevresel gürültü değerlendirme raporunun 

hazırlanmasına gerek yoktur. Bazı belediyeler, potansiyel olarak gürültülü 

münferit dış mekan etkinlikleri (festivaller, konserler, vb.) için bazı bilgiler 

isteyebilir. 

 

⮚ Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporlarının Genel Formatı 

Özel bir format yoktur. 
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⮚ Eğlence Mekanlarındaki Denetimler için Gürültü Ölçüm Metodolojisi 

Çevresel gürültü ölçümleri için ISO 1996 kullanılır. 

Gürültü ölçümlerinde kullanılan metodolojinin ayrıntıları “Fikri Çıktı 3 (O3) - 

Çevresel Gürültü Yönetiminin Teknik Yönleri” altında verilmiştir.   

 

⮚ Eğlence Mekanları için Çevresel Gürültü Kriterleri 

Gürültü sınırları, bölgenin akustik sınıfına göre tanımlanır (gürültü zonlama). 

Bu akustik alanlar, baskın arazi kullanımına göre Bölgeler tarafından 

belirlenen türlerde ve en azından aşağıdakileri içerecek şekilde sınıflandırılır: 

a) İkamet/Konut alanlarının bölgesindeki sektörler.  

b) Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler.  

c) Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki sektörler. 

d) Yukarıdaki (c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü kullanım 

bölgesindeki sektörler.  

e) Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren sağlık, eğitim ve kültürel 

kullanım bölgesindeki sektörler.  

f) Genel ulaşım altyapı sistemleri veya bunları talep eden diğer kamusal 

ekipmanların etkilendiği bölgedeki sektörler.  

g) Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren doğal alanlar.  

Bu alanların herhangi birinde, gürültüye karşı koruma iki farklı yaklaşımla 

tesis edilir: akustik kalite hedefleri ve gürültü kaynakları. 

 

Akustik kalite hedefleri 
Bir bölgede bulunan bütün ses kaynakları, akustik kalite hedefi olarak 
adlandırılan belirli bir eşiğin üzerinde ses seviyesi üretmemelidir. 
2017’deki mevzuatın kabul edilmesinden sonra gelişen yeni alanlar, eşiğin 
altında değerlere sahip mevcut bölgelerdeki bu sınırları aşmamalıdır (yeni 
alanlar için eşik, 5 desibelden daha düşük olmasını gerektirmektedir).  Bu 
hedeflerin üzerinde gürültü seviyelerine sahip mevcut alanların bu sınırlara 
ulaşmak için eyleme geçmeleri gerekmektedir. 
Akustik durumun değerlendirilmesinde kullanılan göstergeler Leq tabanlıdır 
(Lgündüz, Lakşam, Lgece). Bu göstergelerin her biri için hedefler, bir yıllık 
uzun vadeli referans dönemi boyunca bağımsız olarak belirlenir. Bununla 
birlikte, hiçbir koşulda hedefleri 3 dB’den fazla aşamayacak ve 3 dB’ye kadar 
yalnızca günlerin %3’ünde bu hedefleri aşabilecek şekilde günlük 
göstergeler için de ekstra bir gereklilik bulunmaktadır. 
Gürültü, dış mekanda ve iç mekanda değerlendirilebilir. 
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Gürültü kaynakları: etkinlikler ve liman altyapıları 
 
