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1. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİNİN İLETİŞİMSEL YÖNLERİ 

 

Gürültü yönetimi modellerini tanımlarken, bu kirletici öğenin güçlü bir öznel 

bileşene sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kuşkusuz aynı ses, 

kişisel tercihler ve gürültüye karşı hassasiyet seviyesi gibi basit faktörlere 

bağlı olarak, farklı insanlar tarafından farklı şekillerde değerlendirilebilir. 

Sosyolojik düzeyde bakıldığında, sesin kaynağından bağımsız olarak, 

vatandaşların verdiği tepkileri etkileyebilen farklı bir dizi faktör de mevcut.  

Gürültü yöneticisinin göz önünde bulundurması gereken akustik-olmayan 

faktörler ise bilgi, iletişim ve gürültü kirliliğine yönelik farkındalıktır. 

Gürültü kirliliğinin yönetimi havalimanı gürültüsüyle yakından ilgilidir, temel 

sebebi de havalimanı çevresinde yaşayanlar için bu kaynağın yarattığı 

rahatsızlıktır.  Bu bölümde, odak noktası havalimanı gürültüsü olmasa da, bu 

kaynaktan çok fazla bahsedeceğiz çünkü senelerdir bu sorunla mücadele 

eden havalimanı yöneticileri, gürültü yönetimi konusunda başı çekiyor ve 

deneyimlerinin büyük bir çoğunluğu şehirlerdeki diğer gürültü kaynaklarının 

yönetimi için faydalı olabilir. 

Havaalanlarındaki gürültüyü azaltmak için hayata geçirilen ilk 

düzenlemelerden biri, 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe 

giren, altyapılardan kaynaklanan gürültü hakkında toplumun bilgilendirilmesi 

gerekliliğini ortaya koyan, Gürültü Kontrol Yasası’idi (U.S. Congress, 1972). 

Daha sonra, 1979’da, Hollanda’da başlayan gürültü yönetiminde vatandaş 

katılımının temellerini ortaya koyan The NoiseAnnoyanceAct 

(Wergeluidhinder) ile, benzer düzenlemeler Avrupa’da onaylanmaya 

başlandı (StatesGeneral of the Netherlands, 1979). 1985’Te, Fransız 

Hükümeti haritaların oluşturulması ve bunların halkla paylaşılması 

düzenlemesini ilk defa sunan Loi n85-696’yı onayladı (RépubliqueFrançaise, 

1985). 

Takip eden yıllarda 1996’ya kadar benzer yasalar diğer Avrupa ülkerinde de 

ortaya çıkmaya başladı, AB (Avrupa Birliği) Yeşil Rapor’un yayınlanmasıyla 

gürültü yönetimi uyum sürecini başlattı. Bu belge ilk defa gürültüyü çevresel 

bakış açısından ele alır ve gürültüye karşı verilen mücadelenin iki farklı odak 



 
 

  

vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyar: akustik emisyonların 

kaynağının azaltılması ve gürültüyle mücadele genel prensiplerinin 

oluşturulması (European Commission, 1996). Yeşil Rapor, 2002’de 

yayınlanan ve AB ülkeleri için genel gürültü düzenleme çerçevesi olarak 

benimsenen çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi bağlamındaki 

2002/49/EC Direktifi’nin geliştirilmesinde temel olarak işlev görmüştür. Bu 

yönerge, ilk defa AB seviyesinde, büyük şehirler, ana yollar, ana demiryolları 

ve ana havalimanları için stratejik gürültü haritaları yapılması zorunluluğunu 

getirmiştir (European Parliament, 2002). Dahası, bu yönerge gürültü 

haritaları hakkında ve gürültü azaltıcı eylemlerle ilgili bilginin halkla 

paylaşılması için ana hatları sağlar.  Bir sene sonra,çevreyle ilgili bilgilere 

kamusal erişim kapsamındaki 2003/4/EC Direktifi yayınlandı, ve yönetim 

birimlerince toplanan çevreyle ilgili tüm bilginin halka açık hale getirilmesi 

zorunluluğu resmileşti (European Parliament, 2003). 

Fakat, gürültü haritalarının belli sınırlandırmaları vardır.  Öncelikle, 

simülasyon ürünü oldukları için, vatandaşlar tarafından gerçek durumu temsil 

etmeyen yapay olgular olarak algılanırlar. İkinci olarak, uzun süre boyunca 

belirli bir gürültü kaynağı tipinin ses seviyesini temsil ettikleri için, 

vatandaşların algılayabileceği akustik durum dinamiğini yansıtmazlar, bu 

durum da toplum tarafında bu konuya karşı farkındalık eksikliğine sebep olur.  

Üçüncü olarak, gürültü seviyelerinin temsili için kullanılan göstergeler halkın 

anlayamayacağı kadar teknik ve zordur. Bu sorunları bertaraf etmek 

amacıyla, belediye başkanlarının gürültü izleme ağlarını uygulamaya 

koymaları oldukça sık görülür. Bu sistemler, gürültü yönetimine faydalı 

olmalarının yanında, bilgilendirme, farkındalık yaratma ve son zamanlarda 

oldukça istismar edilen trendlerden biri olan yerel halkın hassasiyetini göz 

önünde bulundurmada önemli bir rol oynar.   

Bu kitapçıkta, her iki gürültü yönetimi aracına ilişkin temel hususlar, stratejik 

gürültü haritalama ve izleme sistemleri altında farklı bölümlerde ele 

alınmıştır. Fakat o noktaya gelmeden önce, iletişim açısından ele alınması 

gereken bazı öncül hususlara değineceğiz. 

  



 
 

  

1.1. Rahatsızlık ve Akustik olmayan faktörler 

 

Gürültü rahatsızlığını anlamaya yönelik araştırmalar bilindiği üzere geniş 

ulaştırma altyapılarıyla ilişkilidir. Bu altyapılar şehirlerin gelişmesindeki temel 

gereksinimlerdendir, fakat aynı zamanda gürültü kirliliğinin ana kaynağı olan 

bu durum yerel halkın altyapı geliştirmelerine karşı olmasının da temel 

sebebidir (Asensio, 2014; ICAO, 2016; Lawton and Fujiwara, 2016). Özellikle 

ticarete ve o bölgedeki istihdama olanak sağlamasıyla ekonomik ehemmiyeti 

yadsınamaz havalimanlarında bu durum kritik öneme sahiptir. Lakin bu 

altyapılardan kaynaklanan gürültü sürdürülebilir gelişimi engeller ve etrafta 

ikamet eden vatandaşların şikayet ve protestolarının büyük bir kısmının da 

temel sebebini oluşturur  (Brooker, 2009; Fidell, 2009 et al., 2002; May and 

Hill, 2006). Bu sebeple, altyapıların işletim kapasitesini arttırmak niyetiyle, 

rahatsızlığın algılanması üzerine ölçümlendirme ve iyileştirme maksadıyla bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Gürültü rahatsızlığına yönelik ilk araştırma 1929 yılında New York’ta 

yürütülmüştür. Bu araştırma vatandaşların protesto sayıları ve yine bu 

vatandaşların maruz kaldıkları gürültü seviyelerini ilişkilendirmiştir (Galt, 

1930). İngiltere’de, komşulardan ve evin kendisinden kaynaklanan gürültü 

üzerine yoğunlaşan, British Home NoiseSurvey olarak bilinen ilk resmi 

gürültü aktivitesi değerlendirmesi 1943 hayata geçirildi (Fields, 1999). 

Havacılık sektörünün gelişmesi ve jet uçakların ortaya çıkışıyla, 

havalimanları etrafındaki gürültü seviyelerinde, gelişimlerine de mani olan bir 

faktör olarak, artış meydana geldi.  1970’Lerden bu yana, bu altyapılardan 

kaynaklanan gürültü rahatsızlığı  üzerine yoğun şekilde çalışmalar yapıldı. 

Bu araştırmalar içinde, doz-etki ilişkisi olarak bilinen rahatsızlık ve gürültü 

seviyesi arasındaki mevcut ilişkiyi ortaya koyan Schultz konuyla en alakalı 

çalışmadır. (Schultz, 1978).  1990’Larda, Schultz çalışmaları tekrarlandı ve 

farklı ulaşım araçlarının ürettiği gürültü ile karşılaştırıldığında, uçakların 

ürettiği gürültünün trafik ya da tren gürültüsü gibi diğer ulaşım araçlarından 

kaynaklanan gürültüden çok daha rahatsızlık verici olduğu sonucuna varıldı.  

Dolayısıyla gürültü seviyelerine ek olarak, hissedilen rahatsızlığa etki eden 

başka faktörlerin de olduğu saptandı. (Fidell et al., 1991; Fields, 1994; 

Finegold et al., 1994; Miedema and Vos, 1998, 1999). 



 
 

  

Ortam Gürültüsü Yönetmeliği’ni takip eden süreçte, 1999’da WHO (World 

Health Organization, 1999) tarafından aynı konuyu elen alan çeşitli 

çalışmalar yayımlandı. Bu çalışmalar; yoğunluk, frekans ya da tını gibi çeşitli 

fiziksel ölçevlerle karakterize edilmiş gürültünün yalnızca birey ya da 

toplumda oluşan öznel rahatsızlık hissinin bir kısmını temsil ettiğini doğruladı 

(Gille et al., 2017; Guski et al., 1999; Hume et al., 2004). Bir diğer deyişle, 

sesin fiziksel doğasıyla doğrudan bağlantılı olmayan, akustik-olmayan yapıya 

ait faktörler, gürültüye ilişkin rahatsızlığın bir kısmını açıklıyor.  

2007’De Vader, vatandaşların tepkisini etkileyebilecek bir 31 maddelik, sesin 

fiziksel doğasıyla doğrudan bağlantılı olmayan, akustik-olmayan faktörler 

listesi yayınladı. (Maris et al., 2007; Sánchez et al., 2015; Vader, 2007). Table 

1havalimanı gürültüsüne ilişkin rahatsızlığı etkileyebilecek tanımlanmış 

faktörleri gösterir.  

Akustik ile 

İlgili Olmayan 

faktörler 

Güçlü Orta Zayıf 

Değiştirilebilir  Etki, ses  
(kaynağın 
tutumu üzerinde 
etkili olma 
imkanı) 

 Algılanan 
denetim 

 Kaygının 
tanımlanması 

 Güven /  
suistimal  

 Tercih/yalıtım ile 
memnuniyet (ve 
yapım işleriyle 
memnuniyet) 

 Tazmin tercihi 
(bireysel) 

 Usule uygunluk 
 Havaalanına 

karşı tutum 
 Geçici faktörler 
 Aktiviteler ile 

 Kaçınma 
 Tazmin tercihi 

(toplumsal) 
 Kaynağın 

geleceğine 
yönelik 
beklentiler 

  Bilgilendirme  
(erişilebilirlik ve 
şeffaflık) 

 Gürültü 
durumunun 
tahmin 
edilebilirliği 

 Gürültü ölçevleri 
 Çevresel 

farkındalıklar 
 

 Medyada 
yer alma 
ve 
gürültüye 
karşı 
artan 
farkındalık 

 Sosyal 
statü 



 
 

  

karışma 
 Yerleşim 

yerinden 
memnuniyet 

Değiştirilebilir 

olmayan 

 Yaş (55-yaş altı) 
 Gelir / Sosyo-

ekonomik statü 
 Gürültüye karşı 

bireysel 
hassasiyet 

 Kaynakla olan 
geçmiş deneyim 

 Havaalanı 
yakınında 
ikamet süresi 

 Gürültü 
kaynağına 
ilişkin korku 

 Ev sahipliği 
(değer ya da 
kalite kaybı 
korkusu) 

 Havalanı 
hizmetlerinin 
kullanımı 

 Uçakların 
görülebilirliği 

 Kentleşme 
seviyesi 

 Yaş (55-
yaş üstü) 

 Cinsiyet 
 Negatif 

sonuçlara 
yönelik 
farkındalık 
(sağlık, 
öğrenme)  

 Çocuklar 
 Eğitim 
 Kültür 

 

Net değil / 

incelenmesi 

gerekiyor 

 Gürültünün 
başkaları 
tarafından 
gözardı 
edileceği ya da 
azaltılacağı 
kanısı 
 

 Havaalanın 
faydaları 
(bireysel, 
toplumsal) 

 Kültürlerarası 
farklılıklar 

 Menşe ülke 

 

Table1 Toplumun gürülteye karşı tepkisini etkileyen akustik-olmayan 
faktörler  (based on VADER) 

İletişim ile ilgili faktörler mavi ile belirtilmiştir. 

 

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen akustik-olmayan faktörlerin büyük bir kısmı 

benzer problemlere işaret ediyor, dolasıyla aralarında bir bağlantı olduğunu 

düşünebiliriz. Sözgelimi, şeffaflık olmaması vatandaşların nezdinde 

yöneticilere karşı, sonrasında gürültü kaynağına karşı verilen olumsuz tepkiyi 

arttırabilecek bir güven eksikliğine dönüşüyor. Kaynağa yönelik tutum aynı 

zamanda, sırasıyla yönetim birimleri tarafından gürültü probleminin 



 
 

  

tanınması ve yönetim aşamasındaki tarafsızlıklarının algılanmasıyla ilintili 

şekilde, rahatsızlığı en çok etkileyen faktörlerden biri olarak tanımlanıyor 

(Sánchez et al., 2015; Schreckenberg and Meis, 2007). 

Buna ek, akustik-olmayan faktölerle ilgili olarak, Maris et al.   Ses kaynağının 

ortaya çıkışına yönelik ileri düzeyde bilginin rahatsızlığın azaltılmasında 

pozitif etkisi olabileceğini göstermiştir (Maris et al., 2007). 

Havaalanı civarındaki Gürültü yalıtımı programının tasarımı ve 

uygulanmasına yönelik yaklaşım, gürültü azaltımının (akustik faktör) 

ötesinde, aynı zamanda akustik-olmayan faktörlerle de yakından ilişkili 

olabilir. Akustik yalıtım taslağının uygulanma şekli, uygulama ile donatılan 

bölümler, akustik çözümlerin çeşitleri ve yararlanacak kişilerin katılımı ve 

onlarla kurulan iletişim de gürültünün yarattığı rahatsızlığın iyileştirilmesini 

sağlayabilir (Asensio et al., 2014). Hatta, meskenlerde yapılan akustik 

iyileştirmenin niteliği, mekan içinde maruz kalınan gürültü önemli ölçüde farklı 

olmasa bile, duyulan rahatsızlığı olumlu yönde etkileyebilir (Davidson, 1998; 

Knowles and Porter, 2016). Havaalanı yöneticileri bu durumun farkında ve 

Londra’dakiler gibi bazı havalimanlarında uygulanan gürültü yalıtım 

programları havalimanı çevresinde ikamet edenlerle ilişkilerin iyileştiğini 

gösteriyor. (London City Airport, 2010). 

1.2. Halkın Katılımı 

 

Büyüme ihtiyacına bağlı olarak, havalimanı yöneticileri, vatandaşları, 

altyapılara yönelik memnuniyeti arttırmak ve dolayısıyla bundan duyulan 

rahatsızlığı azaltmak amacıyla, yönetim aşamasına dahil edecek stratejiler 

uygulamaya koydu. Bu icraatler aynı zamanda halkla ilişkilendirme olarak da 

biliniyor ve yönetim birimi tarafından toplumun hassasiyetlerini bilmek, 

karşılıklı güveni arttırmak ve tarafların ilişkilerini iki yönlü ve sürdürülebilir 

iletişim vasıtasıyla iyileştirmek amacıyla ilişkiler kurma girişimleri olarak 

tanımlıyor, ki bu maddeler aynı zamanda Table 1‘de belirtilen akustik-

olmayan üç madde ile de ilişkili. 

Halkla ilişkilendirme faaliyetleri Davidson tarafından, katılım çemberi olarak 

da bilinen, Şekil1‘dekine benzer bir taslak kullanılarak sadeleştirilmiştir 

(Davidson, 1998). Davidson herhangi bir katılım sürecinin dört madde 

üzerinde şekillendiğini belirtir: 



 
 

  

− Enformasyon: Mevcut problemleri ve çözümleri halkın açık ve objektif 

şekilde anlamasını sağlayacak bilgilerin sağlanması. Bu tekyönlü 

iletişim süreci websiteleri, broşürler vb. vasıtasıyla sağlanabilir. 

− Danışma: Öncesinde yapılmış araştırmalar, yüzyüze görüşmeler vb. ile 

elde edilen bilgilere ilişkin halkın geri bildiriminin sağlanması. 

− Katılım: Bir yandan, harekete geçmeden önce ikamet edenlerin kaygı ve 

sorunlarını anlamaya yönelik kamusal katılımı gerektiren, diğer yandan 

da karar verme aşamasında ikamet edenlerle işbirliği gerektiren bir 

süreç.  

− Yetkilendirme: Karar verme aşamasını ikamet edenlere bırakmak. 

İkamet edenlerin katılımıyla ve iletişimle ilgili hususları (gürültü yönetiminde) 

ilgilendiren bu alanda da yine havacılık sektörü başı çekiyor. 

EUROCONTROL, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu), ACI 

(Uluslararası Havaalanları Konseyi) ya da FAA (Federal Havacılık İdaresi) 

gibi birçok uluslararası kuruluş, havalimanlarının çevre sakinleriyle olan 

ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olacak bir seri öneri ortaya koyarak 

katılım konusuna dikkat çekmişlerdir (CANSO, 2015; Eurocontrol, 2013; 

Federal Aviation Administration, 2016; ICAO, 2017; Woodward et al., 2009). 

