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ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEGERLENDIRILMESI VE YÖNETIMI YÖNETMELIGI 
(2002/49/EC) 

  
BIRINCI BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 
             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; çevresel gürültüye maruz kalinmasi sonucu kisilerin 
huzur ve sükununun, beden ve ruh sagliginin bozulmamasi için gerekli tedbirlerin alinmasini 
saglamaktir. Bu amaca yönelik olarak; 
             a) Degerlendirme yöntemleri kullanilarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, 
hazirlanacak gürültü haritalari, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu ile 
belirlenmesi, 
             b) Çevresel gürültü ve etkileri hakkinda kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
             c) Gürültü haritalari, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu sonuçlari 
esas alinarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sagligi üzerinde zararli 
etkilere yol açmasinin mümkün oldugu ve çevresel gürültü kalitesini korumanin gerekli oldugu 
yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarinin hazirlanmasi ve bu planlarin 
uygulanmasi, 
             kademeli olarak uygulamaya konulur. 
             Kapsam  
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özellikle nüfusun yogun oldugu alanlarda, parklarda veya 
yerlesim bölgelerindeki diger sessiz alanlarda, açik arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diger 
gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere insanlarin maruz kaldigi çevresel gürültüler ile çevresel 
titresimin yapilarda olusturdugu hasarlara iliskin esas ve kriterleri kapsar.  
             (2) Bu Yönetmelik kisinin kendisinden dolayi maruz kaldigi gürültüyü, 26 nci maddede 
belirtilen ev faaliyetleri disindaki gürültüler ile komsularin olusturdugu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayili Is Kanunu kapsamindaki isyerlerinde çalisan isçilerin maruz kaldigi gürültüyü, ulasim 
araçlarinin iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bagli gürültüyü kapsamaz. 
             Dayanak 
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  
             a) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri Hakkindaki 
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre 
Kanununun 14 üncü maddesine dayanilarak,  
             b) 25/6/2002 tarihli 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi 
Direktifine paralel olarak, 
             hazirlanmistir. 
             Tanimlar 
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
             a) Açik arazideki sessiz alan: Yetkili idare tarafindan ulasim, sanayi veya rekreasyon 
faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsizligina maruz kalmayacak sekilde ayrilan bir 
alani, 
             b) Agirliklama: Insan isitme sisteminin özelliginin dikkate alinarak, ses basinci seviyesinin 
frekanslara göre farkli sekilde degistirilmesini, 
             c) Agirliklanmis ses azaltma indeksi (Rw): Malzemelerin ses yalitim performansinin laboratuar 
sartlarinda ölçülen ve tek bir deger olarak ifade edilen etiket degerini, 
             ç) Akustik gölge bölgesi: Ses dalgalarinin bir çevrede yayilmalari sirasinda engeller, rüzgar 
etkisi ve günlük sicaklik degisimleri gibi dis etkilerle kirilma ve kivrilmalara ugramalari sonucu ortaya 
çikan ve içerisinde ses seviyelerinin 10 dB kadar azalma gösterdigi alanlari, 
             d) Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanim planlamasi, trafik ve 
trafik planlamasi için sistem mühendisligi ile ses yalitimi tedbirleri ve gürültü kaynaklarinin kontrolü 
gibi planlanmis tedbirler kullanilarak kontrol edilmesini,  
             e) Alicida tedbirler: Gürültünün azaltilamadigi ortamlarda özellikle yüksek seviyeli gürültüden 
korunmak için kisilerin isitme organlarinin korunmasina yönelik etkilenen kisi üzerinde alinabilecek 
tedbirleri,  
             f) Ana kara yolu: Yilda üç milyondan fazla aracin geçtigi bölgesel, ulusal veya uluslararasi bir 
kara yolunu,  



             g) Ana demir yolu: Yilda otuz binden fazla trenin geçtigi bir demir yolunu, 
             g) Ana hava limani: Hafif uçaklarla tamamen egitim maksatli olarak yapilanlar hariç olmak 
üzere, yilda elli binden fazla kalkis ve inisin gerçeklestigi sivil hava alanini,  
             h) Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen gürültü kaynagi susturuldugunda ortamda geriye 
kalan diger kaynaklarin ayni anda olusturduklari toplam sesi, 
             i) Bakanlik: Çevre ve Orman Bakanligini, 
             i) Çevresel gürültü: Ulasim araçlari, kara yolu trafigi, demir yolu trafigi, hava yolu trafigi, 
deniz yolu trafigi, açik alanda kullanilan teçhizat, santiye alanlari, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, 
isyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eglence yerlerinden çevreye yayilan gürültü dahil olmak üzere, 
insan faaliyetleri neticesinde olusan zararli veya istenmeyen açik hava seslerini, 
             j) Çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII 
Liste A ve B’de yer almayan ve bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden önce kurulmus veya 
yürürlüge giris tarihinden sonra kurulmasi planlanan veya kurulup isletmeye geçen 
tesislerin/isletmelerin/faaliyetlerin bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-II.3’de belirtilen ölçüm 
yöntemleri kullanilarak olusmasi muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesini ve limit 
degerlerin asilmasi halinde alinacak teknik tedbirlerin bütününü içeren raporu,  
             k) Çevresel tedbirler: Yapilarin disinda veya içinde yer alan gürültü kaynaklarindan dogan 
seslerin, yapi içindeki kisilere ulasincaya kadar yayildigi ortamda yapilabilecek her türlü gürültü 
kontrolü çalismasini,  
             l) Çevresel titresim: Maden ve tas ocaklari, ulasim araçlari, sanayi ve insaat makineleri ve 
benzeri islemlerden dogan ve yapilarda kullanim alani disinda baska maksatlarla kullanilan 
hacimlerdeki faaliyetler sirasinda olusan genellikle kati, sivi ve gaz ortamlarda yayilan ve insan 
vücudunca hissedilen mekanik salinim hareketlerini,  
             m) Çinlama süresi (sn): Bir hacmin akustik özelligini frekansa bagli olarak belirleyen 
parametreyi ve hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynaginin susmasindan itibaren ses basinç 
seviyesinin 60 dB azalmasi için geçen süreyi,  
             n) Çok hassas kullanimlar: Konutlar, egitim, kültür alani ve yapilari, saglik tesisleri, otel ve 
dinlenme tesisleri, parklar g ibi kullanimlari, 
             o) Darbe gürültüsü: Iki kütlenin birbirine çarpmasi ile ortaya çikan gürültüyü, 
             ö) dB: Birbirinden mertebe farkliliklari gösteren, nicelikleri anlamli olarak ifade etmede 
kullanilan logaritmik bir ölçegi, 
             p) dBA: Insan isitme sisteminin düsük siddetteki seslere karsi en çok hassas oldugu orta ve 
yüksek frekanslara daha fazla agirlik veren, A agirlikli ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün 
etkilenim degerlendirilmesi ve kontrolünde yaygin olarak kullanilan bir ses seviyesi ölçütünü,  
             r) Degerlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili zararli etkilerin degerini hesaplamak, tayin 
etmek, ön görmek, tahmin etmek veya ölçmek için kullanilan her türlü yöntemi,  
             s) Doz-etki iliskisi: Bir zararli etki ile gürültü gösterge degeri arasindaki iliskiyi, 
             s) Esdeger gürültü seviyesi (Leq): Belli bir süre içinde seviyeleri degisim gösteren, genellikle 
A agirliklanmis ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açisindan esdegeri olan sabit seviyeyi,  
             t) Ev faaliyetleri ve komsularin olusturdugu gürültü: Konut içerisinde kisilerin kendi davranis 
ve aliskanliklarindan kaynaklanan; kapi, pencere kapatma, yürüme, konusma, temizlik yapma, mobilya 
çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, elektronik olarak ses yükseltici kullanmadan yapilan 
eglence, çamasir makinesi, buzdolabi kullanma gibi faaliyetler ile bina içinde yapilacak tadilati, 
             u) Eylem plani: Gerektiginde gürültü seviyesinin düsürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile 
ilgili sorunlar ve etkileriyle bas etmek için tasarlanan planlari, 
             ü) Fiziksel çevre faktörleri: Sesin kaynaktan kullaniciya, yapi veya etkilenen kisilere iletilmesi 
sirasinda geçtigi fiziksel çevrede bulunan ve ses yayilimini etkileyen gürültüyü artirici veya azaltici her 
türlü faktörü,  
             v) Gürültü göstergesi: Bir zararli etki ile ilgili olarak çevresel gürültünün tanimlanmasinda 
kullanilan fiziksel bir ölçegi, 
             y) Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sinir degerin asilip asilmadigini göstermek 
gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kisi ve maruz kalan konut sayisi da dahil olmak üzere, mevcut 
veya gelecekte ortaya çikabilecek bir gürültü durumu hakkindaki verilerin; gürültü göstergesi 
kullanilarak söz konusu alanin fiziksel haritasi üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesini,  
             z) Gürültü kontrol izin belgesi: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII Liste A ve B’deki 
isletmelerin bu Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak çalistigini gösteren bir belgeyi, 
             aa) Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynagindan yayilan gürültü niteligine sahip sesleri, 
kabul edilebilir seviyeye indirmek, akustik özelligini degistirmek, etki süresini azaltmak, hosa giden 