Darbe, tonal ve düşük frekans bileşenler dolayısıyla düzeltmelerle birlikte 
(LK,d, LK,e, LK,n), akustik durumun değerlendirilmesi için kullanılan göstergeler 
Leq tabanlıdır. Sınırlar, bir yıllık uzun vadeli bir referans dönemi boyunca 
tanımlanır; ancak bu değer denetimlerden hariç tutulur. 
Hiçbir koşulda hedefleri 3dB aşamayacak şekilde günlük göstergeler için 
ekstra bir gereklilik de bulunmaktadır (bu değer, denetlenebilir). 
Son bir ekstra gereklilik ise, gürültünün farklı aşamalarında uygulanır. 
Aşamaların herhangi birinde gürültü seviyeleri (LKeq,T), sınırı 5 dB veya daha 
fazla aşamaz (bu değer, denetlenebilir). Her bir aşama için gürültü seviyesi, 
5 dakikalık kısa vadeli ölçümlerle hesaplanabilir. 
Örneğin, bir yatak odasındaki uzun vadeli gürültü seviyesi (L K,n) 25’in altında 
olmalıdır. Bununla birlikte, bu kriterlerin karşılanmasına rağmen gece 
saatlerinde herhangi bir durumda 28 dB veya gecenin herhangi bir 
döneminde (aşama) 30 dB üzerinde olması halinde bir ihlal söz konusu olur. 
 
İspanya’da eğlence mekanları için gürültü izin sistemi/müzik izni için 

genel mekanizma 

 

Madrid: 

1. Etkinliğin başlatılması için belediyeye izin talebinde bulunulması 

2. Belediye izninin verilmesinden önce; projeler veya etkinliklerin, faaliyetin 

çevre üzerindeki etkilerinin ölçülebilmesine olanak sağlayan çalışmalar veya 

teknik raporlar sunması ve gürültü kirliliğine ilişkin teknik gerekliliklere 

uygunluğu kanıtlaması gerekmektedir. 

Gürültü izolasyon gereklilikleri, etkinliğin türüne bağlı olarak belirtilir: 

- Ses veya görsel-işitsel üretim veya ses yükseltme ekipmanının ve 100 

kişiden düşük kapasiteli etkinlikler için minimum şart: DnT,A=60dBA ; D125=45 

dB 

- Ses veya görsel işitsel üretim veya ses yükseltme ekipmanının canlı 

performanslar veya dans da içeren etkinlikler için maksimum şart: 

DnT,A=80dBA ; D125=60 dB 

Perküsyon, ses yükseltme veya ses üretimi unsurları kullanan etkinliklere dış 

mekanda izin verilmemekle birlikte yerel topluluğa zarar vermedikleri kontrol 

edildikten sonra özel olarak tanımlanan alanlarda yetkilendirilenler istisnaya 

tabidir. 
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3.3  İTALYA 

 

3.3.1 İtalya’da Çevresel Gürültü Yönetiminden Sorumlu Otoriteler ve 

Ana Mevzuat 

 

İtalya’da çevresel gürültü için ana mevzuat, D.Lgs. 42/2017 ile tadil edilen 

447/1995’tir. 

 

Merkezi Devlet - Bakanlık 

− Gürültü Kaynaklarının Sınır Değerlerinin tanımlanması  

− Gürültü ölçüm prosedürleri ve metodolojisinin tanımlanması  

− Kara/demir/havayolları gürültüsü üzerine mevzuat  

− Binaların Akustik gerekliliklerinin tanımlanması  

− Demiryolları, metrolar, otoyollar ve karayolları gibi kamusal hizmetler 

tarafından yayılan gürültünün sınırlandırılması için çok-yıllık planların 

benimsenmesi 

 

Bölgeler 

− Belediyelerin kendi bölgelerinde “Akustik zonlama planını” 

uygulayacağı kriterlerin tanımlanması 

− Belediyelerin gürültünün sınırlandırılması planlarını uygulayacağı kriterlerin 

tanımlanması 

− Yeni üretim tesisleri, spor ve rekreasyon etkinlikleri, ticari hizmetler için 

(gürültü sınırlarına uygunluğu güvence altına almak amacıyla) yetkilendirme 

usullerinin tanımlanması 

− Gürültülü makineler veya tesislerin kullanımını içermesi halinde kamusal 

alanlarda veya kamuya açık yerlerde geçici faaliyetler için belediye 

tarafından yetkilendirme usullerinin tanımlanması  

− Bakanlığa ve daha sonra Avrupa Komisyonuna gönderilecek Gürültü 

Haritalama ve Eylem Planlarının toplanması 

 