Bu stratejiler, çevre sakinlerinin yönetim birimlerine olan güvenini arttırmak 

için onları da katılım sürecine dahil etmeyi, kurumsal şeffaflığı arttırmayı, 

sakinlerin muzdarip olduğu gürültü problemini kabul ederek ya da karar 

verme aşamasında onların da fikirlerini almayı amaçlayarak, akustik olmayan 

faktörler ve katılımcı gürültü yönetimi araçlarından faydanlanmayı hedefler.  



 
 

  

 
Şekil1. Katılım Çemberi(1) 

1.3. Bilgilendirme 

 

Gürültü bilgilendirmesi, sade ve açık bir şekilde yapıldığında, gürültüye 

maruz kaldığını düşünenlerin güvenini iyileştirir. Bu maksatla, iletişim 

araçlarının halkı bilgilendirecek şekilde uyarlanmış olması gerekir.  

Woodward, çevre sakinlerini gürültü yayıcının (havalimanı) faydaları 

konusunda eğitmeyi amaçlayan geleneksel iletişim yaklaşımlarının, tek taraflı 

olması ve eşit bir ilişkiye izin vermemesi sebebiyle etkili olmadığını ortaya 

koyar. İki yönlü iletişim sistemlerinin uygulanması: karar verme aşamasında 

etkileme-etkilenme hissinin artması, sorun üzerinde kontrol hissinin artması 

ya da yönetim birimlerine duyulan güvenin güçlenmesi gibi bazı akustik 

olmayan faktörleri de değiştirebilir, böylece taraflar arasında daha nitelikli bir 

ilişki ve güven oluşması sağlanabilir. (Woodward et al, 2009). Dolayısıyla, iki 

yönlü iletişim sürecinin parçası olduğu sürece, gürültüden etkilenenlerin 

bilgilendirilmesi doğru bir uygulamadır. Sağlanan bilgi hem yanlı olmamalı 

hem de yanlı görünmemeli, her ne kadar tarafların çıkarlarına yönelik 

hassasiyet taşısa da, güvenilir, açık ve gerçeğe uygun olmak zorundadır. 



 
 

  

Yakın zamanda yapılmış bir çalışma, gürültüyle ilgili sakinlere aktarılan 

verinin çoğu zaman fazla teknik algılandığını, anlaşılmasının zor olduğunu 

ve sakinlerin evlerinde yaşadıkları rahatsızlığın aleyhinde anlaşıldığını ortaya 

koymuştur. (Griefahn et al., 2013; Hooper and Flindell, 2013). 

Hooper tarafından 2009’da yürütülmüş çalışma, gürültü ölçevi açısından, 

Lden gibi birleştirilmiş göstergelerin çevre sakinleri için kullanışlı olmadığı 

çünkü bunların en sert akustik durumları temsil etmediği sonucuna varmıştır. 

(Hooper et al., 2009). Dahası, gürültüden etkilenenler bu kümülatif indeksleri 

anlamıyorlar ve teknik bilgi olmaksızın daha iyi anlaşılacak gürültü ve 

periyodikliği hakkındaki bilgiyi bir araya getiren tamamlayacı indeksleri tercih 

ediyorlar (Eagan, 2007; Goldschagg, 2013). 

İletişim ve havalimanı aktivitelerinin kabulünün devamı olarak, Phun 

tarafından yapılan bir çalışma, havalimanın faaliyet artışının diğer bölgelerde 

yaratacağı faydaların yanında, çevre sakinlerinin toleransının, altyapının 

gelecek akustik etkisi konusunda bilgilendirilmeleri halinde bu tarz aktivitelere 

karşı ılımlılaştığını göstermiştir. Üstelik, akustik durum hakkındaki bilginin 

konu hakkında öncül bilgisi olmayan çevre sakinleri için daha ilgili olduğunu 

ve gürültü seviyelerine karşı hoşgörülerini arttırabileceğini ortaya koymuştur. 

(Phun et al., 2016). 

Son zamanlarda, yeni teknolojiler göstergelerin daha iyi anlaşılmasını, 

dolayısıyla altyapının kabulünü ve rahatsızlığın azaltılmasını amaçlayan 

deneyleri hayata geçirmek için uygulanıyor.  Sanal gerçeklik araçları, görsel 

ve de işitsel, vatandaşların havalimanı yöneticileri tarafından uygulamaya 

koyulan gürültü azaltıcı tedbirleri anlamalarına yardımcı olmak için 

kullanılıyor.  (Arntzen and Simons, 2014; NetherlandsAerospaceCentre, 

2016; Sahai et al., 2016). 

1.4. Danışma, katılım, dahil olma 

Danışma ve katılım konusunda ICAO, halkla ilişkilendirme faaliyetlerinin etkili 

olabilmesi için, iyi planlanmış olmaları gerektiğini, tarafların proaktif olması 

gerektiğini ve eylemin görece seri şekilde yapılması gerektiğini öne sürer 

(ICAO, 2016). Ayrıca bu süreç kısa süreyle sınırlandırılmamalı, hatta halktan 

devamlı bilgi alınmasını ve bu geri bildirime göre faaliyete geçilmesini 

sağlayacak altyapı değişiklikleri uygulamaya konulduğu andan itibaren 

devam etmeli.  

FAA tarafından 2016’da yayınlanan Toplumsal Katılım Kılavuzu, havalimanı 

projelerinin planlanması ve altyapı çevresinde yaşayan sakinlerin fikirlerinin 

göz önünde bulundurulmasına rehberlik yapması amacıyla planlanmıştır 



 
 

  

(Federal Aviation Administration, 2016). FAA bu projeleri, planlamadan 

tamamlanmaya, kadar beş aşamalı olarak düzenler, fakat hepsinde çevre 

sakinlerinin konuya dahil edilmesi için çaba gösterilmesi gerekliliğini vurgular.   

Ön-planlama, proje konusunda oluşabilecek endişeleri tespit etmeyi ve çevre 

sakinlerini sürece dahil etme yollarını bulmayı amaçlar. İkinci aşamada, 

paydaşları projenin sonuçları konusunda duyarlı hale getirmek ve böylece 

çevre sakinlerinin tepkisini görebilmek amacıyla katılımcı tedbirlerini 

belirlemek gerekir. Üçüncü aşama olan planlamada, FAA projenin nasıl 

uygulanacağına karar verdiği için, bu safha bölge halkının katılımını en çok 

gerektiren ve aynı zamanda tarafların zarar görmeyeceği kararların 

alınmasını gerektiren aşamadır. Gelinen noktada, hem projenin çevresel 

etkileri hem de çevre sakinlerinin endişeleri projeye uyacak şekilde ele 

alınmalıdır.  Eğer proje gerçekleştirilecekse, halkın projenin uygulanması ve 

süreç esnasında ortaya çıkabilecek şüphelerin giderilmesi konusunda 

bilgilendirilmesi gerekir. Tamamlanma aşamasında da, çevre sakinlerinin 

gelecekteki katılımını sürdürecek bir takım faaliyetlerin olması gerekir. 

Katılım ve Bilgi ve  İletişim Teknolojileri  

BIT’nin (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin) gelişimi, yönetim ve politika yaratımı 

(bu metin içerisinde bu şekilde ya da politika oluşturma olarak bahsedilen) 

modellerinde değişikliğe sebep oldu.  İnternetin ortaya çıkmasında önce, bu 

yöntem çevre sakinlerinin sürece katılımını siyasi temsilcilerinin seçilimi ve 

görece nadir şekilde istişare ile sınırlayan bir temsil sistemi olarak 

nitelendirilmişti. Teknolojilerin gelişmesi ve sosyal ağlar gibi dijital iletişim 

platformlarının ortaya çıkmasıyla, çevre sakinleri mevcut politikalara ve bu 

sanal mekanizmalar kaynaklı karşı karşıya kaldıkları günlük problemlere 

önem vermeye başladı. Bu durum, gün geçtikçe katılım mekanizmalarını 

kamuoyunu teşvik amacıyla birleştiren politika yönetim modellerinin 

dönüşümü lehine oldu.  Bu modellerden biri 2013’te FrancoAccordino 

tarafından sunulan PM 3.0 (Politika Oluşturma 3.0) olarak biliniyor 

(Accordino, 2013). PM 3.0’da kararlar paydaşlarla beraber, siyasi yöneticiler 

tarafından kamuoyu ve bilimsel delillere dayanan kıstaslar kullanılarak 

alınıyor. Beş aşamadan oluşan bu işlem Şekil2‘de gösteriliyor: 



 
 

  

 

Şekil 2. Politika oluşturma 3.0 (by Accordino) 

 

Bu modelde, bütün paydaşlar yakın gelecekte erişilmesini istedikleri hedefleri 

belirlemek zorundaldır. Politika belirleyici, paydaşlarla beraber, gerçek 

dünyaya etkisi olacak ve bu hedefleri gerçekleştirecek politikaları ortaklaşa 

şekilde oluşturmak zorundadır. Sonrasında, uygulanan politikaları 

iyileştirmek ve yeniden düzenlemek için gerekli objektif bulguları elde etmek 

amacıyla bu politikaların etkileri, veri analizi ve duyumsama yoluyla 

hesaplanmalıdır. Ek olarak, sürece dahil olan temsilciler çevre sakinleriyle 

etkileşim halinde olmalıdır. Bu maksatla Accordino çevre sakinlerinin 

görüşlerini almak ve bunları yeni politikalar yaratmada ve yeni hedefler 

belirlemede birleştirmek için sosyal ağlarının kullanımı seçeneğini tavsiye 

eder. 

Gürültünün niteliği ve yönetiminin zorluğu, turizm ve taşımacılık gibi bunu 

yaratan faaliyetlerden beslenen çok sayıda aktörle ilintili olması ve geçici 

doğası sebebiyle, ondan etkilenmeyen insanlar için anlaşılması güç bir 

kirletici olması ve kavranmasının öznel ve kişisel bileşenlere sahip olması, 

yetkili makamlar tarafından problemin değerlendirilmesini sürecini zorunlu 

kılar, bu tip katılımcı politikaların uygulanması hiç de önemsiz değildir. 



 
 

  

2015’Te Madrid Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar Politika 

Oluşturma 3.0 modelini gürültü kirliliği yönetimine adapte etmeyi teklif etti  

(Asensio et al., 2015). Önerilen, Figür 1.4’te gösterilen model, çevre 

sakinlerinin katılımı sürecinde yinelenen iletişimi geliştirmeye, aynı zamanda 

bu hedefi gerçekleştirmek için dijital platformların esas alan olarak göz 

önünde bulundurulmasını hesaba katarak, odaklanır.  

 

Şekil 3. Gürültü yönetimine uygulanmış politika oluşturma 3.0 

1.5. Ölçütler 

 

Gürültü kirliliği iletişimi şehirlerde çevre ve ulaşım altyapılarının yönetiminden 

sorumlu otoritelerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri, bir 

taraftan vatandaşların gürültü sorununa katılımını teşvik etmek adına doğru 

şekilde anlamaları gerekirken, bir diğer taraftan bilgi iletişimi görevi gürültü 

yaratan faaliyetlerin kabul görmesinde katkı sağlayabilir ve böylece 

yarattıkları rahatsızlık hissi azalabilir.  

Havaalanlarının akustik etkisinden dolayı, gürültü kirliliğini değerlendirmek 

için kullanılan ölçevlerin gelişimi, bu gürültü kaynağıyla yakından alakalı. 

Havaalanlarının gürültü etki değerlendirme uygulaması başladığında, 

kullanılan indeksler tek bir uçağın yarattığı gürültüyü değerlendirmeye 



 
 

  

odaklıydı. Bununla birlikte, bu ölçevler gürültü yönetimi için kullanıldığından 

eksik kalıyordu çünkü altyapı çevresindeki toplam gürültü durumunu temsil 

etmiyorlardı.  Bu durum havalimanlarının popülasyon ve çevre üzerindeki 

etkisini ölçmek için geliştirilecek yeni kümülatif ölçevlerin önünü açtı.  

1960’Larda, ilk kümülatif ölçev olarak kabul edilen Gürültü ve Sayı İndeksi 

geliştirildi (Wilson, 1963).  

1980’Lerde, eşdeğer devamlı ses basıncı seviyesine muadil ölçevlerin 

kullanımı, Leq, havalimanlarında yaygın şekilde uygulanıyordu  (Brooker et 

al., 1985). Bu göstergeler, referans dönem süresince meydana çıkan seslerin 

toplam etkisini değerlendirmeyi mümkün hale getiriyor (Brooker et al., 1985: 

Critchley and Ollerhead, 1990). Gürültü seviyesi ve gürültüden duyulan 

rahatsızlığı en iyi şekilde ilişkilendirdiği için FHİ, AB, WHO, Avustralya 

hükümeti ve birçok havacılık yönetimi kuruluşu bu kümülatif göstergeleri 

kullanıyor. (Critchley and Ollerhead, 1990). Aslında, yönetimde mevcut 

olarak kullanılan bu gürültü indeksleri, yalnızca havalimanı gürültüsünü değil, 

aynı zamanda bir gürültü kirliliği bölgesindeki diğer kaynakların yarattığı 

gürültüyü de değerlendirmek için kullanılıyor. 

 
Genellikle bu gösterge belirli bir zaman aralığındaki T. ortalama ses enerjisi 

olarak yorumlanır. Bu zaman aralığı standardize edildiğinde(örnek vermek 

gerekirse, gün, akşam, gece dönemleri), kümülatif bir gösterge olarak 

düşünülebilir, çünkü ölçüm esnasındaki her ses olayı enerji ekler ve ölçümü 

yükseltir.  Böylelikle, Leq tabanlı göstergeleri ortalama kabul etmek, uzman 

olmayanlar arasında göstergeye duyulan güvensizlik hissini arttırıyor.  Fakat, 

bu göstergeler kullanıldığında, aslında en gürültülü ses olaylarıyla en 

sessizlerin ortalamasını almıyor, iki durumda da ölçülen enerji toplanıyor ve 

değişmeyen referans aralığa uygun olarak standardize ediliyor.  Bu şekilde, 

gürültülü bir motosikletin ve sessiz bir elektirikli arabanın geçmesiyle oluşan 

Ln, yalnızca motosikletin geçmesiyle oluşandan çok daha yüksek olacaktır. 

Öyle ki, bu gösterge ortalamayı oluşturmuyor, verileri biriktiriyor. Genellikle 

akustik konusunda ileri seviye uzmanlığı olmayan vatandaşlarla iletişimde bu 

göstergelerden ortalama değerler olarak bahsetmek fazladan problem 

yaratabiliyor. 

Havaalanlarında vatandaşların daha rahat anlayabileceği yeni ölçevler 

geliştirildi ( time above ya da numberabove gibi).  Bunlar bireysel ses 

olaylarını özetleyen tanımlar temellidir.  Birbirinden farklı çoklu ses 

kaynaklarının aynı anda mevcut olduğu kentsel çevre durumunda, belirli ses 

olaylarını ayırt etmek ve her kaynak için gürültü ölçevi vermek zordur.    



 
 

  

Fakat, vatandaşlara yaklaşabilmek adına yeni göstergelerin geliştirilmesine 

ilişkin bazı girişimler hayata geçirildi. Bu belgede daha sonra 

detaylandırılacak olan Harmonica Projesi bu girişimler arasında en öne 

çıkandır. 

 

1.6 Farkındalık 

 

1990’Larda, Dünya Sağlık örgütü (WHO) sağlık üzerindeki etkileri 

bağlamında gelişim seviyelerini analiz eden çeşitli yayınlarla çevresel 

gürültünden kaynaklanan problemler üzerine odaklandı. WHO tarafından 

öne çıkarılan bu uyarılar dikkate alındı ve Avrupa Birliği 2002’de Çevresel 

GürültüDirektifini (ÇGY) hayata geçirdi.  AB gürültüyü yönetmek için çevresel 

bir yaklaşım ortaya kody ve stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarını 

destekledi. Bu yaklaşım, Çevresel GürültüDirektifi kapsamına girmeyen 

gürültü kaynaklarından (eğlence hayatı gürültüsü gibi) muzdarip sakinlerin 

şikayetlerine sıklıkla maruz kalan yerel yönetimler tarafından her zaman hoş 

karşılanmadı. 

 Genel nüfus ile birlikte, yerel yönetimlerde gürültü kirliliğine karşı farkındalık 

eksikliği çok yaygın görülüyor (hem teknik hem de politik durumlarda). Ve 

tam da bu sebepten dolayı bu çevresel sorunun yönetiminden, şikayet 

yönetim araçlarını hedef göstererek kaçınıyorlar. Yerel yönetimler 

çalışmalarını komşuların aktiviteleri ve şikayetleri ile ilgili gürültü 

saldırganlığının yönetimi üzerine odaklıyor. Fakat çevresel gürültüEND’de 

tanımlandığı üzere, nadiren çevre sakinlerinin sert tepkilerine yol açıyor, 

çünkü birçok çevre sakini için etkilerinin kaynağı belirsiz kalıyor. Örnek 

vermek gerekirse, korku ile bağdaşan bir gürültü kalp atışımızı etkileyebiliyor 

ve bu o anda fark ediyoruz. Fakat, genellikle akustik kirlilik etkileri bu kadar 

büyük ve ani meydana gelmiyor, ve fark edilmeden kalabiliyor. Bu durumda, 

gürültünün etkilerini algılamamız günümüzde ne yazık ki alışık olduğumuz 

memnuniyetsizlik ve rahatsızlığın fark edilmesiyle sınırlanmış oluyor.  