veya daha az rahatsiz eden bir baska ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararli etkilerini tamamen 
veya kismen yok etmek için yapilan islemleri,  
             bb) Hassas olmayan kullanimlar: Otoparklar, garajlar, eglence yerleri, sanayi tesisleri gibi 
kendisi gürültü kaynagi olabilen alan ve kullanimlari, 
             cc) Iç ortam gürültüsü: Yapi içindeki mekanik sistemler ve diger gürültü kaynaklarindan dogan 
ve mekan içinde bulunan insanlari olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararli seslerin bütününü,  
             çç) Izne tabi tesis: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII Liste A ve B’deki tesisleri, 
             dd) Izne tabi olmayan tesis: Bu Yönetmelik kapsaminda olan ancak, Ek-VII Liste A ve B’de 
yer almayan tesisleri, 
             ee) Kaynakta tedbirler: Gürültü üreten ses kaynaginin yapisi, isletme teknigi, oturdugu zemin, 
montaj biçimi ve buna benzer dogrudan kaynak ile ilgili olarak alinabilecek tedbirleri, 
             ff) Kamuoyu: Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kisi ile bunlarin ulusal mevzuat veya 
uygulamaya uygun olarak olusturdugu dernek, örgüt veya gruplari, 
             gg) Kesikli titresim: Delicilerdeki gibi sürekliligi olmayan ya da kazik çakicilardaki gibi belirli 
araliklarla tekrarlanan titresimi, 
             gg) Gündüz, aksam, gece gürültü göstergesi (Lgag ): A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin 
enerji ortalamasi olup, günlük toplam rahatsizligi ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesini,  
             hh) Gündüz gürültü göstergesi (Lgündüz): A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin enerji 
ortalamasi olup, yilin gündüz sürelerinin tamamina göre belirlenen ve gündüz süresindeki rahatsizligi 
ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesini, 
             ii) Aksam gürültü göstergesi (Laksam): A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin enerji 
ortalamasi olup, yilin aksam sürelerinin tamamina göre belirlenen ve aksam süresindeki rahatsizligi 
ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesini, 
             ii) Gece gürültü göstergesi (Lgece): A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalamasi 
olup, yilin gece sürelerinin tamamina göre belirlenen ve gece süresindeki uyku kaçirici rahatsizligi 
ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesini,  
             jj) LC max: dBC olarak ölçülen, ölçüm süresi içerisinde C agirlikli rms tabanli ses seviyesinin 
en büyük degerini, 
             kk) Izne tabi tesisler için akustik rapor: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII Liste A ve 
B’de ve bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden önce kurulmus veya yürürlüge giris tarihinden 
sonra planlama ve kurulma asamasini tamamlayarak faaliyete geçmis 
tesislerin/isletmelerin/faaliyetlerin degerlendirme yöntemleri kullanilarak olusmasi muhtemel çevresel 
gürültü seviyelerinin belirlenmesini ve limit degerlerin asilmasi halinde alinacak teknik tedbirlerin 
bütününü içeren raporu,  
             ll) Oktav bant: Gürültü enerjisinin frekansa göre degisimini ortaya çikarmakta yararlanilan alt 
ve üst frekans sinirlarinin birbirinin iki kati olan frekans bandi ve bant genisliginin merkez frekansinin 
% 70’ ine esit oldugu bandi, 
             mm) Orta derecede hassas kullanimlar: Idari ve ticaret binalari, çocuk bahçeleri, oyun alanlari 
ve spor tesisleri gibi kullanimlari, 
             nn) Planlanan faaliyetler için akustik rapor: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII Liste A 
ve B’de ve bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden sonra kurulmasi planlanan 
tesislerin/isletmelerin/faaliyetlerin ve ulasim kaynaklarinin degerlendirme yöntemleri kullanilarak 
olusmasi muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesini ve limit degerlerin asilmasi halinde 
alinacak teknik tedbirlerin bütününü içeren raporu,  
             oo) Rahatsizlik: Alan arastirmalari vasitasiyla belirlenen toplumsal gürültü veya titresim 
rahatsizliginin derecesini,  
             öö) Rekreasyon alani: Kisinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar kazanabilmesini 
saglayan dinlenme, eglenme, gezi, serbest zamanlari degerlendirme gibi çesitli faaliyetleri kapsayan 
genis eylem alanlarini, 
             pp) Ses basinci seviyesi (Lp):Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basincinin, 20x10-6 Pa 
veya 20 µPa referans ses basincina oraninin 10 tabanina göre logaritmasinin 20 ile çarpilmasiyla 
bulunan ve dB cinsinden ifade edilen degeri,  
             rr) Ses gücü seviyesi (Lw): Bir ses kaynaginin yaydigi ses gücünün milletlerarasi standartlarda 
tanimlanan referans ses gücüne oraninin 10 tabanina göre logaritmasinin 10 ile çarpilmasiyla bulunan 
ve dB cinsinden ifade edilen degeri,  
             ss) Seviye ayarlamasi: Gürültünün türüne ya da belirgin olarak duyulan bir frekansin varligina 
bagli olarak, ölçülen ya da hesaplamayla bulunan esdeger gürültü seviyesine eklenecek degeri,  



             ss) Sinir deger: Yetkili idarece belirlenen, asilmasi halinde yetkili idarece dikkate alinan ve 
azaltici tedbirlerin uygulamaya konulmasina yol açan Lgag veya Lgece, ve uygun olan hallerde 
Lgündüz, Laksam, Lgece ve Leq degerini (Kara yolu, demir yolu, hava yolu trafigi gürültüleri, sanayi 
menseli gürültüler ve benzeri gibi farkli gürültü türleri, farkli alanlar ve nüfuslarin farkli gürültü 
hassasiyetleri için, farkli sinir degerler olabilir. Bu sinir degerler, gürültü kaynagi veya muhitin 
kullanim maksadi açisindan bir degisiklik olmasi halinde, mevcut ve yeni durumlar için de farklilik 
gösterebilir.), 
             tt) Stratejik gürültü haritasi: Farkli kaynaklar bazinda mevcut gürültü durumunun veriler 
sayesinde sergilenmesini, 
             uu) Sürekli titresim: Gündüz veya aksam veya gece vakti gibi belirlenen bir zaman dilimi 
boyunca engellenmeden devam eden titresimi,  
             üü) Tepe deger: Verilen bir zaman araligindaki en yüksek titresim degerini, 
             vv) Titresimin yer degistirme, hiz, ivme cinsinden rms degeri: Belirli bir zaman araliginda 
ölçülen titresim degerlerinin karelerinin ortalamasinin karekökünü,  
             yy) Titresimden etkilenme siniri: Titresimin; insan sagligi, performansi ve konforu üzerinde 
olusturdugu hareket hastaligi gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapilarda olusturdugu hasarlarin 
baslama sinirlarindaki, titresim ivmesi, hizi, genligi, frekanslari ve etkilenme süresi gibi parametrelerle 
ortaya konulmus kriterleri, 
             zz) Yerlesim alani: Nüfusu yüz binden fazla olan, sehirlesmis alan olarak kabul edilen ve nüfus 
yogunlugunun kilometre kare basina 1000 kisiden fazla oldugu alanlari, 
             aaa) Yerlesim alani içindeki sessiz alan: Yetkili idare tarafindan gürültü kaynaklari için 
belirlenen sinir degerlerin üstüne veya yetkili idare tarafindan konulmus belli bir degerden daha büyük 
bir gürültü gösterge degerine maruz kalmayacak sekilde ayrilan bir alani,  
             bbb) Yetkili idare: Ikinci bölümde belirtilen idareleri,  
             ccc) Zararli etkiler: Insan sagligi üzerindeki olumsuz etkileri, 
             ifade eder.  
  

IKINCI BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

  
             Bakanligin görev, yetki ve sorumluluklari 
             MADDE 5 – (1) Bakanlik;  
             a) Kisilerin huzur ve sükûnunu beden ve ruh sagligini gürültü ile bozmayacak bir çevrenin 
gelistirilmesi gayesiyle, çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikalari belirlemek, buna yönelik 
mevzuat ve mevzuatin uygulanmasini kolaylastirici her türlü dokümani hazirlamak, bu Yönetmeligin 
uygulanmasinda isbirligi ve koordinasyonu saglamakla,  
             b) 2872 sayili Çevre Kanunu çerçevesinde Il Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri 
yapilan belediyelerle isbirligi ve koordinasyon içinde gürültü kaynaklarini denetlemek, bu 
Yönetmeligin ihlalinin tespiti halinde idari yaptirim uygulamak, yetki devri yapilacak kurumlarda 
aranacak esaslari belirleyip yetki devri yapmakla,  
             c) Bu Yönetmeligin uygulanmasindan yetkili ve sorumlu kilinan kurum ve kuruluslar ile bu 
Yönetmelik geregi hazirlanacak akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu, gürültü 
haritasi ve eylem plani hazirlayacak kurum ve kurulus temsilcilerinin uzmanlasmasini saglayici 
programlarin içerigi ve programlarin uygulama prosedürünü belirlemekle,  
             ç) Akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu, gürültü haritasi ve eylem 
plani hazirlayacak kurum ve kuruluslarin saglamasi gereken esaslari belirlemek, esaslari saglayanlara 
ön yeterlik/yeterlik belgesi vermek, ön yeterlik/yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluslari denetlemek, 
belgelendirme esaslarina aykiri davranilmasi halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamak ve 
gerekirse ön yeterlik/yeterlik belgesini iptal etmekle, 
             d) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII Liste A’da yer alan isletmelere gürültü kontrol izin 
belgesi vermek, gürültü kontrol izin belgesini yenilemek, bu çerçevede isletmeleri denetlemek, bu 
Yönetmelikte belirtilen esaslara aykirilik halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamak ve 
gerekirse gürültü kontrol izin belgesini iptal etmekle, 
             e) Stratejik Gürültü Haritalari ve Eylem Planla ri ile ilgili olarak; 
             1)Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluslarca hazirlanan gürültü haritalari ve eylem planlarina 
görüs vermekle, 



             2) Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluslarca hazirlanarak Bakanliga gönderilen gürültü 
haritalari ve eylem planlari ile bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VI’da yer alan her türlü bilgi ve belgeye 
yönelik veri bankasi olusturmakla,  
             yetkili ve sorumludur. 
             Il çevre ve orman müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklari 
             MADDE 6 – (1) Il çevre ve orman müdürlükleri; 
             a) 2872 sayili Çevre Kanunu geregi yetki devri yapilmayan alanlarda gürültü kaynaklarini 
programli, programsiz veya sikâyetlere istinaden, gerektiginde diger mevzuat kapsaminda yetkili 
kilinan kurum kuruluslarin da destegini alarak, bu Yönetmelikte getirilen esaslara uyulup uyulmadigini 
denetlemek ve ihlali durumunda idari yaptirim uygulamakla,  
             b) Yetki devri yapilan kurum ve kuruluslarin talepleri ve/veya gerekli görülmesi halinde 
koordinasyon ve isbirligi içinde çalismakla,  
             c) Yetki devri yapilmis kurumlarin faaliyetleri sebebiyle olusan çevresel gürültüyü denetlemek 
ve idari yaptirim uygulamakla, 
             ç) Yetki talebinde bulunan kurum ve kuruluslarin taleplerini degerlendirip Bakanliga iletmek, 
yetki devri yapilan kurum ve kuruluslarin yetkileri çerçevesinde çalisip çalismadigini denetlemek, 
yetkilerini yerine getirmeyenleri tespit ederek Bakanliga bildirmekle,  
             d) Ilde 2872 sayili Çevre Kanununun 14 üncü maddesine istinaden yapilan denetim ve idari 
yaptirimlarin sonuçlarini Bakanliga iletmekle, 
             e) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII Liste A ve B’de yer alan isletmeleri tespit ederek 
Bakanliga bildirmekle, 
             f) Çevre denetim birimini kuran ve yetki devri yapilmis belediyelerin belediye siniri ve 
mücavir alani disindaki alanlar ile yetki devri yapilmis il özel idareleri disindaki alanlarda bu 
Yönetmeligin ekindeki Ek-VII Liste B de yer alan isletmeler için gürültü kontrol izin belgesini vermek, 
gürültü kontrol izin belgesini yenilemek, bu çerçevede isletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte 
belirtilen esaslara aykiri davranilmasi halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamak ve gerekirse 
gürültü kontrol izin belgesini iptal etmekle, 
             g) Ilde ulusal ve yerel milli ve dini kutlamalar ve özel günlerde yapilacak faaliyetler için bu 
Yönetmelik çerçevesinde getirilen yasaklara istisna getirmekle, istisna kapsaminda alinan kararlari 
kamuoyuna duyurmakla, 
             yetkili ve sorumludur. 
             Mahalli idarelerce alinacak tedbirler 
             MADDE 7 – (1) Il özel idareleri;  
             a) Belediye sinirlari ve mücavir alan disinda 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayili Bakanlar 
Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatina Iliskin Yönetmelik veya diger 
mevzuat kapsaminda bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer alan isletmeler için verilecek ruhsatlarda 
akustik raporu esas almakla, 
             b) Belediye sinirlari ve mücavir alan disinda yetki devri yapilmis il özel idareleri bu 
Yönetmeligin ekindeki Ek-VII Liste B’de yer alan isletmeler için gürültü kontrol izin belgesini vermek, 
gürültü kontrol izin belgesini yenilemek, bu çerçevede isletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte 
belirtilen esaslara aykiri davranilmasi halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamak ve gerekirse 
gürültü kontrol izin belgesini iptal etmekle, 
             c) Belediye sinirlari ve mücavir alan disinda; yapilarin mimari projelerinde ve yapi 
ruhsatlarinda bu Yönetmeligin 28 inci maddesinde belirtilen sartlarin aranmasiyla, 
             ç) Stratejik Gürültü Haritalari ve Eylem Planlari ile ilgili olarak; 
             1) Belediye sinirlari ve mücavir alan disinda gürültü haritalarinin hazirlanmasinda gerekli olan, 
gürültü kaynaklari disindaki tüm verileri toplamak ve belirleyecegi esaslar çerçevesinde gürültü haritasi 
hazirlamakla sorumlu kurum ve kuruluslarin kullanimina açmakla,  
             2) Belediye sinirlari ve mücavir alan disindaki gürültü haritasi hazirlanan alanlarda mevcut 
veya ileriye yönelik projelendirme veya baska bir yatirimi gerçeklestirme konusunda çalismasi 
olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluslarin görüslerini almakla,  
             3) Belediye sinirlari ve mücavir alan disinda 8 inci maddenin birinci fikrasinin (ç) bendinin (3) 
ve (5) numarali alt bendine istinaden gürültü haritalari hazirlanan kaynaklarin; yakinindaki limanlar ile 
bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII’de belirtilen endüstri tesislerinin bulundugu alanlar için ayri 
ayri gürültü haritalarini ve bu gürültü haritalarinin kapsadigi alanlarin eylem planlarini hazirlamakla, 
             4) Belediye sinirlari ve mücavir alan disindaki alan için hazirlanan eylem planlarini kamuoyu 
görüsüne açmakla, 