Belediyeler 

− Belediye bölgesinin akustik zonlama planlaması 

− Gürültü sınırlandırma planlarının benimsenmesi 

− Yeni tesisler ve altyapılara izin verilmesi aşamasında ve yeni üretim 

faaliyetlerinin ruhsatlandırılması veya yetkilendirilmesi aşamasında gürültü 

kirliliğine karşı korumaya ilişkin yönetmeliklere uygunluğun kontrolü 
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− Belirlenen gürültü sınırlarını ihlal eden faaliyetlerin yetkilendirilmesinin 

yönetimi 

− Gürültü haritalama ve eylem planlaması (100000’den fazla nüfus olması 

halinde) 

− Çevresel gürültünün yönetimi 

 

1 - GÜRÜLTÜ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

Aşağıdaki etkinliklerin başlatılması için izin alınması gereklidir: 

a) Hava taşıtları, heliportlar; b) karayolları; c) gece kulüpleri; 

d)perakendeciler; e) sport ve rekreasyon binaları; f) demiryolları 

 

2 - GÜRÜLTÜ ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ 

Şu etkinliklerin gerçekleştirilmesini içeren alanlar için gereklidir: a) okullar ve 

kreşler; b) hastaneler; c) bakımevleri ve huzurevleri; d) kent ve kırsal kamu 

parkları; e) Faaliyetlere yakın yerlerdeki yeni yerleşim alanları 

Denetimler 

1.  İl idareleri, il bölgesi dahil birden fazla belediyenin alanına giren bölgesel 

alanların kontrolü ve gözetimi işlevlerin yerine getirmek için bölgesel araçları 

kullanarak.  

2. Belediye, bölgesel alanlarında kontrol ve gözetime ilişkin idari yetkinliklerini 

uygular. 

 

 

3.3.2 İTALYA’DA HALKIN ŞİKAYETLERİNE İSTİNADEN YAPILAN  

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİMLERİ 

⮚ Sorumlu Otorite ve Kamusal Gürültü Şikayetlerinin Denetimindeki 

Gereklilikler 

Denetim faaliyetleri, Floransa Çevre Birimi ve Belediye Polisinde Belediyenin 

ve Toskana bölgesinde (ARPAT) Çevre Koruma Bölgesel Ajansının 

sorumluluğundadır. 

Floransa’da: 

Belediye Polisi, temel olarak aşağıdakilere ilişkin olarak ortaya çıkan 

gürültüye yönelik kontrolleri gerçekleştirir: 

- kamuya açık performans gösterileri, 

- özel kulüpler, eğlence yerleri 

- kamuya açık faaliyetler, 

- oteller, 

- işletmeler; 
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A.R.P.A.T. Öncelikle aşağıdakilere ilişkin olarak ortaya çıkan gürültüye 

yönelik kontrolleri gerçekleştirir: 

- endüstriyel faaliyetler; 

- hava taşıtlarının yarattığı gürültü; 

- spor etkinlikleri; 

- ulaşım altyapıları. 

 

⮚ Gürültü Denetimlerinde Teknik Personeller için Gereklilikler 

A.R.P.A.T. ve Belediye Polisi, (uygulanabilir hallerde) ceza yazmak ve 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek ölçümlerde gürültü ölçer değerini 

belirten bir raporla Çevre Birimini bilgilendirmek üzere gürültü ölçümleri 

gerçekleştirir. 