Gürültünün kaçınılmaz olduğunu ve bunun yaşam şeklimizde ilgili olduğunu 

varsayıyoruz.  Vatandaşlar protesto etmiyor ve dolayısıyla birçok şehirde, 

çevresel gürültü bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor.  

 

Sorunun farkında değilseniz, zorunlu gürültü haritalarını formalite, zaman ve 

para kaybı ya da gereksiz- etkisiz ekstra iş yükü olarak algılayabilirsiniz.  

Sonuç olarak, tanılamanın kalitesini riske atarak ve Avrupa Birliği tarafından 

tasarlanan stratejiyi etkileyerek gerekli kaynakları bu meşakkatli görev için 

bölüştürmüyorsunuz. Hatta çok sayıda şehir, bu formalite ile yetersiz 



 
 

  

metodolojiler uygulayarak ya da stratejik gürültü haritaları zorunluluğuna 

uymayarak başa çıkmaya çalışıyor. 

 

Toplum gürültüsüne karşı stratejiler vatandaşlarda bu sosyal farkındalığı 

gerektiriyor, katılımları, anlayışları ve talepleri gerekli olmalı ki farklı 

temsilciler uzun vadede Çevresel GürültüDirektifi tarafından gösterilen yolda 

ilerlememiz için harekete geçmeye zorlansın. Bu olmadığı zamanlarda, ters 

etki yaratma riski vardır: Yetersiz haritalar, 2002’de başlayan yönetim 

sürecini bitirecek güvensizliğin artışına sebep olarak tutarlı sonuçlar 

alınmasına müsaade etmeyecektir.  

 

Bu sebeptendir ki Avrupa Birliği otoriteleri tarafından farkındalık yaratıcı 

çalışmaların arttırılması gerekli görülüyor.   Bu çalışmalar yalnızca gürültünün 

zararlı etkilerinin tanımlanmasına odaklı olmamalı, aynı zamanda 

şehirlerdeki uygun gürültü manzaralarının avantajlarına ve de sakin alanların 

mevcudiyetinin sağladığı faydalara da odaklanmalı. Yönetimler ve halk 

arasındaki farkındalık, gürültüye karşı mücadelenin devamı için esastır.  

 

Bir bakıma, her sene nisan aynın son çarşambası kutlanan Dünya Gürültü 

Farkındalık Gününde de (INAD) bu yaklaşım benimsenir. INAD 1996’da 

Duyma ve İletişim Merkezi tarafından kurulan ve insanların refahı ve sağlığı 

konusunda gürültü farkındalığını arttırmayı hedefleyen, küresel bir 

kampanyadır.  Bir diğer ilgili girişim ise her sene Birleşik Krallık’ta düzenlenen 

Noise Action Week’tir.  Noise Action Week her sene, gürültünün toplumun ve 

bireylerin sağlığı ve refahı üzerinde yarattığı etkiye çekilecek dikkati 

arttırmayı amaçlayarak Environmental Protection UK tarafından koordine 

edilir 

 

Bu kampanyalar dışında, farkındalık yaratma aynı zamanda yerel 

yönetimlerin, eğlence hayatı gürültüsü problemi olan şehirlerdeki gibi birçok 

durumda faydalanmaya çalıştığı bir araçtır. 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda, yaklaşım tamamıyla farklıdır, bu aktiviteleri bölge sakinlerinin 

kalanıyla uyum içinde gerçekleştirebilmeleri için gezinti bölgelerini ziyaret 

eden insanların saygı ve empatisini gerektirir.  Kısacası bunlar, gece hayatı 



 
 

  

katılımcılarından sessiz kalmalarını bekleyen farkındalık yaratma 

faaliyetleridir. Bazen posterler ve bilgilendirici metinler kullanırlar.  Diğer 

zamanlarda ise, dinleyicilere komşularla yaşanan sorunu açıklayan ve 

duruma saygı göstermelerini bekleyen bir çalışan bulabiliriz. Çoğu zaman, 

yarattıkları aşırı gürültü seviyelerini ikaz amaçlı ışık işaretleri kullanılır.  

 

 

 

  

 

  



 
 

  

2. İLETİŞİMSEL ARAÇLAR  

2.1. Stratejik Gürültü haritaları 

Gürültü haritaları, gürültü seviyelerinin belli bir bölge içinde kartografik 

haritalar temelinde gösterildiği iki boyutlu çizgisel haritalardır.  Bu haritalar 

esas olarak spesifik bir bölgenin gürültü emisyonunu düşürmek için gerekli 

eylem planları uygulamaya konulmadan önce maruz kaldığı çevresel 

gürültünü değerlendirmek amacıyla kullanılır. Yönerge 2002/49/CE’nin kabul 

edilmesinden sonra, Avrupa’daki ana ulaşım altyapıları ve toplaşımlar her 

beş senede bir stratejik gürültü haritaları üretmek zorunda kaldı (European 

Parliament, 2002)(CITAR PAPER LUIS) 

Çevresel gürültünün (Çevresel GürültüDirektifi - ÇGY) değerlendirilmesi ve 

yönetimine ilişkin Yönerge 2002/49/EC  (CITAR) gürültü kirliliği seviyesini 

belirlemede ve yerel, üye ülkeler, AB seviyesinde gerekli tedbirlerin 

alınmasında AB’nin ana direktifidir. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek 

adına, Çevresel GürültüDirektifi dört temel alana odaklanır: 

 Karşı karşıya kalınan çevresel gürültünün belirlenmesi 

 Çevresel gürültü ve etkileri hakkındaki bilginin kamuya açık hale 

getirilmesi 

 Gerekli yerlerde çevresel gürültünün önlenmesi ve azaltılması 

 Doğru yerlerdeki akustik niteliğin korunması 

Bu yönerge, açık alanda özellikle de meskun mahal, parklar ya da diğer 

toplanma alanlarındaki sessiz alanlar, kırlık alandaki sessiz alanlar, okul 

çevreleri, hastaneler ve diğer gürültüye duyarlı binalar ve bölgeler gibi 

yerlerde insanların maruz kaldığı gürültü için geçerlidir. Ve temel olarak 

ulaşım ve endüstri kaynaklı gürültü kaynaklarına odaklanır, çünkü maruz 

kalan kişilerin kendileri kaynaklı gürültü, ev içi faaliyetlerden kaynaklı gürültü, 

komşular tarafından yapılan gürültü, iş yeri gürültüsü ya da ulaşım araçları 

içindeki gürültü ya da askeri bölgelerdeki hareketlilik gürültüsü için geçerli 

değildir.  Bu yönerge Üye Ülkeler’in her beş senede bir 100.000’den fazla 

sakinin toplaşımı, ana yollar (senede 3 milyondan fazla araç), ana tren hatları 

(senede 30.000 trenden fazla), ve ana havalimanları (küçük uçaklar ve 

helikopterler de dahil olmak üzere senede 50.000 gidişten fazla) için gürültü 

haritaları ve gürültü yönetimi faaliyet planı hazırlanmasını ve yayımlamasını 

şart koşar. 

Stratejik gürültü haritasının temel özellikleri şunlardır: 



 
 

  

- Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen eşdeğer metotlarla yürütülen 

çevresel gürültüne maruziyetin belirlenmesi. Bu yolla, gürültüyle 

mücadelede gelecek politikaların belirlenmesinde bir temel oluşturması 

amacıyla gürültü maruziyeti konusunda homojen bir veritabanı elde etmek 

amaçlanır. 

- Uzun süreli gürültü maruziyetinin değerlendirilmesi. Bu temelde 

oluşturulan gürültü seviyesi göstergeleri bir senenin ortalamasıyla ortaya 

çıkar. 

- Etkilenen bölgenin akustik durumunun iyileştirilmesi için eylem planı 

belirlemede temel olmak zorundadırlar.  

Stratejik gürültü haritasının detaylandırılmasında genel hedefler arasında 

diğerleriyle beraber şunlar da olmalıdır: 

- Çevresel gürültünün, incelenen alandaki mevcut farklı gürültü 

kaynaklarının (endüstri, yol, demiryolu ve hava trafiği) ayrı ayrı ve 

kümelenmiş etkileri göz önünde bulundurularak, küresel tanılamasının 

yapılması.  

- Gürültü kirliliğini azaltma amaçlı eylem planlarının tasarlanmasında temel 

olarak ve uygulanmış eylemlerin etkisini değerlendirmede araç olarak 

kullanılması. 

- Bölgenin farklı yerlerinde özellikle de gürültüden ayrıca korunması 

gereken kültürel, eğitimle ilgili, yerleşim ve sağlıkla ilgili bölgeler gibi 

yerlerde aşılan gürültü seviyesinin değerlendirilmesi. 

- Halkın maruz kaldığı çevresel gürültü derecesinin incelenmesi ve 

gürültüden etkilenen kişi ve konut oranlarının hesaplanması.  

- Bölgedeki akustiklere ilişkin düzenleyici hükümlerin tasarlanma, 

uyarlanma ve iyileştirmesinde araç olarak kullanılması.  

- Bölgenin sakin alanlarındaki mevcut konumun korunmasına yönelik 

eylemlerin oluşturulmasını desteklemek amaçlı temel olarak kullanılması.  

Tam anlamıyla teknik kullanımı dışında, her altyapının ya da şehrin gürültü 

yöneticisi tanılama için stratejik gürültü haritaları yoluyla etkin noktaları 

belirleyebilir ya da hafifletici eylemlerin öncelendirilmesini yapabilir, gürültü 

haritaları aynı zamanda teknik geçmişi olmayan geniş bir kitleye de hitap 

eder.  Çevresel GürültüDirektifi’ne göre, stratejik gürültü haritaları aynı 

zamanda vatandaşları bilgilendirme amaçlıdır.  Fakat bu bilgilendirme ne 

anlama geliyor? Bilgilendirmeye farklı bakış açılarından yaklaşmak 

gerekiyor: 

- Vatandaşları, evlerinde, eğlence, okul ya da iş vb. alanlarda maruz 

kaldıkları gürültü seviyesi konusunda bilgilendirmek. 



 
 

  

- Sorunu öne çıkarmak, gürültüden etkilenen kişi sayısını ve bir bütün 

olarak toplum için bu durumun yaratabileceği sonuçları ilan etmek. 

- Sorumluluklarını ve stratejilerini belirlemede her birine doğru şekilde 

ithafta bulunarak bu gürültü kaynaklarının tek tek katkısını ortaya 

çıkarmak. 

- Şehirlerinde gürültü sebebiyle ortaya çıkan sorunlar konusunda halkı 

bilgilendirmek, konumları konusunda bu sorunların miktarını tarafsız 

şekilde belirleyerek haberdar etmek.  

- Hafifletme eylemlerinin hayata geçirilme gerekliliğini, aynı zamanda 

yönetimlerin üstlenebileceği bu eylemlere teknik destek ve doğrulamada 

katkı sağlayarak, ortaya koymak. 

- Akustik çevre ya da akustik mekana yönelik açık ve duyarlı tutuma teşvik 

amacıyla vatandaşları çözüm aşamasına dahil etmek. 

Bütün bu bakış açılarından yaklaşım esastır ve gürültü haritaları tüm bunlara 

atıfta bulunmanın anahtarıdır. Fakat, uzman olmayanların stratejik gürültü 

haritalarından faydalanabilmesi oldukça zordur. Konu hakkında uzman 

olmayan birinin gürültü haritasının içerdiği bilgiye   yüzeysel olmanın ötesinde 

tamamıyla vakıf olması mümkün değildir, Bu durum bir noktaya kadar, 

otoritelerin öne sürdüğü stratejiler ile vatandaşları uzaklaştıran bir sorun 

olabilir. Öncelikli olarak, herkesin duyduğu desibeller (A-ağırlıklı dB) sesi 

tuhaf bir şekilde tanımlıyor.  Örnek vermek gerekirse, bir yoldaki enerjinin 

yarılanması (trafik yoğunluğunun yarılanması) yalnızca 3 dB’lik bir düşüse 

sebep olur bu da uzman olmayanlar için beklenmedik olabilir. İkinci olarak, 

stratejik gürültü haritalarında gürültü kirliliğini tanımlamak için kullanılan 

göstergeler (Ln ve Lden) desibelle gösterilmesinin yanında, eşdeğer devamlı 

ses seviyesi temellidir.  

Tamamıyla teknik bir bakış açısından (gürültü yöneticisi ya da doz-etki 

ilişkisinin analizi için uygulanan gibi) bu göstergelerin kullanımı oldukça 

uygundur. Referans zaman aralığındaki akustik enerjinin toplamını 

değerlendirirler ve aynı zamanda ses seviyesini günün ortaya çıktıkları (Lden 

gündüz-akşam-gece ağırlıklı gürültü seviyesidir) zaman dilimine göre 

ölçerler.  Yine de bu göstergeler, çoğu zaman onları duydukları gerçek 

seslerle örtüşmeyen matematiksel soyut olgular olarak algılayan kamuoyuna 

oldukça yabancıdır (CITAR (Hooper et al., 2009).). Bu göstergelerdeki 

dinamik eksikliği ve çok sayıda değişik akustik ölçev ve gösterge (anlık 

seviye, kümülatif seviye, eşdeğer ses seviyesi, gürültü azaltma ölçevleri gibi) 

için ortak ölçüm birimi olarak paylaşılan desibelin kullanılması, gürültüden 

etkilendiğini hisseden ve/ya da akustik konusunda eğitimli olmayan bir 

insanın durumun arkaplanını anlayabilmesini zorlaştırır. 



 
 

  

Havacılık sektörü Gascó et al.’de detaylandırıldığı üzere gayet bilincinde. 

Malum sebeplerden ötürü, havacılık sektörü gürültü yönetimi konusunda 20. 

Yüzyılın ortalarından bu yana oldukça deneyimli hale geldi. Bu durum gürültü 

haritalarına dahil edilmek üzere NumberAbove, Time Above ya da Avustralya 

Gürültü Maruziyet Endeksi, Gürültü Maruziyet Tahmini ya da Gürültü 

Maruziyet Konsepti gibi alternatif göstergelerin araştırılmasını ve 

tanımlanmasını mümkün hale getirdi (CITAR GASCÓ). Yakın zamanda, 

Harmonica projesinde ( bu konudaki detaylı bilgi dökümanın devamında yer 

alacaktır) gördüğümüz üzere bu durumu iyileştirmek için diğer alanlarda da 

alternatifler aranmaya başlandı. 

Avrupa Komisyonu tarafından derlenen Stratejik gürültü haritalarına Avrupa 

Çevre Ajansı tarafından oluşturulan Avrupa Gürültü Gözlemleme ve Bilgi 

Servisi’nin websitesinden ulaşılabilir (http://noise.eea.europa.eu/). Bu bilgiye 

ÇGY’nin değindiği (yol, demiryolu, hava trafiği gibi) farklı gürültü kaynakları 

için değişik ölçeklerde ulaşılabilir. Temel bir ölçek değişik gürültü aralıklarına 

maruz kalan sakin sayısını gösterirken (Şekil4), detaylı bir ölçek de sokak 

gürültü seviyesi için bilgi vermektedir (Şekil 5). 

 
Şekil 4. Gürültüye maruz kalan sakin sayısı 

Üye Ülkeler de her ülkenin stratejik gürültü haritasını topluyor: 

- İspanya’da, bu bilgiye Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulmuş‘’Sistema 

de informaciónsobreContaminaciónAcústica’’(http://sicaweb.cedex.es/ ) 

websitesi üzerinden erişilebiliyor.  Bilgiler dönemine(2007, 2012, 2017) ve 

harita tipine (yığılma, yol, demiryolu, hava trafiği) göre ayrılıyor. Bilgiler 

rahatlıkla pdf formatında indirilebiliyor. Her stratejik gürültü haritası özet 

rapor, Avrupa Komisyonu tarafından istenen her gösterge için (Lden, Ln) 

ve İspanya mevzuatında bulunan ek göstergeler (Ld, Le) için haritalar 

http://noise.eea.europa.eu/
http://sicaweb.cedex.es/


 
 

  

bulunduruyor.  Haritalar da aynı şekilde shapefile formatında 

indirilebiliyor. 

Sakinlerin maruz kaldıkları gürültüye yönelik eylem planları ve kümülatif 

istatistiklere de bu site üzerinden ulaşılabiliyor. 

 
Şekil 5. Demiryolu stratejik gürültü haritası (Lden) 

 
Şekil 6. Gürültü haritalama websitesi (İspanya Çevre Bakanlığı) 

 İtalya’da 

there is not a unique and official collection to compile and inform public 

about strategic noise mapping. Every competent authority for noise 

mapping and action planning, publishes on its website maps and a non 

technical document (information for the public), explaining contents and 

results of noise mapping activity and mitigation actions foreseen in action 



 
 

  

plan. For instance, in Tuscany there is a web portal 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/rumore/index.html where all 

Noise Zoning Plans of Tuscany and the Florence, Pisa, Prato Noise Maps are 

included.  