             5) Belediye sinirlari ve mücavir alan disindaki alan için hazirlanan gürültü haritalarinin ve 
eylem planlarinin nihai hali hakkinda kamuoyuna bilgi vermekle ve Bakanliga göndermekle, 
             ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 
             (2) Belediyeler; 
             a) 2872 sayili Çevre Kanunu geregi yetki devri yapilan belediyeler, belediye sinirlari ve 
mücavir alan içinde gürültü kaynaklarini programli, programsiz veya sikâyetlere istinaden gerektiginde 
diger mevzuat kapsaminda yetkili kilinan kurum kuruluslarin da destegini alarak, bu Yönetmelikte 
getirilen esaslara uyulup uyulmadigini denetlemek ve ihlali durumunda idari yaptirim uygulamakla,  
             b) Yetki devri yapilmis belediyeler; belediye sinirlari ve mücavir alan içinde yapilan denetim 
sonuçlarini Il Çevre ve Orman Müdürlüklerine göndermekle, 
             c) Belediye sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili belediye; yapilarin mimari projelerinde ve 
yapi ruhsatlarinda 28 inci maddede belirtilen sartlarin aranmasiyla,  
             ç) Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatina Iliskin Yönetmelik veya diger mevzuat kapsaminda bu 
Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer alan isletmeler için verilecek ruhsatlarda akustik raporu esas 
almakla, 
             d) Yetki devri yapilmis belediye; belediye sinirlari ve mücavir alan içinde bu Yönetmeligin 
ekindeki Ek-VII Liste B’de yer alan isletmeler için gürültü kontrol izin belgesini vermek, gürültü 
kontrol izin belgesini yenilemek, bu çerçevede isletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen 
esaslara aykiri davranilmasi halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamak ve gerekirse gürültü 
kontrol izin belgesini iptal etmekle, 
             e) Stratejik Gürültü Haritalari ve Eylem Planlari ile ilgili olarak; 
             1) Belediye sinirlari ve mücavir alan içinde gürültü haritasi hazirlanacak yerlesim alanlarini 
Bakanlik merkez ve tasra teskilati ile koordinasyon ve isbirligi içinde belirlemekle,  
             2) Belediye sinirlari ve mücavir alan içindeki yerlesim alanlarinin, gürültü haritalarinin 
hazirlanmasinda gerekli olan, gürültü kaynaklari disindaki tüm verileri toplamak ve belirleyecegi 
esaslar çerçevesinde gürültü haritasi hazirlamakla sorumlu kurum ve kuruluslarin kullanimina açmakla,  
             3) Belediye sinirlari ve mücavir alan içinde gürültü haritasi hazirlanacak yerlesim alanlarinda 
yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yollari trafigi, limanlar ve bu Yönetmeligin 
ekinde yer alan Ek-VII’deki endüstri tesisleri ve/veya atölye-imalathane- eglence yerleri ve benzeri 
gürültü kaynaklarinin bulundugu alanlar için ayri ayri gürültü haritalarinin hazirlanmasiyla, 
             4) Belediye sinirlari ve mücavir alan içindeki gürültü haritasi hazirlanan yerlesim alanlarinda 
mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya baska bir yatirimi gerçeklestirme konusunda çalismasi 
olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluslarin görüslerini almakla,  
             5) Belediye sinirlari ve mücavir alan içindeki gürültü haritasi hazirlanan yerlesim alaninda 8 
inci maddede yetkili kilinan kurum kurulus tarafindan hazirlanan gürültü haritalarinin da göz önünde 
bulundurularak; karayollari, demiryollari, tramvay ile yerüstünden geçen metro yollari, havaalanlari, 
limanlar ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII’deki endüstri tesisleri ve/veya eglence yerleri, 
imalathane ve benzeri gürültü kaynaklarinin bulundugu alanlari kapsayan eylem planlarini 
hazirlamakla, 
             6) Belediye sinirlari ve mücavir alan içindeki yerlesim alani için hazirlanan eylem planlarini 
kamuoyu görüsüne açmakla, 
             7) Belediye sinirlari ve mücavir alan içindeki yerlesim alani için hazirlanan gürültü 
haritalarinin ve eylem planlarinin nihai hali hakkinda kamuoyuna bilgi vermekle ve Bakanliga 
göndermekle, 
             ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 
             Kurum, kurulus ve isletmelerce alinacak tedbirler 
             MADDE 8 – (1) Kurum/kurulus veya isletmeler; 
             a) Saglik Bakanligi; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayili Saglik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri 
Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname geregi isitme sagligi ve kritik saglik etkileri göz önüne 
alinarak gürültüden etkilenme seviyelerinin belirlenmesi ve izlenmesine iliskin esas ve usullerin 
belirlenmesiyle, 
             b) Diyanet Isleri Baskanligi; dini tesislerde ses yükseltici kullanimindan çevreye yayilan 
gürültünün kontrolüne iliskin esaslarin belirlenmesiyle, 
             c) Fabrika, isyeri, atölye, imalathane, eglence yeri ve ulasim kaynaklarini planlayan ve 
isletenler; 
             1) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VII’deki tesisler için gürültü kontrol izin belgesi 
almakla ve yenilemekle,  



             2) Bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden sonra, kapasite artirimi hariç kurulmasi 
planlanan ve Yönetmeligin Ek-VII sinde yer alan tesisler ile 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer 
alan ulasim kaynaklari için hazirlanacak çevresel etki degerlendirme raporu veya proje tanitim 
dosyasinin gürültü ile ilgili bölümünün bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hazirlanmasini 
saglamakla,  
             3) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII Liste A ve B de yer almayan izne tabi olmayan fabrika, 
isyeri, imalathane ve atölyeler ile eglence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili isyeri açma ve çalisma 
ruhsati safhasinda ve/veya programli, programsiz veya sikâyete istinaden yapilacak denetimlerde, 
yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu hazirlatmakla,  
             4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane, eglence yeri ve benzeri isletmeciler ile liman isletmecileri; 
bu alanlarin gürültü haritalarinin hazirlanmasindan sorumlu kurum ve kurulusun talebi halinde istenen 
verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle, 
             ç) Ulastirma Bakanligi; 
             1) Devlet yollari ve otobanlardan, ana karayollari sinifina giren karayollarini, ana demiryollari 
ve havaalanlarini belirleyip listesini Bakanliga bildirmekle, 
             2) Yerlesim alanlari içindeki devlet yollari ve otobanlar için gürültü haritasi hazirlanmasinda 
gerekli olacak verileri Belediyeye iletmekle, 
             3) Yerlesim alani disinda devlet yollari ve otobanlardan, ana karayollari sinifina giren 
karayollarinin gürültü haritasini hazirlamakla, 
             4) Yerlesim alani disinda; ana karayolu, ana demiryolu ve ana havaalani yakinindaki alanlarda 
yer alan devlet yollari ve otobanlarin gürültü haritasini hazirlamakla, 
             5) Yerlesim alani içinde ve disinda yer alan ana demiryollari ve ana havaalanlarinin gürültü 
haritasini hazirlamakla,  
             6) Yerlesim alani içinde ve disinda; ana karayolu, ana demiryolu ve ana havaalani yakinindaki 
alanlarda yer alan ve sorumluluk alanina giren demiryollarinin ve havaalanlarinin gürültü haritasini 
hazirlamakla, 
             7) Planlanan karayollari, demiryollari ve havaalanlari için mevcut veya ileriye yönelik 
projelendirme veya baska bir yatirim gerçeklestirme konusunda çalismasi olabilecek ilgili tüm kurum 
ve kuruluslarin görüslerini almak, bu görüsler çerçevesinde gürültü kontrol tedbirlerine iliskin 
programlar hazirlamakla, 
             8) Gürültü haritalarinin nihai hali hakkinda kamuoyuna bilgi vermekle ve Bakanliga 
göndermekle, 
             ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynaklarin Ses Seviyeleri 
  
             Kara yolu araçlarinda uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 9 – (1) Motorlu kara yolu araçlari asagidaki esaslara uyar. 
             a) Motorlu kara yolu araçlarinin kara yoluna uygunlugu ve teknik esaslari 13/10/1983 tarihli ve 
2918 sayili Karayollari Trafik Kanununun 29 uncu maddesi uyarinca; araçlarin, yapim ve kullanim 
bakimindan kara yolu yapisina ve trafik güvenligine uymasi zorunludur. Bununla ilgili alt düzenleyici 
islemlerin belirlenmesini Sanayi ve Ticaret Bakanligi yapar. 
             b) Kamuya açik yerlerde çalistirilan motorlu kara yolu tasitlarinin dis gürültü seviyesi ve egzoz 
sistemleri ile ilgili olarak 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Motorlu 
Araçlarin Dis Gürültü Emisyonlari ve Egzoz Sistemleri ile Ilgili Tip Onayi Yönetmeligi (70/157/AT) 
kapsaminda getirilen esaslar saglanir.  
             c) Motorlu kara yolu araçlarinin kornalari gibi sesli uyari cihazlari ile ilgili olarak, 1/5/1999 
tarihli ve 23682 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Motorlu Araçlarin Sesli Ikaz Cihazlari ve Bunlarin 
Takilmasi ile Ilgili Tip Onayi Yönetmeligi (70/388/AT) kapsaminda getirilen esaslarin saglanmasi 
zorunludur. Geçis üstünlügüne haiz tasitlara 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayili Resmî Gazete’de 
yayimlanan Kara Yollari Trafik Yönetmeliginin 141 inci maddesi uygulanir.  
             ç) Tekerlekli tarim veya orman traktörlerinin dis gürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 13/6/2002 
tarihli ve 24784 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tekerlekli Tarim veya Orman Traktörlerinin Bazi 
Parçalari ve Özellikleri ile Ilgili Tip Onayi Yönetmeligi (74/151/AT) kapsaminda getirilen esaslar 
saglanir. 
             d) Iki veya üç tekerlekli motorlu kara yolu araçlarinin dis gürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 
18/7/2003 tarihli ve 25172 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Iki veya Üç Tekerlekli Motorlu 