 

⮚ Çevresel Gürültü Üzerine Eğitim Kursları ve Sertifika Programları  

İtalya’da, akustik uzmanı mesleği, fiili olarak Çevre Bakanlığı tarafından 

yönetilen “Akustik konusunda uzman teknisyenler” siciline kayıt 

olunduktan sonra ifa edilebilir. Bu kursa yalnızca teknik dereceye sahip 

olanlar (mühendislik, mimarlık, vb.) katılabilir. Kurslar; üniversiteler, 

enstitüler veya araştırma enstitüleri, sicil odaları, kolejler ve mesleki 

kuruluşlar tarafından verilir. Yetkin akustik teknisyen kalifikasyonunun 

doğrulanması amacıyla, kursun aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi 

gerekmektedir: 

a) Kursun süresi, en az 60 uygulamalı ders olacak şekilde 180 saatten kısa 

olamaz;  

b) Kurslar, organize edildikleri bölge tarafından tanınır ve ülke genelinde 

geçerlidir. 

c) Kursun minimum içeriği, aşağıdaki listede belirtilenleri içermelidir:   

− Akustiğin temelleri  

− Sesin yayılımı ve oda akustiği  

− Gürültü ölçümleri için usuller  

− Ulusal / Bölgesel / Belediyeye ait yönetmelikler  

− Karayolu trafik gürültüsü  

− Hava taşıtı ve liman gürültüsü  

− Avrupa Birliği yönetmelikleri ve yönergeleri  

− Bina akustiği  

− Gürültü yayılımı için planlama, sınırlandırma ve kontrol kriterleri 

− İşyerlerinde gürültü ve titreşim 

− Akustiğin yasal yönleri  
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− Gürültü seviyesi ölçerler ve ilgili yazılımların kullanımına ilişkin eğitim  

− Bina akustik yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim  

− Gürültü yayılımı yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim 

 

Mesleki güncellik: Listede yayınlandıktan sonraki 5 yıl içerisinde ve izleyen 

her bir beş yıllık süre içerisinde akustik alanında teknisyen uzmanlar, en az 

üç yıla yayılmış şekilde en az 30 saatlik güncelleyici bir kursa katılmalıdırlar. 

Kontrol: Eğitimsel yeterlilik ve profesyonel gerekliliklerin uygunluğu bölgeler 

tarafından doğrulanır. 

Bu eğitim programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi, www.noise-training.eu 

sayfasında yayınlanan “Fikri Çıktı-3 (O3) Çevresel Gürültü Yönetiminin 

Teknik Yönleri” içerisinde verilmiştir. 

 

⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin yerel otorite tarafından 

değerlendirilmesindeki genel mekanizma 

⮚  

Bu mekanizma, doğrudan yerel otoriteler tarafından yönetilirken 

Toskana Bölgesinin durumu açıklanmıştır 

Kamusal Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Faaliyeti 

● Gürültülü etkinliklerin yönetmeliğine ekli modelde talep edilen bilgilerle 

doldurulan formun resmi olarak kayıt altına alınması 

● Görevli belediye ofisi tarafından prosedürün yönetilmesi 

● Dokümanların kontrol makamına iletilmesi: ARPAT veya Belediye Polisi 

● Kontrol makamı tarafından yapılan gürültü seviyesi ölçümlerine 

uygunluğun değerlendirilmesi 

● Gürültü ölçümü teknik raporunun sonuçlarına göre, gürültü sınırlarının 

aşılması halinde, her durumda parasal bir yaptırım uygulanır 

● Ayrıca, daha kısıtlayıcı eylemler uygulayan (hatta etkinliğin kapatılması 

dahil) yan önlemlerin (uyarı) uygulanması veya belediye başkanına şartlı 

veya ivedi karar önerisine karar verilebilir 

● Belirlenen yan önlemlerin arşivinin güncelleştirilmesi 

http://www.noise-training.eu/
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Ulaşım altyapıları tarafından yayılan gürültüye ilişkin şikayetlerin 

yönetim akış şeması 

 

 

İşletmeler, profesyonel ve ticari etkinlikler tarafından yayılan 

gürültüye ilişkin şikayetlerin yönetim yöntemleri (ulaşım altyapıları 

hariç) 



 

36 
 

Geçici etkinlikler, kamuya açık alanlarda ve gürültülü makine kullanan 

geçici olaylar tarafından yayılan gürültüye ilişkin şikayetlerin yönetim 

yöntemleri 
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⮚ Gürültü denetimlerinden sonra idari yaptırımlar / ceza sistemi 

447/95 sayılı kanun aşağıdaki hükümleri içerir: 

 

Yetkili otorite tarafından yasal olarak uygulanan hükme uygunsuz hareket 

edenler, 2000 Euro’dan 20000 Euro’ya kadar idari yaptırımla cezalandırılır. 

