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ÖZET 

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

İyi Uygulamaların Değişimi için Stratejik İşbirliği Ortaklığı) destekli “Gürültü 

Eğitimi Projesi”nin (GEP) İkinci Fikri Çıktısı (F-2 - Çevresel Gürültü 

Yönetiminin Yasal Yönleri) 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 personellerin yetkinliğinin artırılması gerekmektedir.  GEP ile 

birlikte, çevresel gürültü yönetiminde çalışan personellerin yenilikçi 

yöntemler kullanarak becerilerinin ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca, kentsel şehirlerde yüksek akustik kaliteyi temin 

etmek açısından Avrupa ülkeleri arasında gürültü yönetimi denetimlerinde 

kullanılan iyi uygulamaların paylaşımının da desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.   

Bu kitapçık, çevresel gürültü yönetiminin yasal yönlerine 

odaklanmaktadır. Mevzuatlarda tanımlanan gürültü kaynakları için çevresel 

gürültü sınır değerleri ile otoritelerin ana sorumluluklarını içermektedir. 

  



 
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 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 

direktifin 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, Çevre Eğitim 

Projesi’nin (ÇEP) 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 personellerin 
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yetkinliğinin artırılması 

gerekmektedir. GEP ile birlikte, ilgili 

konular üzerine iyi geliştirilmiş proje 

ortakları aracılığıyla çevresel gürültü 

yönetimi konusunda çalışan 

personellerin becerileri ve 

uygulamalarını yenilikçi yöntemler 

kullanılarak iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  Ayrıca, kentsel 

şehirlerde yüksek akustik kaliteyi 

temin etmek açısından Avrupa 

ülkeleri arasında gürültü yönetimi 

denetimlerinde kullanılan iyi 

uygulamaların paylaşımı da 

desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

Özetle, bu kitapçık çevresel gürültü 

yönetiminin yasal yönlerine 

odaklanmaktadır. Mevzuatlarda 

tanımlanan gürültü kaynakları için 

çevresel gürültü sınır değerleri ile 

otoritelerin ana sorumluluklarını 

içermektedir. 
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2. PROJE ORTAK 

ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL 

GÜRÜLTÜ MEVZUATI 

 

2.1.1 Türkiye’de 

2.1.2 Çevresel Gürültü 

Konusunda Ana Sorumlu 

Otoriteler  

Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği (04.06.2010 tarihli 

resmi gazetede yayınlanmış, 

18.11.2015 tarihinde tadil edilmiş). 

Ana sorumlu otorite, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığıdır.  

Çevresel Gürültü Yönetmeliği 

Kapsamında Sorumlu Otoriteler 

aşağıda listelenmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Bu kurumun görevleri aşağıda 

belirtilmiştir; 

 

a) Kişilerin huzur ve sükûnunu 

beden ve ruh sağlığını gürültü ile 

bozmayacak bir çevrenin 

geliştirilmesi gayesiyle, çevresel 

gürültüyü azaltacak program ve 

politikaları belirlemek, buna yönelik 

mevzuat ve mevzuatın 

uygulanmasını kolaylaştırıcı her 

türlü dokümanı hazırlamak, bu 

Yönetmeliğin uygulanmasında 

işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamakla, 

b) Çevre Kanunu 

çerçevesinde il çevre ve orman 

müdürlükleri ve yetki devri yapılan 

belediyelerle işbirliği ve 

koordinasyon içinde gürültü 

kaynaklarını denetlemek, 

gerektiğinde gürültü kaynakları için 

akustik rapor veya çevresel gürültü 

seviyesi değerlendirme raporu 

hazırlattırmak, bu raporları 

incelemek ve değerlendirmek, bu 

Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde 

idari yaptırım uygulamak, yetki devri 

yapılacak kurumlarda aranacak 

esasları belirleyip yetki devri 

yapmakla, 

c) Bu Yönetmeliğin 

uygulanmasından yetkili ve sorumlu 

kılınan kurum ve kuruluşlar ile bu 

Yönetmelik gereği hazırlanacak 

akustik rapor, çevresel gürültü 

seviyesi değerlendirme raporu, 

gürültü haritası ve eylem planı 

hazırlayacak kurum ve kuruluş 

temsilcilerinin uzmanlaşmasını 

sağlayıcı programların içeriği ve 

programların uygulama 

prosedürünü belirlemekle, 

ç) Akustik rapor, çevresel 

gürültü seviyesi değerlendirme 

raporu, gürültü haritası ve eylem 

planı hazırlayacak kurum ve 

kuruluşların sağlaması gereken 

esasları belirlemek, esasları 

sağlayanlara ön yeterlik/yeterlik 

belgesi vermek, ön yeterlik/yeterlik 

belgesi alan ve bu kapsamda görev 

yapan kurum ve kuruluşları 

denetlemek, belgelendirme 

esaslarına aykırı davranılmasının 

tespiti halinde gerekli yaptırımın 



 

2 

 

uygulanmasını sağlamak ve 

gerekirse ön yeterlik/yeterlik 

belgesini iptal etmekle, 

d) Çevre Kanununca Alınması 

Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 

işletme ve tesislere verilecek çevre 

izin veya çevre izin ve lisans belgesi 

kapsamında değerlendirme 

yapmak, bu çerçevede işletmeleri 

denetlemek, bu Yönetmelikte 

belirtilen esaslara aykırılık halinde 

gerekli yaptırımı uygulamak ve 

uygulanmasını sağlamakla, 

e) Stratejik Gürültü Haritaları 

ve Eylem Planları ile ilgili olarak; 

1) Yetkili ve sorumlu kurum ve 

kuruluşlarca hazırlanan gürültü 

haritaları ve eylem planlarına görüş 

vermekle, 

2) Yetkili ve sorumlu kurum ve 

kuruluşlarca hazırlanarak Bakanlığa 

gönderilen gürültü haritaları ve 

eylem planları ile Ek-VI’da yer alan 

her türlü bilgi ve belgeye yönelik veri 

bankası oluşturmakla 

yetkili ve sorumludur. 

 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri 

 

a) Çevre Kanunu gereği yetki 

devri yapılmayan alanlarda gürültü 

kaynaklarını programlı, programsız 

veya şikâyetlere istinaden, 

gerektiğinde diğer mevzuat 

kapsamında yetkili kılınan kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği ve 

koordinasyon içinde, bu 

Yönetmelikte getirilen esaslara 

uyulup uyulmadığını denetlemek, 

gerektiğinde gürültü kaynakları için 

akustik rapor veya çevresel gürültü 

seviyesi değerlendirme raporu 

hazırlattırmak, bu raporları 

incelemek ve değerlendirmek, bu 

Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde 

idari yaptırım uygulamakla, 

b) Yetki devri yapılan kurum 

ve kuruluşların talepleri veya gerekli 

görülmesi halinde koordinasyon ve 

işbirliği içinde çalışmakla, 

c) Yetki devri yapılmış 

kurumların faaliyetleri sebebiyle 

oluşan çevresel gürültüyü 

denetlemek ve idari yaptırım 

uygulamakla, 

ç) Yetki talebinde bulunan 

kurum ve kuruluşların taleplerini 

değerlendirip Bakanlığa iletmek, 

yetki devri yapılan kurum ve 

kuruluşların yetkileri çerçevesinde 

çalışıp çalışmadığını denetlemek, 

yetkilerini yerine getirmeyenleri 

tespit ederek Bakanlığa bildirmekle, 

d) İlde Çevre Kanununun 14 

üncü maddesine istinaden yapılan 

denetim ve idari yaptırımların 

sonuçlarını Bakanlığa iletmekle, 

e) Çevre Kanununca Alınması 

Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 

işletme ve tesislere verilecek çevre 

izin veya çevre izin ve lisans belgesi 

kapsamında değerlendirme 

yapmak, bu çerçevede işletme ve 
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tesisleri denetlemek, bu 

Yönetmelikte belirtilen esaslara 

aykırılık halinde gerekli yaptırımın 

uygulanmasını sağlamakla, 

f) Dini ve milli bayramlar ile 

yerel millî günler ve kutlamalar 

maksadıyla yapılacak faaliyetler için 

bu Yönetmelik çerçevesinde 

getirilen yasaklara İl Mahalli Çevre 

Kurul Kararı almak kaydıyla istisna 

getirmekle, istisna kapsamında 

alınan kararları kamuoyuna 

duyurmakla 

yetkili ve sorumludur. 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

1) devlet yolları ve otobanlardan, 

ana karayolları sınıfına giren 

karayollarını, ana demiryolları ve 

ana havaalanlarını belirleyip listesini 

Bakanlığa bildirmek, 

2) Yerleşim alanları içindeki devlet 

yolları ve otobanlar için gürültü 

haritası hazırlanmasında gerekli 

olacak verileri Belediyeye iletmek, 

3) Yerleşim alanı dışında devlet 

yolları ve otobanlardan, ana 

karayolları sınıfına giren 

karayollarının gürültü haritasını 

hazırlamak, 

4) Yerleşim alanı dışında yer alan 

ana demiryolları ve ana 

havaalanlarının gürültü haritasını 

hazırlamak, 

5) Sorumluluk alanlarına göre 

yerleşim alanı dışında; ana karayolu, 

ana demiryolu ve ana havaalanı 

yakınındaki alanlarda yer alan devlet 

yolları ve otobanlar ile demiryolları 

ve havaalanlarının gürültü haritasını 

hazırlamak, 

6) Yerleşim alanı içinde yer alan ve 

sorumluluk alanına giren 

demiryollarının ve havaalanlarının 

gürültü haritasını hazırlamak, 

7) Planlanan karayolları, 

demiryolları ve havaalanları için 

mevcut veya ileriye yönelik 

projelendirme veya başka bir yatırım 

gerçekleştirme konusunda 

çalışması olabilecek ilgili tüm kurum 

ve kuruluşların görüşlerini almak, bu 

görüşler çerçevesinde gürültü 

kontrol tedbirlerine ilişkin programlar 

hazırlamak. 

Belediyeler 

 

a) Çevre Kanunu gereği yetki 

devri yapılan belediyeler, belediye 

sınırları ve mücavir alan içinde 

gürültü kaynaklarını programlı, 

programsız veya şikâyetlere 

istinaden gerektiğinde diğer 

mevzuat kapsamında yetkili kılınan 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve 

koordinasyon içinde, bu 

Yönetmelikte belirlenen esaslara 

uyulup uyulmadığını denetlemek, 

gerektiğinde gürültü kaynakları için 

akustik rapor veya çevresel gürültü 

seviyesi değerlendirme raporu 

hazırlattırmak, bu raporları 

incelemek ve değerlendirmek, bu 
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Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde 

idari yaptırım uygulamakla, 

b) Yetki devri yapılmış 

belediyeler; belediye sınırları ve 

mücavir alan içinde yapılan denetim 

sonuçlarını il çevre ve orman 

müdürlüklerine göndermekle, 

c) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içinde ilgili belediye; 

yapıların mimari projelerinde ve yapı 

ruhsatlarında 28 inci maddede 

belirtilen şartların aranmasıyla, 

ç) Nazım İmar Planları ve 

Uygulama İmar Planlarının 

hazırlanması aşamasında 27 nci 

maddede öngörülen gürültüye 

maruz kalma kategorilerini dikkate 

almakla, 

d) Stratejik Gürültü Haritaları 

ve Eylem Planları ile ilgili olarak; 

1) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içinde gürültü haritası 

hazırlanacak yerleşim alanlarını 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile 

koordinasyon ve işbirliği içinde 

belirlemekle, 

2) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içindeki yerleşim 

alanlarının, gürültü haritalarının 

hazırlanmasında gerekli olan, 

gürültü kaynakları dışındaki tüm 

verileri toplamak ve belirleyeceği 

esaslar çerçevesinde gürültü 

haritası hazırlamakla sorumlu kurum 

ve kuruluşların kullanımına açmakla, 

3) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içinde gürültü haritası 

hazırlanacak yerleşim alanlarında 

yer alan; karayolu, tramvay ile 

yerüstünden geçen metro yolları 

trafiği, limanlar ve Çevre Kanununca 

Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 

Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-

2’sindeki işletme/tesisler veya 

atölye-imalathane-eğlence yerleri 

gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu 

alanlar için ayrı ayrı gürültü 

haritalarının hazırlanmasıyla, 

4) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içindeki gürültü haritası 

hazırlanan yerleşim alanlarında 

mevcut veya ileriye yönelik 

projelendirme veya başka bir 

yatırımı gerçekleştirme konusunda 

çalışması olabilecek ilgili tüm kurum 

ve kuruluşların görüşlerini almakla, 

5) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içindeki gürültü haritası 

hazırlanan yerleşim alanında 8 inci 

maddede yetkili kılınan kurum veya 

kuruluş tarafından hazırlanan 

gürültü haritalarını da göz önünde 

bulundurularak; karayolları, 

demiryolları, tramvay ile 

yerüstünden geçen metro yolları, 

havaalanları, limanlar ve Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin 

ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 

Ek-1 ve Ek-2’sindeki işletme/tesisler 

veya eğlence yerleri, imalathane gibi 

gürültü kaynaklarının bulunduğu 

alanları kapsayan eylem planlarını 

hazırlamakla, 

6) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içindeki yerleşim alanı 



 