  
 Figure 7. Firenze’s noise mapping viewer 

  

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/rumore/index.html


 
 

  

 Türkiye’de 

 According to Turkish Regulation on Environmental Noise 

Assessment and Management, principles for informing the public are 

as follows:  

Kamuoyunu bilgilendirme 

 

MADDE 31 – (1) Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik esaslar 

aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) 29 uncu ve 30 uncu maddelere istinaden Ek-IV ve Ek-V’de yer 

alan esaslar çerçevesinde yapılan stratejik gürültü haritaları ve 

eylem planları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu uyarınca kamuoyunun ulaşımına açık tutulur ve bilgi 

teknolojilerinden de yararlanılarak yayımlanır. 

 

b) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına yönelik bilgiler 

açık, tam anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir şekilde sunulur. Bilgilerin 

en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında yayın 

yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede veya 

internet sayfasında ilan edilir. 

 

Mostly, the municipalities share their strategic noise maps and action 

plans in their webpage. Some examples from Antalya and Konya City 

is given below links. 

http://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Birimler_Basvu

ru_Rehberi%2Fv1_gag.pdf 

http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=1846 

http://www.konya.bel.tr/images/cevregurultuharitalari/eylemrap

oru/ 

http://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Birimler_Basvuru_Rehberi%2Fv1_gag.pdf
http://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Birimler_Basvuru_Rehberi%2Fv1_gag.pdf
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=1846
http://www.konya.bel.tr/images/cevregurultuharitalari/eylemraporu/
http://www.konya.bel.tr/images/cevregurultuharitalari/eylemraporu/


 
 

  

Birleşik Krallık’ta,  

 

stratejik gürültü haritalaması için farklı websiteleri mevcuttur. 

o  İngiltere: toplanma ve ulaşım altyapıları için oluşturulmuş trafik ve 

demiryolu stratejik gürültü haritalarını gösteren interaktif CBS haritası 

görüntüleyici üzerinden analiz edilebiliyor 

(http://www.extrium.co.uk/noiseviewer.html ). 

 
Şekil 7. İngiltere gürültü haritası görüntüleyici 

o İskoçya: İskoçya Central Lowlands bölgesinin gürültü kirliliğinin temel 

kaynaklarını kapsayan bir interaktif CBS haritası 

(https://noise.environment.gov.scot/index.html ) 

Stratejik gürültü haritalarının sunduğu tarafsız ve açıklayıcı bilginin yanı sıra, 

kamuoyuna sunulan bilgiyi tamamlamak için daha uygun iletişimsel araçlar 

kullanmak gerekir. Tabii ki gürültü göstergelerinin yeniden tanımlanmasını 

tartışabiliriz (bu belgede tanımlanan bazı projelerde olduğu gibi)  fakat gürültü 

çalışmalarının yalnızca insanlar üzerinde etki sahibi olmasından dolayı 

konuyla ilgili olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.  Bu yüzden gürültü 

hakkındaki etkili bilgi, yaşam kalitesi bakımından sağlığa etkisine, hastaneye 

yatırılma riskine, toplum sağlığına yönelik riske, sağlık maliyetine, iş gücü 

maliyetine, mülklerin değer kaybına değinmelidir.  Bu etkileri değerlendirme 

amacıyla gerçekleştirilmiş birçok çalışma mevcut. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından tanımlanan MUYY (Maluliyete uğranmış yaşam yılı) bu 

noktayı işaret ediyor. Bir MUYY ‘’sağlıklı’’ yaşamdan kaybedilmiş bir yıl olarak 

düşünülebilir, bu sebeple herkesin anlayabileceği terimler ile gösterilen bir 

http://www.extrium.co.uk/noiseviewer.html
https://noise.environment.gov.scot/index.html


 
 

  

ölçü birimi bulunması ve bunun sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmesi, 

benimsenmesinin zorluğu yanında akustik uzmanları için bile zordur.   

Stratejik gürültü haritalarının iletişimsel yönlerinden doğabilecek temel 

sorunların bazıları kamuoyu tarafından yorumlanmaları ve alımlanmaları 

bağlamında aşağıda açıklanmıştır.  

Stratejik gürültü haritaları, endüstri ve ulaşım araçlarının yarattığı gürültü 

üzerine yoğunlaşır çünkü dünya genelinde bunlar insanları en çok etkileyen 

gürültü kaynaklarıdır. Endüstri ve ulaşım araçlarının her ikisi de toplumun 

gelişmesiyle bağlantılıdır, bu sebeple uygulamaya konmaları bütün bölgeyi 

etkiler. Bunlar çok sayıda insanı etkileyen en yaygın gürültü kaynaklarıdır. 

Hatta, trafik Avrupa’da en çok sayıda insanın maruz kaldığı gürültü 

kaynağıdır. Fakat günümüzde şehirlerdeki trafik vatandaşların genel olarak 

alışkın oldukları bir şeydir. Bu şekilde gürültü haritaları, halkın gürültünün 

varlığından rahatsız olmadığı ya da toplumsal ilerlemenin kötü bir gerekliliği 

olarak gördüğü bölgelerdeki trafik gürültüsünün aktif noktalarını belirler. 

Stratejik gürültü haritaları yalnızca ulaşım ve endüstri gürültüsüne 

değinir. 

Aksine, bölgede daha az mevcudiyet gösteren ve dolayısıyla daha az sayıda 

insanı etkileyen, halihazırda AB stratejisi kapsamında olmayan farklı gürültü 

kaynakları da vardır. Bunlar eğlence hayatı etkinliklerinden meydana gelen 

gürültülerdir.  Bu kavram kapsamına çok sayıda değişik etkinlikler giriyor. 

Bazıları sene boyunca belli zaman dilimlerinde gerçekleşiyor, dolayısıyla 

etkileri bir konser, müzik festivali, fuar ya da yerel festivaller (her sene 

gerçekleştirildikleri göz önünde bulundurulduğunda hiç de azımsanacak bir 

sorun olmamakla birlikte) boyunca birkaç uykusuz geceyle sınırlı kalıyor.  

Diğer durumlarda, şehirlerde eğlence merkezlerinin bulunması, dolaylı ya da 

dolaysız fakat düzenli şekilde ya gürültü yaratıyor ya da gürültüyü çekiyor. 

Bu da bir bölgenin gece hayatı merkezlerinde özellikle haftasonları çok 

sayıda insanın buralara akın etmesi dolayısıyla yoğunlaşma durumunu 

meydana getiriyor. Yazın, mümkün koşullarda bu sorun daha da ciddi bir hal 

alıyor çünkü bir taraftan hava sıcaklığı, insanları dışarıya çıkmaya teşvik 

ederken, diğer taraftan da bölge sakinlerinin kışın kapalı tuttukları camları 

açmalarına neden oluyor. Tam olarak olmasa da, bazen bu gece hayatı 

etkinlikleri açık havada duyulan yüksek sesli müzikle ilişkili olabiliyor. Bazen 

de, bu sorun bir barın terasında oturan, normal ses yüksekliğinde sohbet 

eden fakat toplamında çevre sakinlerini huzursuz edebilecek bir gürültüye yol 

açan müşterilerden kaynaklı olabiliyor. 



 
 

  

Bu durum trafik gürültüsünden çok daha bölgesel bir sorundur, fakat önemsiz 

değildir çünkü bu bölgelerdeki gürültünün etkileri orada yaşayan insanlar 

üzerinde çok daha etkili olabilir.  Buna rağmen bu gürültü tipi şu anda 

Çevresel GürültüDirektifinin odağında değildir (GEP- Projesi için öyle olsa 

da), bu sebeple de şüphesiz vatandaşları konudan uzaklaştıran, verimsiz bir 

yöntem ve gereksiz bir harcama olarak düşünebilecekleri stratejik gürültü 

haritalarında yer verilmez   

Stratejik gürültü haritaları yalnızca uzun vadeye odaklıdır 

Stratejik gürültü haritaları bir sene gibi uzun bir dönemin akustik çevre 

ortalamasını değerlendirmeyi amaçlar.  

Çevresel GürültüDirektifi yalnızca Ln (gece vakti eşdeğer gürültü seviyesi) ve 

Lden ( ağırlıklı gündüz, akşam ve gece vakti eşdeüer gürültü seviyelerinin 

ortalaması) göstergeleri için harita ihtiyacına sebep olur. Bundan dolayı 

haritalar gün içerisinde değişen gürültü seviyelerinin gözlemlenmesine 

olanak vermez. İspanya gibi bazı ülkelerde gündüz ve gece dönemleri için 

oluşturulmuş gürültü haritaları birbiriyle bağlantılıdır, ancak buna rağmen, 

belli bir zaman aralığı içerisinde toplanan değerlerle atıfta bulunurlar. Bu 

sebeple, mesela trafiğin en yoğun olduğu saatlerin etkisi, oturdukları bölgeyi 

gürültülü algılayan vatandaşlar ile gürültü haritası üzerinde göstergeler 

aracılığıyla belirtilen hedef değerler arasında bir uyuşmazlık yaratabilir.  

Dahası, gürültü değerlendirmesi için öngörülen senaryo bir seneliktir, 

dolayısıyla bir hafta gibi bir süre içerisinde meydana gelebilecek geçici 

değişiklikleri ayrıca değerlendirmek veya bazı gürültü kaynaklarının 

mevsimsel etkilerini anlamak mümkün değildir. 

Yinelemek gerekirse, gürültü değerlendirmesi için kullanılan araç ile 

gürültüye maruz kalan insanlar arasında yaşanacak uyuşmazlık, gürültü 

kirliliğine yönelik kamu farkındalığı oluşturma konusunda sorun yaratabilir. 

Stratejik gürültü haritaları birikmiş gürültü göstergelerini hesaba katar 

Ld, Le, Ln ve Lden göstergeleri eşdeğer devamlı ses seviyesinin ölçümüne 

dayanır. Her biri önceden tanımlanmış değerlendirme aralıkları (sırasıyla 12, 

4, 8 ve 24 saat) kullandığı için, bu göstergelerin her biri belirlenen zaman 

aralığında biriken enerjinin yekününü temsil eder. 

Değerlendirilen ses kaynağı görece dengeli olduğunda, kısa-süreli 

ölçümden, uygun göstergeden elde edilene benzer bir desibel sayısı elde 

edilecektir.  Örnek olarak, eğer trafik durağansa, sabah 12’de elde edilen 15 



 
 

  

dakikalık bir gürültü ölçüm değeri, Ld göstergesinin değerine benzer bir 

desibel sayısı verecektir. 

Yine de gürültü kaynağı sıralı ses faaliyetlerinden meydana geldiğinde durum 

farklıdır. Mesela, tek bir uçuşun ürettiği gürültüyü değerlendirmek için elde 

edilen 1 dakikalık gürültü ölçümü, (bir gün diyelim) karşılık gelen göstergenin  

bütün süreç boyunca ölçülen değerinden çok daha yüksek bir eşdeğer ses 

seviyesine sahip olacaktır. İki durumda da, ölçüm aleti aynı işlemi uygular, 

mikrofon vasıtasıyla alınan akustik enerjiyi birleştirir ve değerlendirme 

aralığına uygun şekilde ortalamasını alır. İlk durumda, ölçüm zamanının çok 

kısa olduğunu ve bir uçağın ürettiği gürültüyü ölçtüğünü varsayalım, çok 

yüksek bir enerji ortalamasına (80 dBA gibi) sahip olacaktır, ikinci durumda 

ise gösterge bütün uçakların geçişi esnasında üretilen enerjinin toplamını 

gösterirken aynı zamanda hiç uçak olmadığı zaman aralıklarını da dahil eder 

ki böylece enerji ortalaması düşer. (65 dBA gibi)   

Bir çevresel gürültü ölçüm  uzmanı ya da havalimanı yöneticisi için, bir 

bölgenin akustik durumunu tek bir uçuşa odaklı değerlendirmenin mümkün 

olmadığı çok açıktır.   Sözgelimi bu durum bizim günde sadece 5 operasyon 

düzenlenen ve günde 500 operasyon düzenlenen iki havalimanının eş değer 

seviyede gürültülü olduğu sonucuna varmamıza neden olur.  Yine de, uzman 

olmayan personel bu teknik aracı gürültü mevzuatı tarafından ortaya konan 

sınırlamaları aşmak için kullanılan bir hile olarak algılayabilir (CITAR 

HOOPER). Bu durum göstergeye ve kullanışlılığına, dolayısıyla da buna 

dayalı oluşturulan gürültü haritalarına olan güveni sarsabilir. 

Durumu havalimanı gürültüsüne odaklı şekilde açıklamamıza rağmen, bu 

durum demiryolu gürültüsü, motosiklet gürültüsü kamyon gürültüsü...gibi 

diğer gürültü kaynaklarında da meydana gelebilir. Kullanıcı ortaya çıktığı ve 

en yüksek yoğunluk noktasına ulaştığı anda rahatsızlık veren spesifik 

gürültüyü değerlendirmeyi amaçlasa da, gürültü haritaları toplanan uzun 

dönem değerlerine dayanır ki bunlar da en kötü durumdan ziyade 

ortalamaları değerlendirmemizi mümkün kılar. 

Gürültü durmadan evrilen dinamik bir fenomen olmasına rağmen, gürültü 

haritaları sabittir. Bu da Dynamap gibi AB tarafından finanse edilen projelerin 

ele aldığı bir durumdur.  

  



 
 

  

2.2. GÜRÜLTÜ İZLEME 

 

Gürültü ölçümü aynı zamanda, çevresel gürültü yönetimi alanındaki temel 

araçlardandır. 

Belirli faaliyetlerin denetimi durumda, mesela, güdümlü ve bir şikayet üzerine 

yapılanlarda, kalifiye bir teknisyen taşınabilir ses seviyesi ölçüm cihazı 

kullanarak gürültü ölçümü gerçekleştirir. Bunlar sıklıkla incelenen aktiviteden 

gelen belirli bölgeleri etkileyen sesin yoğunluğunu değerlendirmeyi 

amaçlayan kısa-süreli ölçümlerdir. Ölçme cihazı uluslararası standart IEC 

61672-1:2013 özelliklerine uygun şekilde sertifikalı olmalıdır  Öte yandan, 

ölçüm yapmak nispeten kolaydır, fakat yalnızca ölçüm cihazının kullanımı 

konusunda değil aynı zamanda ISO 1996’da detaylandırıldığı üzere sesin 

yayılma hareketleri ve ölçümünün özellikleri konusunda belli bir derece teknik 

yetkinlik gerektirir. Bu şekilde bir ölçümü gerçekleştirmek için, teknikerlerin 

belli bir seviyede iletişim becerilerinin olması faydalı olabilir, çünkü sıklıkla 

işlerini devam ettirebilmek adına tarafların dahil olduğu anlaşmazlıklardan 

kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Dahası, eğer teknik terimler 

basitleştirilirse ve sonuçlar akustik konusunda deneyimli olmayan bireyler 

tarafından anlaşılacak şekilde basit ve açık şekilde açıklanırsa ölçümün 

raporlanma şekli aynı zamanda faydalı da olabilir. Yine de, genellikle bu tarz 

eylemlerin sosyal çıkarımları bulunmaz, dolayısıyla sonuçları kamuoyuyla 

paylaşma gerekliliği yoktur.  

 
Şekil 8. Taşınabilir ses seviyesi ölçeri (Brüel&Kjaer Type 2250) 



 
 

  

Fakat, ulaşım veya gece hayatı kaynaklı ortaya çıkan uzun vadeli bir durum 

olarak görülen çevresel gürültü, vatandaşların sağlığını ve refahını etkileyen 

bir sorundur. Toplum sağlığı meselesi olarak, izlenmesi ve 

değerlendirmesinin geniş kitlerle paylaşılması gerekir. Toplumun büyük bir 

kısmı akustik konusunda bilgili değil, bir çoğu gürültünün sağlığa olan 

olumsuz etkisinden habersiz, geri kalanı da gürültüden rahatsız değil. Bu 

durumda, gürültü yöneticilerinin konuya karşı duyarsız vatandaşları 

bilgilendirme ve farkındalık yaratma gibi çaba gerektiren bir misyonu vardır, 

dolayısıyla sorun onları bilgilendirmek ve dikkatlerini çekerek katılımlarını 

sağlamaktır. Diğerleri ise, en azından sesin yarattığı agresyonu direkt şekilde 

hissediyor, gürültüden etkilendiklerini düşünüyorlar, konu hakkında 

kaygılanıyor ve onları huzursuz eden gürültüleri izlemelerine müsade edecek 

bilgiye ulaşmayı talep ediyorlar.  Bu grup için, sağlanan bilgi sadece açık ve 

kesin değil aynı zamanda kuşku ve ret ortamı yaratmamak adına güvenilir 

olmalıdır.  Bu gruptaki insanların gürültü haritalarını olumlu şekilde 

değerlendirmemeleri çok sık karşılaşılan bir durumdur.  Bu haritaların 

dayandığı simülasyonlar çok fazla güven vermiyor, daha önce tartışılan diğer 

sebeplerle beraber bu durum mevzubahis grup için gürültü haritalarının 

geçerli bir iletişim aracı olmasını engelliyor. 