Sınır değerleri aşan sabit veya hareketli ses yayan cihazları kullananlar 1000 

Euro’dan 10000 Euro’ya kadar idari yaptırımla cezalandırılır. 

Yürürlükteki yönetmeliklerin ve Devlet, Bölgeler, İller ve Belediyeler 

tarafından yayınlanan hükümlerin ihlali durumunda, 500 Euro’dan 20000 

Euro’ya kadar idari yaptırım cezası uygulanır. 

 

Tuscany bölgesi, ulusal kanunların hükümleri uyarınca aşağıdakileri belirtir: 

1. Gerekli belediye yetkilendirmesi olmaksızın dış mekanda etkinlik, faaliyet 

veya gösteri düzenleyenler 500,00 ila 20.000,00 Euro idari yaptırım 

cezasına tabidir; Belediye tarafından bölgesel talimatlara göre belirlenen 

şartları ihlal edilmesi halinde belediye yetkilendirmesine sahip olanlar da 

aynı yaptırıma tabidir.  

2. İlgili gürültü sınırlandırma planını sunmayan şirketler, 500,00 ila 20.000,00 

Euro idari yaptırım cezasına tabidir.  

3. Bu maksatlar için belirlenen süre içerisinde gürültü sınırlandırma 

önlemlerini yerine getirmemek 500,00 ila 20.000,00 Euro idari yaptırım 

cezasına tabidir.  

4. Birinci maddede belirtilen yaptırımların uygulanmasını izleyen beş yıl 

içerisinde ihlalin tekrar edilmesi halinde, Belediye yetkilendirmenin geri 

alınması yoluna gidebilir.  

5. İhlali 2 ve 3. maddelerde belirtilen yaptırımlara tabi olan yükümlülüklerin 

sürekli olarak ihlal edilmesi halinde, Belediye makul süre içinde uygunluk 

sağlanma talebini tebliğ ettikten sonra yine burada belirtilen yaptırımları 

uygulama yoluna gidebilir.  

 

Yetkili otoriteler (Floransa’da: A.R.P.A.T. ve Belediye Polisi), sınırların kanun 

ve yerel yönetmelikte belirtilen yaptırımları aşması halinde gürültü 

ölçümünün sonucunu nihai önlemleri belirleyecek veya önerecek olan Çevre 

Birimine iletir.  Özel olarak, yaptırıma uğrayan etkinlik sahibi kanunun 

sınırlarını göz önünde bulundurmaksızın etkinliği devam ettirmekten imtina 

edecek ve bu amaca ulaşmak için aldığı önlemler hakkında Çevre Birimini 

bilgilendirecektir. Bir önceki paragrafta bahsi geçen uyarıyı takiben etkinliğin 

sınır değerleri aşmaya devam etmesi halinde, Belediye İdaresi yürürlükteki 
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kanunlar ve işbu yönetmelikte belirtilen cezalara ek olarak gürültülü etkinliği 

ve/veya ruhsatı veya yetkilendirmeyi askıya alarak kanunda belirtilen 

sınırlara uyulana kadar bir yıl boyunca durdurabilir. 

 

⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin kamu kuruluşuna iletilmesi  

Gürültüden rahatsızlık şikayeti, binayı/rahatsız olanı niteleyen ayrıntılı bütün 

bilgileri belirtecek şekilde uygun formlar aracılığıyla Belediyeye 

gönderilmelidir: rahatsızlık gören binanın/binaların konumu, binanın türü (ev, 

okul, sağlık tesisi, vb.), kaynağın türü, kaynak ile aradaki mesafe, vb.  