5 

 

için hazırlanan eylem planlarını 

kamuoyu görüşüne açmakla, 

7) Belediye sınırları ve 

mücavir alan içindeki yerleşim alanı 

için hazırlanan gürültü haritalarının 

ve eylem planlarının nihai hali 

hakkında kamuoyuna bilgi vermekle 

ve Bakanlığa göndermekle, 

8) Büyükşehir belediye 

başkanlıkları, büyükşehir belediye 

sınırları ve mücavir alan içinde 

belirlenen yerleşim alanı veya 

alanlarında yer alan; karayolu, 

tramvay ile yerüstünden geçen 

metro yolları trafiği, limanlar ve 

Çevre Kanununca Alınması 

Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer 

alan işletme/tesisler veya atölye-

imalathane- eğlence yerleri gibi 

gürültü kaynaklarının bulunduğu 

alanlar için ayrı ayrı gürültü 

haritalarını ilgili belediyelerle 

koordinasyon ve işbirliği içinde 

hazırlamakla 

ilgili hususlarda gerekli 

tedbirleri alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Türkiye’de Çevresel 

Gürültü Kaynakları için 

Gürültü Kriterleri 

Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği kapsamında, aşağıda 

belirtilen gürültü kaynakları için 

gürültü kriterleri tanımlanmıştır.  

- Karayolları, 

- Demiryolları, 

- Havalimanları 

- Denizyolları, 

- Endüstriyel tesisler, 

- İşletme, tesis, fabrika ve 

benzer işletmeler, 

- Şantiye alanları, 

- Dış mekan etkinlikleri.  

-  

3.1.1.1 Karayolları 

Kara yolundan çevreye yayılan 

gürültü seviyesi ve gürültünün 

önlenmesine ilişkin sınır değerler 

Tablo 1.1. ve Tablo 1.2’de verilmiştir.     

Karayollarından kaynaklanan 

çevresel gürültü seviyesi bu 

tablolardaki sınır değerleri aşamaz. 

 

3.1.1.2 Raylı Sistemler 

Raylı ulaşım sistemlerinden çevreye 

yayılan gürültü seviyesi, Tablo 

1.3’teki sınır değerleri aşamaz. 
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Yılda altmış binden fazla tren geçen 

ana demir yolları için stratejik gürültü 

haritaları ve eylem planları 

hazırlanmalıdır. Türkiye’de raylı 

sistemlerden kaynaklanan gürültü 

seviyesi ve gürültünün önlenmesi 

için kriterler aşağıdaki gibidir: 

 

a) Raylı ulaşım sistemlerinden 

çevreye yayılan gürültü seviyesi 

Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 

55 dBA sınır değerlerini aşamaz.   

b) Hafif raylı sistemlerin yer altından 

geçtiği kapalı alanlar ile yer 

üstünden geçtiği alanlarda; 

bekleme, iniş ve biniş 

platformlarında, istasyonlarda ve 

havalandırma kanallarında zaman 

dilimine bağlı olarak oluşabilecek Leq 

cinsinden çevresel gürültü sınır 

değerleri aşağıda verilen değerleri 

aşamaz, 

 

c) Hafif raylı sistemlerin yer altından 

geçtiği yerlerde istasyon boş iken 

500 Hz’de maksimum çınlama 

süresi proje hedef değeri için 1.4, 

kabul değeri için ise 1.6 saniye olur. 

Kent içi ve dışında hafif raylı ulaşım 

sisteminin gürültüye hassas 

alanlardan geçtiği yerlerde gürültü 

perdeleme teknikleri dikkate 

alınarak etkin ve uygulanabilir 

tedbirler alınır.  

3.1.1.3 Havalimanları 

Yılda elli binden fazla hava trafiği 

hareketi bulunan Ana havalimanları 

için stratejik gürültü haritaları ve 

eylem planları hazırlanmalıdır. 

Gürültü sınır değerleri, Tablo 1.4’te 

verilmiştir. 

 

3.1.1.4 Denizyolları 

Deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi 

suyollarında kullanılan ulaşım 

araçlarından yayılan çevresel 

gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, 

Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır 

değerlerini aşamaz.  

 

İskele, liman gibi yerler ile deniz, 

koy, göl, boğaz, nehir gibi 

suyollarında kullanılan araçlar ve bu 

araçlarda canlı müzik yayını 

yapılması sonucu yayılan toplam 

çevresel gürültü seviyesi bu 

maddede yer alan sınır değeri en 

fazla gündüz zaman dilimi için 5 dB, 

akşam zaman dilimi için 3 dB 

aşabilir, gece zaman dilimi için 

aşamaz.  

 

3.1.1.5 Endüstriyel tesisler 

Her bir işletme ve tesisten 

kaynaklanan çevresel gürültü 

seviyesi, Tablo 1.5’te bulunan sınır 

değerleri aşamaz. 
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3.1.1.6 İşletme, tesis, fabrika ve 

benzer işletmeler 

Gürültüye hassas kullanımları 

etkileyebilecek şekilde yakınında, 

bitişiğinde, altında veya üstünde 

faaliyetini sürdüren; her bir işyeri, 

atölye, imalathane ve benzeri 

işletmelerden hava yoluyla 

çevreye yayılan veya ortak bölme 

elemanları, ara döşemeler, tavan 

veya bitişik duvarlar aracılığıyla 

gürültüye hassas kullanımlara 

iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq 

gürültü göstergesi cinsinden arka 

plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan 

fazla aşamaz.    

 

3.1.1.7 Şantiye alanları 

(a) Şantiye alanlarından 

kaynaklanan çevresel gürültü 

seviyesi, Tablo 1.6’da bulunan sınır 

değerleri aşamaz. 

b) Konut bölgeleri içinde ve yakın 

çevresinde gerçekleştirilen şantiye 

faaliyetleri gündüz zaman dilimi 

dışında akşam ve gece zaman 

dilimlerinde sürdürülemez.    

c) Haftasonu ve resmi tatil 

günlerinde gerçekleştirilecek şantiye 

faaliyetlerine, konut bölgeleri ve 

yakın çevresinden gelen şikayetlerin 

yoğunluğu dikkate alınarak, İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 

yasaklama getirilebilir.  

Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, 

tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu 

konut gibi projelerin inşaat 

faaliyetleri ile şehir içinde gündüz 

trafiği engelleyecek inşaat 

faaliyetleri gündüz zaman diliminde 

çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer 

alan Tablo-5’teki gündüz 

değerlerinden akşam için 5 dBA, 

gece için 10 dBA çıkartılarak elde 

edilen sınır değerlerin sağlanması 

ve bu kapsamda alınacak   

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 

sürdürülebilir.  

d) Şantiye faaliyeti sonucu 

oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax 

gürültü göstergesi cinsinden 100 

dBC’yi aşamaz. 

e) Faaliyet sahibi tarafından şantiye 

alanında; inşaatın başlama, bitiş 

tarihleri ve çalışma periyotları ile 

büyükşehir belediyesi veya il/ilçe 

belediyesinden alınan izinlere ilişkin 

bilgiler inşaat alanında herkesin 

kolayca görebileceği bir tabelada 

gösterilir.   

f) Tatil beldelerinde ve turistik 

alanlarda gerçekleştirilen tüm 

şantiye faaliyetleri büyükşehir 

belediyesi ve/veya il/ilçe 

belediyesinin kararı doğrultusunda 

hafta sonları veya bir kaç ay süre ile 

tamamen durdurulabilir.   
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3.1.1.8 Eğlence mekanları 

(1) Müzik yayını yapan eğlence 

yerlerinden kaynaklanan 

çevresel gürültünün 

önlenmesine ilişkin esaslar 

aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) (Mülga:RG-18/11/2015-29536) 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

ç) (Değişik:RG-18/11/2015-

29536) 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) (Değişik:RG-18/11/2015-

29536) 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. 

 

e) (Değişik:RG-18/11/2015-

29536) Çok hassas ve hassas 

kullanımların bulunduğu yerlerde 

faaliyet gösteren açık ve yarı açık 

eğlence yerlerinin, yapılan 

denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya 

(ç) bentlerinde belirtilen sınır 

değerleri bir yıl içinde üç defa 

sağlamadığının tespiti halinde, fiziki 

olarak tamamen kapalı hale getirilir. 

f) Fiziki olarak tamamen kapalı bir 

mekanda faaliyet gösteren eğlence 
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yerlerinden çevreye yayılan gürültü 

seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) 

bentlerinde belirtilen sınır değerleri 

sağlayacak şekilde faaliyetlerini 

sürdürür. 

 

g) Az hassas ve hassas olmayan 

kullanımların bulunduğu alanlarda 

açık ve yarı açık olarak faaliyet 

gösteren eğlence yerlerinden 

çevreye yayılan çevresel gürültü 

seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) 

bentlerinde belirtilen sınır değerleri 

sağlayacak şekilde faaliyetlerini 

sürdürür. 

 

ğ) Bu madde kapsamında canlı 

müzik yapabilecek eğlence yeri veya 

yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 

2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 

canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin 

verilirken yetkili idarenin bu 

maddede belirtilen esaslara ilişkin 

uygun görüşü alınır, gerekli 

görüldüğü takdirde yetkili idare 

Çevresel Gürültü Seviyesi 

Değerlendirme Raporu hazırlatır ve 

rapora ilişkin yetkili idarenin uygun 

görüşü esas alınır. 

 

h) Bu maddede belirtilen esasların 

sağlanıp sağlanmadığı, yetkili 

idarenin belirleyeceği sürelerde 

sunulacak Çevresel Gürültü 

Seviyesi Değerlendirme Raporu 

ve/veya yetkili idare 

koordinasyonunda diğer mevzuat 

kapsamında yetkili kılınan kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği içinde 

yapılacak denetimler çerçevesinde 

kontrol edilir. Bu maddede belirtilen 

sınırların sağlanmadığı durumlarda 

iç mekanda ses seviyesini kontrol 

altında tutan sistemler kurdurulabilir. 

 

ı) Birden fazla eğlence yerinin 

bulunduğu alanlarda, yetkili idare 

tarafından gerekli görülmesi halinde 

yukarıda sıralanan esasların dışında 

ayrıca çevresel gürültü seviyesinin 

kontrol altına alınması amacıyla 

periyodik olarak veya gerekli 

görülmesi halinde gürültü 

seviyesinin sürekli ölçülmesine 

yönelik sistem kurulur veya 

kurdurulur. 

 

i) Kapalı eğlence yerlerinin dış giriş 

kapılarının üzerine "Dikkat: İçerideki 

ses seviyesi insan sağlığına 

zararlıdır." şeklinde ışıklı ikaz 

levhalarının asılması zorunludur. 

 

j) Bu maddede belirtilen eğlence 

yerlerinde gürültüden etkilenme 

seviyesinin işitme sağlığı ve kritik 

sağlık etkilerinin değerlendirilmesi 

ve izlenmesi, 8 inci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi çerçevesinde 

yapılır. 

k) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Canlı 

müzik izni alınmadan hiçbir suretle 

müzik faaliyeti gerçekleştirilemez. 
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. 

3.1.1.9 Dış mekan etkinlikleri 

Çok hassas kullanımların bulunduğu 

alanların yanında, bitişiğinde, 

üstünde veya altında buraları 

etkileyecek şekilde konser, gösteri, 

miting, festival gibi açık hava 

faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri 

arasında yapılması yasaktır. Hassas 

ve az hassas kullanımların 

bulunduğu alanlardaki bu 

etkinliklerden kaynaklanan  Leq 

gürültü göstergesi cinsinden arka 

plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan 

fazla aşamaz. Bu maddede bahsi 

geçen dış mekan etkinlikleri, 

çevresel gürültüye maruz kalan 

bireyler ve şikayetlerin yoğunluğu 

göz önüne alınarak İl Çevre 

Komitesinin kararı ile mekan ve 

zamana sınırlandırılabilir.  