Gürültü izleme sistemleri belirli hedef lokasyonlardaki gürültünün 

incelenmesini sağlıyor. Bunlar gürültü ölçümü yapan ve çıktıları bilgisayarlı 

yönetim sistemine kaydeden, üzerinde dış mekan koruması olan bir mikrofon 

taşıyan bir takım ses seviyesi ölçerlerdir. Her bir gürültü izleme birimi, kendi 

başına ölçüm yapmaya olanak sağlayan bir ses seviyesi ölçere sahiptir. Uzun 

süre boyunca otomatik ve devamlı şekilde ölçüm gerçekleştirebilmek için 

uzaktan kumanda edilmeye ve veri aktarımına izin vermesi gerekir. Özellikle 

havalimanlarında fakat aynı zamanda birçok şehirde de, zaman içerisinde 

gelişimi izlemek ve gürültü kirliliğinin değerlendirmek için gerekli uzun dönem 

göstergelerini hesaplamaya izin veren bu araçların işleyişi ve yeri sabittir.  



 
 

  

 
Şekil 9. Svantek SV 307 Gürültü İzleme Terminali 

 

Şekil 10. Lamba direğine kurulmuş bir gürültü izleme birimi 

Genellikle gürültü izleme birimleri çok kısa süreli (1sn’den 1dk’ya) ölçümler 

gerçekleştiriyor, daha uzun süreli referans periyotları (Ln veya Lden, aylık 

ortalamalar, yıllık ortalamalar vb. gibi) için göstergeleri hesaplayan ise 

yönetim sistemidir Bu ölçüm şekli, ölçümün sonraki işlemlerinin planlanan 

şekilde belirlenen uygulama şekline göre yapılmasını sağlar.  



 
 

  

Şekil 11 ölçümleri bir-saniye aralıklarla gerçekleştirilen uçak gürültüsü 

durumu için bir örnek içerir. Bu bir uçuşla ortaya çıkan gürültüyü ayırt 

edebilmek için son işlem gerçekleştirilmesini ve böylece de her uçuşun 

toplam çevresel gürültüne katkısının hesaplanabilmesini mümkün kılar.  

 
Şekil 11. Bir uçak geçişi esnasında 1 saniyelik ölçümlerin(LAeq,1s) 

gerçekleştirilmesi 

Şekil 12 ‘De kısa ölçümler günlük modelleri bulmak ve haftanın farklı 

günleriyle kıyaslamak amacıyla günün her saatinin eşdeğer ses seviyesini 

hesaplamak için işlenmiştir. 

 
Şekil 12. Malaga’da gece kulüpleri bölgesindeki gürültü seviyesinin saat 

başı  zaman dizisi 

Çevresel gürültüdirektifi tarafından tanımlanan Ld, Le, Ln ya da Lden 

göstergeleri de aynı şekilde kısa-süreli ölçümler için kullanılabilir.  Şekil 13 

bu göstergelerin bir lokasyonda günler içerisinde nasıl değiştiğini gösterir. 

Çizelge üzerindeki renk kodlamalı (yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı) barlar, 



 
 

  

koyulan sınır değerlerin aşıldığı günlerin belirlenmesini kolaylaştırır.  Bu 

durumda, Malaga’da (2015) ölçümler yaz aylarında gerçekleştiriliyor, ve 

Feria de Málaga’nın bu gözlem sistemi (kırmızı barlar) üzerindeki etkisini açık 

bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.  Doğru bir kodlamayla, çizelge okuyucunun 

yorumlamasına daha uygun bir hale gelir, ve okuyucu göstergelerin nasıl 

hesaplandığını ve bölgedeki sınırların ne olduğunu bilmek zorunda kalmaz. 

 
Şekil13. 3 aylık Ld zaman dizisi (Malaga 2015) 

Genellikle, gürültü izleme sisteminin kullanımı belirtilen hedeflere bütünleşik 

bir cevap sağlamayı hedefler: 

− Ses seviyelerini tahmin edecek geçerliliği kabul edilmiş modellerin 

olmadığı belli bölgelerdeki akustik durumu tanımlayacak nesnel 

göstergeler elde edebilmek (eğlence hayatı gürültüsü gibi). 

 

− Toplum sağlığını etkileyen veriler ve vatandaşların refahlarını etkileyen 

çevresel stres faktörleri hakkında bilgi sahibi olma hakları göz önünde 

bulundurulduğunda, sakinleri evlerinde maruz kaldıkları gürültü hakkında 

bilgilendirmek. 

 

− Yönetmeliklere göre sorunun derecelendirmek. Çoğunlukla, gürültü 

kaynaklı problemler ortadadır ve ölçüm yoluyla ileri bir tanılama 

gerektirmezler. Yine de, ölçümler gerçeği ortaya koyan nesnel verilerdir 

ve dahası gürültünün yarattığı etkinin derecesini belirlemek için 

sınırlandırmalarla kıyaslanabilirler. 

 

 

 

 

 

− Farklı lokasyonları karşılaştırmak ve eylem planlarının önceliğini 

gerektiren bölgeleri belirlemek. Sıklıkla bir şehrin gürültüyü azaltmak için 



 
 

  

her birinde ayrı çalışma gerektiren farklı bölgelerinde benzer sorunlarla 

karşılaşırız.  Ölçümler aracılığıyla elde edilen nesnel tanılama, gürültü 

yöneticileri için etkilenme derecelerini belirlemek ve hayata geçirilecek 

eylemlerin nesnel öncelik kriterlerini tespit etmek için çok faydalı olabilir. 

 

− Hangi ses kaynağının gürültüyü yarattığını veya o kaynağın model 

davranışlarını belirlemek için. Ölçümlerin yeterli seviyede uygulanması, 

gürültünün onu yaratan sebepleri anlamaya yardımcı olacak ya da bu 

sebepleri kontrol altına alacak eylemleri araştırmak ve uygulamaya 

koymaya yardımcı olacak geçici modellerin tespitine yardımcı olabilir. 

 

 

− Toplumun her seviyesinde gürültü farkındalığı yaratmak. Zaman zaman, 

fazla gürültünüden şikayet eden insanları karşı bir önyargı olabiliyor. Bu 

kirleticinin göreceliliği, akustikle ilgili olmayan sebeplere (ekonomik 

çıkarlar, istihdam yaratımı, hareketlilik gibi) bağlı olarak bir insandan 

diğerine durumun farklı algılanmasına sebep olabiliyor. Dahası, gürültüyü 

yönetmeyle ya da gürültüyü yaratan faaliyetlerden sorumlu insanlar 

genellikle etkilenen insanların bildirdiği akustik durumdan muzdarip 

olmuyor. Bu nedenle, gürültü izleme kampanyalarının uygulanması ve 

sonuçların paylaşılması konuya dahil olmayan insanların önyargılarını 

kırmaya yarayacak gizli kalmış gerçekleri ortaya koymada yardımcı 

olabilir. Çözüm bulmak için başlangıç noktası olarak kullanılması gereken 

gürültü izleme kampanyalarının sonuçları  problemin görünürlüğünü 

arttırmaya katkı sağlar. Muhtemelen bu en büyük zorluklardan biri ve 

gürültüye maruz kalanların izleme talep etmesinin temel sebebi.   

 

− Herhangi bir azaltma eylemini desteklemek. Gürültüye karşı 

gerçekleştirilecek faaliyetler genellikle maliyetlidir. Mesela akustik ekran 

kurulumu, bir eve akustik yalıtım uygulanması ya da bir kaldırıma yeniden 

akustik kaplama yapılması durumları gibi, bazen giderler yalnızca 

eylemlerin uygulanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sebepler oluyor. Diğer 

zamanlarda, durumun tersine dönmesi çok çeşitli çıkarımlara sebep 

olabiliyor. Örnek vermek gerekirse, cadde trafiğinin yeniden 

düzenlenmesi bir şehrin hareketliliğini ya da eğlence merkezlerinin açılış 

saatlerinin düzenlenmesi bölgedeki istihdam ve ekonomik faaliyetleri 

etkileyebiliyor. Her durumda, alınan kararların bir bedeli olacaktır, 

dolayısıyla gürültü yöneticilerinin (şirketlerine ilişkin, yerel yönetime ilişkin, 

ya da seçmenlere ilişkin vb.) onayının alınması gerekir. Ölçümler gerçek 

durumları tanımlayan nesnel verilerdir. Sağladıkları kanıtlar gürültü 



 
 

  

azaltma faaliyetlerinin maliyetlerini düzeltmeye yardımcı olabilir 

(çıkarımlar ne olursa olsun). 

 

 

− Uygulanan eylemin yararlılığını ölçmek. Gelecek durumların yönetimi ve 

yapılan hatalardan ya da başarılardan ders çıkarabilmek için oldukça 

faydalıdır. Dahası, eğer eylemler etkili olursa, bu durum giderlerin 

karşılığının alınmasını ve gürültüden etkilenen insanlara, sarfedilen 

çabayı ve elde edilen başarıları göstermeyi mümkün kılar.    

 

− Vatandaşlara, basit bir şekilde erişebildiklerinde daha güvenli bulmaları 

sebebiyle, rahatsızlığa sebep olan gürültü olayının ölçüm verilerine 

ulaşmalarının bir web platformu üzerinden sağlanması.  

Ölçümler simülasyonlardan daha az güvenilir olduğu için, gürültü izleme 

sistemlerinin uygulamaya konması, sakinlerin gürültü yöneticilerine olan 

güvenini tazemelenin etkili bir yoludur.  Daha önce bahsedildiği gibi, güven 

eksikliği sorunun derinleşmesine yol açan faktörlerden biridir, dolayısıyla, 

yalnızca ölçüm durumu, tarafların arasındaki anlayışın lehine olur rahatsızlık 

hissini azaltarak tutumların yumuşamasına katkı sağlar. 

Havaalanı yöneticileri uzun yıllardır gürültü sorunuyla ve çevre sakinleriyle 

ilişkileri idare ettikleri için bu fenomenin gayet farkındalar. Bu sektörde, elde 

edilen verilerin web platformu üzerinde görüntülenmesini sağlayacak gürültü 

izleme sistemlerinin gerekliliği günden güne artırıyor. Bu şekilde, çevre 

sakinlerinin ölçüm sonuçlarına ulaşmak için karışık prosedürleri takip 

etmelerine gerek kalmadan, veriler ulaşılabilir hale gelir. Bu platformlarda, 

verilere genellikle gecikme süreli ulaşılabiliyor, fakat bu önemsiz bir sorun 

çünkü saniye başı ölçümler ve uçak güzergahlarının gösterilmesi kullanıcının 

her belirli uçağın yaydığı gürültü seviyesini ve uçuş rotasını bilerek spesifik 

uçakları tanımlamasını mümkün kılar.  Verinin bu şekilde görselleştirilmesi 

uçak tarafından üretilen maksimum gürültü seviyesinin ölçüldüğünü (ses 

algılarına göre) ve ölçümde dikkate alındığını doğrulayabilecek kullanıcıya 

çok daha hitap eder. İlaveten, bu platformlar kullanıcının belirli ses olayları 

sonucunca ortaya çıkan gürültü emisyonlarıyla ilgili şikayette bulunabilmesi 

ihtimalini yaratır. Saniyelik gürültü verilerinin gösterilmesiyle, ölçümün 

anlaşılması daha kullanıcı dostu hale gelir, çünkü sonuçlar kullanıcının 

kendisinin de deneyimlediği dinamik durumlara çok daha yakındır.  Bazı 

platformalar ses seviyesindeki değişimlerin bir filmmiş gibi 

görselleştirilmesine izin verir. Tüm bunlar çevre sakinleriyle olan iletişim 

iyileştirilmesine katkı sağlar  (CITAR LUIS). 



 
 

  

Bu şeffaflık politikalarının havalimanı gürültüsü durumunda çok fazla pozitif 

sonuçları olmuş olsa da, şehirler bu politikarlı kendi gürültü izleme 

platformlarında uygulamaya isteksiz.  

Şehirlerde, ölçümlerin dakika başı yapılması çok daha yaygındır. Yöneticinin 

açısından bakıldığında, göstergeleri hesaplamak, kötü sonuçları çıkarmak ya 

da dikkate değer akustik fenomenleri bulmak için sadece etkili bir çözüm 

olmaktan çok daha fazlası. Fakat, sistem ölçümlerin gerçek zamanlı 

görselleştirmesini sağladığında, kullanıcı verinin güncellenmesi için, 

deneyimi daha yetersiz hale getirse de, bir dakika beklemek zorundadır. 

Buna ek olarak, bir dakikada sistem yalnızca tek bir veri sunar bu da gerçek 

senaryoda kullanıcının deneyiminin dinamizmini kaybetmesine sebep olur. 

Dahası, kullanıcının, dikkatlerini çeken fenomene uygun ölçüm değerini 

bulması çok daha zorlaşır. Örnek vermek gerekirse, eğer kullanıcı bir 

motosikletten çıkan gürültü seviyelerini görselleştirmek istiyorsa, ölçümün 

çözünürlüğü bir saniye olduğunda kolay bir yolla yapabilir ama çözünürlük bir 

dakikaysa, ortalama prosesinin etkisini azalttığı motosiklet etkisini tespit 

edebilmek zordur. Eğer kullanıcı neyin ölçüldüğünü anlamıyorsa ya da bu 

durum algılanan gerçeklikle bağdaşmıyorsa, gürültü izleme monitörü bir 

iletişim aracı olarak etkililiğini kaybeder. 

 
Şekil14. Aena’ gürültü izleme web  platformu (Webtrack) 

 

Gürültü izleme ağına sahip büyük Avrupa şehirlerinden biri Barselona’dır. Bu 

belgede daha sonra detaylandırılacak veri yönetimi ve görselleştirme 

platformu (Sentilo), gürültü seviyelerinin gerçek zamanlı görselleştirmesine 

izin verir. Bir harita yardımıyla, kullanıcı gürültü sensörlerinin (diğer kirleticiler 



 
 

  

de dahil) yerini tespit edebilir ve ölçümlerin sonuçlarını gözlemleyebilir. 

Görüntüleyici haritayı bütün sensörlerin yerleriyle gösterir ki bu da olumlu bir 

tarafıdır, ancak haritada kullanılan semboller yalnızca sensörlerin harita 

üzerinde bulunabilmesini sağlar, mevcut seviyeler hakkında bilgi sağlamaz.  

Kullanıcı ölçüm sonuçlarına ulaşmak için her bir sensöre tıklayabilir, fakat 

haritada şehrin genel akustik durumunu görselleştirmek mümkün değildir, 

örnek olarak  Şekil 14 ‘te gösterilen havalimanı gürültü izleme sistemi 

verilebilir. Platform ölçümleri, bir dakikalık güncelleme süresiyle birlikte, 

gerçek zamanlı olarak gösterir. Buna ilaveten, sistem bir noktadaki mevcut 

ses seviyesinin geçmişini de görselleştirmeye müsade eder.  

Platform kullanıcıyla iletişim açısından belli dezavantajlara da sahiptir: 

− Ölçümler dakika dakika yapılır, dolayısıyla ekranın yenilenmesi bir dakika 

alır. 

− Kullanıcının sadece dakika-dakika ölçüm sonuçlarına erişimi vardır. 

Günün, akşamın ve gecenin gösterge sonuçları, mevzuatın koyduğu 

sınırlandırmaları göstermez.  Bu aynı zamanda bir dezavantaj da olabilir, 

çünkü uzman olmayan kullanıcı sonuçları, karşılık gelen göstergenin 

(Ld=LAeq,12h) limitleriyle dakika dakika (LAeq,1min) ölçülen desibelleri 

karşılaştırarak yanlış bir yorumda bulunabilir. 

− Sistem veri yüklemesi olanağına sahip değildir. 

Bütün bu durumları göz önünde bulundurursak, aracın iletişim yönlerine 

yeterince hitap etmediğini fark edebiliriz, çünkü kullanıcıların maruz kaldıkları 

gürültüyü ya da bölgenin akustik kalitesini tanımlayan ilgili bilgiye gerçek bir 

erişimi söz konusu değildir. Bu sebeple, gürültü izleme ağı, kapsamına 

rağmen yalnızca gürültü yöneticileri için kullanışlıdır. 

Yine İspanya’da, Madrid şehrinde, 31 sabit istasyonluk çok geniş bir gürültü 

izleme ağı bulunur. Sabit istasyonlarla beraber, ağ aynı zamanda şehri 

dolaşarak süresi değişen periyotlar boyunca (saatlerden günlere) ses 

seviyelerini ölçen gezici istasyonlardan da veri toplar. Bu, Avrupa 

şehirlerindeki en yoğun gürültü izleme ağlarından biridir, ve belediyenin açık 

veri portalı aracılığıyla verileri üçüncü partilerin kullanmasına izin verecek 

şekilde kamuya açık hale getirmesi avantajına sahiptir. Yine de görüntüleme 

sisteminin verilerin web görselleştirilmesi için tasarlanmış bir platformu yoktur 

ve bu durum kamu bilgilendirme sürecini zorlaştırır: 

− Verinin yerel yönetim sitesi üzerinden istişaresi oldukça karışık ve 

komplikedir, dolayısıyla sunulan verinin genel kapsamını analiz etmek için 

uygun olmayabilir. 



 
 

  

− İzleme terminalleri lokasyon haritası bilgiye kolay ulaşım sağlanmasına 

izin vermeyen ölçümler ile bağlantılı değildir. 

− Ölçümlerin grafik görselleştirmeleri ne gerçek zamanlı ne de geçmiş 

ölçüm zamanlı şekilde bulunur.  