Gürültüden rahatsızlık şikayetinin Bölge, İl, Çevrenin Korunması için 

Bölgesel Ajans (ARPAT) ve Toplum Sağlığı Ajansı (ASL) gibi farklı kurumlar 

tarafından alınması halinde, bu kurumlar şikayeti Belediyeye iletmelidir. 

 

⮚ Kamusal gürültü şikayetlerinin yoğunluğu 

 

⮚ Çevresel Gürültü İzleme Sistemi ve Kullanımı 

Floransa Şehrinde gürültü izleme sistemi bulunmamaktadır.
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3.2.3 İTALYA’DA EĞLENCE MEKANLARI/MÜZİK İZNİ İÇİN 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ İZİN PROSEDÜRÜ 

 

⮚ Müzik İznini Vermeden Sorumlu Otorite 

 

Müzik izni, Belediye tarafından verilir.  

Gürültü yayma sınırlarını aşan ses dağıtım sistemlerinde, etki gürültü 

değerlendirmesi sunulmalıdır; dokümantasyon ayrıca gürültünün 

sınırlandırılması için geçerli çözümleri de içermelidir.  

788/99 sayılı Bölgesel Kararnameye göre hazırlanan akustik etki 

değerlendirmesinin sunulması, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için 

esastır ve etkinliğin başlangıcına ilişkin Raporun geçerliliği için zorunlu bir 

koşuldur. 

 

⮚ Eğlence Mekanlarında Gürültü Denetimi için Sorumlu Otoriteler 

Kontrol faaliyetleri, Floransa Çevre Birimi ve Belediye Polisinde Belediyenin 

ve Tuscan bölgesinde (ARPAT) Çevre Koruması Bölgesel Ajansının 

sorumluluğundadır. 

Floransa’da: 

Belediye Polis Teşkilatı, temel olarak aşağıdakilere ilişkin olarak ortaya çıkan 

gürültüye yönelik kontrolleri gerçekleştirir: 

- kamuya açık performans gösterileri, 

- özel kulüpler, 

- kamuya açık faaliyetler, 

- oteller, 

- işletmeler; 

 

⮚ Müzik İzni Almak için Gereklilikler 

Geçici veya kalıcı gürültülü etkinlikler, belediye gürültü zonlama planında 

belirtilen sınırlara riayet etmelidir. 

 

⮚ Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporlarının Genel Formatı 

Temel olarak aşağıdaki hususları içerir: 

1. Öncül ve düzenleyici çerçeve (opsiyonel) 

2. Etkinliğin tanımı 

3. Gürültü zonlama ve ilgili sınırlar 

4. Akustik etki değerlendirmesi 
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5. Değerlendirmede göz önünde bulundurulan gürültülü kaynaklar tablosu 

(tipoloji ve teknik özelliklerin tanımlanması) ve ekler  

6. (Gerekli hallerde) planlı sınırlamalar ve çalışma saatleri 

7. Tahmini gürültü etkisinin ayrıntılı hesaplamaları (tahmin yapıldıysa) 

8. 16/03/98 sayılı ulusal kararnameye göre sonuçların sunulması (yerinde 

gürültü ölçümleri gerçekleştirildiyse) 

9. Çıkarımlar 

10. Planimetri 

11. Gürültü ölçer seviyeleri için kalibrasyon sertifikaları 

Bütün dokümanlar, yetkili teknisyen tarafından imzalanmalıdır 

 

⮚ Eğlence Mekanları için Çevresel Gürültü Değerlendirme 

Raporlarında Gürültü Ölçüm Metodolojisi 

KARARNAME, 16 Mart 1998 - ÇEVRE BAKANI: Ses kirliliği tespit ve kontrol 

teknikleri. Gürültü ölçümlerinde kullanılan metodolojinin ayrıntıları “Fikri 

Çıktı 3 (O3) - Çevresel Gürültü Yönetiminin Teknik Yönleri” altında 

verilmiştir.   