Araçlarin Bazi Aksam ve Özellikleri ile Ilgili Tip Onayi Yönetmeligi (97/24/AT) eki Dokuzuncu 
Kisimda getirilen esaslar saglanir. 
             Demir yolu ulasim araçlarinda uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 10 – (1) Banliyö ve sehirlerarasi trenler ile agir ve hafif metrolarin dis gürültü 
seviyeleri ile yolcu ve tren çalisanlarinin kulak sagligi ve konforu açisindan iç gürültü ve vagon içi 
titresim seviyelerine iliskin düzenlemeleri 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayili Ulastirma Bakanliginin 
Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca Ulastirma Bakanligi yapar. 
             Hava yolu ulasim araçlarinda uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 11 – (1) Türk sicilindeki ve yabanci ülke sicilindeki hava yolu araçlarinin iç ve dis 
trafige açik hava alanlarimiza inis ve kalkis yapabilmeleri için hava alani araçlarinin dis gürültü 
seviyeleri ile yolcu ve hava araci çalisanlarinin kulak sagligi ve konforu açisindan iç gürültü ile araç içi 
titresim seviyelerine iliskin düzenlemeleri 3348 sayili Ulastirma Bakanliginin Teskilat ve Görevleri 
Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca Ulastirma Bakanligi yapar.  
             Su yolu ulasim araçlarinda uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 12 – (1) Deniz, göl veya baska suyollarinda kullanilan araçlarin dis gürültü seviyeleri 
ile yolcu ve su yolu araci çalisanlarinin kulak sagligi ve konforu açisindan iç gürültü ile araç içi titresim 
seviyelerine iliskin düzenlemeleri 10/8/1993 tarihli ve 491 sayili Denizcilik Müstesarliginin Kurulus ve 
Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarinca Denizcilik Müstesarligi yapar.  
             Açik alanda kullanilan ekipmanlarda uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 13 – (1) Açik alanda kullanilan ekipmanlarin gürültü seviyesi, 22/1/2003 tarihli ve 
25001 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Açik Alanda Kullanilan Teçhizat Tarafindan Olusturulan 
Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ilgili Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir. Açik alanda 
kullanilan ancak söz konusu yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeleri 3143 sayili 
Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca Sanayi ve 
Ticaret Bakanligi yapar.  
             Ev aletlerinde uyulmasi gereken sartlar 
             MADDE 14 – (1) Ev ekipmanlarinin gürültü seviyesi, 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayili Resmî 
Gazete’de yayimlanan Ev Aletlerinden Çevreye Yayilan Gürültüye Iliskin Teblig TRKGM: 2003/2 
(86/594/AET) hükümlerine tabidir. Ev islerinde kullanilan, ancak söz konusu tebligde yer almayan 
elektrikli veya elektriksiz aletlerle ilgili düzenlemeleri 3143 sayili Sanayi ve Ticaret Bakanliginin 
Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca Sanayi ve Ticaret Bakanligi yapar.  
             Sanayi tesislerinde kullanilan alet, ekipman ve makinelerde uyulmasi gereken sartlar  
             MADDE 15 – (1) Sanayi tesislerinde kullanilan alet, ekipman ve makinelerde 5/6/2002 tarihli 
ve 24776 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Makina Emniyeti Yönetmeliginde (98/37/AT) verilen 
esaslar saglanir. Sanayi tesislerinde kullanilan alet, ekipman ve makinelerin ses gücü seviyeleri ile ilgili 
düzenlemeleri 3143 sayili Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun 
hükümleri uyarinca Sanayi ve Ticaret Bakanligi yapar. Sanayi tesislerinde çalisanlarin kulak saglik ve 
konforu açisindan maruz kaldiklari gürültü ve titresim seviyeleri için; 23/12/2003 tarihli ve 25325 
sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Gürültü Yönetmeligi ile 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili Resmî 
Gazete’de yayimlanan Titresim Yönetmeliginde getirilen esaslar saglanir.  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çevresel Gürültü Esas ve Kriterleri 
  

             Çevresel gürültü göstergeleri ve bu göstergelerin uygulanmasi  
             MADDE 16 – (1) Çevresel gürültü göstergelerinin seçimine ve bu göstergelerin 
uygulanmasina iliskin esaslar asagida belirtilmistir:  
             a) Gürültü haritalari ve bunlarin revizyonu çalismalarinda Ek-I-1.1.1 ve Ek-I-1.1.2 de verilen 
Lgag ve Lgece gürültü göstergeleri kullanilir.  
             b) Akustik planlama, akustik gölge bölgeleme çalismalari için Lgag ve Lgece gürültü 
göstergeleri disinda baska gürültü göstergeleri kullanilabilir. 
             c) (a) ve (b) bentleri disindaki özel durumlar için Ek-I-1.2 de listelenen ilave gürültü 
göstergeleri kullanilabilir.  
             Degerlendirme yöntemleri  
             MADDE 17 – (1) Çevresel gürültü seviyelerinin degerlendirilmesine iliskin yöntemler asagida 
belirtilmistir:  
             a) Ek-I’de tanimlanan çevresel gürültü göstergeleri Ek-II’de belirtilen degerlendirme 
yöntemleri araciligi ile belirlenir.  



             b) Mevcut gürültü seviyesinin toplum üzerindeki etkilenme derecesi ve gürültünün günlük 
yasamda çesitli eylemler üzerinde olabilecek zararli etkileri Ek-III’de verilen doz-etki iliskisi 
kullanilarak tespit edilir. Doz-etki iliskisine ait etkilenme analizine dair kilavuz Saglik Bakanliginin 
uygun görüsü alinarak Bakanlikça hazirlanir.  
             Kara yolu çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 18 – (1) Kara yolundan çevreye yayilan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine 
iliskin sinir degerler bu Yönetmelig in ekindeki Ek-VIII Tablo-1’de belirtilmistir. Karayollarindan 
kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-1’deki sinir 
degerleri asamaz.  
             Rayli sistem çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 19 – (1) Rayli sistemlerden kaynaklanan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine 
iliskin kriterler asagida belirtilmistir: 
             a) Rayli ulasim sistemlerinden çevreye yayilan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Laksam 60 
dBA ve Lgece 55 dBA sinir degerlerini asamaz.  
             b) Hafif rayli sistemlerin yer altindan geçtigi kapali alanlar ile yer üstünden geçtigi alanlarda; 
bekleme, inis ve binis platformlarinda, istasyonlarda ve havalandirma kanallarinda zaman dilimine 
bagli olarak olusabilecek Leq cinsinden çevresel gürültü sinir degerleri bu Yönetmeligin ekindeki Ek-
VIII’de yer alan Tablo-2’deki degerleri asamaz. 
             c) Hafif rayli sistemlerin yer altindan geçtigi yerlerde istasyon bos iken 500 Hz’de maksimum 
çinlama süresi proje hedef degeri için 1.4, kabul degeri için ise 1.6 saniye olmalidir. Kent içi ve disinda 
hafif rayli ulasim sisteminin gürültüye hassas alanlardan geçtigi yerlerde gürültü perdeleme teknikleri 
dikkate alinarak etkin ve uygulanabilir tedbirler alinir.  
             Hava alanlari çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 20 – (1) Hava alanlarindan çevreye yayilan gürültü seviyesi ve gürültünün 
önlenmesine iliskin kriterler asagida belirtilmistir. 
             a) Havaalanlarindan çevreye yayilan gürültü seviyesi bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer 
alan Tablo-3’te verilen sinir degerleri asamaz. 
             b) Helikopter inis pistlerinden çevreye yayilan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Laksam 60 
dBA ve Lgece 55 dBA sinir degerlerini asamaz.  
             c) Yilda elli binden fazla inis/kalkisin yapildigi hava alanlarinda Ulastirma Bakanligi 
tarafindan; havaalani çevresinde yer alan gürültüye hassas yapi ve mekânlarda Tablo-3’te getirilen 
çevresel gürültü seviyesini tespit etmek amaciyla gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurulur.  
             Su yollari için çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 21– (1) Iskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, göl, bogaz, nehir gibi su yollarinda 
kullanilan ulasim araçlarindan çevreye yayilan gürültü seviyesi asagida belirtilmistir: 
             a) Iskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, bogaz, nehir gibi suyollarinda kullanilan 
ulasim araçlarindan yayilan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Laksam 60 dBA ve Lgece 55 
dBA sinir degerlerini asamaz.  
             b) Iskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, bogaz, nehir gibi suyollarinda kullanilan 
araçlarda elektronik olarak yükseltilmis müzik yayini yapilmasi sonucu yayilan çevresel gürültü 
seviyesi bu maddede verilen sinir degeri en fazla gündüz zaman dilimi için 5 dBA, aksam zaman dilimi 
için 3 dBA asabilir.  
             Endüstriyel tesisler, isletmeler ve isyerleri için çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 22 – (1) Endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve isyerlerinden çevreye yayilan 
gürültü seviyesine iliskin kriterler asagida belirtilmistir: 
             a) Her bir endüstri tesisinden çevreye yayilan gürültü seviyesi bu Yönetmeligin ekindeki Ek-
VIII’de yer alan Tablo-4’te verilen sinir degerleri asamaz. 
             b) Her bir isyeri, atölye, imalathane ve benzeri isletmelerin faaliyetleri sirasinda çevreye 
yayilan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 
dBA’dan fazla asamaz.  
             c) Birden fazla isyerleri, atölye imalathane ve benzeri isletmelerin bulundugu alanlar ile 
Organize veya Ihtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayilan toplam çevresel gürültü seviyesi, arka plan 
gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA araligindan fazla asamaz. Topla m 
çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalinan alandaki etkilenen kisi sayisi, gürültü kaynagi ile 
gürültüye hassas mekanlar arasindaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki 
devri yapilan belediye sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili belediye, disinda ise yetki devri yapilan il 
özel idarelerince; yetki devri yapilmadigi takdirde Il Çevre ve Orman Müdürlügü tarafindan belirlenir.  