− Görüntüleme formatı günlük göstergeleri temsil eder fakat yüksek 

çözünürlük bilgilerine erişim yoktur (saatler, dakikalar). 

− Verinin görselleştirilmesi bir gün önceyi ya da bir ay önceyi baz alan bir 

sorgulama formu vasıtasıyla olur. Bir tablo tek ya da çok sayıda lokasyona 

dair sorgulamanın sonuçlarına göre oluşan göstergeleri gösterir. 

− Ölçümlerle ilgili açık veriyi içeren şeffaflık portalının çok sayıda 

sınırlaması vardır ve ortalama bir vatandaş için erişimi zordur, çünkü düz 

metin ve kodlama şeklinde temsil edilen veri tabloları ayrı ayrı istişare 

edilmelidir. 

Geçici bir kampanya yürütülen Malaga’da (İspanya) 2015’te farklı bir 

yaklaşım uygulanmaya başlandı. 17 görüntüleme terminali, şehirde eğlence 

hayatı gürültüsünün sorun olarak tanımlandığı toplam 41 ayrı bölgeye iki 

aylık ölçüm süresi için konuşlandırıldı. İzleme sistemi bir web platformu 

aracılığıyla kullanıcıya gerçek zamanlı şekilde gösterilen ölçümleri saniye 

saniye yapıyordu. Zaman dizisi çizelgesi, kullanıcıya son 10 dakikalık zaman 

dizisini 1 saniye aralıklı ve her saniye güncellenen şekilde gösteriyordu. 

Gerçek zamanlı veriye erişime ek olarak, platform aynı zamanda gürültü 

göstergeleriyle ve kullanıcı tarafından seçilen döneme uygun zaman dizisi (1 

dakika) ile gösterilmiş geçmiş veriler için sorgulama yapılmasına da izin 

veriyordu. Kullanıcının aynı zamanda gürültü şikayetleri için rapor formu da 

bulunan platform üzerinden veri yükleme erişimi var Bu girişimde, 

vatandaşların izleme ile ilgili görüşlerini almak için araştırmalar 

gerçekleştirildi. Genellikle, izleme sisteminin performansı özellikle de 

yerleşim alanına çok yakın bir izleme sisteminin olması, kısıtlı zaman aralığı 

ölçümleri yapılmasına rağmen çok olumlu değerlendirildi. Veriye gerçek 

zamanlı erişim olanağı da aynı şekilde olumlu değerlendirildi. 



 
 

  

 
Şekil15. Madrid gürültü izleme ağı. Web üzerinde raporlama örneği 

 

Şekil16. Malaga’daki gürültü izleme platformu 



 
 

  

Grand Paris bölgesindeki görüntü izleme ağı (Bruitparif) bütün gürültü 

tiplerinin karakterizasyonu amacıyla tek bir izleme ağında birleştiren sabit ve 

gezici izleme istasyonlarından gelen gürültü ölçümlerini temsil eder.  

Ölçümler saniye başı yapılır ve görüntüleyici sistemi, çözünürlüğün 

detaylarını gösterebilmek için zoom yapılmasına olanak verir. Dahası, veriler 

platformda birkaç dakikalık bir gecikmeyle gösterilir. Platform hem sistem 

tarafından yapılan ölçümleri ve bunlarla hesaplanan göstergeleri belirtir, aynı 

zamanda da çevresel gürültü değerlendirme raporlarını temin eder. 

Vatandaşlarla iletişim konusunda ise, Bruitparif’te genellikle havalimanı 

gürültü platformlarının bir araya getirdiği iki yön eksik: a) ses seviyelerinin 

görselleştirilmesine izin veren lokasyon belirten haritalar, b) 

verilerendinamizim hissini iyileştiren şekilde saniye saniye güncellenmesi. 

Belgenin ilerleyen kısımlarında, Bruitparif’in özelliklerini detaylandıran ayrıca 

bir bölüm mevcuttur. 

Kalite teminatı 

Gürültü izleme ağı oluştururken göz önünde bulundurulması gereken önemli 

bir husus yapılan ölçümün güvenirliği ile kalitesi, ve ölçüm cihazının yasal 

ölçübilim gerekliliklerine uyumuyla ilgilidir. 

Genellikle yerel yönetimler sınırı aşan aktivitelere yaptırım uygulamak 

amacıyla gerçekleştirilen gürütlü denetimlerini gözetimsiz gürültü izleme 

sistemleri ile yapmazlar. Daha çok halkı maruz kaldıkları gürültü konusunda 

bilgilendirmek, bölgedeki gürültü seviyelerinin gelişimini takip etmek, gürültü 

haritalarını doğrulamak ve belediye müdahalesini ya da gürültüye karşı 

uygulanan eylemlerin etkisini görüntülemek için izleme ağılarını kullanırlar. 

Bu durumda araç hassasiyet gereklilikleri, bir denetim gerçekleştirildiğinde 

olduğu kadar yüksek değildir, bu nedenle sıklıkla Tip l’in giderlerini azalatmak 

için daha az maliyeti bir araç kullanmanın çok daha uygun olduğu düşünülür.  

Bu yaklaşım, a priori, uygun görünmesine rağmen, ölçüm sonuçlarının birçok 

durumda karar alma aşamasını dolaylı şekilde etkilediği akılda 

bulundurulmalıdır. Mesela, bu ölçümlerin sonuçları alan kullanımının yeniden 

tanımlanması konusunda karar alıp almamaya ya da eğlence hayatı 

bölgesinde bir eylem uygulamaya koyup koymama konusuna işaret edebilir. 

bu sebeplerden dolayı, ölçme aletinin belli bir derece kalite garanti etmesi 

önemlidir, bu gereklilik uluslararası ses seviyesi ölçer standartları 

uygulamasında tanımlanmıştır IEC 61672-1:2013. 

Buna ek olarak, akıllı şehirlerde sensörlerin yoğun şekilde uygulanmasıyla, 

bu araç hakkında geçmiş deneyimi olmadan gürültü sensörü kurulumu yapan 



 
 

  

birçok üretici ortaya çıktı. Mikrofonların hava koşullarına çok duyarlı olduğunu 

düşünürsek, sonuçların kalitesinden emin olmak ses seviyesi ölçerlerin 

metroloji kontrolünü sağlamak demektir. 

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ’NİN 26 Şubat 

2014 tarihli Üye Ülkerin ölçüm araçları pazarında erişilebilir olmasına yönelik 

uyumlulaştırması kanunlarına dair 2014/32/EU YÖNERGESİ’ne göre, ‘yasal 

ölçübilim kontrolü’, ölçüm aracının uygulama alanındaki ölçüm görevlerini 

kontrolü manasına gelir, kamu yararı, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu 

düzeni, çevrenin korunması, vergi ve harçların toplanması, tüketicilerin 

korunması  ve adil ticaret sebepleri dolayısıyla (CITAR). Dolayısıyla yasal 

metroloji alanındaki mevzuat gürültüyü ölçen araçlar için de geçerli olmalı, 

zira böyle araçların kullanımı kamu sağlığı, çevre korumasını ilgilendirir ve 

yetkili makamlar tarafından tüketicinin korunması ve adil ticarete yönelik 

önlemler alınmasına yol açabilir. Doğrusu, Avrupa ülkelerinin mevzuatları, 

yönetmeliği ses seviyesi ölçerlerin ölçübilim kontrolüne ilişkin tasarlar ki bu, 

yasal gereklilikleri aşmak için farklı şekilde adlandırılsalar da, tüm gürültü 

ölçüm araçları için geçerli olmadılır. 

Belli bir ölçüye kadar bu tip araçların ölçübilim gerekliliklerini gevşetmek ve 

uyumlulaştırmak sağduyulu görünse de, spesifik uygulama kapsamları 

(doğrulama zamanları, dinamik aralıklar, bantgenişliği) dikkate alındığında , 

kesinlikle günümüzde AB üyesi ülkelerde net bir şekilde tanımlanmış olan 

yasal ölçübilim kontrolü kapsamı dışına alınmamalıdırlar. Bu bağlamda, 

uzaktan metrolojik doğrulamayla konusunun yanı sıra aracın kullanım 

amacına daha uygun metrolojik gerekliliklerin oluşturulması aşamasında, bir 

araştırma ihtiyacının ortaya çıktığı görülüyor. 

Bir diğer önemli husus ise gürültü monitörlerini kuran ve uygulayan 

uzmanların teknik nitelikleridir. Örnek vermek gerekirse, çevresel gürültü 

ölçümü referans standardı, ISO 1996,  ses seviyesi ölçerler tarafından 

raporlanan sonuçları rastgele ve dramatik şekilde bozabilecek, ölçümü 

etkileyebilecek istenmeyen yansımalar ve akustik etkilerin minimuma 

indirilmesiyle ilgili gereklilikleri ortaya koyar Yine de, birçok durumda yansıtıcı 

yüzeylere çok yakın konulmuş mikrofonlar, köşeler, geniş cadde ışıkları ya 

da aracın kendisini koruyan dış kaplamasına çok yakın konması gibi yanlış 

şekilde kurulmuş ekipmanlar görülebiliyor. 



 
 

  

 
Şekil 17. Hatalı kurulmuş bir gürültü izleme aygıtı örneği (Kaynak: kasten gizli tutulmuştur) 

2.3. Akustik ikazlar 

Sonuçları gürültü aşımını belirtmek için kullanılan ölçüm araçlarını ‘’Akustik 

ikaz’’ olarak biliyoruz. Bazı yerel yönetimler bu göstergeleri kullanarak 

eğlence hayatından keyif alan insanlar arasında farkındalık yaratmak için 

çabalıyor. Gürültü seviyesi sınırı aşıldığında, insanları yarattıkları gürültü 

seviyesini düşürmeleri ve çevre sakinlerinin talep ettiği sakinliğe saygı 

duymalarını isteyen araç ikaz ışığı yanar.  

 
Şekil 18. Gürültü aşımı için ikaz ışığı, Bilbao (sol) ve Malaga (sağ) 

3. İyi uygulama 

Bu bölüm, örnek olarak, gürültü kirliliğine ilişkin iletişimsel yönleri 

iyileştirmeye çalışan Avrupa seviyesinde yapılmış en ilgili girişimlerden 

bazılarını öne çıkarır. 

 

 



 
 

  

3.1. Bruitparif 

Bruitparif, Fransa’daki akustik çevrenin teknik değerlendirmesi için merkez 

konumundadır. Paris bölgesindeki paydaşlara, gürültü kirliliğini engellemek 

ve bununla mücadele etmek için kamu politikalarının tanımlanması, 

iyileştirmesi ve değerlendirmesi konusunda destek sağlar. Gürültü izleme 

ağınının, haritaların ve ortaya çıkan çalışmaların yardımıyla, BruitparifÎle-de-

France bölgesindeki gürültü seviyeleri için güvenilir, bağımsız, ve şeffaf bilgi 

sağlar, ve böylece Paris bölgesindeki sakinlerin ve çevre koruma 

topluluklarının ihtiyaçlarını cevap verir. 

Her tür kaynak ve ses ortamı kapsamı dahilindedir: yola yakınlık ve otoyol 

altyapısı; uçak geçişinden etkilenen bölgeler; demiryolu altyapısına yakınlık; 

gürültüye çoklu-maruziyetin kentsel sebepleri; endüstri faaliyetleri ya da ana 

inşaat alanlarına yakınlık; hareketli bölgeler; eğlence alanları; diskolar, 

konser salonları, festivaller, vb..; halkın kullandığı tesisler; sakin alanlar. 

Bruitparif'in bu fikri çıktıya ilişkin en uygun görevi Île-de-France bölgesindeki 

gürültü çevresiyle ilgili verileri, çalışmaları ve bilgiyi yayarak ve toplumsal 

farkındalık kampanyalarına katılarak gerçekleştirdiği bilgilendirme görevidir.  

Alandaki yüksek seviye uzmanlığına ve teknik kaliteye olan bağlılığına ek 

olarak, gerçekleştirdiği ölçümlerdeki ve hazırladığı raporlardaki tarafsızlık ve 

güvenilirlik ve şeffaflığa verdiği önem takdire değerdir.  Bruitparif açık veri 

prensiplerine göre çalışır: 

− Toplanan veri işlendiği anda genel kullanıma açıktır. 

− Veri ve çalışmalar şeffaf bir şekilde halka açık hale getirilir, özellikle 

websitesi üzerinden. 

− Herhangi bir kişi veya kuruluş, Bruitparif tarafından elde ediceln veri ve 

sonuçları yayınlayabilir ya da üçüncü partilere iletebilir, ön yetkilendirme 

olmadan kendisi için kullanabilir. 

Bruitparif veri ve çalışmalarını yaymak ve mümkün olduğunca fazla insanı 

harekete geçirmek için eğitim bilimi ve popüleştirme yöntemlerini kullanır. 

Bunu başarmak için teknik yorumlamaları uç kullanıcılar (çevre sakinleri, 

paydaşlar ve karar vericiler) için daha basit ve anlaşılır hale getirme amacıyla 

elindeki bütün imkanları kullanır. Bruitparif bilgi ve uygulamaları kamuoyuyla, 

profesyonellerle, öğrencilerle, genç insanlarla uygun araçlar vasıtasıyla 

paylaşır. 

 



 
 

  

3.1.1. GÜRÜLTÜ HARİTALARI 

(http://carto.bruitparif.fr) 

Bruitparif tarafından uygulanan bu gürültü haritalama platformu Île-de-France 

bölgesinde bulunan stratejik gürültü haritaları ve çevresel gürültü önleme 

planlarını, Avrupa direktifi 2002/49/EC kapsamında merkezileştirir. Gürültü 

kirliliği kontrolü alanında yetkili makamların beklenen bilgi ve belgeleri 

mevzuatın gereklerine uygun şekilde yayınlamalarına izin verir. Bu 

platformda belirtilen sonuçların bölge genelinde yapılan gerçek ölçümlerle 

ilgili olmadığı not edilmelidir.   Bunlar Çevresel GürültüDirektifitarafından 

belirlenen esaslara uygun şekilde gerçekleştirilen gürültü simülasyonlarıdır. 

Gürültü seviyeleri; bir karayolunda seyahat eden araçların sayısı ve türü, bir 

demiryolu hattında seyahat eden trenlerin sayısı ve türü veya hava 

sahasında uçuş yapan hava taşıtlarının sayısı ve türüne göre gürültü 

emisyonlarını değerlendirilmesine olanak sağlayan modeller kullanılarak 

hesaplanır. 

CARTO, herhangi bir lokasyondaki ses seviyelerini bulmak için kullanıcının 

rahatça gezinti yapıp yakınlaştırabildiği bir GIS platformudur. Stratejik gürültü 

haritalarının sonuçlarını gösterir ve kullanıcı en güncel haritayı veya önceki 

haritaları görmeyi seçebilirken aynı zamanda odaklanmak istedikleri gürültü 

türü konusunda da (karayolu trafiği, demiryolu, hava veya hepsi birden) 

seçim yapabilir. Kullanıcı, 5 dB ila 54 ve 75 DbA bantlarında renk skalası 

içerisinde ses seviyelerini gözlemleyebilir. Kullanıcı aynı zamanda Ln (gece) 

veya Lden (gündüz-akşam-gece) olacak şekilde göstergeyi de kolayca 

seçebilir.  
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(https://carto.bruitparif.fr, erişim tarihi 07/23/2019) 

Bu araçta birden fazla gezinti seçeneği mevcuttur ve kullanıcının öngörülü ve 

doğru şekilde haritada kolayca gezinti yapmasına olanak sağlayan bir adres 

bulucu bulunur. Seçilen stratejik gürültü haritasına denk gelen resmi belge 

de platformda sunulur. Bununla birlikte, bu platformun sunduğu en olağan 

dışı ve yeni opsiyonlardan biri ise harita katmanlarını shape (shp) formatında 

oluşturan dijital dosyalara ilişkin sunulan açık erişimdir. Hiç şüphesiz, bu 

oldukça faydalı araç araştırma ve analiz için çok sayıda olanak oluştuacak 

şekilde diğer değişkenlerle karşılaştırma ve bağlantı kurulmasına sağlayacak 

şekilde son kullanıcılara ve alanın profesyonellerine verilere tamamen erişim 

sağlama olanağı sunmaktadır. 

PPBE bölümünde (elem planları), bölgeye basitçe tıklayarak, yetkili otoriteler 

tarafından uygulanan bütün çevresel gürültü önleme planlarına erişim 

sağlanabilir. Vatandaşların evlerinde dahi gürültü verilerine ve gürültü 

kirliliğiyle mücadele için devlet makamlarının uyguladığı somut eylemlere 

erişim sağlayabilmeleri için bir yol sunulmaktadır. 

Bütün sonuçlar ve ölçümler excel dosyası olarak indirilebilir. 

 

 

 

3.1.2. GÜRÜLTÜ İZLEME 

(http://rumeur.bruitparif.fr) 

CARTO’nun aksine, RUMEUR platformu bölgede yapılan fiili gürültü 

ölçümlerinin sonuçlarını raporlamak için kullanılmaktadır. Anasayfası, üç 

kategoriye göre yapılan bütün ölçümlerin konumlarını içeren bir harita 

göstermektedir: devam eden uzun vadeli izlemeler, tamamlanan uzun vadeli 

izlemeler ve tamamlanan kısa vadeli ölçümler. 