 

⮚ Eğlence Mekanları için Çevresel Gürültü Kriterleri 

Geçici veya kalıcı gürültülü etkinlikler, belediye gürültü zonlama planında 

belirtilen sınırlara riayet etmelidir. 

2 farklı sınır bulunmaktadır: 

Gürültü kaynakları sınır değerleri: bir gürültü kaynağından yayılabilecek 

azami gürültü seviyesi. 

Çevresel gürültü sınır değerleri: canlı çevrede veya harici çevrede bölge 

fonksiyon sınıflarına göre (Gürültü Zonlama aşamasında belirlenen) 

tanımlanan alıcı Sınırları yakınında ölçülen bir veya birden fazla ses 

kaynağından yayılan azami gürültü değeri. 

SINIF I - özel olarak korunan alanlar: hastane alanları, okullar, kırsal yerleşim 

alanları, umumi parklar, vb. 

SINIF II - yoğunlukla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar  

SINIF III - karışık alanlar: ortalama nüfus yoğunluğuyla ticari etkinliklerin 

bulunduğu yerel trafikten etkilenen kentsel alanları içerir  

SINIF IV - yoğun insan etkinlik alanları: yüksek nüfus yoğunluğa sahip yoğun 

taşıt trafiğinden etkilenen kentsel alanları içerir 

SINIF V - ağırlıklı olarak endüstriyel alanlar 

SINIF VI - yalnızca endüstriyel alanlar 
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Gürültü kaynağı sınır değerleri - Leq - dB(A) 

Sınıf  

 
Gündüz saatleri 

(06.00 am – 10 pm) 
Gece saatleri (10.00 pm – 06.00 am) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 

 

Çevresel Gürültü sınır değerleri - Leq - dB(A) 

Çevresel gürültünün denk seviyesine göre belirlenen mutlak sınır değerler 

Sınıf  

 
Gündüz saatleri  

(06.00 am – 10 pm) 

Gece saatleri  

(10.00 pm – 06.00 am) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 70 

VI 70 70 

 

Çevresel gürültü ve arka plan gürültüsünün denk değeri arasındaki farka 

göre belirlenen ayrımlı sınır değerler 

Gündüz saatleri (06.00 am – 10 pm) 
Gece saatleri  

(10.00 pm – 06.00 am) 

+5dB(A) +3 dB(A) 

 

Belediyeler, belediyenin kendisi tarafından belirtilen gerekliliklere uygun 

olarak yetkilendirme kriterlerini ve kamuya açık alanlardaki geçici etkinlik 

ve faaliyetler ile geçici veya hareketli performansların gerçekleştirilmesi için 

sınır değerlerden ayrılmaya ilişkin kriterleri tanımlamışlardır. 
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Tuscany bölgesi örneği 

a) Kamusal eğlence (hem geçici hem kalıcı) veya dış mekanlarda 

yapılması planlanan geçici etkinlikler ve faaliyetler aşağıdaki şartlara 

tabidir:  

1. sınırlar: 

- alanın dışında: gürültü zonlama sınırları; 

- alanın içinde: belediyeler tarafından tanımlanır. 

2. Zamanlama: belediyeler tarafından belirlenir. 

b) a) maddesinde bahsi geçen alanlar haricinde yapılacak, III, IV ve V zon 

sınıfına giren ve okulların, hastanelerin, bakım evlerinin ve 

huzurevlerinin yakınlarında olmayan geçici etkinlik ve faaliyetler 

aşağıdaki şartlara uymalıdır:   

1. Zaman: 10 am ila 12pm.  

2. Dış mekan etkinlikleri için izlenecek sınırlar. 

- 10 am’den 10 pm’e kadar 70 dB (A) ve 10 pm’den 12 pm’e kadar 60 

dB (A) (alıcıların ön yüzünden ölçülür) 

- 10 am’den 10 pm’e kadar 65 dB (A) ve 10 pm’den 12 pm’e kadar 55 

dB (A) (iç mekanda ölçüm - pencereden 1 metre uzaklıkta açık 

pencereden) - gürültü kaynağına göre en çok maruz kalan konumda. 