             ç) Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda olusan çevresel gürültü seviyesindeki tonal 
degisimlerde 5 dBA’lik, ani degisimlerde ise TS ISO 9315 standardina göre seviye ayarlamasi yapilir.  
             d) Endüstri tesisleri ile bunlarin disinda kalan isletme ve isyerlerinin faaliyeti sonucu 
olusabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi asamaz. 
             Santiye alanlari için çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 23 – (1) Santiye alanlarindan çevreye yayilan gürültü seviyesi ve gürültünün 
önlenmesine iliskin kriterler asagida belirtilmistir: 
             a) Santiye alanindaki faaliyet türlerinden çevreye yayilan gürültü seviyesi bu Yönetmeligin 
ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-5’te verilen sinir degerleri asamaz. 
             b) Konut bölgeleri içinde ve yakin çevresinde gerçeklestirilen santiye faaliyetleri gündüz 
zaman dilimi disinda aksam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 
             c) Kamu yarari gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, sehir içi anayol, toplu konut ve benzeri 
projelerin insaat faaliyetleri ile sehir içinde gündüz trafigi engelleyecek insaat faaliyetleri gündüz 
zaman diliminde çalismamak kosuluyla Ek-VIII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz degerlerinden aksam 
için 5 dBA, gece için 10 dBA çikartilarak elde edilen sinir degerlerin saglanmasi sartiyla, Il Çevre ve 
Orman Müdürlügünün görüsü alinarak yetkili idare tarafindan verilen izin çerçevesinde sürdürülebilir.  
             ç) Santiye faaliyeti sonucunda olusan çevresel gürültü seviyesindeki tonal degisimlerde 5 
dBA’lik, ani degisimlerde ise TS ISO 9315 standardina göre seviye ayarlamasi yapilir.  
             d) Santiye faaliyeti sonucu olusabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 
100 dBC’yi asamaz. 
             e) Faaliyet sahibi tarafindan santiye alaninda; insaatin baslama, bitis tarihleri ve çalis ma 
periyotlari ile büyüksehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinden alinan izinlere iliskin bilgiler insaat 
alaninda herkesin kolayca görebilecegi bir tabelada gösterilir.  
             f) Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçeklestirilen tüm santiye faaliyetleri büyüksehir 
belediyesi ve/veya il/ilçe/ilk kademe belediyesinin karari dogrultusunda hafta sonlari veya bir kaç ay 
süre ile tamamen durdurulabilir.  
             Rekreasyon ve eglence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri  
             MADDE 24 – (1) Elektronik olarak müzik yayini yapan eglence yerleri ve rekreasyon 
alanlarindan kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi asagida belirtilmistir: 
             a) Çok hassas kullanimlarin bulundugu alanlarda; elektronik olarak yükseltilmis ses kaynagi 
bulunan, üzeri ve etrafi fiziksel olarak açik ve/veya yari açik olan bahçeli gazino, dans salonlari, 
lunaparklar, animasyon ve eglence merkezleri, fuar, piknik yerleri, açik hava sinemalari, lokantalar, 
kahvehane ve dükkânlar gibi kamuya açik yerler ile diskotek, kulüpler, barlar, restoran ve dügün 
salonlari gibi kapali ve/veya yari açik olan yerlerden çevreye yayilan çevresel gürültü seviyesi, Leq 
gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla asamaz. 
Çok ve orta derecede hassas kullanimlarin içinde ise arka plan gürültü seviyesinin saglanmasi gerekir.  
             b) Birden fazla eglence yerinin bulundugu alanlardan çevreye yayilan toplam gürültü seviyesi, 
çok hassas kullanim alani disinda arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 
dBA araligindan fazla asamaz. Toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalinan alandaki 
etkilenen kisi sayisi, gürültü kaynagi ile gürültüye hassas mekanlar arasindaki mesafe ve benzeri 
faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapilan belediye sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili 
belediye, disinda ise yetki devri yapilan il özel idarelerince; yetki devri yapilmadigi takdirde Il Çevre 
ve Orman Müdürlügü tarafindan belirlenir. 
             c) Bu maddede yer alan eglence yerlerinden elektronik olarak yükseltilmis müzik yayini 
sonucu olusan çevresel gürültü seviyesindeki tonal degisimlerde 5 dB’lik, seviye ayarlamasi yapilir.  
             ç) Yukarida belirtilen kapali eglence yerlerinin dis giris kapilarinin üzerine "Dikkat: Içerideki 
ses seviyesi insan sagligina zararlidir." seklinde isikli ikaz levhalarinin asilmasi zorunludur. 
             d) Bu maddede belirtilen eglence yerlerinde gürültüden etkilenme seviyesinin isitme sagligi ve 
kritik saglik etkilerinin degerlendirilmesi ve izlenmesi 8 inci maddenin birinci fikrasinin (a) bendi 
çerçevesinde yapilir.  
             e) Bu maddede belirtilen isletmelerin olusturdugu çevresel gürültüye maruz kalan kisilerin ve 
yasanan sikayetlerin yogunlugu göz önünde bulundurularak yetkili otorite tarafindan Mahalli Çevre 
Kurul karari dogrultusunda çalisma saati sinirlamasina, canli müzik yayininin kaldirilmasi gibi faaliyet 
türünün degistirilmesine, kaynaklarin belirlenen baska alanlara tasinmasina karar verilir.  
             f) Bu maddede belirtilen esaslarin saglanip saglanmadigi yetkili idarenin belirleyecegi 
sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi Degerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare 
koordinasyonunda diger mevzuat kapsaminda yetkili kilinan kurum kuruluslarin da destegi alinarak 
yapilacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir.  



             g) Birden fazla eglence yerinin bulundugu alanlarda, yetkili otorite tarafindan gerekli 
görülmesi halinde yukarida siralanan esaslarin disinda ayrica çevresel gürültü seviyesinin kontrol altina 
alinmasi amaciyla periyodik olarak veya gerekli görülmesi halinde gürültü seviyesinin sürekli 
ölçülmesine yönelik sistem kurulur veya kurdurulur.  

  
BESINCI BÖLÜM 

Çevresel Titresim Esas ve Kriterleri 
  
             Yapilarda çevresel titresim kriterleri 
             MADDE 25 – (1) Çesitli titresim kaynaklarinin neden olacagi çevresel titresimin kontrol altina 
alinmasina iliskin esaslar asagida belirtilmistir: 
             a) Maden ve tas ocaklari ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmalarin çevredeki 
çok hassas kullanimlarda olusturdugu zemin titresim seviyesi bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer 
alan Tablo-6’da verilen sinir degerleri asamaz.  
             b) Insaatlarda kazik çakma ve benzeri titresim olusturacak uygulamalar ile agir insaat 
makinelerinin neden olacagi titresimlerin çevrelerindeki çok hassas kullanimlarda olusturacagi titresim 
seviyesi bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-7’de verilen sinir degerleri asamaz.  
             c) Konut ve ofis olarak kullanilan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve 
teçhizatin sebep olacagi titresimler bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-8 de verilen 
sinir degerlerini asamaz. Bu degerlerin üzerinde titresim olusturan makine ve teçhizat için, basta 
titresim yalitimi olmak üzere gerekli teknik tedbirler alinarak, binada ölçülen titresimler sinir degerlerin 
altina indirilir. Çok hassas kullanimlarin yakininda bulunan demir yolu ve kara yolu ulasim araçlari ile 
sanayi tesislerinin çok hassas kullanimlarda yaratacagi titresimler için de bu sinir degerler kullanilir. 

  
ALTINCI BÖLÜM 

Gürültüye Hassas Kullanimlarin Bulundugu Alanlar Için Esas ve Kriterler 
  
             Gürültüye hassas kullanimlar için gürültü kontrolü  
             MADDE 26 – (1) Gürültüye hassas kullanimlardaki çevresel gürültü esaslari asagida 
belirtilmistir. 
             a) Mevcut yapilarda; tesisat dairelerinde veya yapi içinde veya disinda herhangi bir yerde 
bulunan sogutma fani, iklimlendirme sistemleri, hava kanallari, temiz ve pis su tesisati, jeneratör, 
hidrofor, kompresör, yakma kazani, asansör, çöp bacalari ve benzeri kaynaklardan; ortak bölme 
elemanlari, ara dösemeler, tavan ve bitisik duvarlar veya hava araciligiyla hassas kullanimlara iletilen  
gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla asamaz.  
             b) Gürültüye hassas kullanimlarin bitisiginde, alt ve üstünde faaliyetini sürdüren; kamu kurum 
ve kuruluslari, ticari kuruluslar, hizmet binalari, spor tesisleri, tabanca ve tüfek poligonlari, alisveris 
merkezleri, tedavi merkezleri, hali ve oto yikama yerleri, depolama tesisleri, matbaalar, atölye ve 
imalathane ve benzeri gibi diger gürültülü yapi ve alanlardan hassas kullanimlara iletilen gürültü 
seviyesi yapi içinde Leq gürültü göstergesi cinsinden ölçülen mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 
dBA’dan fazla asamaz.  
             c) Dini tesislerde ses yükseltici kullanimindan çevreye yayilan gürültünün kontrolüne iliskin 
düzenlemeler 8 inci maddenin birinci fikrasinin (b) bendi çerçevesinde yapilir. 
             ç) Susturucu veya ses giderici diger parçalari olmadan bir motorlu kara tasiti çalistirilamaz 
veya çalismasina sebep olunmaz, bakim onarim veya diger degistirme amaci disinda bir motorlu araç 
veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çikarilamaz, çalisamaz hale getirilemez.  
             d) Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çikaran baska bir cihazin zorunlu 
haller disinda gürültü rahatsizligina neden olacak sekilde çalinmasi yasaktir.  
             e) Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini çok hassas kullanimlarin 
bulundugu alanlar ile toplu tasima araçlarinda çalmak yasaktir. 
             f) Çok hassas kullanimlarin bulundugu alanlarda; yüksek sesle konusarak, bagirarak, anons 
sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanilarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çikararak 
propaganda, reklâm, duyuru, tanitim ve satis yapmak yasaktir.  
             g) Çok hassas kullanimlarin bulundugu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir 
motorlu araçta 20.00-06.00 saatleri arasinda deneme çalismalari yapmak yasaktir. 
             g) Çok hassas kullanimlarin içinde ve bu kullanimlardan itibaren en az 500 metre mesafede; 
mekanik veya motorlu dikis makinesi, matkap, testere, ögütücü, çim biçme makinesi, kosu bandi veya 



benzeri araçlarin 19.00-07.00 saatleri arasinda çalistirilmasi veya çalistirilmasina izin verilmesi 
yasaktir. 
             h) Patlayici, maytap ve benzeri seyleri kullanmak, ateslemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok 
hassas kullanimlardan itibaren en az 500 metre mesafede yapilmasi yasaktir. Bu mesafenin üzerindeki 
alanlarda söz konusu faaliyetlerden çevreye yayilan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden 
mevcut arka plan gürültü seviyesini 10 dBA’dan fazla asamaz. 
             i) Yangin, hava saldirisi, soygun gibi olaganüstü durumlar ve mecburi denemeler disinda, 
herhangi bir yangin alarmi, soygun alarmi veya sivil savunma alarmi, siren, düdük veya benzeri 
olaganüstü durum sinyal aletlerinin kasten çalistirilmalari veya çalistirilmasina izin verilmesi yasaktir. 
Olaganüstü durum sinyallerinin denenmesi saat 10.00’dan önce ve 20.00’den sonra olmamak sartiyla 
her zaman günün ayni saatinde uygulanir. Bu deneme günde bir defadan fazla yapilamaz ve otuz 
saniyelik süreyi geçemez. Acil durum tatbikatlarinin günün herhangi bir zamaninda yapilmasi 
durumunda, yetkili makamlara bildirimde bulunularak ilgili alarm/sinyaller çalistirilir. Bina disinda 
kullanilan soygun veya yangin alarmi ile motorlu araç soygun alarmlari bir dakika için otomatik olarak 
ayarlanmadigi takdirde bunlara izin verilmez. 
             i) Çok hassas kullanimlarin bitisiginde, alt ve üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören 
festival, dügün ve benzeri gibi açik hava faaliyetlerinin gerçeklestirilmesi yasaktir. Orta derece hassas 
kullanimlarin bulundugu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayilan gürültü seviyesi Leq gürültü 
göstergesi cinsinden mevcut arka plan seviyesini 5 dBA’dan fazla asamaz.  
             j) Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Iliskin Yönetmelikte yer almayan ve gürültü 
rahatsizligina neden olan poligonlar ve benzeri yerlerin, bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten 
itibaren çok hassas kullanimlarin bulundugu alanlarda kurulmasi yasaktir. 
             k) Konut içerisinde ve konut bahçesinde barindirilan evcil hayvanlar için, sahiplerince; çevreye 
yayilan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 
dBA’dan fazla asmayacak sekilde gerekli tedbirler alinir. 