 

3.1.1.10 İç Mekan Gürültü 

Sınırları 

İç mekan gürültü sınırları, Tablo 

1.7’de verilmiştir. 
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3.2 İSPANYA’DA 

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 emisyona 

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. 

 

 

Genel Devlet idaresi, yalnızca özel 

yetkinliklere sahip olduğunda 

yaptırım gücüne sahiptir. MAPAMA, 

Çevresel gürültü direktifine ilişkin 

hususlarda İspanya paydaşları ile 

(belediyeler ve ulaşım yöneticileri) 

Avrupa Komisyonu arasındaki 

bağlantıdır.  

 

- MAPAMA, Çevresel Gürültü 

Direktifine ilişkin verilerin Avrupa 

Komisyonuna 

raporlanmasından sorumludur: 

 

MAPAMA, bir sonraki gürültü 

haritaları ve eylem planlarında 

bulunacak toplaşmaların ve ana 

ulaşım altyapılarının (karayolları, 

demiryolları ve havalimanları) 

listesini tespit edip iletmekle 

sorumludur. 

 

Hükumet, stratejik gürültü 

haritalarını MAPAMA aracılığıyla 

Avrupa Komisyonuna raporlamakla 

sorumludur. MAPAMA, her bir 

düzeyde stratejik gürültü haritaları 
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ve eylem planlarından gürültü 

bilgisini toplar (toplaşmalar ve 

ulaşım altyapıları). Bunlar arasında 

raporlar, haritalar ve istatistik verileri 

bulunur. 

- Gürültü haritalama ve eylem 

planlarının kamuyla 

paylaşılması. MAPAMA’nın 

Stratejik Gürültü Haritaları 

(SGH) hakkında bir internet 

sitesi vardır 

(http://sicaweb.cedex.es). Bu 

internet sitesinden yalnızca özet 

raporlar ve pdf haritalar 

indirilebilir. 

- Gürültü haritalama ve eylem 

planları için yeni gereklilikler 

hakkında uzmanları ve 

paydaşları bilgilendirip 

önerilerde bulunmak. MAPAMA 

ve CEDEX (İspanya inşaat 

mühendisliği araştırma ajansı) 

her yıl bu konu üzerine oldukça 

kalabalık bir atölye organize 

etmektedir. 

MAPAMA ayrıca çevreyi 

etkileyebilecek Planlar, Programlar 

veya Projeler için Çevresel Etki 

Beyanlarının yapılmasından da 

sorumludur. Bu çevresel 

değerlendirme, karar verme 

sürecinde çevresel korumanın bütün 

yönlerinin göz önünde 

bulundurulduğu teknik ve idari 

prosedürdür.  

 

Çevresel Etki Beyanları, temelde 

söz konusu etkinlik veya ulaşım 

altyapısı için düzenleyici şartlardır.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı  

Yetkinin Genel Devlet İdaresinde 

olduğu durumlarda ulaştırma 

altyapılarına ilişkin olarak gürültü 

konusundaki yetkiler 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 

kendi yetkisi kapsamındaki 

karayolları, havalimanları ve 

demiryolları için ayrı gürültü 

haritaları hazırlamakla sorumludur: 

- Önemli havalimanları (askeri 

olanlar hariç) 

- Önemli demiryolları (yoğunlukla 

bölgeler arası) 

- Önemli karayolları (yoğunlukla 

bölgeler arası) 

 

Gürültü haritalarının sonuçları ve 

ulaşım altyapılarına yakın bölgelerin 

şehir planlamasıyla yakından ilişkili 

bir şekilde sınırın kaldırılması veya 

“kapalı zon” söz konusu olabilir. Bu 

alanlar, altyapıdan kaynaklanan 

gürültüden etkilenen şekilde yasal 

olarak tanınır. Örneğin, bir 

havalimanı söz konusu olduğunda 

etrafında hiç şüphesiz yüksek 

gürültülü bir alan olacaktır. Bu bölge 

kapalı alan olarak tanımlandığında, 

gürültü kaynağı yöneticilerinin bu 

bölgede uygulanan etkinlikler veya 

vatandaşlar için durumu iyileştirmek 

için bazı sınırlandırma faaliyetleri 

uygulamaları zorunludur; ayrıca, 

alanda hâli hazırda bulunan gürültü 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
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seviyelerine uyumlu olması 

gerekecek şekilde gelecekte 

arazinin kullanımında da sınırlılıklar 

söz konusu olacaktır. 

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı  

Binalardaki gürültü gerekliliklerine 

ilişkin yetkiler. Gürültü gerekliliklerini 

içeren, binalar için düzenleyici 

kuralları yayınlamak ve 

güncelleştirmekle sorumludur.  

Bu doküman, ilgili binalarda yaşayan 

insanları üzerinde gürültü etkisini 

azaltmak için iyi bir performansa 

ulaşabilmek açısından binaların 

uygunluk göstermesi gereken 

akustik gereklilikleri açıklar. 

Mimarlar, binayı tasarlayıp inşaatını 

gerçekleştirirken bu gerekliliklere 

uygun davranmalıdırlar. Tasarım ve 

planlama aşamalarında sınırlamalar 

geçerlidir; ancak bina sahibi binayı 

kullanmaya başladığında sonradan 

da analiz edilebilir. 

Bu doküman, odanın kullanımına 

bağlı olarak ses izolasyonu 

sınırlarını tanımlayarak gereklilikleri 

akustik açısından açıklar; ancak 

doküman akustik kriteri 

açıkladığından dolayı sonra da 

kontrol edilebilir. 

Bu doküman, daha önceden iyi 

akustik performans gösteren inşaat 

malzemeleri ve yapılarını içeren bir 

veritabanı gösterir. Bu 

veritabanındaki çözümler için ekstra 

çalışma yapılması gerekli değildir; 

ancak yeni çözümlerin etkinliğinin 

kanıtlanması gereklidir. 

Bina tasarımı, akustik gereklilikleri 

yerine getirmelidir; ancak 

gereklilikler ölçüm testinin kontrole 

olanak sağladığı şekilde 

tanımlandığından dolayı inşaat işleri 

üzerindeki etkinin de kontrol 

edilebilmesi mümkündür. 

 

- Bölgesel yönetmelikler 

Yetki üstlenmeye karar verdiklerinde 

17 otonom bölge sorumlu olacaktır. 

Bazı bölgeler, çevresel gürültü 

konusunda yetki üstlenmeye karar 

vermiştir. Özel yönetmeliklere 

sahiptirler ve bütün bu yönetmelikler 

devlet yönetmeliği temelinde 

desteklenmektedir; ancak bölgenin 

özel durumlarına hitap eden özel 

bölümler bulunabilir. 

 

- Yerel yönetmelikler 

Belediyeler Diğer bölgesel kanun 

tarafından aksi belirtilmediği sürece, 

gürültü kaynağının belediye 

sınırlarını aşmaması halinde 

belediye, gürültü alanının iki 

belediyeyi etkilemesi halinde bölge 

yetkilidir. 

Varsayılan olarak, aşağıdaki 

konulardaki yetki yerel otoritelerin 

alanına girmektedir (kapsam yerel 

sınırları aşmadığı sürece): 

- Stratejik gürültü haritalama: 

gürültü kaynaklarına ilişkin bilgi 

toplama, haritanın 

detaylandırılması (genellikle 
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harici bir danışmanlık yardımıyla) 

ve MAPAMA’ya raporlama. 

- Kamunun bilgilendirilmesi: 

Gürültü haritasının son taslağını 

edindikten sonra, belediye 

kamuyu bilgilendirme süreci 

geçirmelidir. Herhangi bir talebe 

cevap verdikten veya herhangi 

bir sorunun gözden 

geçirilmesinden sonra, haritanın 

belediye heyeti tarafından 

onaylanması gerekir. Daha 

sonra, bilgi MAPAMA’ya 

raporlanır ve genellikle 

belediyenin internet sitesinde 

yayınlanır.  

- Gürültü zonlama. Belediyeler, 

alanı akustik zonlar olarak 

sınıflandıracak sınırları 

belirlemekten sorumludur. 

Bölgenin her bir kısmının 

üzerindeki etkinliklerin akustik 

gerekliliklerine göre 

sınıflandırılması gerekmektedir, 

bu sırada birbiriyle uyumlu 

olmayan gürültü kaynakları ve 

alıcıların tek bir bölgede bir 

arada bulunmamasına özen 

gösterilir. Dolayısıyla, bu 

sınıflandırma alandaki etkinlikler 

için izin verilen gürültü 

yayılımıyla ve alana 

eklenebilecek akustik alıcıların 

türüyle yakından ilişkilidir. 

Ulaşım gürültü kapalı alanlarının 

bulunduğu durumda belediye 

bölgenin o kısmı için 

sınıflandırma tutmalıdır.  

- Eylem planlama tanımlanması 

ve uygulanması. Eylem 

planlarının amacı, gürültü 

problemlerini sınırlandırmak 

ve/veya gürültü seviyelerinin 

yüksek olmadığı yerlerde 

önlemektir. END’ye göre 

kümeler için zorunludur. 

- Sessiz alanlarda sınır kaldırma. 

Bu, bazı kümelere hitap 

edilmeye başlayan END 

gerekliliğidir. Birden fazla farklı 

yaklaşım oraya çıkmıştır; ancak 

bir belediyede sessiz alan 

tanımını nasıl yapılacağı pek net 

değildir. Sessiz alanların tespiti, 

gelecekteki gürültü haritalama 

işlemlerinin amacı olmalı ve 

eylem planlarında öncelikli 

korunması hedeflenmelidir. 

Belediyeler, gürültü kalitesine ilişkin 

kendi yönetmeliklerine sahiptir. 

Çoğu durumda, yönetmelik 

tamamen devlet yönetmeliğine 

dayalı olmasına rağmen bazı 

durumlarda özel yönler mevcuttur. 

Her bir alan için yasal sınırları 

değiştirebilirler. 

Yerel otoriteler, gürültü kaynağı 

sahibindeki incelemelerin ödenmesi 

için vergiler belirleyebilir. 

Devlet yönetmeliği, minimum 

sınırları ve/veya hedefleri 

tanımlamaktadır. Ancak her bölge 

veya belediye daha yüksek 

kısıtlamalar belirleyebilir. 

Yaptırım yetkisi prensip olarak yerel 

otoritelere aittir. 
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Çevresel etki beyanları 

Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Çevre 

Bakanlığı (TBGÇB)  

Veya Belirli bir bölgenin Çevre 

Ofisi 

1302/1986 sayılı Kraliyet Kanun 

Hükmünde Kararnamesinin 4. 

Maddesi uyarınca; öngörülebilr 

çevresel etkiler, planlanan etkinliğin 

gerçekleştirilmesinin uygunluğu 

veya uygunsuzluğu veya uygunluğu 

durumunda çevrenin ve doğal 

kaynakların uygun bir şekilde 

korunması için belirlenecek 

koşulların belirlendiği yetkili çevre 

otoritesinin resmi beyanıdır. 

Bu beyandan önce, düzenleyici 

belirli bir projenin gerçekleştirilmesi 

halinde çevre üzerindeki muhtemel 

etkilerinin tahmin edilmesine olanak 

sağlayacak bir dizi teknik çalışma ve 

analizi detaylandırmalıdır. 

Çevresel etki beyanı (ÇEB), projenin 

düzenleyici arka planı haline gelir. 

ÇEB’ler, belirli gürültü 

yönetmeliğinin tesis edilmesinden 

önce inşa edilen altyapılara 

uygulanabilecek tek yönetmeliktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 İspanya’da Çevresel 

Gürültü Kaynakları için 

Gürültü Kriterleri 

3.2.3  

Gürültü zonlama (bütün gürültü 

kaynakları için aynı) 

Bölge içerisindeki her bir alan, 

toprağn yoğun kullanım durumuna 

göre belirli akustik bir alan olarak 

sınıflandırılacaktır: 

a) İkamet kullanımı bölgesindeki 

sektörler. İnşaat alanları, özel 

peyzajlı zonlar, kent parkları, 

bahçeler, gürültü alanı olarak 

kalan yerler, bireysel spor 

yapılan alanlar. 

b) Endüstriyel kullanım 

bölgesindeki sektörler. 