RUMEUR’un görünüşü ve sunduğu gezinti olanakları CARTO’nunkine 

benzerdir; ancak ses seviyelerinin renkli haritalanması yerine, yukarıda bahsi 

geçen üç tür ölçüm arasında farklılıklar ile gerçekleştirilen ölçümlerin 

konumları haritalandırılmaktadır. Bu anasayfada, bütün gürültü verilerinin 

elde edilmesi mümkün değildir; ancak ağ ölçüsünde bir genel görüş 

sunulmakla birlikte yapılan ölçümlerin miktarı da gösterilir. 

https://carto.bruitparif.fr/
http://rumeur.bruitparif.fr/


 
 

  

Kullanıcı, bu konumlardan herhangi birine tıkladığında, ölçümlerin bütün 

sonuçlarının sunulduğu ikinci bir ekran açılır. Bu bilgiler, ölçümlerin yapıldığı 

spesifik alanın daha ayrıntılı bir haritasını gösterir ve gürültü izleme yapılan 

konuma ilişkin bazı fotoğraflarla birlikte bu konumlardan alınan raporların pdf 

formatında sunar. 

Bu ekranın alt kısmında, ses seviyesi sırasını gösteren zaman grafiği 

bulunur. Kullanıcı sonuçların günlük aralıklar, çizelgeler ve ölçümlerin 

gerçekleştirildiği daha küçük aralıklarla (1 saniye) görsel hale getirilmesine 

olanak sağlayan grafiğin ayrıntı seviyesi konusunda bir seçim yapabilir. 

Aşağıdaki şekil, RUMEUR’da hava taşıtı gürültüsü ölçülmesi planlanan bir 

konuma ilişkin örneğin sonuçlarını göstermektedir. Bu örnekte, grafikteki 

yakınlaştırma bir saniyelik aralıklarla ölçümlerin gözlemlenmesine olanak 

sağlarken aynı zamanda kullanıcının hava taşıtı bulunup bulunmadığını 

tespit edebilmesine ilişkin bir gösterge de bulunmaktadır. Bu örnekte, sistem 

kullanıcının uçağın geçişi sırasında kaydedilen sesi dinlemesine izin verirken 

aynı zamanda grafik de oluşturulan ses seviyelerini göstermektedir. 
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RUMEUR aynı zamanda zaman içerisinde akustik çevreyi açıklayan ana 

göstergelerin de sunulmasına olanak sağlar (Laeq, Ld, Le, Ln, Lde, Lden). 

Son yıllardaki gürültüye ilişkin zaman sıralaması, mevcut yıl içerisinde 

gürültünün gelişimi veya mevcut gün içerisinde gürültünün saatlik gelişimi. 

https://rumeur.bruitparif.fr/


 
 

  

Bu çerçevede gösterilen tablolar ve grafikler, spesifik zaman aralıklarıyla 

ilgilenen kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebilir. 

Şekil 21'de gösterilen örnekte, hava taşıtı gürültüsünü gösterecek şekilde 

tanımlanan bir konum olduğundan dolayı söz konusu konumda kullanıcının 

durumu daha doğru değerlendirmesine yardım edecek şekilde uygulanabilir 

referans değerleriyle çizgiler gösterilerek spesifik kaynağın toplam çevresel 

gürültüye olan katkısının raporlanması mümkündür. Bu raporlarda; LAeq, Ld, 

Le, Ln, Lde, Lden olarak çevresel gürültüyü açıklamak için kullanılan ayno 

göstergeleri edinmek mümkündür; dolayısıyla, söz konusu bu kaynağın 

alandaki toplam gürültüyle arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi olasıdır. 

Ayrıca, hava taşıtının oluşturduğu gürültünün niteliği düşünüldüğünde, 

platform olaya dayalı göstergeleri sunmaktadır. Bir yandan, hava taşıtının 

oluşturduğu maksimum ses seviyelerinin (LAmax) dağılımını göstren çubuk 

grafikler kullanılır. Diğer yandan, x desibeli aşan operasyonların sayısını 

gösteren NAx (X üzerinde sayı) gibi havalimanı çevresinde yaygın olarak 

kullanılan göstergenin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. 

 
Şekil  21Bruitparif RUMEUR internet sitesinden ekran görüntüsü, gürültü 
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Ayrıca, hava taşıtının oluşturduğu gürültünün niteliği düşünüldüğünde, 

platform olaya dayalı göstergeleri sunmaktadır. Bir yandan, hava taşıtının 

oluşturduğu maksimum ses seviyelerinin (LAmax) dağılımını göstren çubuk 

grafikler kullanılır. Diğer yandan, x desibeli aşan operasyonların sayısını 

https://rumeur.bruitparif.fr/


 
 

  

gösteren NAx (X üzerinde sayı) gibi havalimanı çevresinde yaygın olarak 

kullanılan göstergenin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. 

RUMEUR aynı zamanda iki zaman aralığı sırasında bir yerde kaydedilen ses 

seviyeleri arasında karşılaştırma yapmaya izin verirken belirli bir zaman 

aralığı içerisinde iki farklı yerde kaydedilen seviyeleri de karşılaştırmaya 

olanak sağlar. Bu durumda; çevresel gürültü göstergelerinin, hava taşıtı 

gürültü göstergelerinin ve hatta bu raporun ilerleyen sayfalarında açıklanacak 

Harmonic indeksin dahi kullanılabilmesi mümkündür. 

  



 
 

  

3.2. Dynamap 

(http://www.life-dynamap.eu) 

Dynamap, gerçek zamanlı şekilde dinamik gürültü haritalarının oluşturulması 

için bir metodoloji geliştirme amacıyla doğmuş bir Avrupa Birliği projesidir. 

LIFE + girişimi tarafından desteklenen proje 2014 yılında başlamıştır. Bu süre 

içerisinde ortaklar bir takım eylemler geliştirmişlerdir: a) kentsel alanlarda 

mevcut gürültülü etkinlikleri içeren gürültü seviyelerinin ölçülmesi için düşük 

maliyetli bir sensör prototipi geliştirilmiştir; b) ayrıca sensörler ve diğer veri 

kaynaklarından elde edilen bilgileri kullanan dinamik gürültü haritaları 

oluşturmak üzere bir yazılım aracı geliştirilmiştir; ve c) tasarlanan bütün 

yöntemlerin gerçek ortamda uygun bir şekilde çalıştığını doğrulayacak testler 

uygulanmıştır. İki pilot çalışma olarak geliştirilen testler Milan ve Roma’da 

yapılmıştır (İtalya). Dynamap Milan, birden fazla gürültü kaynağının 

bulunduğu kentsel ortamda geliştirilen sistemin nasıl çalıştığını doğrulamaya 

odaklanmaktadır. Diğer yandan, Roma’daki pilot çalışmanın merkezinde ise 

yangeçit yol yakınında karayolu trafiğinin oluşturduğu gürültü bulunmaktadır. 

Gürültü verisi iletişimi açısından Dynamap’in ana hedeflerinden biri dinamik 

kullanıcı dostu görseller yoluyla toplumun bilgiye ulaşımını iyileştirmek ve 

kolaylaştırmaktır. Bu amaçla, şekil Şekil 27‘de gösterildiği şekilde, proje ekibi 

GIS gürültü haritası görüntüleyici geliştirmiştir. Platform kullanılabilirliği, 

kullanıcı anketleriyle doğrulanmış ve daha iyi anlaşılabilirlik açısından 

uygulama sırasında internet unsurları dahil edilmiş, çıkarılmış ve yeniden 

konumlandırılmıştır [3]. 

Platformun internet sayfası iki bölüme ayrılmıştır: 

− Sağ taraftaki alan, OpenStreetMapskartoğrafik katmana dayalı harita 

görüntüleyicidir. Gürültü haritası, geleneksel gürültü haritası olarak ilişkili 

renkleriyle 10 harmonica seviyesi tanımlanarak Harmonica indeks 

kullanılarak gösterilir. Harita, kullanıcının gürültü değişimlerini gerçek 

zamanlı olarak tespit edebilmesine olanak sağlayacak şekilde 30 

saniyede bir güncellenir. Bu, kullanıcının gürültü seviyelerindeki 

değişimleri tespit etmesine olanak sağlar ve kullanıcılar bu seviyeleri 

yapay matematiksel göstergeler yerine gerçek gürültü olarak 

yorumlayabilirler (REF).  

− Ekranın sol tarafındaki alan, binaların maruz kaldığı gürültü seviyeleri 

hakkında bilgi vermek üzere kullanılır. Kullanıcı bir binaya tıkladığında; 

binaya ilişkin binanın türü, binada oturan insan sayısı ve yükseklik gibi 

özel ayrıntılar gösterilir. Ayrıca, son 24 saat içerisindeki harmonik indeksin 

http://www.life-dynamap.eu/


 
 

  

gelişimini ve bir video içerisinde Harmonica İndekse ilişkin bir açıklamayı 

da göstermektedir. 

 

Şekil 27. DYNAMAP Milan Websitesi Platformu 

https://milano.noisemote.com 

Roma’daki pilot testte, gürültülü bir altyapının yakınlarındaki binaların maruz 

kalabileceği duruma ilişkin eylem planının etkisi hakkında bilgi verilmiştir. 

Sistem, binaların her birinde algılanan gürültü seviyesini dört renkli bir ölçek 

içerisinde göstermektedir: yeşil, turuncu, kırmızı ve gri; Şekil 28‘de 

gösterildiği şekilde ikamet edilmeyen bina örneğinde.  

Platformda, kullanıcı binalardaki algılanan gürültüye ilişkin güncel durumu ve 

planlanan gürültü azaltma tedbirleri üzerindeki etkisini görebilir. Bu gürültü 

azaltma eylemleri, haritada üç şekilde işaretlenir: Düşük gürültülü kaldırımlar 

için mavi çizgi, gelecek gürültü bariyerlerin konumunu gösteren yeşil çizgi ve 

ses yalıtımlı pencerelerle değişikliğin önerildiği bir ön yüzey alanını 

işaretlemek üzere bina üzerinde sarı renkli yarım daire. Ayrıca, bunlar eylem 

planının ne olduğunu ve gürültü kirliliğinin azaltılması için hazırlanacak 

kılavuzlar ile algılanan gürültü üzerindeki etkilerini de açıklamaktadır. 

https://milano.noisemote.com/


 
 

  

 
Şekil 28. DYNAMAP Roma websitesi.  Solda) Eylem planlarının 

uygulanması öncesi harita kısmının görüntüsü 

Sağda)  Eylem planlarının uygulanması sonrası harita kısmının görüntüsü 

(https://roma.noisemote.com) 

3.3. Sentilo BCN 

(https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/) 

Sentilo, bir şehirde bulunan sensörlerin sunduğu bütün bilgilerin ortak bir 

uygulama içerisinde gösterilmesi ve yüklenmesi için tasarlanmış açık 

kaynaklı bir platformdur. Bu platform; bir belediyenin farklı departmanlarında 

bulunan veri ambarlarının kırılması, şehrin çevresi hakkında vatandaşların ve 

yöneticilerin bilgi edinebilmeleri için tek bir platform üzerinden bir şehirde 

mevcut coğrafı konumlandırılan bütü bilgilerin tek merkezde toplanması 

amacıyla tasarlanmıştır. 

Sentilo, her türlü cihazda ve platformlar arası çalışabilmektedir; dolayısıyla 

belediyeler verinin toplandığı cihazın türünden bağımsız olarak bilgileri 

sisteme yükleyebilirler. Ayrıca, bu platformdan elde edilen verileri kullanan 

uygulamalar da platformda bulunan REST API ile oluşturulabilir. Şekil 22, 

Sentilo'nun kent konseyleri tarafından yerleştirilen farklı sensörlerden 

toplanan akıllı bir şehrin farklı verici sağlayıcıları ve bu verileri kullanmayı 

amaçlayan uygulamalar arasında bağlantı görevi gördüğünü göstermektedir. 

Platform ayrıca depolama işlevsellikleriyle birlikte alarmlar gibi basit veri 

işleme teknikleri de sunmaktadır. 

https://roma.noisemote.com/
https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/


 
 

  

 
Şekil 22. Sentilonun bulunduğu katmanlı yapı. Kaynak: Sentilo 
http://www.sentilo.io/wordpress/sentilo-about-product/what-is/ 

Sentilo’nun büyük bir şehirdeki en önemli uygulaması; hava kalitesi, sıcaklık, 

insan akışı ve kentsel gürültü sensörleri gibi 17500’den fazla cihazdan oluşan 

bir ağda çalışan SentiloBCN’dir (Barselona, İspanya). Sentilo BCN; Şekil 

23‘de gösterildiği şekilde kullanıcıların bir şehri farklı alanlarına yerleştirilen 

sensörleri haritada görebileceği veya bunlardan birkaçını filtreleyebileceği 

Google Mapskartoğrafik katmana dayalı interaktif bir harita aracılığıyla 

uygulamalara bağlanan sensörler aracılığıyla elde edilen bilgileri 

göstermektedir. 

Gürültü kirlilğine ilişkin bilgilerin gösterilme şekline ilişkin olarak, gürültü 

izleme birimlerinin konumlarının tespit edilmesi için hoparlör ikonu 

kullanılmaktadır. Barselona örneğinde, bütün gürültü sensörleripootansiyel 

olarak bu platforma bağlanabilir. Ağ içerisinde Tip I onaylı monitörler (Devlet 

Düzeyi metroloji gerekliliklerine göre) ve Tip II monitörler (imalatçı talebine 

göre) bulunmaktadır. 

Kullanıcı, bu ikonlardan herhangi birine tıkladığında aşağıdakileri gösterecek 

şekilde küçük bir açılır pencere gösterilir: Sensör tanımlayıcı; dB(A) 

http://www.sentilo.io/wordpress/sentilo-about-product/what-is/


 
 

  

cinsinden ölçülen mevcut gürültü seviyesi; şarj yüzdesi olarak ölçülen pil 

seviyesi; ve ekipmanın şarjda olup olmadığı. Bu açılır pencereye 

tıklandığında, her dakikaya ilişkin veriler ve grafiğin alt kısmındaki iki ok 

kullanılarak geçmiş verilerin gözlemlenebilmesiyle kullanıcıların 20 dakikalık 

bir zaman aralığında gürültü seviyelerinin gelişimini gözlemleyebileceği 

şekilde sayfanın alt kısmında bir şerit görünür. 

Aşağıdaki Şekil, Barselona’da bütün bir mekanın yakınında SentiloBCN’nin 

sonuçlarını göstermektedir. Bu örnekte, grafik her ölçüm dakikasının 

gözlemlenmesine olanak sağlamakta; ancak BruitParifRumeur’un aksine 

gürültü seviyelerinin mevzuata göre aşırı yüksek olduğuna ilişkin kullanıcıyı 

bilgilendirecek renkli göstergeler bulunmamaktadır. 

 

Şekil 23. Sentilo BCN platformu internet sitesi; platformda bulunan sensör 
türlerini göstermekte (https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-
web/component/map) 

 

https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/component/map
https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/component/map


 
 

  

 

Şekil 24. Sentilo BCN platformu internet sitesi; sensörlerden birine 
tıklandığında gürültü seviyesi zaman sırasını göstermekte 

Yukarıda da bahsedildiği şekilde, platform gürültü seviyelerinin iletişim 

yoluyla aktarılmasına ilişkin yönlerden bazılarıyla yeterince ilgilenmese de 

net bir şekilde avantajlı yönler öngördüğünden dolayı iyi uygulamaların bu 

bölümüne eklenmiştir. Öncelikle, platform kamu idaresi tarafından 

geliştirilmiştir; dolayısıyla, uygulamasıyla ilgilenebilecek diğer şahısların 

erişimine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca, farklı imalatçılardan gürültü 

seviyesi ölçerlerin eklenmesine ve düşük maliyetli gürültü sensörlerinin 

bütünleştirilmesini de mümkün kılmaktadır. Bu da, Barselona örneğinde 

olduğu gibi ölçüm konumlarının sayısının önemli derecede artırılmasına 

olanak tanır. Bütün bu konumlar, yukarıda bahsedildiği şekildeki sınırlılıklarla 

birlikte topluma ses seviyeleri hakkında bilgi verirken bu da konu hakkında 

toplumun farkındalığnı artırmaya yardımcı olabilir. Dahası, yine Barselona 

örneğinde olduğu gibi vatandaşlar kent konseyinden bilgi talebinde 

bulunabilir ve dolayısıyla dolaylı bir şekilde gayet iyi sayıdaki konuma ilişkin 

gürültü seviyelerini öğrenebilirler. 