  
YEDINCI BÖLÜM 

Planlama Asamasinda Temel Kriterler 
  
             Gürültüye maruz kalma kategorileri  
             MADDE 27 – (1) Planlama asamasinda uygun alanlarin tespitinde asagida verilen gürültüye 
maruz kalma kategorileri dikkate alinir: 
             a) Kategori A (Lgündüz cinsinden <55 dBA) Alani: Planlama kararlarinda, gürültüye çok 
hassas mevcut veya planlanan kullanimlar göz önüne alinarak mevcut sessizligi koruyacak sekilde 
gürültüye karsi tedbirler alinir. Bu kategorinin en üst seviyesindeki gürültü rahatsizlik verici derecede 
degildir. 
             b) Kategori B (Lgündüz cinsinden 55- 64 dBA) Alani: Planlama kararlarinda çok ve orta 
derecede kullanimlari korumak amaciyla, planlama izni verilirken arka plan gürültü seviyesinin göz 
önüne alinmasi gerekir. Gerekli durumlarda gürültüye karsi tedbirler alinir. 
             c) Kategori C (Lgündüz cinsinden 64-74 dBA) Alani: Planlama karari normalde verilmez. 
Ancak kamu yarari gerektiren hallerde, daha sessiz bir yer bulunamamasi nedeniyle izin verilmek 
zorunda kalinmasi halinde arka plan gürültü seviyesi göz önünde bulundurularak gürültüye karsi 
tedbirler alinir.  
             ç) Kategori D (Lgündüz cinsinden >74 dBA) Alani: Planlama karari verilmez. Gürültüye 
duyarsiz kullanimlar için durum incelenerek yapilarin gürültü engeli olusturacak biçimde düzenlenmesi 
halinde izin verilebilir.  
             Planlama asamasinda uyulmasi zorunlu kriterler 
             MADDE 28 – (1) Planlama asamasindaki faaliyetler için uyulmasi zorunlu kriterler asagida 
belirtilmistir: 
             a) Bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden sonra insa edilecek yapilarin mimari 
projelerinde, yapi tiplerine bagli olarak bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-9’da 
verilen sinir degerlerin saglanmasi zorunludur.  
             b) Planlama asamasinda; ulasim, sanayi, imalathane, atölye, eglence yeri ve benzeri gibi 
planlanan faaliyetin çevresinde bulunan mevcut yerlesimler ve yapilar, imar planlarina göre gelecekteki 
durumlari göz önüne alinarak 27 nci maddede verilen kategorilere göre degerlendirilir, uygun olmayan 
durum varsa faaliyete izin verilmez.  
             c) Çevre Düzeni Planlari, Nazim Imar Planlari ve Uygulama Imar Planlarinin hazirlanmasi 
asamasinda alanda akustik planlamanin yapilabilmesi ve yerlesim alanlari içindeki sakin alan ve açik 



arazideki sakin alanlarin olusturulmasi için gürültü haritalari ve eylem planlarinin plan eki olarak 
istenmesi ve plan kararlarina esas olmasi zorunludur.  
             ç) Hastane, okul, park, kamp, sayfiye yerleri, konut, otel, huzurevleri ve benzeri gibi gürültüye 
hassas alan ve yapilarin bulundugu yerlerde daha sakin çevre olusturabilmek için ilgili kurum 
kuruluslarin da görüsü alinarak belediye sinirlari ve mücavir alan içinde belediye, belediye sinirlari ve 
mücavir alan disinda ise yetki devri yapilan il özel idarelerince; yetki devri yapilmadigi takdirde Il 
Çevre ve Orman Müdürlügünce ek sinirlayici tedbirler alinabilir. Bu çerçevede; bölgede kurulacak yeni 
bir gürültü kaynaginda çevresel gürültü seviyesi ile ilgili geçici veya sürekli sinirlandirma kararlari 
alinabilir veya yeni isletmenin bu bölge içinde kurulmasina izin verilmeyebilir.  

  
SEKIZINCI BÖLÜM 

Stratejik Gürültü Haritalama Esas ve Kriterleri 
  
             Stratejik gürültü haritalama esaslari 
             MADDE 29 – (1) Stratejik gürültü haritalarinin hazirlanmasinda asagidaki esaslara uyulur:  
             a) En geç 30/6/2013 tarihine kadar; 
             1) Iki yüz elli binden fazla yerlesik nüfusu olan yerlesim alanlari, 
             2) Yilda alti milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, 
             3) Yilda altmis binden fazla trenin geçtigi ana demir yollari, 
             4) Yilda elli binden fazla hareketin gerçeklestigi ana hava alanlari, 
             için bir önceki takvim yilindaki durumu gösteren stratejik gürültü haritalari hazirlanir. 
             b) En geç 30/6/2011 tarihine kadar ve daha sonra her bes yilda bir stratejik gürültü haritasi 
hazirlanmasi zorunlu olan; yilda alti milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, yilda altmis binden 
fazla sayida trenin geçtigi ana demir yollari, ana hava alanlari ve iki yüz elli binden fazla yerlesik 
nüfusu olan yerlesim alanlari Bakanliga bildirilir.  
             c) 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her bes yilda bir; 
             1) Yüz binden fazla yerlesik nüfusu olan yerlesim alanlari, 
             2) Yilda üç milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, 
             3) Yilda otuz binden fazla trenin geçtigi ana demir yollari, 
             için bir önceki yildaki durumu gösteren stratejik gürültü haritalari hazirlanir. 
             ç) En geç 30/6/2014 tarihine kadar ve daha sonra her bes yilda bir stratejik gürültü haritasi 
hazirlanmasi zorunlu olan; yilda üç milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, yilda otuz binden 
fazla sayida trenin geçtigi ana demir yollari ve yüz binden fazla yerlesik nüfusu olan yerlesim alanlari 
Bakanliga bildirilir.  
             d) Stratejik gürültü haritalari Ek-IV de yer alan stratejik gürültü haritalama iç in asgari 
gereksinimleri karsilayacak nitelikte hazirlanir.  
             e) Komsu konumda olan ülkelerin sinirlarina yakin bölgelerin stratejik gürültü haritalarinin 
hazirlanmasinda, Disisleri Bakanligi koordinasyonunda isbirligi yoluna gidilir.  
             f) Stratejik gürültü haritalari hazirlandiklari tarihten sonra en az bes yilda bir gözden geçirilir 
ve gerektiginde revize edilir.  
             g) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinin (1) numarali alt bendi ile (c) bendinin (1) 
numarali alt bendinde verilen yerlesim alanlari için hazirlanacak gürültü haritalari; kara yolu, demir 
yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanlari, atölye-imalathane-eglence yerleri ve 
benzeri isletmelerin bulundugu alanlar için ayri ayri yapilacaktir.  

  
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Eylem Planlari 
  
             Eylem planlari hazirlama esaslari  
             MADDE 30 – (1) Eylem Planlarina iliskin esaslar asagida belirtilmistir: 
             a) Gerekmesi halinde en geç 18/7/2014 tarihine kadar;  
             1) Yilda alti milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, yilda altmis binden fazla trenin 
geçtigi ana demir yollari, ana hava limanlari ve yakinindaki yerler,  
             2) Iki yüz elli binden fazla yerlesik nüfusu olan yerlesim alanlari,  
             için, gürültü seviyesinin azaltilmasi da dahil olmak üzere gürültü ile ilgili hususlar ve 
gürültünün etkileri ile bas etmeye yönelik eylem planlarinin hazirlanmis olmasi gerekir. Eylem planlari 
dâhilindeki tedbirler yetkili idarenin inisiyatifi altindadir. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sinir 
degerlerin asildigi durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diger kriterler olarak tanimlanan öncelikler 



eylem planinda özellikle belirtilmeli ve stratejik gürültü haritalamalari ile tespit edilen en önemli 
bölgelerde uygulanmalidir. 
             b) En geç 18/7/2019 tarihine kadar; 
             1) Yilda üç milyondan fazla aracin geçtigi ana kara yollari, yilda otuz binden fazla trenin 
geçtigi ana demir yollari ve yakinindaki yerler,  
             2) Yüz binden fazla yerlesik nüfusu olan yerlesim alanlari,  
             için, bu Yönetmelikte verilen sinir degerlerin asilmasi durumu ya da yetkili idarelerce seçilen 
diger kriterler olarak tanimlanan önceliklere belirgin bir sekilde yer veren eylem planlarinin 
hazirlanmis  olmasi temin edilir.  
             c) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterler hakkinda yetkili 
idarelerce Bakanliga bilgi verilir. 
             ç) Eylem planlari Ek-V’de verilen eylem planlari için asgari gereksinimleri karsilayacak 
sekilde hazirlanir. 
             d) Mevcut gürültü durumunu etkileyen çok önemli bir degisikligin meydana gelmesi üzerine ve 
hazirlandiklari tarihten itibaren en az bes yilda bir eylem planlari gözden geçirilir ve gerekiyorsa revize 
edilir.  
             e) Komsu konumda olan ülkelerin sinirlarina yakin bölgeler için eylem planlarinin 
hazirlanmasinda, Disisleri Bakanligi koordinasyonunda isbirligi yoluna gidilir.  
             f) Eylem planlarinin hazirlanma ve gözden geçirilmesine katilim için önceden ve etkili 
firsatlarin verilmis olmasi sartiyla, eylem planlarini hazirlamakla sorumlu kurum ve kuruluslarca eylem 
planlarinin kamuoyuna danisilmasi, bu katilim sonuçlarinin dikkate alinmasi ve kamuoyunun alinan 
karar konusunda bilgilendirilmesi temin edilir. Bu bilgiler kolay ulasilabilir ve tam anlasilir sekilde 
sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarini özetleyen bir metin yurt çapinda yayin yapan yüksek tirajli en 
az bir gazete ile mahalli gazetede ilan edilir. Eylem planlari ile ilgili dokümanlar ilanin yayimindan 
itibaren dört ay süreyle kamuoyunun kullanimina açik tutulur. Bu süre içerisinde eylem planlari ile 
ilgili görüsler yazili olarak eylem planlarini hazirlayan kurum ve kuruluslara verilir. Bu süreden sonra 
yapilacak itirazlar kisisel haklarla ilgili degilse dikkate alinmaz.  

  
ONUNCU BÖLÜM 

Kamuoyunu Bilgilendirme, Verilerin Toplanmasi ve Raporlama 
  
             Kamuoyunu bilgilendirme 
             MADDE 31 – (1) Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik esaslar asagida belirtilmistir:  
             a) 29 uncu ve 30 uncu maddelere istinaden Ek-IV ve Ek-V’de yer alan esaslar çerçevesinde 
yapilan stratejik gürültü haritalari ve eylem planlari 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayili Bilgi Edinme 
Hakki Kanunu uyarinca kamuoyunun ulasimina açik tutulmali ve bilgi teknolojilerinden de 
yararlanilarak yayimlanmalidir.  
             b) Stratejik gürültü haritalari ve eylem planlarina yönelik bilgiler açik, tam anlasilabilir, kolay 
ulasilabilir sekilde sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarini özetleyen bir metin yurt çapinda yayin 
yapan yüksek tirajli en az bir gazete ile mahalli gazetede veya internet sayfasinda ilan edilir. 
             Verilerin Bakanlik tarafindan topl anmasi ve yararlanilmasi  
             MADDE 32 – (1) Stratejik gürültü haritalari ve eylem planlarina iliskin verilerin Bakanlik 
tarafindan toplanmasi ve yararlanicilarin kullaniminin saglanmasina yönelik esaslar asagidaki sekilde 
tespit edilmistir:  
             a) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-VI’da belirtildigi gibi 29 uncu ve 30 uncu maddelerde 
belirtilen tarihlerden itibaren en geç alti ay içinde stratejik gürültü haritalarindan alinan bilgiler ile 
eylem planlarinin özetleri Bakanliga gönderilir.  
             b) Bakanlik; kurumlar arasinda teknik ve bilgi saglayici nitelik tasiyan isleri kolaylastirmak 
için stratejik gürültü haritalarindaki bilgiler ile ilgili bir veri bankasi kurar.  
             c) Bakanlik, bes yilda bir stratejik gürültü haritalari ve eylem planlarindaki bilgileri özetleyen 
bir raporu hazirlayarak ilgili kurum ve kuruluslarin kullanimina açar. Ilk rapor 18/6/2015 tarihine kadar 
hazirlanir. 