Endüstriyel ve liman 

faaliyetleri, üretim prosesleri, 

malzeme depoları, ardiyeler ve 

lojistik faaliyetler... 

c) Rekreasyonel ve eğlence 

kullanımı bölgesindeki 

sektörler. Bu alanlar, geçici 

veya kalıcı cazibe merkezleri 

bulunan fuar alanları, eğlence 

parkları veya tema parklar ile 

birlikte açık alan toplanma 

yerleri, açık hava dinleti 

salonları bulunan konser 

salonları, toplumun katıldığı 

rekabetçi sport faaliyetleri 

içeren her türlü gösterilerden 

oluşmaktadır. 

d) (c) paragrafında bahsi 

geçenlerden hariç üçüncü 

kullanım bölgesindeki 
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sektörler. Bu alanlar, tercihen 

hem kamusal hem de özel ticari 

faaliyetler ve ofis faaliyetleri, 

otel ve catering sektörünce 

kullanılan alanlar, konaklama, 

restoran ve diğerleri, kitlesel 

üretim faaliyetleri hariç olmak 

üzere teknoloji parkları ve 

kendilerine ait otopark alanları 

vb.’den oluşmaktadır. 

e) Gürültü kirliliğine karşı özel 

koruma gerektiren sağlık, 

eğitim ve kültürel kullanım 

bölgesindeki sektörler. Konut 

dinlence alanları veya yaşlılara 

özel alanlar, hastaların kabul 

edildiği geniş hastane alanları, 

üniversite kampüsleri gibi 

eğitim alanları, çalışma alanları 

ve kütüphaneler, araştırma 

merkezleri, açık hava müzeleri, 

müze alanları ve kültürel 

gösteri alanları, vb. 

f) Genel ulaşım altyapı sistemleri 

veya bunları talep eden diğer 

kamusal ekipmanların 

etkilendiği bölgedeki sektörler. 

Bu sektör, genel karayolu, 

demiryolu ve havayolu ulaşım 

altyapı sistemlerinin bulunduğu 

kamusal alanları içermektedir. 

g) Gürültü kirliliğine karşı özel 

koruma gerektiren doğal 

alanlar. 

Gürültü alanlarının bölgesel 

sınırlarının kaldırılması ve 

sınıflandırmaları, arazinin mevcut ve 

planlanmış kullanım durumuna 

bağlıdır. Dolayısıyla, belediyeye ait 

alanın akustik zonlaması, (f) ve (g) 

türü akustik alanlar haricinde 

kentleşen alanlar ve yeni kentsel 

gelişim alanlarını etkileyecektir. 

Bölgedeki hiçbir nokta, aynı anda iki 

farklı akustik alanına bağlı olamaz. 

Akustik alanların akustik kalite 

gereklilikleri, ulaşım akustik 

değerlendirme zonları ve doğal ses 

rezervleri dahil birbiriyle uyumlu 

olmalıdır (bu uyumluluğa erişmek 

açısından gerekli eylemler yerine 

getirilmelidir). 

Kentsel olarak birbiriyle uyumlu bir 

alandaki arazinin birden fazla 

kullanım durumu söz konusu 

olduğunda veya olacağında, 

kullanım yoğunluğu her bir kullanım 

alanının yüzey yüzdesi veya inşaat 

halindeki yüzeyine göre 

belirlenecektir. Bazı durumlarda, 

insan sayısı veya en hassas alıcı 

kriterlerinin uygulaması söz konusu 

olabilir. 

Bir alanda sınırın kaldırılması ve 

sınıflandırılması, alanın arazi 

kullanım türüyle karşılaştırılarak fiili 

arazi kullanım durumuna göre 

yapılmalıdır. Mevcut ve öngörülebilir 

gürültü seviyelerinin akustik zonların 

sınıflandırılması yapılırken göz 

önünde bulundurulması mümkün 

değildir. Gürültü sınır değerleri, 

Tablo 2.1. ve Tablo 2.2.’de 

özetlenmiştir.  
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Akustik alanlar için çevresel 

gürültü hedef değerleri (bu 

kısım, ayrı ayrı 

değerlendirilmediğinden dolayı 

bütün gürültü kaynakları için 

ortaktır) 

-  

b) Bir alan içerisindeki toplam 

çevresel gürültü seviyesi, 

alanın akustik 

sınıflandırılması için 

belirlenen kalite hedefini 

aşmamalıdır. 

c) Bu hedeflerin üzerinde 

gürültü seviyelerine sahip 

mevcut alanların bu sınırlara 

ulaşmak için eyleme 

geçmeleri gerekmektedir. 

2007 yılındaki mevzuatın 

yürürlüğe girmesinden 

sonra gelişe alanlar, hedefin 

altında değerlere sahip 

mevcut alanlarda olduğu 

gibi bu hedefleri 

aşmamalıdır (bu durumda, 5 

desibel daha düşük olması 

gerekmekte). 

 

  



 

18 

 

GÜRÜLTÜ LİMİT DEĞERLERİ 

 

Etkinlikler ve liman altyapıları için 

gürültü emisyon sınır değerleri 

 

Gürültü sınırları, özel gürültü 

kaynaklarına uygulanır (endüstriyel, 

eğlence, ...). Gürültü emisyonları, 

alıcının dışmekan akustik alan veya 

bitişikteki tesisler olabileceği şekilde 

alıcının konumunda doğrulanır. Dış 

mekan sınırları, gürültü alan 

sınıflandırmasına göre değişkenlik 

gösterirken iç mekan sınırları tesisin 

ve öngörülen kullanımın türüne göre 

değişkenlik gösterir. 

Yalnızca tesislerin bitişiğindeki 

gürültülü etkinlik haline, iç mekan 

olarak değerlendirilebilir. Aksi halde, 

iç mekan gürültü seviyeleri etkinliğin 

sorumluluğunda olmayan ön yüzey 

izolasyon seviyelerine bağlı 

olduğundan dolayı gürültülü etkinlik 

dış mekan olarak denetlenir. Gürültü 

sınır değerleri, Tablo 2.3. ve Tablo 

2.4.’de verilmiştir. 

Akustik alanlar için çevresel 

gürültü hedef değerleri (bu kısım, 

ayrı ayrı değerlendirilmediğinden 

dolayı bütün gürültü kaynakları 

için ortaktır) 

Bir alan içerisindeki toplam çevresel 

gürültü seviyesi, alanın akustik 

sınıflandırılması için belirlenen kalite 

hedefini aşmamalıdır. 

Bu hedeflerin üzerinde gürültü 

seviyelerine sahip mevcut alanların 

bu sınırlara ulaşmak için eyleme 

geçmeleri gerekmektedir. 2007 

yılındaki mevzuatın yürürlüğe 

girmesinden sonra gelişe alanlar, 

hedefin altında değerlere sahip 

mevcut alanlarda olduğu gibi bu 

hedefleri aşmamalıdır (bu durumda, 

5 desibel daha düşük olması 

gerekmekte). Gürültü sınır değerleri, 

Tablo 2.5. ve Tablo 2.6.’de 

verilmiştir. 

 

İç mekan yaşama alanları için 

çevresel gürültü hedef değerleri 

Bir tesis içerisindeki toplam çevresel 

gürültü seviyesi, binanın kullanım 

durumu ve odanın türüne göre 

belirlenen kalite hedefini 

aşmamalıdır. Gürültü sınır değerleri, 

Tablo 2.7’te verilmiştir. 

 

 Karayolları 

Gürültü yönetimi konusunda 

yetkililer aşağıdaki gibidir: 

- Bölgelerarası genel yollar için 

Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanlığı 

- Bölge içerisindeki genel yollar 

için Bölgeler 

- Özel yollar için kuruluş sahipleri 

Genellikle kamuya açık ihale yoluyla 

altyükleniciye verilecek şekilde, 

gürültü haritalarının 

hazırlanmasından kuruluş sahibi 

sorumludur. 

3’üncü tur dolayısıyla hâlâ birçok yol 

SGH’si bulunmaktadır. 
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Gürültü zonlama (bütün gürültü 

kaynakları için aynı) 

 

Gürültü zonlama, mevcut kaynağın 

türüne göre değil arazi kullanım 

durumuna göre gerçekleştirilir; 

dolayısıyla, bu kısım bütün kaynak 

türleri içi ortaktır (endüstriyel gürültü 

örneğine bakınız). 

 

Gürültü sınırları  

Gürültü sınırları, yalnızca yeni 

karayolu trafik altyapılarına 

uygulanır (2007 sonrası). Gürültü 

emisyonları, alıcıların civardaki 

akustik alanlar olduğu alıcının 

konumunda doğrulanır. Dış mekan 

sınırları, gürültü alanı 

sınıflandırmasına göre belirlenir. 

Tablo 2.8’de verilmiştir. 

 

Raylı Sistemler 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 

gürültü mevzuatına uygunlukla ilişkili 

hususlarda kısmen DAİ’yi 

görevlendirmiştir. DAİ, ana 

Demiryolu Altyapısı İdaresidir. Bu 

idare, Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanlığı altında kamusal tüzel 

kişidir. 

Bölgesel otoritere bağlı bazı 

demiryolu altyapıları bulunmaktadır 

(örneğin, Madrid Bölgesi’ne ait 

Metro Ligero). 

Şehirlerdeki metro hatları; 

belediyeler, iller veya bölgelerden 

oluşan bir konsorsiyuma aittir 

(örneğin Madrid, Barselona, 

Valencia, Bilbao). 

DAİ, ana demiryollarının gürültü 

haritalaması ve eylem 

planlamasından sorumludur. DAİ, 

ayrıca planlanan altyapılar ve altyapı 

değişikliklerinin ürettiği gürültü 

etkisini değerlendirmekle de 

sorumludur. 

 

Gürültü haritaları, genellikle kamuya 

açık ihale ile alt yükleniciye verilir. 

Gürültü sınırları (hava taşıtı ve 

demiryolu için aynı) 

Gürültü sınırları, yalnızca yeni 

demiryolu altyapılarına uygulanır 

(2007 sonrası). Gürültü emisyonları, 

alıcıların civardaki akustik alanlar 

olduğu alıcının konumunda 

doğrulanır. Dış mekan sınırları, 

gürültü alanı sınıflandırmasına göre 

belirlenir. Tablo 2.9.  

 

Havalimanları 

Sivil havalimanlarında yetkili otorite 

Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanlığıdır. AENA, kamu 

menfaatine havalimanları ve 

heliportları yöneten devlete ait bir 

şirkettir. AENA, havalimanlarının 

etrafında gürültü yönetiminden 

sorumludur ve dolayısıyla AENA, 

ana havalimanlarının gürültü 

haritalaması ve eylem 

planlamasından da sorumludur. 

AENA veya INECO genellikle 

gürültü haritalarını detaylandırır. 

Bazı ana havalimanlarının yerel 
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ölçekte yönetilen kendilerine ait bir 

gürültü izleme sistemleri 

bulunmaktadır. Geri kalanlar 

havalimanlarında, AENA’nın çevre 

birimi gürültü izlemeyi idare eder 

(gerektiğinde). Akustik 

laboratuvarlar aracılığıyla süreli 

kampanyalar (2-4 hafta süren) 

gerçekleştirirler. 

DAİ, ayrıca planlanan altyapılar ve 

altyapı değişikliklerinin ürettiği 

gürültü etkisini değerlendirmekle de 

sorumludur. 

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 

gürültü haritaları, eylem planları ve 

akustik kapalı alandaki sınır 

kaldırmaya ilişkin bilgileri içeren özel 

bir yönetmelikle akustik kapalı 

alanları tanımlar. 

3’üncü tur SGH hâlâ devam 

etmektedir.  Bunlardan bazıları, 

kamunun bilgilendirilmesi 

sürecindedir. 

Gürültü zonlama, mevcut kaynağın 

türüne göre değil arazi kullanım 

durumuna göre gerçekleştirilir; 

dolayısıyla, bu kısım bütün kaynak 

türleri içi ortaktır (endüstriyel gürültü 

örneğine bakınız). 

Havalimanları için gürültü sınırları 

Gürültü sınırları, yalnızca yeni 

havalimanı altyapılarına uygulanır 

(2007 sonrası). Gürültü emisyonları, 

alıcıların civardaki akustik alanlar 

olduğu alıcının konumunda 

doğrulanır. Dış mekan sınırları, 

gürültü alanı sınıflandırmasına göre 

belirlenir. Tablo 2.11 ve 2.12.  