3.4. Harmonica Projesi 

(http://www.noiseineu.eu/en/20-the_harmonica_index/) 

Bazı çalışmalar, gürültü seviyelerinin raporlanmasında kullanılan metriklerin 

çevresel akustik alanında uzman olmayan vatandaşlar için anlaşılmadığını 

göstermektedir [1]. LIFE HARMONICA projesi, çevresel gürültü seviyelerinin 

toplum tarafından kolayca anlaşılabilmesi için basit bir şekilde temsil 

edileceği yeni bir metrik geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır (Harmonica 

İndeksi). 

http://www.noiseineu.eu/en/20-the_harmonica_index/


 
 

  

Çoğu insan için yorumlaması zor ve aşina olunmayan desibel kullanmak 

yerine Harmonika indeksi, LAeq ölçümlerinin dönüştürülmesiyle elde edilen 0-

10’luk bir ölçek kullanmaktadır. Harmonika indeksi, belirli bir zaman 

içerisinde etkinliklere ilişkin gürültü ile arka plan gürültüsü arasında ayrıma 

giden grafik bir gösterimle bağlantılıdır. Şekil 24‘te gösterildiği şekilde, arka 

plan gürültüsü çubuk grafikte gösterilirken gürültü etkinliklere ilişkin gürültü 

bileşeni her bir çubuğun üst kısmında bir üçgen ile gösterilmektedir.  Ayrıca, 

geometrik şekiller indeks değerine göre renklendirilmiştir: düşük gürültü için 

yeşil, yüksek gürültü için turuncu ve çok yüksek gürültü için kırmızı 

 
Şekil 25. Harmonika indeks görünümü 

Bu indeksin kullanımının kolaylaştırılması ve yayılması için, operasyonu Şekil 

26‘de şematik olarak gösterilen yazılım “tootları” geliştirilmiştir. Bu araç 

içerisinde, gürültü sensörleri ile ölçülen LAEq,1s değerleri eklenebilir ve saatlik 

olarak bu indeksin gelişimini gösteren standardize Harmonika indeks 

göstergeleri dışarı aktarılabilir. Profesyonel kullanıcı, sonuçları bir internet 

sayfasında göstermek istediğinde, sonuçların NoiseInEUinternet sitesinde 

yayınlanması gerekmektedir ve sonrasında bu sonuçlr herhangi bir internet 

sitesine eklenmesi için API aracılığıyla getirilebilirler. 



 
 

  

 
Şekil 26. Yazılım tootlarının şematik grafiği 
(Kaynak: NoiseInEU! http://www.noiseineu.eu/en/20-
use_harmonica_index/subpage/view/page/14500) 

3.5. Havalimanı gürültü izleme sistemleri 

Gürültü izleme ağları ve ölçülen gürültülerin iletişim yoluyla paylaşılmasının 

havalimanı onayını etkileyen akustik olmayan faktörler olduğu kanıtlanmıştır 

[4]. Verilerin iletişim yoluyla paylaşılması bakımından, havalimanları ve 

şirketler gürültü seviyesi ölçümleri dahil olacak şekilde havalimanı 

operasyonlarına ilişkin bilgilerin görsel hale getirilmesi için sistemlerin 

iyileştirilmesine ilişkin çaba göstermişlerdir.  

3.5.1. Toplumun Bilgilendirilmesi 

Şu anda, havalimanları altyapılarının yakınlarındak gürültü seviyelerini 

gerçek zamanlı olarak paylaşacak internet uygulamaları sunmaktadır. Bu 

uygulamalar, bir hava taşıtının izlediği yol ve gürültü seviyeleri gibi Gürültü 

ve Operasyon İzleme Sistemi (NOMS) tarafından toplana verileri kullanarak 

bunları bir harita üzerinde göstermektedir. Aşağıdaki Şekil 29, bu plaformlar 

üzerindeki en yaygın görselleştirmelerin bir özetini sunmaktadır: 

http://www.noiseineu.eu/en/20-use_harmonica_index/subpage/view/page/14500
http://www.noiseineu.eu/en/20-use_harmonica_index/subpage/view/page/14500


 
 

  

 

Şekil 29. NOMS içerisinde bilgilerin gösterildiği yöntemlerin özeti [2] 
 

Bu araçların ana özelliği, sundukları bilgi ve  hem gürültü seviyeleri hem de 

diğer parametrelerle ilişkili olarak bu bilgileri nasıl sunduklarıdır: 

− Gürültü seviyeleri: Gerçek zamanlı gürültü seviyeleri, içerisinde gürültü 

seviyesi gömülü şekilde dairesel etiketlerle sunurlurlar; etiketin değeri her 

saniye güncellenir ve gürültü olayı tespit edildiğinde şekil değiştirir. Ayrıca, 

gürültü seviyesine bağlı olarak etiketin renkleri farklılaşır. Kullanıcı etikete 

tıkladığında, belirli bir zaman içerisinde gürültü seviyelerinin gelişimini 

görüntüleyebilir ve yakından bir hava taşıtı geçtiğinde emisyonların nasıl 

yükseldiğini gözlemleyebilir. 

 

− Rotalar: Bu platformlar genellikle hava taşıtının izlediği yolu gerçek 

zamanlı olarak göstererek toplumun hava taşıtının kalkış veya iniş 

yaptığını fark etmelerine olanak sağlar. Platformların bazılarında, inişleri 

göstermek için kırmızı noktalı bir çizgi ve kırmızı hava taşıtı ikonu 

kullanılırken yeşil renkli olanlar ise kalkışı gösterir. Diğer platformlarda, 

çizgi bir ikonla gösterilen hava taşıtının mevcut uçuş irtifasını gösterir. 



 
 

  

İnsanlar, en çok rahatsızlık veren operasyonları tespit ederek yöneticilere 

şikayet ibrazında bulunarak operasyonun yürürlükteki mevzuata göre 

gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini incelemelerini isteyebilirler. 

3.5.2. Akreditasyon 

Yakın zamanlarda, EMS Bruel&Kjaer, ISO 20906’ya göre havalimanı gürültü 

izleme sistemlerinin ilk akreditasyonu olarak tanımlanmıştır [5]. Gürültü 

izleme sistemlerinin bu tür akreditasyonu iki yönten olumludur. Bir yandan, 

havalimanı otoriteleri için faydalıdır (İspanya havalimanlarında AENA); çünkü 

gürültü ölçüm sistemlerinin uygulanmasını ve yönetimini dışarı yaptıran 

şirketlerin işi uygun bir şekilde yapacak teknik çözüm kabiliyetine sahip 

olduğunu onaylar. Diğer yandan, bu akreditasyon havalimanının onayını 

etkileyebilir; çünkü güvenilir bilgiye erişime ve şeffalığa ve aynı zamanda 

havalimanı yöneticilerinin güvenine ilişkin bir özellik olması açısından akustik 

olmayan bir faktör görevi görebilir. 

Madrid ve Barselona havalimanlarındaki NOMS sistemleri için EMS 

Bruel&Kjaer tarafından edinilen bu akreditasyon ISO 20906’da tanımlanan 

teknik spesifikasyonlarla ISO 17025’de tanımlanan laboratuvarlar için 

öngörülen kalite proseslerini bir ara getirmektedir. Akreditasyonu edinmek 

için, şunları göz önünde bulundurarak gürültü ölçüm terminallarının 

konumlarını doğrulamak zorunda kalmışlardır: artık gürültü seviyesi, ölçüm 

mikrofonunun yüksekliği, uçuşların elevasyon açılarında veya yakınlarında 

yansıtıcı yüzeylerin bulunmaması. Ayrıca operasyonlar ve gürültülü olaylar 

arasında yüksek korelasyon veya her bir izleme birimi için ölçümlerin %70’ine 

dair verilerin bulundurulması gibi ölçümlerin kalitesinin doğru olduğunu da 

güvence etmek zorunda kalmışlardır. Belirsizliklerin hesaplanması için uygun 

bir modele de ihtiyaç duyulmuştur. 

Verilerin paylaşılması açısından, bu hizmet sunucu içerilmesi gereken teknik 

özellikler ile birlikte Şekil 30‘da gösterildiği şekilde içeriklerin 

yorumlanmasında belirsizlik olmadığını güvence altına alacak şekilde 

görsellerin dahil edilmesini göz önünde bulundurarak bir rapor formatı 

tasarlamak zorunda kalmıştır. 

Son olarak, kalite güvenceye ilişkin ISO 17025’in şartları yerine getirilmiştir. 

Dolayısıyla, bu sistemlerde çalışan teknisyenleri, veri ve cihazların 

izlenebilirliğini periyodik olarak doğrulayacaklar ve dahili ve harici denetimler 

gerçekleştireceklerdir. 

Gürültü izleme sistemleri üzerinde harici denetimlerin kullanılması geçmişte 

havalimanlarına komşu topluluklarla ilişkileri (REFERENCIAR) ve 



 
 

  

havalimanlarının şehir sakinleri tarafından kabulü üzerinde olumlu etkiye 

sahip olabilecek akustik olmayan bir faktör olarak tespit edilmiştir. Bu 

durumda, hizmet yüklencisi (AENA) ile birlikte havalimanı gürültüsünden 

etkilenen kullanıcılar için teminatlar sunan İspanya Akreditasyon Kurumu 

(ENAC) tarafından verilen bir kalite damgasıdır. 

 
Şekil 30. Akredite gürültü seviyeleri raporu örneği [5] 

3.6. Açık veri platformları 

2001 yılında, Avrupa Birliği kamu idarelerinden gelen verilerin erişilebilirliğini 

teşvik için temel kılavuzlar sunan Avrupa Yönetişimi üzerine Beyaz Bülten’i 

yayınlamıştır [6]. Bu doküman dolayısıyla, çevresel bilgiye erişim ve bunların 

yayınlanmasına ilişkin özel şartları tanımlayan Direktif 2003/4/EC gibi 

Topluluk yönetmelikleri ortaya çıkmıştır [7]. O andan itibaren ve Avrupa 

yönetmeliklerinin uygulamaya konması amacıyla yüksek sayıda açık veri 

iletişim platformu ortaya çıkmış ve şehirler kamuya açık veri setleri 

yayınlamak için çaba göstermeye başlamışlardır.  



 
 

  

Madrid örneği, çevresel akustik perspektifi açısından en ilgi çekici 

örneklerden biridir [8].Geospatial ve pdf formatında gürültü haritalarını 

yayınlamanın yanı sıra, Madrid’de aynı zamanda şehir tarafından devreye 

alınan izleme ağı içerisinde ölçülen gürültü seviyelerine ilişkin bilgiler de 

yayınlanmaktadır. Kullanıcılar, şehir boyunca yerleştirilen 31 güürültü izleme 

biriminin her birinden günlük gürültü seviyelerine erişebilmektedirler. 

Raporlamada kullanılan metrikler Ld, Le, Ln, LAEq,24h ve yüzdelik seviyelerdir. 

Açık Veri Madrid ayrıca geçmiş verisi olarak aylık ve günlük gürültü seviyeleri 

ve geçmişte şehirde gerçekleştirilen çevresel gürültü denetimlerinin konumu 

ve nedenine ilişkin veri setleri de sunmaktadır.  

Platform, verilerin üç dosya formatında indirilmesine izin vermektedir: metin, 

csv ve rdf. Her ne kadar bu verilerin sunulduğu yntem kolay görseller ve 

bilginin anlaşılması bakımından toplum için pek faydalı olmasa da belediye 

bu bilgilerin özel şirketler ve toplumun diğer üyeleri için yeniden kullanılarak 

uygulamalar geliştirilmesine izin vermektedir. Bu durum, bu gürültü verilerinin 

araştırma projelerinde ve hatta gürültüye ilişkin bilgilerin daha iyi yayılması 

için bireysel girişimlerin oluşturulması için dahi yeni fırsatlar sunmaktadır. 

 
Şekil 1. Madrid şehrinde diskoteklere ilişkin gürültü denetimlerinin 

görsel hali, LuisGascó 
(https://bit.ly/2k9935M) 

https://bit.ly/2k9935M


 
 

  

3.7. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü 

(https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm) 

Çevresel gürültü, toplumumuz içerisinde o kadar yaygın bir kirletici 

olduğundan dolayı bundan etkilenen kişilerin çevre ve toplum sağlığı 

açısından gerçek bir sorun olarak tanımlayabilmelerini engellediğinden 

dolayı bu gürültünün yönetimi oldukça nankör bir görevdir. Ayrıca, birçok 

belediyede, gürültü kirliliğini ele almaktan sorumlu kişiler aynı zamanda 

etkinlikler veya komşular tarafından oluşan gürültü agresyonlarına ilişkin bir 

arada bulunan problemleri de yönetmek zorundadırlar. Dolayısıyla, şikayet 

yönetiminin çevresel gürültü yönetimiyerine geçtiği belediyelere oldukça sık 

rastlamaktayız. 

Gürültü kirliliği; karayolu trafik gürültüsü temel neden olmakla birlikte 

dünyanın her şehrinde mevcuttur. Bu nedenle, toplum sağlığının ve çevrenin 

korunması gürültünün çevresel yönetimini gerektirmektedir. Bununla birlikte, 

bu yönetim modelini uygulamaya alabilmek için birincil adım olarak, yerel 

otoritelerin ihtiyacı tespit edebilmeleri ve gerekli yatırımlara başvurabilmeleri 

gerekmektedir. Vatandaşların da şikayetlere dayalı olmayan yönetim 

modellerinin uygulamaya alınmasını destekleyebilmeleri açısından 

problemin farkında olmaları gereklidir. Farkındalık, bu yol haritasında 

yürümeye başlayabilmek için mutlaka gereklidir. 

Bu nedenlerden dolayı, gürültü kirliliği problemiyle başa çıkma kapasitesine 

dayalı olarak bir belediyeye verilen harici ödüller oldukça yerindedir. Bu 

ödüller, politikacıların ve vatandaşların farkındalığını artırma aracı görmekle 

birlikte aynı zamanda akustik çevrenin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmekte 

ve belediyelerde yüklenilen iyi eylemleri de desteklemektedir. 

 Avrupa Komisyonunun, kentsel 

alanlardaki çevre sorunlarıyla ilgilenmek 

üzere kullandığı politika araçlarından biri 

Avrupa Yeşil Başkent Ödülüdür (EGCA). 

Bu araç, gürültüye karşı alınan eylemlere 

özel değildir; ancak başka diğer 

göstergeleri de kapsamaktadır. Bununla, 

çevrenin, ekonominin ve şehirlerdeki 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için 

harcanan yerel çabaların ödüllendirilmesi 

amaçlanmaktadır. EGCA her yıl çevre 

dostu kentsel yaşam açısından öncülük eden ve dolayısıyla diğer şehirlere 

de ilham kaynağı olarak bir rol modeli görevi üstlenebilecek bir şehre (nüfusu 

100000’den fazla) verilmektedir. Şehirler arasındaki farklar oldukça büyükdür 

Şekil 29. EGCA ve EGL ödül logoları 

 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm


 
 

  

ve Avrupa Yeşil Başkentin ne olduğuna ilişkin somut kanıtların paylaşılması 

daha fazla ilerleme kaydedilmesi için önemli bir husustur  (CITAR WEB). 

Başvuru yapan her bir şehrin sunduğu bilgilere göre iklim değişikliğini 

kapsayan 12 çevresel gösterge temelinde ayrıntılı teknik değerlendirmeyi 

gerçekleştirmekten uluslararası Uzman Kurulu sorumludur: azaltma; iklim 

değişikli uyumluluğu; sürdürülebilir kentsel hareketlilik; sürdürülebilir arazi 

kullanımı; çevre ve biyolojik çeşitlilik; hava kalitesi; gürültü; atık; su; yeşil 

büyüme ve ekolojik inovasyon; enerji performansı; ve yönetişim. Bu teknik 

değerlendirmeyi takiben, Uzman Kurulu finalist şehirleri seçmekle 

sorumludur. 

EGCA Jürisi, finalistleri aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre 

değerlendirmekle sorumludur: 

1. Şehrin genel adanmışlığı, vizyonu ve hevesi 

2. Şehrin diğer şehirlere ilham kaynağı olarak, en iyi uygulamaları teşvik 

ederek ve EGCA modelinde farkındalığı artırarak rol model işlevi 

görebilme kapasitesi. 

3. Şehrin, aşağıdakilere hitap etmesi gereken iletişim stratejisi ve eylemleri: 

− Vatandaşlarla iletişim ve 12 çevresel faktöre ilişkin katılım; vatandaş 

davranışlarındaki değişimler yoluyla etkinlik; çıkarılan dersler ve gelecek 

için önerilen değişiklikler. 

− Şehrin maksimum sosyal ve ekonomik kaldıraç elde edebilmesi için 

ortaklık derecesi (yerel, bölgesel ve ulusal). 

− Diğer şehirlere ilham kaynağı olarak AB Elçisi rolünü nasıl yerine 

getirmeyi hedefledikleri. 

Jüri, nihai kararı verir ve kazanan her yıl düzenlenen Ödül Töreninde 

duyurulur. 

Gürültüye ilişkin olarak; başvurular stratejik gürültü haritalarının kullanımının 

tespiti, eylem planlarında açıklanan gürültüyle mücadele stratejileri, sakin 

alanların korunması ve teşvik edilmesi, akustik mekanların kalitesinin 

iyileştirilmesi ve vatandaşlar ile diğer paydaşların katılımına hitap edecek 

şekilde Çevresel Gürültü Direktifiyle uygunluk derecesine ilişkin bilgileri 

içermelidir. 

EGCA’nın nüfusu 100000 üzerinde şehirlere odaklanması gibi, Avrupa Yeşil 

Yaprak Ödülü ise nüfusu 20000 ila 100000 arasında değişen daha küçük 

şehirlere odaklanmaktadır. Bu ödül, benzer şekilde EGCA’da bahsi geçen 

hedefleri odağına almaktadır; ancak genellikle daha az ekonomik ve kişisel 

kaynaklara sahip daha küçük belediyelere ait özel durumlara uyarlanmıştır. 
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