  
ONBIRINCI BÖLÜM 

Izne Tabi Tesislerde Izin Prosedürü 
  
             Izne tabi tesislerde gürültü kontrol izin belgesi talebinin degerlendirilmesi  



             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek VII’sindeki A ve B listelerinde 
belirtilen tesisler için izne esas kriterler asagida yer almaktadir: 
             a) Ek-VII Liste A’da verilen isletmeler için gürültü kontrol izin belgesi Bakanlikça verilir. 
Bakanlik bu görevini gerektiginde devredebilir. 
             b) Ek-VII Liste B’de verilen isletmeler için gürültü kontrol izin belgesi, çevre denetim 
birimlerini kuran ve yetki devri yapilan belediyeler için belediye sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili 
Belediye Baskanliklarinca, disinda ise yetki devri yapilan il özel idarelerince; yetki devri yapilmadigi 
takdirde Il Çevre ve Orman Müdürlügünce verilir. 
             c) Bu Yönetme likte getirilen esaslar çerçevesinde eksiksiz olarak hazirlanan dosya bir dilekçe 
ekinde yetkili idareye sunulduktan sonra en geç altmis gün içerisinde degerlendirilir ve Gürültü Kontrol 
Izin Belgesi verilir.  
             ç) Izne tabi tesisler için akustik rapor, planlanan faaliyetler için akustik rapor ve gürültü kontrol 
izin belgesi formatlari Bakanlikça belirlenerek yayimlanir. 
             d) Bu Yönetmeligin 39 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri çerçevesinde uzmanlik deneyimine 
sahip ve Bakanliktan ön yeterlik/yeterlik belgesi almis kurum veya kuruluslarca hazirlanacak izne tabi 
tesisler için akustik rapora istinaden gürültü kontrol izin belgesi verilir. 
             e) Bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden önce Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina 
Iliskin Yönetmelik çerçevesinde isyeri açma ve çalisma ruhsati almis isletmelerden gürültü kontrol izin 
belgesi aranmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde gürültü kontrol izin belgesine esas akustik 
raporun hazirlanmasi zorunludur.  
             Gürültü kontrol izin belgesine tabi isletmelerde yapilacak degisiklikler 
             MADDE 34 – (1) Gürültü kaynaklarinin sayisi, yapisi ve isletme biçiminde yapilacak 
degisiklikler sonucu, çevresel gürültü seviyesinin degismesine neden olan bir durumun olusmasi 
halinde 33 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi çerçevesinde degerlendirme yapilarak yetkili 
idare tarafindan gürültü kontrol izin belgesi verilir.  
             Isletmenin faaliyetinin sona ermesi veya el degistirme 
             MADDE 35 – (1) Isletmenin faaliyetinin sona ermesi veya el degistirmesi durumunda 
asagidaki esaslara uyulur: 
             a) Bir isletmenin faaliyetinin sona ermesi halinde, isletmeci tarafindan bu durumun otuz gün 
içerisinde yetkili idareye bildirilmesi gerekmektedir.  
             b) Bir tesisin gürültü kaynaklarinda degisim olmaksizin kira veya satis ve benzeri yolla el 
degistirmesi durumunda; yeni bir akustik rapor hazirlatilmaksizin, mevcut bilgi ve belgeler esas 
alinarak, isletmenin müracaatindan itibaren 30 gün içinde yetkili idare tarafindan gürültü kontrol izin 
belgesi yenilenir.  
             Teyit zorunlulugu  
             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeligin Ek-VII’sinde yer alan isletmelerin gürültü kontrol izin 
belgesi, belgenin alindigi tarihten itibaren bes yil geçerlidir. Süre sonunda gürültü kaynaklarinda ve 
çevresel gürültü seviyesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde, degisikligi içeren akustik rapora 
göre gürültü kontrol izin belgesinin düzenlenmesi, degisiklik olmamasi halinde gürültü kontrol izin 
belgesinin yenilenmesi gerekir.  
             Açilma ve çalisma ruhsati  
             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeligin Ek-VII’sinde yer alan A ve B listelerindeki faaliyetler için 
Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Iliskin Yönetmelik ve diger ilgili mevzuat kapsaminda verilecek 
açilma ve çalisma ruhsatlarinda akustik rapor esas alinir.  
             (2) Bu Yönetmelik geregi gürültü kontrol izin belgesine tabi olmayan ve çok hassas 
kullanimlarin yakininda bulunan fabrika ve eglence yerleri için Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina 
Iliskin Yönetmelik ve diger ilgili mevzuat kapsaminda verilecek açilma ve çalisma ruhsatlarinda, bu 
Yönetmeligin 27 nci maddesi ve/veya çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu esas alinir.  
             (3) Bu Yönetmelik geregi gürültü kontrol izin belgesine tabi olmayan ve çok hassas 
kullanimlarin yakininda/bitisiginde bulunan isyeri, imalathane, atölye ve benzeri yerler için yetkili 
idarenin talep etmesi halinde Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Iliskin Yönetmelik ve diger ilgili 
mevzuat kapsaminda verilecek açilma ve çalisma ruhsatlarinda, bu Yönetmeligin 27 nci maddesi 
ve/veya çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu esas alinir.  
             Planlanan isletmelerde çevresel gürültü seviyesi degerlendirme prosedürü 
             MADDE 38 – (1) Planlanan isletmelerde çevresel gürültü seviyesi degerlendirilirken asagidaki 
esaslara uyulur: 
             a) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Çevresel Etki 
Degerlendirme (ÇED) Yönetmeliginin Ek-I listesinde ve bu Yönetmeligin Ek-VII’sindeki isletmeler ile 



ulasim kaynaklari için hazirlanacak çevresel etki degerlendirme raporunun gürültü ile ilgili bölümünün 
Bakanlikça belirlenerek yayimlanan planlanan isletmeler için akustik rapor formati içeriginde 
hazirlanmasi gerekmektedir.  
             b) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer alan ve ÇED Yönetmeligi’ne göre ÇED olumlu 
karari veya ÇED gerekli degildir karari verilen isletmeler faaliyete geçtikten sonra 6 ay içinde izne tabi 
tesisler için akustik rapora istinaden gürültü kontrol izin belgesini almak zorundadir.  

  
ONIKINCI BÖLÜM 

Rapor, Harita ve Eylem Plani Hazirlayacaklarda Degerlendirme Kriterleri 
  
             Uzmanlik deneyimine yönelik esas ve kriterler 
             MADDE 39 – (1) Uzmanlik deneyimine iliskin esas ve kriterler asagida belirtilmistir: 
             a) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer alan tesisler ile ulasim sektörü için bu 
Yönetmelikte belirtilen raporlari hazirlayacak kisilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlik ve fen 
fakültelerinden mezun ve bu çalismalari yürütecek seviyede uzmanliga sahip olmasi, 
             b) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer almayan fabrika, imalathane, atölye, isyeri, 
eglence yeri ve benzeri isletmeler için çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu hazirlayacaklar 
ile çevresel etki degerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümü yapacaklarin, 
üniversitelerin 4 yillik fakültelerinden mezun ve bu çalismalari yürütecek seviyede uzmanliga sahip 
olmasi, 
             c) Bu Yönetme ligin 29 uncu maddesine istinaden gürültü haritasi hazirlayacak kisilerin 
üniversitelerin mühendislik, mimarlik ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalismalari yürütecek 
seviyede uzmanliga sahip olmasi, tercihen ulusal veya uluslararasi projeler bazinda ve benzeri 
çalismalarda gürültü haritasi hazirlanmasina katilim saglamis olmasi, 
             ç) Bu Yönetmeligin 30 uncu maddesine istinaden eylem plani hazirlayacaklar ve bu 
Yönetmeligin 28 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi geregi yapi akustigi konusunda 
degerlendirme yapacak kisilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlik ve fen fakültelerinden mezun ve 
bu çalismalari yürütecek seviyede uzmanliga sahip olmasi, tercihen trafik planlamasi, arazi planlamasi, 
gürültü bariyeri ve benzeri konularda uygulama projesi yapmis olmasi  
             zorunludur. 
             (2) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin her biri için istenecek uzmanliga yönelik esaslar 
hakkinda açiklayici doküman Bakanlikça hazirlanir ve yayimlanir.  
             (3) Bakanlikça hazirlanan ve duyurulan uzmanliga yönelik konularda teorik ve/veya 
uygulamali çalismalar yapmis ögretim görevlileri ile bu konularda yüksek lisans ve doktora 
programlarini tamamlamis kisiler akustik uzman kapsaminda degerlendirilir.  
             Ölçüm ve hesaplamalara yönelik yeterlik sartlari 
             MADDE 40 – (1) Ölçüm ve hesaplamalara yönelik yeterlik sartlari asagida belirtilmistir: 
             a) Gürültü kontrol izin belgesine tabi olan endüstri tesisleri için, gürültü kontrol izin belgesine 
esas olacak izne tabi tesisler için akustik raporu hazirlayacaklar; bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-
II-2.1’de endüstri tesisleri için verilen ölçüm ve hesaplamaya iliskin standartlara göre Bakanliktan 
alinan ön yeterlik/yeterlik belgesine,  
             b) Gürültü kontrol izin belgesine tabi olmayan fabrika, imalathane, atölye, isyeri, eglence yeri 
ve benzeri isletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü seviyesinin degerlendirilmesine yönelik çevresel 
gürültü seviyesi degerlendirme raporu hazirlayacaklar ile çevresel etki degerlendirme sürecinde arka 
plan gürültü seviyesi ölçümü yapacaklar; bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-II-3’te izne tabi olmayan 
tesisler için verilen ölçüm standartlarina göre Bakanliktan alinan ön yeterlik/yeterlik belgesine, 
             c) Ulasim ve yerlesim alanlari için gürültü haritasi hazirlayacaklar; bu Yönetmeligin ekinde yer 
alan Ek-II-1.1’de gürültü haritasi hazirlanmasi için verilen hesaplamaya yönelik lisansli yazilim 
programina, 
             ç) Yerlesim alani ve ulasim kaynaklarinin yakinindaki yerler için eylem plani hazirlayacaklar 
ile yapilarda yalitim degerlendirmesi çalismasi yapacaklar; bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-II-4’te 
verilen hesaplama yöntemlerine veya buna iliskin yazilim programina,  
             sahip olmak zorundadir.  
             (2) Bu Yönetmelik çerçevesinde çalisma yapacak kurum, kurulus ve isletmelere, bu maddede 
belirtilen standartlar ve yazilim programlari dikkate alinarak Bakanlikça ön yeterlik/yeterlik belgesi 
verilir. 
             (3) Bakanlik ön yeterlik/yeterlik belgesi verdigi kurum/kuruluslarin listesini ve listedeki iptal 
ve degisiklik bilgilerini kendi internet sitesinde yayinlar.  



             Rapor, harita ve eylem plani hazirlayacaklarda aranan esas ve kriterler 
             MADDE 41 – (1) Rapor, harita ve eylem plani hazirlayacaklarin; 
             a) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII’de yer alan tesisler için gürültü kontrol izin belgesine esas 
izne tabi tesisler için akustik raporu hazirlayacaklarin bu Yönetmeligin 39 uncu maddesinin birinci 
fikrasinin (a) bendi ile 40 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde getirilen sartlari, 
             b) Bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII de yer almayan fabrika, imalathane, atölye, isyeri, 
eglence yeri ve benzeri isletmeler için çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu hazirlayacaklarin 
bu Yönetmeligin 39 uncu maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ile 40 inci maddesinin birinci 
fikrasinin (b) bendinde getirilen sartlari, 
             c) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Çevresel Etki 
Degerlendirme Yönetmeligi’nin Ek-I listesinde ve bu Yönetmeligin ekindeki Ek-VII de yer alan 
isletmeler ile ulasim kaynaklari için çevresel etki degerlendirme sürecinde planlanan isletmeler için 
akustik raporu hazirlayacaklarin bu Yönetmeligin 39 uncu maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi ile 40 
inci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde getirilen sartlari, 
             ç) Bu Yönetmelik çerçevesinde ulasim sektörü ve yerlesim alanlari için gürültü haritasi 
hazirlayacaklarin bu Yönetmeligin 39 uncu maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi ile 40 inci 
maddesinin birinci fikrasinin (c) bendinde getirilen sartlari, 
             d) Bu Yönetmelik çerçevesinde yerlesim alani ve ulasim kaynaklarinin yakinindaki yerler için 
eylem plani hazirlayacaklar ile yapilarda yalitim degerlendirmesi çalismasi yapacaklarin bu 
Yönetmeligin 39 uncu maddesinin birinci fikrasinin (ç) bendi ile 40 inci maddesinin birinci fikrasinin 
(ç) bendinde getirilen sartlari, 
             saglamasi zorunludur.  