 

Geçici etkinlikler 

Geçici etkinliklere izin vermeden 

yerel otorite sorumludur. Bazı 

belediyeler, potansiyel olarak 

gürültülü münferit dış mekan 

etkinlikleri (festivaller, konserler, vb.) 

için bazı bilgiler isteyebilir. 

İzinler, gürültünün minimuma 

indirilmesi veya önlenmesi gibi 

gereklilikleri içerebilirken zaman 

sınırlandırmaları veya hatta etkinlik 

sırasında gürültü izlemesini 

içerebilir. 

 

Kamusal alanda çalışma 

Resmi veya özel inşaat işleri gibi 

geçici ve istisnai çalışmalar şehre 

bağlı olarak 22:00 veya 23:00 ila 

7:00 veya 8:00 saatleri arasında 

yapılamaz (hafta sonları daha geç). 

Çalışmalar ve gece çalışmalarının 

Yerel Otorite tarafından açıkça 

yetkilendirilmeleri gerekmektedir. 

Bazı belediyeler, makinelerin gürültü 

emisyonuna ilişkin özel şartlar 

koyabilir. 
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Eğlence mekanları 

 

Müzik veya eğlence mekanlarından 

gelen gürültü, herhangi bir faaliyet 

için geçerli genel şartlar ve sınırları 

yerine getirmelidir. 

Müzik izni, dış mekanlarda oldukça 

istisnaidir. İç mekan etkinliklerinin 

ses izolasyonu gerekliliklerine 

uyması gerekmektedir ve genelde 

ses sınırlayıcılar şart koşulur. 

Açılıştan önce, Yerel kullanıma bağlı 

olarak, etkinlikler tesislerde ses 

seviyeleri ve ses izolasyonu sınırları 

bulunmaktadır. Açılıştan sonra, 

alıcıdaki gürültü sınırların altında 

olmalıdır. 

Genel olarak, müzik çalma izni 

bulunan tesislerde teras 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.  

Hem münferit hem de düzenli 

faaliyetler için müzik izni vermeden 

yerel otorite sorumludur. Bazı 

belediyeler, potansiyel olarak 

gürültülü münferit dış mekan 

etkinlikleri (festivaller, konserler, vb.) 

için bazı bilgiler isteyebilir.. İzinler, 

gürültünün minimuma indirilmesi 

veya önlenmesi gibi gereklilikleri 

içerebilirken zaman sınırlandırmaları 

içerebilir. 

Barselona: 

Müzik veya yüksek ses sitemli dış 

mekan faaliyetleri, kamusal alanın ilk 

sıralarındaki (3 m) maksimum ses 

seviyesinin 95 dB (A) değerini 

aşmadığını (3 dakika) güvence 

altına alacak şekilde usulüne uygun 

olarak programlanmış ses 

sınırlayıcılı bir mikrofonla 

yapılacaktır. En çok etkilenen ön 

yüzlerdeki ses seviyesi, 80 dB (A) 

sınırını aşamaz (3 dakika). 

Etkinlik en yakın yerleşim alanına 50 

metreden daha fazla mesafede 

gerçekleştirildiğinde, ön yüzde 

değerlendirilen (Lar 30 dakika) 

gürültü haritasında belirlenen 

maksimum seviyenin 6 dB (A)’dan 

fazla aşılması mümkün değildir. 

Valencia: 

Özel konserler veya gösteriler 

Dış mekan konserleri veya 

gösteriler, yalnızca bu maksat için 

ayrılan alanlarda açık havada 

gerçekleştirilebilir. 

Gösterinin tekilliği veya özel ilgisi 

gerektirmediği durumlar haricinde 

kamusal alanda açık hava 

konserlerine izin verilmemektedir. 

Bu tür açık hava konserlerinin 

kutlanması için yetkilendirme, 

konserin başlangıç ve bitiş saatlerini, 

konserden önce yapılacak ses 

kontrollerinin zamanını ve kamusal 

politikayla ilişkili 
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değerlendirilebilecek diğer bağımsız 

hususları belirleyecektir. Benzer 

şekilde, Kent Konseyi gürültü 

emisyon seviyeleri üzerinde 

sınırlandırmalar belirleyebilir. 

Verbenalar ve diğer sesli etkinlikler 

Yetkilendirme talebi, Özellikle ilgili 

yetkilendirmede belirtilecek 

planlamaya uygunluk ve kutlamanın 

gerçekleştirilmesi sırasında 

uygulanacak koşullara uygunluğu 

güvence altına alacak olan 

etkinlikten sorumlu kuruluş 

tarafından yapılmalıdır. 

İlgili yetkilendirme, yetki süresi 

boyunca ses seviyesinin sınırını 

belirleyecek ve genel kural olarak bu 

ses kaynağından beş metre 

uzaklıkta ölçülen 90 dBA seviyesini 

aşmayacaktır.  

 

Verbenalar ve müzik etkinlikleri için 

aşağıdaki maksimum süreler 

belirlenmiştir: 

- Genel olarak 02.00 saat. 

- Geleneksel San Juan Verbenaları 

03.00 saat. 

- Fallas dönemindeki geleneksel 

Verbanalar 04.00 saat. 

 

 

 

 

 

Eğlence Mekanları için Çevresel 

Gürültü Kriterleri 

 

Gürültü sınırları, bölgenin akustik 

sınıfın göre tanımlanır (gürültü 

zonlama). Bu akustik alanlar, baskın 

arazi kullanımına göre Bölgeler 

tarafından belirlenen türlerde ve en 

azından aşağıdakileri içerecek 

şekilde sınıflandırılır: 

a) İkamet kullanımı 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 
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Sivil ses hızının altında hava taşıtı 

 

Sivil ses hızının altında jet uçaklar 

(maksimum kalkış kütlesi ≥  34,000 

kg), yalnızca Uluslararası Sivil 

Havacılık, ikinci sürüm (1988), Cilt I, 

Bölüm 2, Kısım 3’ün Ek 16’sında 

belirtilen standartlara denk bir 

akustik sertifikası almışsa İspanya 

sivil havalimanlarında kullanılabilir. 

 

Etkinlikler 

Gürültü yetkisi, yerel otoritelerdedir. 

Gürültünün yalnızca iki farklı 

belediyeyi etkileyebileceği 

durumlarda bölgesel otoriteler 

ilgilenir. 

Genel olarak, gürültü yapmaları 

beklenen yeni etkinliklerin 

başlatılmasına ve inşaat alanlarına 

ilişkin (örneğin Ayto. Madrid) 

gereklilikleri yerel yönetmelikler tesis 

eder. Bu gereklilikler, üç farklı 

düzeyde uygulanacak eylemleri 

içerir: 

- Kaynakta: Kaynağın gürültü 

emisyonları, belirli bir gürültü 

seviyesi veya belirli bir süreyi 

aşmayacak şekilde 

sınırlandırılabilir. 

Sınırlandırmalar ayrıca zaman 

süresi izinlerini de içerebilir. 

- İletim yolunda: Bu, bina 

gereklilikleri tesis ederek 

gürültünün etkisinin minimuma 

indirilmeye çalışılmasıdır. Dış 

çevreye veya komşu 

yerleşimlere potansiyel gürültü 

iletimi bulunduğundan dolayı 

minimum ses izolasyon 

önlemlerinin alınması 

gerekmektedir. Minimum 

gereklilikleri devlet yönetmeliği 

tesis eder. Yerel yönetmelik, 

etkinliğin türüne bağlı olarak 

(müzik veya öngörülebilir) daha 

katı gereklilikler getirebilir. 

- Alıcıda: Transmiterdeki gürültü 

emisyonları  

- gerekli ses izolasyonu ile 

alıcıdaki emisyon sınırlarını 

aşmayacak şekilde olmalıdır. 

Bununla birlikte, alıcıdaki sınırlar 

esastır çünkü etkinliğin 

çalışması sırasında kontrol 

edilebilir (talep üzerine) 

niteliktedir ve karşılanması 

gerekmektedir. 

 

Büyük şehirlerde, denetim yapmakla 

sorumlu teknisyenler bulunabilir. 

Orta büyüklükteki şehirlerde, gürültü 

ölçümlerinden genellikle yerel polis 

memurları sorumludur. Küçük 

şehirlerde, gürültü denetimlerinin 

gerçekleştirilmesi için araçlar 

bulunmayabilir ve bölgesel 

teknisyenler, bölgesel polis veya 

Seprona (devlet düzeyinde çevre 

korumasından sorumlu polis gücü) 

ölçümleri gerçekleştirebilir. 
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İnşaat alanları, endüstriyel tesisler, 

fabrikaların uygulanması için 

çevresel etki değerlendirmesi 

gereklidir. Bu durumlarda, bölge 

yetkilidir; ancak boyutuna bağlı 

olarak Çevre Bakanlığı da müdahil 

olabilir. Tablo 2.15.  

 

Motorlu Araçlar 

Motorlu araçlara ilişkin ana 

yönetmelik, RD1367/2007’de 

belirtilmiştir: 

- Ürettikleri gürültüye ilişkin 

motorlu araçların tip onayı 

üzerine 25 Mayıs 1972 tarihli 

1439/1972 sayılı Kararname. 

- Motorlu araçların, römorkların ve 

yarı römorkların ve bu araçların 

parçalarının tip onayına ilişkin 

belirli EEC Direktiflerinin 

uygulanmasındaki kuralları 

ortaya koyan 6 Haziran 1986 

tarihli 2028/1986 sayılı Kraliyet 

Kararnamesi. 

-  

Sanayi Bakanlığı, araçlarda emniyet 

ve çevresel denetimin 

gerçekleştirilmesine ilişkin protokolü 

belirler (4 yıldan eski araçlarla 

başlayacak şekilde(. Bölgesel 

otoriteler, yönetmeliklerine bu 

protokolle uyumlu hale getirir.  Araç 

muayene hizmetlerinin gürültü 

seviyelerini bölgesel yönetmeliğe 

göre belgelemesi gerekmektedir. 

Ölçüm protokolü ISO 5130’a 

dayalıdır; ancak düzeltme katsayısı 

uygulanarak iç mekanda da ölçüm 

yapılmasına (yarı yankısız oda 

haricinde) olanak sağlar. 

 

Hizmet içi motorlu araç veya 

mopedin gürültü emisyon seviyesi 

için sınır değer, yönetmeliklere göre 

araç için geçerli tip onayı 

prosedüründe belirtilen ölçüm 

yöntemine göre değerlendirilen sabit 

deneye denk gelecek şekilde araç 

tip onayı formunda gösterilen gürültü 

emisyon seviyesine 4 dB (A) 

eklenerek elde edilir. 

Egzoz gürültü muayenelerini yerel 

polis gerçekleştirebilir. 

 

Acil yardım araçları 

Acil yardımda kullanılan motorlu 

araçların, akustik cihazların ses 

yoğunluğunu maksimum emisyon 

yönünde üç metrelik bir mesafede 

gece saatlerinde yerleşim 

alanlarındaki sürüş anında ölçüm 

yapıldığında 70 ila 90 dB(A) 

seviyesine düşürecek bir 

mekanizma ile donatılmaları 

gerekmektedir. 

 

Küçük araçlar 

RD1367/2007, “Eğlence araçları, jet 

skiler, bileşenleri ve egzoz ve 

motorlarının gürültü emisyonlarının 

emniyet gerekliliklerini düzenleyen 

29 Ekim tarihli 2127/2004 sayılı 

Kraliyet Kararnamesi”nde bahsi 
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geçen motorlu araçlara ilişkin 

düzenlemeden bahsetmektedir. 

Ölçümler, ISO 14509 gerekliliklerine 

uygun olmalıdır ve sınırlar 

yönetmelikle belirlenir. 

 

Dış mekan makineleri 

 

Dış mekan faaliyetlerinde ve 

kamusal çalışmalarda ve özelikle 

inşaatta kullanılan makineler, belirli 

dış mekan makinelerinden çevreye 

yayılan gürültüyü düzenleyen 22 

Şubat tarihli 212/2002 sayılı Kraliyet 

Kararnamesinin hükümlerine ve 

destekleyici standartlara uygun 

olmalıdır. 

Genel olarak, yönetmelikler bu 

sınırları belirlemez. 