3. Iç mekan geçici etkinliklerinde izlenecek sınırlar:  

- 10 am ila 10 pm arası 60 dB (A); 

- 10 pm ila 12 pm arası 50 dB (A). 

4. süre: 

- Yılda maksimum 30 gün (V sınıfı alanlar için) 

- Yılda maksimum 25 gün (IV sınıfı alanlar için)  

- Yılda maksimum 20 gün (III sınıfı alanlar için) 

 
⮚ İtalya’da eğlence mekanları için gürültü izin sistemi/müzik izni için 

genel şekil 

● Etkinliğin başlatılması için belediyeye izin talebinde bulunulması. 

Yalnızca gürültü yayma sınırlarını aşan ses dağıtım sistemlerini 

kullanılması halinde, gürültü sınırlandırma eylem planı ile tamamlanmış 

şekilde etki gürültü değerlendirmesi sunulmalıdır. 

● Bu noktada, etkinlik başlatılabilir.  

● Görevli belediye ofisi, dokümanlara ilişkin olarak ekstra 

bilgi/entegrasyon talebinde bulunabilir veya dokümantasyonu teknik 

değerlendirme için ARPAT’a (Çevresel Bölge Ajansı) gönderebilir. 

● Görevli belediye ofisi, teknik ve resmi kontrolleri rastgele veya 

şikayetlere bağlı olarak Polis memuru ile gerçekleştirir. 
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ANNEX-1: DATA COLLECTION TABLES FOR INTELLECTUAL 

OUTPUT 1 

Table 1: Main Environmental Noise Legislation in Italy, Spain and Turkey 

 

 

 

INFORMATION RESPONSIBLE 

AUTHORITY 

MAIN LEGISLATION ON 

ENVIRONMENTAL NOISE 

  

NOISE SOURCES 

IN THE SCOPE OF 

REGULATION 

  

 

 Table 2: Environmental Noise Audit system due to the Public Noise Complaints  

 

IO-1/2 ENVIRONMENTAL NOISE AUDITS DUE TO NOISE COMPLAINTS 

 Italy Spain Turkey 

In which way is the public noise complaint be appealed 

to the authority? (Phone-Email-formal letter etc. ) 

  

Distribution of noise sources in public noise complaint    

What is the general mechanism in the assessment of 

public noise complaint?  

Please give the figure to summarize the general 

approach in noise audit. 

   

Which qualifications are needed for the related 

department to make noise audit? 

   

Which qualifications are needed for the staff to make 

noise audit in situ? 

   

Is there any training course which is obligatory to be 

taken by noise audit staff? if it is yes, 

What is the main training program and the duration of 

this? 

Who/which institutions can give noise training program 

in the scope of noise regulation? 

   

Is there any administrative sanctions/ penalty system 

if there is exceedance of the noise limits? How is it be 

applied? 

   

Is there any noise monitoring system? 

In which way is it used for legislative purposes?  
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Table 3: Environmental Noise Permit Procedure for Entertainment 

 

IO-1/3 ENVIRONMENTAL NOISE PERMIT PROCEDURE FOR ENTERTAINMENT 

PLACES/MUSIC LICENCES 

 

 ITALY SPAIN TURKEY 

 

 

Which institution is responsible to give music 

allowance? 

 

   

 

Which institution is responsible for noise 

control/audit? 

 

   

What are the requirements to take music allowance? 

 

   

 

Is it required to prepare environmental noise 

assessment report? 

 

   

 

If it is yes, what is the general format of the noise 

assessment report? 

 

   

 

Which standard is used for the noise 

measurements? 

 

   

 

What is the assessment method for measured noise 

levels? 

 

   

 

Please give the general figüre for noise permit 

system/music allowance for entertainment places? 
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