 

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 gibi bu 

sınırları aşmamalıdır (yeni alanlar 

için eşik, 5 desibel 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 (Ld, Le, 

Ln). Bu göstergelerin her biri için 

hedefler, bir yıllık uzun vadeli 

referans dönemi boyunca bağımsız 

olarak belirlenir. Bununla birlikte, 

hiçbir koşulda hedefleri 3dB 

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. 

 

Gürültü kaynakları: karayolu, 

demiryolu ve havayolu trafiği 

 

Yeni ulaşım altyapılarının özel 

sınırları bulunmaktadır. Akustik 

durumun değerlendirilmesinde 

kullanılan göstergeler Leq tabanlıdır 

(Ld, Le, Ln). Bu göstergelerin her biri 

için sınırlar, bir yıllık uzun vadeli 

referans dönemi boyunca bağımsız 

olarak belirlenir. Bununla birlikte, 

hiçbir koşulda hedefleri 3dB 

aşamayacak ve yalnızca günlerin 

%3’ünde bu hedefleri aşabilecek 

şekilde günlük göstergeler için de 

ekstra bir gereklilik () bulunmaktadır. 
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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 

saniyelik 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. 
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3.3 İTALYA 

3.3.1 İtalya’da Çevresel Gürültü 

Yönetiminden Sorumlu 

Otoriteler ve Ana Mevzuat 

 

D.Lgs 42/2017 ile tadil edilen 

447/1995 

 

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 
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ilişkin yönetmeliklere uygunluğun 

kontrolü 

− Belirlenen gürültü sınırlarını ihlal 

eden faaliyetlerin 

yetkilendirilmesinin yönetimi 

− Gürültü haritalama ve eylem 

planlaması (100000’den fazla 

nüfus olması halinde) 

− Çevresel gürültünün yönetimi 

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  

GÜRÜLTÜ ŞART 

DEĞERLENDİRMESİ 

Şu etkinliklerin gerçekleştirilmesini 

içeren alanlar için gereklidir: a) 

okullar ve kreşler; b) hastaneler; c) 

bakımevleri ve huzurevleri; d) kent 

ve banliyö umumi parkları; e) 1 

noktası etkinliklere yakın yeni ikamet 

yerleşimleri. 

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 Çevresel Gürültü 

Kaynakları için Gürültü 

Kriterleri  

3.3.2.1 Endüstriyel gürültü 

Gürültü zonlama 

Her bir şehir, kendi gürültü 

zonlamasını tanımlamakla 

sorumludur.  

Gürültü zonlama, farklı gürültü 

sınırları ile altı akustik sınıfa 

bölünmesini içerir: 

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 

Sınıf I alanlar, özel bir konuma 

atanmıştır (örneğin; okullar, 

hastaneler vb. gibi hassas alıcılar) 

Sınıf II, III, IV alanlar, aşağıdaki 

bilgilere göre tanımlanır: 

− Nüfus yoğunluğu 
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− Ticari, üçüncül ve zanaatkarlık 

faaliyetleri 

− Yol sınıflandırması, trafik akışının 

hacmi ve bileşimi 

− Ana ulaşım altyapılarına yakınlık 

(karayolları, demiryolları, hava 

taşıtları) 

Sınıf V ve VI alanlar, genellikle 

önemli kaynakların (ana endüstriyel 

faaliyetler, vb.) bulunduğu yerler 

olarak belirlenir. Özel olarak, sınıf 

VI 24 saat boyunca ana endüstriyel 

alanların bulunduğu alanlardır. 

 

2 farklı sınır bulunmaktadır: 

 

Gürültü kaynakları sınır değerleri: bir 

gürültü kaynağından yayılabilecek 

azami gürültü seviyesi (alıcı 

lokasyonlarda değerlendirilir) 

Çevresel gürültü sınır değerleri: alıcı 

konumunda ölçülen, canlı çevrede 

veya harici çevrede bulunan bir veya 

daha fazla ses kaynağından yayılan 

azami gürültü değeri. 

Sınırlar, bölge fonksiyon sınıflarına 

göre tanımlanır (Gürültü Zonlama 

aşamasında atanan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gürültü kaynağı sınır değerleri - 

LAeq - dB(A)* 

 

Tablo 3.1. Tüm gündüz/gece 

süresince değerlendirilen/ölçülen 

Laeq değerleri 

 

Sını

f 
 

 

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 

 

* Gürültü kaynak sınır değerlerinin 

İtalya D. Lgs. 42/2017 

Kararnamesine göre güncellenmesi 

beklenmektedir.  

 

Çevresel Gürültü sınır değerleri - 

LAeq - dB(A) 

Tüm gündüz/gece süresince 

değerlendirilen/ölçülen LAeq 

değerleri. 

Tablo 3.1: Çevresel gürültünün denk 

seviyesine göre belirlenen mutlak 

sınır değerler 



 

30 

 

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 

 

 

Ayrıca Diferansiyel sınırlar da 

bulunmaktadır. Bu sınırlar, açık ve 

kapalı pencere senaryoları göz 

önünde bulundurularak dahili alıcı 

canlı çevrede uygulanabilir ve 

çevresel gürültünün eşdeğer 

seviyesi (LAeq) (incelenen kaynağın 

en yüksek gürültü koşullarını temsil 

ettiği düşünülerek genellikle en az 

10-15 dakika boyunca ölçüm 

süresine denk gelecek şekilde 

değerlendirilen/ölçülen) ve arka plan 

gürültüsü (genellikle çevresel 

gürültü değerlendirmesi için 

kullanılan aynı ölçüm süresine denk 

gelecek şekilde 

değerlendirilen/ölçülen) arasındaki 

farka göre belirlenir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3.2: Diferansiyel sınırlar  

Gündüz saatleri 

(06.00 am – 10 

pm) 

Gece saatleri  

(10.00 pm – 06.00 

am) 

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

 

Diferansiyel sınırlar, Sınıf IV 

alanlardaki alıcılar için geçerli 

değildir. 

Aynı zamanda, diferansiyel sınırlar 

ikisi de gürültü etkisinin göz ardı 

edilebilir olarak değerlendirilebilmesi 

anlamına geldiğinden dolayı 

aşağıdaki koşulların ikisinin de 

doğrulandığı durumlarda da geçerli 

değildir. 

a) çevresel gürültünün açık pencere 

senaryosunda ölçülmesi halinde 

gündüz saatlerinde 50 dB (A), gece 

saatlerinde ise 40 dB (A)’dan düşük 

olması halinde; 

B) çevresel gürültünün kapalı 

pencere senaryosunda ölçülmesi 

halinde gündüz saatlerinde 35 dB 

(A), gece saatlerinde ise 25 dB 

(A)’dan düşük olması halinde; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

3.3.3.2. Karayolu trafik gürültüsü 

Karayolu altyapısı, aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılır: 

A Otoyollar 

B Ana banliyö yolları 

C Ekstra şehir tali yolları 

D Şehiriçi yollar 

E Şehirici mahalle caddeleri  

Yerel yollar için 

Her tür yol ve mevcut yollarla yeni 

yollar arasındaki farkolarak, Akustik 

bant genişliği (metre cinsinden) ve 

ilgili sınır değerler Tablo 3.3. ve 

3.4’te verilmiştir.   

 

Sınır değerler için değerlere teknik 

olarak erişmenin mümkün 

olmadığında veya teknik, ekonomik 

veya çevresel değerlendirmeye 

bağlı olduğunda, en azından kapalı 

pencere senaryosunda iç mekan 

konumunda ölçülen aşağıdaki 

sınırlara uygunluğu güvence altına 

alabilmek için pencerelerin 

doğrudan müdahalesi mümkündür. 

35 dB (A) Hastaneler, bakımevleri 

için gece saatlerinde 

40 dB (A) Diğer yerleşim yeri alıcıları 

için gece saatlerinde 

45 dB (A) Okullar için gündüz 

saatlerinde 

 

 

 

 

3.3.3.4. Hava taşıtlarının yarattığı 

gürültü; 

Aşağıdaki zonların sınırlarını 

paydaşlardan (bölge, belediyeler, 

havayolu yönetim şirketleri, vb) 

oluşan özel bir komisyon tanımlar:  

Zon A LVA, 65 dB (A)’yı aşamaz 

Zon B LVA, 75 dB (A)’yı aşamaz  

Zon C LVA, 75 dB (A)’yı aşabilir 

(Bu alanda, yalnızca hava taşıtı 

altyapısının kullanımı ve 

hizmetleriyle işlevsel olarak 

bağlantılı faaliyetlere izin verilir) 

A, B, ve C zonları dışında, LVA  

Indeksi, 60 dB (A) değerini aşamaz. 

Hava taşıtları için, gürültü tanımı: 

Gündüz saatleri: 06.00 am – 11,00 

pm 

Gece saatleri: 11.00 pm – 06.00 am 

 

3.3.3.5. Demiryolu gürültüsü 

Demiryolu altyapıları aşağıdaki 

şekilde ayrılır: 

− Proje hızı 200 km/s’yi aşmayan 

mevcut / yeni demiryolları Tablo 

3.5.  

− Proje hızı 20 km/s’yi aşan yeni 

demiryolları Tablo 3.6.  

Sınır değerlere teknik olarak 

ulaşılamadığı durumlarda, 

Demiryolu yöneticisi en azından 

içeride ölçülen aşağıdaki sınır 

değerlerle uygunluğu güvence altına 

alma amacıyla kendi hesabına 
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pencere eklenmesini önerip 

uygulayabilir: 

35 dB (A) Hastaneler, bakımevleri 

için gece saatlerinde 

40 dB (A) Diğer yerleşim yeri alıcıları 

için gece saatlerinde 

45 dB (A) Okullar için gündüz 

saatlerinde 

Demiryolu altyapıları için, aşağıdaki 

tanımlama söz konusudur: 

Gündüz saatleri: 06.00 am – 10 pm 

Gece saatleri: 10.00 pm – 06.00 am 

 

3.3.3.6 İtalya’da Geçici gürültülü 

etkinlikler 

Bölgeler, geçici etkinliklerin tahsis 

edileceği alanlarda belediyelerin 

tesis ettiği temelde kriterleri tanımlar. 

Bölgeler, ayrıca belediyenin kendisi 

tarafından belirtilen kurallara uygun 

olarak yetkilendirme kriterlerini ve 

kamuya açık alanlardaki geçici 

etkinlik ve faaliyetler ile geçici veya 

hareketli performansların 

gerçekleştirilmesi için sınır 

değerlerden ayrılmaya ilişkin 

kriterleri de tanımlar. 

 

Tuscany bölgesi örneği 

a) Akustik zon II, IV ve V’te bulunan 

ve okulların, hastanelerin ve 

bakımevleri/huzuervleri yakınında 

bulunmayan inşaat alanları 

aşağıdaki koşullara tabidir:  

1. Çalışma çizelgesi: gürültülü 

makine kullanımı ve gürültülü 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 8am 

ile 7pm arası bir zaman aralığında 

yapılmalıdır. 

2. Sınırlar (zaman ölçümü: 30 

dakika): 

- Binaların ön yüzlerinde ölçülen 70 

dB (A) 

- Evlerin içinde ölçülen 60 dB (A) (ev 

içi tadilat durumlarında) 

3. Süre: maksimum 20 iş günü 

4. Haftanın günleri: Cumartesi hariç 

haftaiçi 

B) Kamusal eğlence için alanlarda 

gerçekleştirilecek geçici etkinlik ve 

faaliyetler aşağıdaki şartlara tabidir: 

1. sınırlar: 

- alanın dışında: gürültü zon 

sınırlarına denk gelir; 

- alanın içinde: belediyenin 

tanımladığı değerlere denk gelir. 

2. Zamanlama: etkinlikler ve 

faaliyetler, belediyeler tarafından 

belirlenen zaman aralıklarında 

gerçekleştirilebilir 

c) b) maddesindebahsi geçen 

alanlar haricinde yapılacak, III, IV ve 

V gürültü zonu sınıfına giren ve 

okulların, hastanelerin 

bakımevlerinin/huzurevlerinin 

yakınlarında olmayan geçici etkinlik 

ve faaliyetler aşağıdaki şartlara 

tabidir:  

1. Zaman: 10 am ila 12am. 

2. Gürültü sınırları: 
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- 10 am ila 10 pm arasında 70 dB (A) 

ve 10 pm ila 12 am arasında 60 dB 

(A) 

- pencereden 1 metre mesafede açık 

pencereli iç mekanda 10 am ila 10 

pm arasında 60 dB (A) ve 10 pm ila 

12 am arasında 55 dB (A). 

3. Geçici etkinlikler durumunda 

gürültü sınırları 

Içmekan: 

- 10 am ila 10 pm arası 60 dB (A); 

- 10 pm ila 12 am arası 50 dB (A). 

4. süre: 

- Gürültü zonu V alanlarda yılda 30 

gün 

- Gürültü zonu VI alanlarda yılda 

25 gün 

- Gürültü zonu III alanlarda yılda 

20 gün  

Aksi belirtilmediği sürece, 

diferansiyel kriterden ayrılma her 

zaman zımnidir. 

Yukarıda bahsi geçen bütün 

örnekler için, etkinlikten 15 gün önce 

Belediyeden yetki alınmalıdır. 

Yukarıda bahsi geçenler arasında 

bulunmayan bir durumm için, daha 

kapsamlı bir talep sunulması gerekir. 

Bu durumda, dokümantasyonun 

yerel sağlık otoritesi (ASL) 

tarafından değerlendirilip 

onaylanması gerektiğinden dolayı 

belediye tarafından 45 gün 

içerisinde verilir. 

Çevresel Gürültü Yönetimi - 

italya’da dans ve toplumsal 

eğlence mekanlarında ses 

kaynakları için akustik 

gereklilikler 

Dans ve toplumsal eğlence 

mekanlarında, LASmax ve 

Laeqindesklerine göre ölçülen, zin 

verilen maksimum ses basınç 

seviyesi değeri, İtalya DM 16/03/03 

tarafından 102 dB(A) LASmax ve 95 

dB (A) LAeq.olarak tanımlanmıştır. 

Değerler, kamuya açık alan 

süresince ses sisteminin çalışma 

süresiyle ilgilidir. 
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EKLER  

 

Tablo-1: Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Alanlar Planlanan/Yenilenmiş/O
narılmış yollar 

Mevcut yollar 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas 
kullanımlardan eğitim, 
kültür ve sağlık alanları ile 
yazlık ve kamp yerlerinin  
ağırlıklı olduğu alanlar 

60 

 

 

 

 

 

 

55 50 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye 
hassas kullanımların 
birlikte bulunduğu 
alanlardan konutların 
yoğun olarak bulunduğu 
alanlar 

 

 

 

63 

 

 

 

58 

 

 

 

53 

 

 

 

68 

 

 

 

63 

 

 

 

58 

Ticari yapılar ile gürültüye 
hassas kullanımların 
birlikte bulunduğu 
alanlardan işyerlerinin 
yoğun olarak bulunduğu 
alanlar 

 

 

 

65 

 

 

 

60 

 

 

 

55 

 

 

 

70 

 

 

 

65 

 

 

 

60 

Endüstriyel alanlar 67 62 57 72 67 62 
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Tablo-2: Hafif Raylı Sistemler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Yer altı İstasyonları  Leq 
(dBA) 

Yerüstü İstasyonları  Leq 
(dBA) 

Gişeler, merdivenler, 
koridorlar 

55  
Platformlar  
(platform 
kenarından 
1,8 m) 

Duran ve 
kalkan 
trenler için 

 

70 

 

 

Platformlar  
(platform 
kenarından 
1,8 m) 

Duran ve 
kalkan 
trenler için 

 

80 Geçen 
Trenler 

75 

Geçen 
Trenler 

85 Çalışır 
durumda 
bekleyen 
trenler için 

65 

Çalışır 
durumda 
bekleyen 
trenler için  

65   

  

  

  

  

  

  

  

İstasyon içinde 
Havalandırma sistemi 

55 

Caddelerde 
havalandırma kanalları 
(9.0 m’de) 

55 

İstasyon içinde kapalı 
hacimlerde bulunan acil 
havalandırma fanları 
(22.5 m.’de)  

80 
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Tablo-3: Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Alanlar Küçük hava alanları  

(yılda elli binin altında iniş/ 
kalkışın olduğu hava 
alanları)  

Büyük hava alanları  

(yılda elli bin ve üstü iniş/ 
kalkışın olduğu hava alanları)  

Lgündüz  

(dBA) 

Lakşam 

(dBA)  

Lgece  

(dBA) 

Lgündüz  

(dBA) 

Lakşam 

(dBA)  

Lgece  

(dBA) 

Gürültüye 
hassas 
kullanımlardan  
eğitim, kültür ve 
sağlık alanları ile 
yazlık ve kamp 
yerlerinin  
ağırlıklı olduğu 
alanlar 

 

 

63 

 

 

 

 

58 

 

 

53 

 

 

65 

 

 

60 

 

 

55 

Ticari yapılar ile 
gürültüye hassas 
kullanımların 
birlikte 
bulunduğu 
alanlardan 
konutların yoğun 
olarak 
bulunduğu 
alanlar 

 

65 

 

 

 

 

60 

 

55 

 

68 

 

 

 

 

63 

 

 

58 

Ticari yapılar ile 
gürültüye hassas 
kullanımların 
birlikte 
bulunduğu 
alanlardan 
işyerlerinin 
yoğun olarak 
bulunduğu 
alanlar 

 

67 

 

 

 

62 
 

57 

 

72 

 

 

 

67 

 

 

 

 

62 

Endüstriyel 
alanlar  

70 
65 

60 75 
70 

65 
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Tablo-4  Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri 

Alanlar    

Lgündüz  

(dBA) 

Lakşam 

(dBA)  

Lgece  

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan 
eğitim, kültür ve sağlık alanları ile  
yazlık ve kamp yerlerinin 
yoğunluklu olduğu alanlar  

 

 

60  

 

 

55 

 

 

50 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 
kullanımların birlikte bulunduğu 
alanlardan konutların yoğun olarak 
bulunduğu alanlar 

 

65 

 

60 

 

55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 
kullanımların birlikte bulunduğu 
alanlardan işyerlerinin yoğun 
olarak bulunduğu alanlar 

 

68 

 

63 

 

58 

Endüstriyel alanlar  

70 

 

65 

 

60 

 

 

Tablo–5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)  Lgündüz (dBA) 

Bina  70 

Yol  75 

Diğer kaynaklar  70 
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Tablo –6: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama 
Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas (Ek ibare:RG-

27/4/2011-27917) ve Hassas  Kullanım Alanının  Dışında Yaratacağı 
Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri 

Titreşim Frekansı (Hz) İzin Verilen En Yüksek 
Titreşim Hızı 

(Tepe Değeri-mm/s) 

1 5 

4-10 19 

30-100 50 

(1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s’den 19 mm/s’ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 
19 mm/s’den 50 mm/s’ye, logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak 
yükselmektedir) 

 

Tablo – 7: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan 
Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas  (Ek 
ibare:RG-27/4/2011-27917) ve Hassas Kullanım Alanının Dışında 

Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 
Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında ) 

  

  

İzin Verilen En Yüksek Titreşim 
Hızı  

(Tepe Değeri-mm/s) 

Sürekli Titreşim Kesikli 
Titreşim 

Yerleşim Bölgelerinde 5 10 

Sanayi ve Ticari Bölgelerde  15 30 
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Tablo-8: Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın 
Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri 

  Titreşim Frekansı (Hz) 

  

İzin Verilen En Yüksek 
Titreşim Hızı (rms 
değer-mm/s) 

Konutlarda 1* 

8-100 

1.5 

0.3 

Ofislerde 

  

1** 

8-100 

3.5 

0.6 

 

* 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s’den 0.3 mm/s’ye logaritmik çizilen 
grafikte doğrusal olarak azalmaktadır. 

** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s’den 0.6 mm/ s’ye logaritmik çizilen 
grafikte doğrusal olarak azalmaktadır. 
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Tablo-9: İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri 

Kullanım Alanı  Kapalı 
Pencere 

Leq (dBA)  

  

Açık 
Pencere 

Leq (dBA)  

  

Kullanım alanlarında 
herhangi bir faaliyet 
olmadığı durumlardaki 
değerler: 

Kültürel 
Tesis 
Alanları 

Tiyatro salonları 30  40 

Sinema salonları  30 40 

Konser salonları  25  35 

Konferans salonları 30 40 

Sağlık Tesis 
Alanları 

Yataklı tedavi kurum ve 
kuruluşları, dispanser, 
poliklinik, bakım ve huzur 
evleri ve benzeri.  

 

35 

 

45 

Dinlenme ve tedavi 
odaları  

25 35 

Eğitim 
Tesisleri 
Alanları  

Okullardaki derslikler, 
özel eğitim tesisleri, 
kreşler, laboratuarlar ve 
benzeri. 

 

35 

  

 

45 

 

Spor salonu,  55 65 

Yemekhane 45 55 

Kreşlerdeki yatak odaları  30 40 

Turizm 
Yerleşme 
Alanları 

Otel, motel, tatil köyü, 
pansiyon ve benzeri 
yatak odası 

35 45 
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Konaklama tesislerindeki 
restoran 

35 45 

Sit Alanları  Arkeolojik, doğal, 
kentsel, tarihi ve benzeri.  

55 65 

Ticari 
Yapılar 

Büyük ofis  45 55 

Toplantı salonları 35 45 

Büyük daktilo veya 
bilgisayar odaları 

50 60 

Oyun odaları 60 70 

Özel büro (uygulamalı)  45 55 

Genel büro (hesap, yazı 
bölmeleri) 

50 60 

İş merkezleri, dükkanlar 
ve benzeri.  

60 70 

Ticari depolama 60 70 

Lokantalar  45 55 

Kamu 
Kurum 
Kuruluşları 

Ofisler 45  55 

Laboratuarlar 45  55 

Toplantı salonları 35  45 

Bilgisayar odaları 50  60 

Spor Alanları  Spor salonları ve yüzme 
havuzları 

55 65 

Konut 
Alanları  

Yatak odaları  35 45 

Oturma odaları 45 55 
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EK 2 İSPANYA’DA GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI İÇİN SINIR DEĞERLER  

Tablo 2.1. Mevcut kentleşmiş alanlarda geçerli akustik kalite hedefleri (RD 
1367/2007 öncesi) 

Akustik alan 

Gürültü 
göstergeleri 

L d L e L n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren 
sağlık, eğitim ve kültür alanları. 

60 60 50 

a Yerleşim alanı 65 65 55 

d 
(C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım 
alanları. 

70 70 65 

c Rekreasyon ve eğlence. 73 73 63 

b Endüstri 75 75 65 

f 
Genel ulaşım altyapı sistemleri veya diğer kamusal 
tesislerde etkilenen bölgelerdeki sektörler (1) 

(2) (2) (2) 

 

Tablo 2.2. 2007 sonrası kentleşen alanlarda geçerli akustik kalite hedefleri 

Akustik alan 
Gürültü göstergeleri 

L d L e L n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren 
sağlık, eğitim ve kültür alanları. 

55 55 45 

a Yerleşim alanı 60 60 50 

d 
(C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım 
alanları. 

65 65 60 

c Rekreasyon ve eğlence. 68 68 58 

b Endüstri 70 70 60 

f 
Genel ulaşım altyapı sistemleri veya diğer kamusal 
tesislerde etkilenen bölgelerdeki sektörler (1) 

(2) (2) (2) 

(1) Bölgenin bu sektörlerinde, 17 Kasım tarihli 37/2003 sayılı Kanunun 
18.2(a) maddesi uyarınca mevcut en iyi teknikler arasından en düşük gürültü 
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etkisine sahip teknolojilerin uygulanması yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi 
için uygun önlemler alınacaktır. 
(2) Bölgenin bu sektörlerinin çevre sınırında, diğer bitişik gürültü 
alanlarında geçerli gürültü kalite hedefleri aşılmayacaktır. Not: Akustik 
alanlarda geçerli kalite hedefleri, 4 metrelik bir yükseklikle bahsedilmiştir. 
Akustik kalite hedefleri, bir yıllık bir süre içerisinde sağlanır: 
a) Hiçbir değer, ilgili Tablodaki değeleri aşamaz (uzun vadeli 
değerlendirme) 
b) Bütün günlük değerlerin %97’si, ilgili tablodaki değerleri 3 dB kadar 
aşamaz (günlük değerlendirme) 
c)  
 
Tablo 2.3. Etkinlilkler ve liman altyapıları için gürültü emisyon sınır değerleri 

Akustik alan 
Gürültü sınırları 

LK,d LK,e LK,n 

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

50 50 40 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 55 55 45 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü 
kullanım 

60 60 50 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

63 63 53 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 65 65 55 
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 Tablo 2.4. Etkinlikler tarafından bitişik tesislere iletilen gürültü için sınır 
değerleri 

Bitişik tesislerin 
kullanımı 

Tesislerin türü 
Gürültü sınırları 

LK,d L K,e L K,n 

Yerleşim alanı 
Oturma alanları 40 40 30 

Yatak odaları 35 35 25 

İdari ve ofis çalışanları 
Mesleki ofisler 35 35 35 

Ofisler 40 40 40 

Sağlık 
Oturma alanları 40 40 30 

Yatak odaları 35 25 25 

Eğitimsel veya kültürel 
Sınıflar 35 35 35 

Okuma odaları 30 30 30 

Değerlendirilen gürültü indeksinin aşağıdakilerle birlikte bir yıllık bir süre 
boyunca değerlerinin uygun olduğu durumlarda gürültü emisyon sınır 
değerlerinin uygun olduğu addedilecektir.  

- Hiçbir ortalama değer, ilgili tablodaki değeleri aşamaz (uzun vadeli 
değerlendirme) 
- Hiçbir günlük değer, ilgili tablodaki değerleri 3 dB kadar aşamaz (günlük 
değerlendirme) 
- LKeq,Ti olarak ölçülen hiçbir değer, ilgili tablodaki değerleri 5 dB kadar 
aşamaz (kısa vadeli değerlendirme)  
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Tablo 2.5. Mevcut kentleşmiş alanlarda geçerli akustik kalite hedefleri 

Akustik alan 
(RD 1367/2007 öncesi) 

Gürültü 
göstergeleri 

L d L e L n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren sağlık, eğitim 
ve kültür alanları. 

60 60 50 

a Yerleşim alanı 65 65 55 

d (C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım alanları. 70 70 65 

c Rekreasyon ve eğlence. 73 73 63 

b Endüstri 75 75 65 

f 
Genel ulaşım altyapı sistemleri veya diğer kamusal tesislerde 
etkilenen bölgelerdeki sektörler (1) 

(2) (2) (2) 

Tablo 2.6. 2007 sonrası kentleşen alanlarda geçerli akustik kalite hedefleri 

Akustik alan 

Gürültü 
göstergeleri 

L d L e L n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren sağlık, 
eğitim ve kültür alanları. 

55 55 45 

a Yerleşim alanı 60 60 50 

d (C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım alanları. 65 65 60 

c Rekreasyon ve eğlence. 68 68 58 

b Endüstri 70 70 60 

f 
Genel ulaşım altyapı sistemleri veya diğer kamusal 
tesislerde etkilenen bölgelerdeki sektörler (1) 

(2) (2) (2) 

(1) Bölgenin bu sektörlerinde, 17 Kasım tarihli 37/2003 sayılı Kanunun 18.2(a) 
maddesi uyarınca mevcut en iyi teknikler arasından en düşük gürültü etkisine sahip 
teknolojilerin uygulanması yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi için uygun önlemler 
alınacaktır. 
(2) Bölgenin bu sektörlerinin çevre sınırında, diğer bitişik gürültü alanlarında geçerli 
gürültü kalite hedefleri aşılmayacaktır. 
Not: Akustik alanlarda geçerli kalite hedefleri, 4 metrelik bir yükseklikle bahsedilmiştir. 
Akustik kalite hedefleri, bir yıllık bir süre içerisinde sağlanır: 
- Hiçbir değer, ilgili Tablodaki değerleri aşamaz (uzun vadeli değerlendirme) 
- Bütün günlük değerlerin %97’si, ilgili tablodaki değerleri 3 dB kadar aşamaz 
(günlük değerlendirme) 
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Tablo 2.7. Yerleşim, hastane, eğitim veya kültür maksatlı binaların iç 

mekan yaşama alanlarında geçerli akustik kalite hedefleri 

Binanın kullanımı Oda Türü 

Gürültü 
göstergeleri 

L d L e L n 

Ev veya oturma 
amaçlı 

Odalar (yatak odaları hariç) 45 45 35 

Yatak odaları 40 40 30 

Hastane 

Odalar (yatak odaları hariç) 45 45 35 

Yatak odaları 40 40 30 

Eğitimsel veya 
kültürel 

Sınıflar 40 40 40 

Okuma odaları 35 35 35 

(1) Bu tablodaki değerler, kapalı alanın iç mekanını etkileyen bütün akustik 
kaynaklardan elde edilen emisyon indeksi değerlerine referansta 
bulunmaktadır (binanın kendisinin tesisatları, binanın kendisinde veya 
bitişiğinde gerçekleştirilen etkinlikler, iç mekana iletilen çevresel gürültü). 

(2) Not: İç mekan kalite hedefleri, 1.2 m ila 1.5 metre uzunluğunda bir 
yükseklikle belirtilmiştir. 

Gürültü kalite hedefleri, bir yıllık bir süre içerisinde sağlanır: 

a) Hiçbir değer, ilgili Tablodaki değerleri aşamaz (uzun vadeli 
değerlendirme) 

b) Bütün günlük değerlerin %97’si, ilgili tablodaki değerleri 3 dB kadar 
aşamaz (günlük değerlendirme) 
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Tablo 2.8. Yeni karayolu trafik altyapıları için gürültü emisyon sınır değerleri 

Akustik alan 
Gürültü sınırları 

L d L e L n 

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

55 55 45 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 60 60 50 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç 
üçüncü kullanım 

65 65 55 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

68 68 58 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 70 70 60 

 
 

Tablo 2.9. Yeni demiryolu altyapıları için gürültü emisyon sınır değerleri 

Akustik alan  
Gürültü sınırları 

L d L e L n 

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

55 55 45 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 60 60 50 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü 
kullanım 

65 65 55 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

68 68 58 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 70 70 60 

Değerlendirilen gürültü indeksinin aşağıdakilerle birlikte bir yıllık bir süre boyunca 
değerlerinin uygun olduğu durumlarda gürültü emisyon sınır değerlerinin uygun 
olduğu addedilecektir. 

- Hiçbir ortalama değer, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki değerleri 
aşamaz (uzun vadeli değerlendirme) 

- Hiçbir günlük değer, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki değerleri 3 dB 
kadar aşamaz (günlük değerlendirme) 
- Bütün günlük değerlerin %97’si, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki 
LAmax değerlerini 3 dB kadar aşamaz. 
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Tablo 2.10. Yeni demiryolu altyapıları için gürültü emisyonu maksimum sınır 
değerleri 

Akustik alan 
Gürültü sınırları 

LAmax 

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

80 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 85 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü 
kullanım 

88 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

90 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 90 

 

Tablo 2.11. Yeni havalimanı altyapıları için gürültü emisyon sınır değerleri 

Akustik alan 
Gürültü sınırları 

L d L e L n 

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

55 55 45 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 60 60 50 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü 
kullanım 

65 65 55 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

68 68 58 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 70 70 60 
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Tablo 2.12. Yeni havalimanı altyapıları için gürültü emisyonu maksimum sınır 
değerleri 

Akustik alan 
Gürültü sınırları 

LAmax 

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

80 

a İkamet kullanımı bölgesindeki sektörler 85 

d 
(c) paragrafında bahsi geçenlerden hariç üçüncü 
kullanım 

88 

c 
Rekreasyonel ve eğlence kullanımı bölgesindeki 
sektörler 

90 

b Endüstriyel kullanım bölgesindeki sektörler 90 

Değerlendirilen gürültü indeksinin aşağıdakilerle birlikte bir yıllık bir süre boyunca 
değerlerinin uygun olduğu durumlarda gürültü emisyon sınır değerlerinin uygun 
olduğu addedilecektir. 
- Hiçbir ortalama değer, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki değerleri 
aşamaz (uzun vadeli değerlendirme) 
- Hiçbir günlük değer, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki değerleri 3 dB 
kadar aşamaz (günlük değerlendirme) 
- Bütün günlük değerlerin %97’si, gürültü emisyon sınır değerleri tablosundaki LAmax 
değerlerini 3 dB kadar aşamaz. 

 
Tablo 2.13. Yeni karayolu, demiryolu ve havalimanı altyapıları için gürültü 

sınır değeleri 

Akustik alan 

Gürültü 

göstergeleri 

L d L e L n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren sağlık, eğitim 

ve kültür alanları. 
55 55 45 

a Yerleşim alanı 60 60 50 

d (C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım alanları. 65 65 55 

c Rekreasyon ve eğlence. 68 68 58 

b Endüstri 70 70 60 



 

50 

 

 

 

Tablo 2.14 Liman altyapısı ve faaliyetleri için gürültü sınır değerleri 

 

Akustik alan 

Gürültü 

göstergeleri 

LK,

d 

LK,

e 

LK,

n 

e 
Gürültü kirliliğine karşı özel koruma gerektiren sağlık, eğitim 

ve kültür alanları. 
50 50 40 

a Yerleşim alanı 55 55 45 

d (C)’de bahsedilenler dışında üçüncül kullanım alanları. 60 60 50 

c Rekreasyon ve eğlence. 63 63 53 

b Endüstri 65 65 55 

Tablo 2.15. Etkinlikler tarafından bitişik tesislere iletilen gürültü için sınır 

değerleri 

Bitişik tesislerin kullanımı Kapalı mekan türü 

Gürültü 

indeksleri 

LK,

d 

L K,

e 

L K,

n 

Yerleşim alanı 
Odalar (yatak odaları hariç) 40 40 30 

Yatak odaları 35 35 25 

İdari ve Ofis 
Mesleki ofisler 35 35 35 

Ofisler 40 40 40 

Sağlık 
Odalar (yatak odaları hariç) 40 40 30 

Yatak odaları 35 25 25 

Eğitim veya kültürel 
Sınıflar 35 35 35 

Okuma odaları 30 30 30 
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EK 3 İTALYA’DA GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI İÇİN SINIR DEĞERLER 

Tablo 3.3. Mevcut yollar için gürültü sınır değerleri 

z 

 

Akustik 

ilgili 

bantların 

genişliği 

(m) 

Okullar *, hastaneler, 

bakımevleri 

Diğer alıcılar 

Gündüz 

saatleri 

Gece 

saatleri 

Gündüz 

saatleri 

Gece 

saatleri 

A  250 50 40 65 55 

B  250 50 40 65 55 

C  250 50 40 65 55 

150 50 40 65 55 

D  100 50 40 65 55 

E 30 Kentsel alanların akustik zonlarına göre 

Belediyeler tarafından tanımlanan F  30 

 
 

Tablo 3.4. Yeni yollar için gürültü sınır değerleri 

YOLU
N 

TÜRÜ 

 

Akustik 
ilgili 

bantların 
genişliği 

(m) 

Okullar *, hastaneler, 
bakımevleri 

Diğer alıcılar 

Gündüz 
saatleri 

Gece 
saatleri 

Gündüz 
saatleri 

Gece 
saatleri 

A  100 
(A bantları) 

50 40 70 60 

150 
(B bantları) 

65 55 

B  100 
(A bantları) 

50 40 70 60 

150 
(B bantları) 

65 55 

C  100 
(A bantları) 

50 40 70 60 

150 
(B bantları) 

65 55 

100 
(A bantları) 

50 40 70 60 

50 
(B bantları) 

65 55 

D  100 50 40 70 60 

100 50 40 65 55 

E 30 Kentsel alanların akustik zonlarına göre Belediyeler 
tarafından tanımlanan F  30 
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Tablo 3.5. Proje hızı 200 km/s’yi aşmayan mevcut ve yeni demiryolları 

 

Akustik ilgili 
bantların 

genişliği (m) 

Okullar *, hastaneler, 
bakımevleri 

Diğer alıcılar 

Gündüz 
saatleri 

Gece saatleri Gündüz 
saatleri 

Gece saatleri 

100 
(A bantları) 

50 40 70 60 

150 
(B bantları) 

65 55 

 
 

Tablo 3.6. Proje hızı 20 km/s’yi aşan yeni demiryolları . 
 

Akustik ilgili 
bantların 

genişliği (m) 

Okullar *, hastaneler, 
bakımevleri 

Diğer alıcılar 

Gündüz 
saatleri 

Gece 
saatleri 

Gündüz 
saatleri 

Gece saatleri 

250 50 40 65 55 
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