  
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sikâyetlerin Degerlendirilmesi, Denetim, Tesvik ve Idari Yaptirimlar 
  
             Sikâyetlerin degerlendirilmesi veya denetim 
             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeligin yetki alani içerisinde yer alan gürültü kaynaklari bazinda 
yasanan sorunlar nedeniyle olusan sikâyetlerin degerlendirilmesi veya programli ve programsiz 
yapilacak denetimlerde asagidaki esaslara uyulur:  
             a) Bu Yönetmelikte getirilen esaslar çerçevesinde gerek programli veya programsiz gerekse 
sikâyeti degerlendirmek amaciyla yapilacak denetimler; belediye sinirlari ve mücavir alan içerisinde 
2872 sayili Çevre Kanununa istinaden yetki devri yapilan belediyelerce; belediye sinirlari ve mücavir 
alan disinda yetki devri yapilan il özel idarelerince; yetki devri yapilmadigi takdirde ise Il Çevre ve 
Orman Müdürlüklerince, gerektiginde diger mevzuat kapsaminda yetkili kilinan kurum ve kuruluslarin 
da destegi alinarak yapilir.  
             b) Sikâyetleri degerlendirme, denetim ve idari yaptirim konusunda görev yapacak kurum ve 
kuruluslarda; Çevre Denetim Biriminin kurulmasi, Bakanlikça esaslari belirlenmis uzmanliga sahip en 
az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yillik üniversite mezunu olmasi 
ve bu kisinin gözetiminde göreve katilim saglayacak diger personelin iki yillik yüksek okul veya lise ve 
dengi okullardan mezun olmasi ve bu Yönetmelik kapsaminda getirilen esas ve standartlara uygun 
ölçüm ekipmaninin bulundurulmasi zorunludur.  
             c) Yapilan denetimlerde, bu Yönetmelikte verilen sinir degerlerin asildiginin tespiti halinde, 
gürültü rahatsizligina ve sinir degerlerin saglanmasi için alinacak tedbirin özelligine bagli olarak, süre 
verilmesi, kapatilmasi ve benzeri uygulamalara yönelik esaslar denetim yapan personel veya birimi 
tarafindan belirlenir. 
             Uygulamaya yönelik açiklayici doküman hairlanmasi 
             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeligin uygulanmasina yönelik olarak; gürültü haritalama, gürültü 
kontrol tedbirleri, uzmanliga yönelik esaslar, akustik ve çevresel gürültü seviyesi degerlendirme raporu 
ile gürültü kontrol izin belgesi formati, ölçüm metotlarina iliskin açiklayici dokümanlar ile idari 
yaptirim konularina açiklik getirecek açiklayici dokümanlar ve benzeri gibi her türlü doküman 
Bakanlikça hazirlanir ve yayimlanir. 
             Idari yaptirimlar  
             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri davrananlar hakkinda; 5237 sayili Türk 
Ceza Kanununun 183 üncü maddesi, 5326 sayili Kabahatler Kanunu ve 2872 sayili Çevre Kanununun 
20 nci maddesinde öngörülen cezai hükümler ile idari yaptirimlar uygulanir 
             Tesvik 



             MADDE 45 – (1) Gürültünün önlenmesine ve giderilmesine yönelik faaliyetler Hazine 
Müstesarligi tarafindan hazirlanan mevzuat kapsaminda tesvik tedbirlerinden yararlandirilir.  
  

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çesitli ve Son Hükümler 

  
             Yürürlükten kaldirilan yönetmelik 
             MADDE 46 – (1) 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Çevresel 
Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir. 
             GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin yayimindan önce kurulmus olan, 33 üncü 
maddeye göre gürültü kontrol izin belgesine tabi olan ve isyeri açma ve çalisma ruhsati almamis 
tesisler bu Yönetmeligin yayimi tarihinden itibaren üç yil içinde gürültü kontrol izin belgesi almak 
zorundadir.  
             GEÇICI MADDE 2 – (1) 20 nci maddenin birinci fikrasinin (c) bendinde belirtilen gürültü 
ölçüm/kontrol/izleme sistemi bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren en geç 2 yil içerisinde 
kurulur.  
             GEÇICI MADDE 3 – (1) 39 uncu maddede belirtilen uzmanliga bu Yönetmeligin 
yayimlanma tarihinden itibaren 3 yil içinde sahip olunmasi gerekir. Bu süre içerisindeki uygulamaya 
iliskin esaslar Bakanlikça belirlenir ve yayimlanir. 
             GEÇICI MADDE 4 – (1) 42 nci maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen uzmanlik 
esasi bu Yönetmeligin yayimlanma tarihinden itibaren 1 yil içinde aranir.  
             Yürürlük  
             MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
             Yürütme 
             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakani yürütür. 
  

EK-I 
GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERI 
1) Bu Yönetmelikte yapilacak çalismalara bagli olarak kullanilacak gürültü göstergeleri 

asagida siralanmistir. 
1.1.              Gürültü Haritalamada Kullanilacak Gürültü Göstergeleri: 
  
1.1.1 Gündüz-Aksam-Gece Seviyesi Lgag: Desibel A (dBA) olarak gündüz-aksam-gece 

seviyelerinin asagida verilen formülle ifade edilmesidir.  
             

Lgündüz Lgece+10    
1 10 

Laksam +5 
10 10   

Lgag =10log 24 

  

12x10   + 4 x 10    + 8 x 10     

  
Formülde 
Lgündüz:TS 9798 (ISO 1996-2) de tanimlandigi gibi A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin 

enerji ortalamasi olup, yilin gündüz zaman diliminin tamamina göre  belirlenmistir. 
Laksam:TS 9798 (ISO 1996-2) de tanimlandigi gibi A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin 

enerji ortalamasi olup, yilin aksam zaman diliminin tamamina göre belirlenmistir. 
Lgece:TS 9798 (ISO 1996-2) de tanimlandigi gibi A agirlikli uzun dönem ses seviyesinin 

enerji ortalamasi olup, yilin gece zaman diliminin tamamina  göre belirlenmistir. 
Formülde: 
Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat,  
Aksam:  19.00’dan 23.00 ‘e kadar olmak üzere 4 saat, 
Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir.  
Yil: Ses yayma ve meteorolojik durumlar açisindan ortalama bir yil olan ilgili yildir. 
Formülde:  
a) Degerlendirilmekte olan konutun cephesinden yansiyan sesin hesaba katilmadigi sesler (bu 

genel bir kural olarak bir ölçüm halinde 3dB’lik bir düzeltme yapilmasini gerektirir) tesadüfi ses olarak 
tanimlanir. 

Lgag tayin noktasinin yüksekligi uygulamaya göre degisir.  



1) Bir bina içinde veya civarinda gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak Stratejik Gürültü 
Haritasi yapmak amaciyla hesaplamalar yapilmasi durumunda, gürültüye en fazla maruz kalan 
cephedeki tayin noktasinin zeminden 4.0 ± 0,2 m (3.8 m ile 4.2 m arasi) yukarida olmasi zorunludur. 
Bu amaca yönelik olarak gürültü yayan kaynaga dönük ve en yakin olan dis duvarin gürültüye en fazla 
maruz kalan cephe olarak kabul edilmesi gereklidir. Baska amaçlar için baska tercihler yapilmasi 
mümkündür.  

2) Bir bina içinde veya civarinda gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak stratejik gürültü 
ölçümleri uygulamak için yapilacak ölçümlerde daha farkli yüksekliklerin de seçilmesi mümkündür. 
Ancak seçilecek degerlendirme noktasinin yüksekligi hiçbir zaman zemine 1.5 m mesafenin altinda 
olmamali ve ölçüm sonuçlari üzerinde 4.0 m.lik esdeger yükseklige göre düzeltme yapilmalidir.  

3)Akustik planlama ve gürültü bölgeleme gibi baska amaçlar için baska yüksekliklerin 
seçilmesi mümkündür. Ancak bu yükseklikler hiçbir zaman zeminden 1.5 m yükseklik seviyesinden 
düsük olmamalidir.  

Örnegin:  
— Tek katli evlerin bulundugu kirsal alanlar, 
— Belirli konut alanlari üzerindeki gürültü etkisini indirmeye yönelik yerel tedbirleri 

tasarlamak, 
— Sinirli bir alandaki her bir konutun maruz kaldigi gürültü seviyesini gösteren ayrintili bir 

gürültü haritasi hazirlamak. 
1.1.2 Gece Süresi Gürültü Göstergesinin Tanimi: Gece süresi gürültü göstergesi olan Lgece 

TS 9798 (ISO 1996-2) de tanimlandigi gibi bir A agirlikli uzun dönem ses seviyesi ortalamasi olup, 
gürültü haritalamada yilin gece sürelerinin tamamina göre belirlenmistir. 

Bu tanim kapsaminda: 
Gece süresi I-1.1.1 de tanimlandigi gibi sekiz saattir. 
Yil ise I-1.1.1 de tanimlandigi gibi, ses yayma ve meteorolojik durumlar açisindan ortalama 

bir yil olan ilgili yildir. 
Tesadüfi ses I-1.1.1-(a) da tanimlandigi gibi isleme alinmalidir. 
Tayin noktasi Lgag taniminda verildigi gibidir. 
1.2 Ilave Gürültü Göstergeleri 
a) Bazi hallerde Lgag ve Lgece ve uygun bulunulan hallerde Lgündüz, Laksam ve Leq’e ilave olarak 

özel gürültü göstergeleri ile bunlarla ilgili dördüncü bölümde yer alan sinir degerlerin kullanilmasi 
yararli o labilir. Ilave gürültü göstergelerine bazi örnekler asagida verilmistir, 

b) Incelenmekte olan gürültü kaynagi ilgili zaman süresinin sadece çok kisa bir bölümünde 
faaliyet gösterir, 

(Örnegin, bir yilin gündüz süreleri toplaminin veya bir yilin aksam süreleri toplaminin veya 
bir yilin gece süreleri toplaminin % 20’sinden daha az)  

c) Bir veya daha fazla süre içindeki gürültü yaratan olay sayisi ortalamasi çok düsüktür, 
(Örnegin, gürültü yaratan olay sayisinin saatte birden daha az olmasi; gürültü yaratan bir olayin bes 
dakikadan daha kisa bir süre içinde sona eren gürültü olarak tanimlanmasi mümkündür. Buna örnek 
olarak geçen bir uçak veya trenin çikardigi gürültü sayilabilir.)  

ç) Gürültünün düsük frekansli içeriginin güçlü olmasi, 
d) Gürültünün zirveye çikmasi durumunda gece süresi boyunca koruma için, LAmax veya 

SEL(sese maruz kalma seviyesi), 
e) Yilin belirli bir bölümünde veya hafta sonunda ek koruma,  
f) Gündüz süresi boyunca ek koruma, 
g) Aksam süresi boyunca ek koruma, 
g) Farkli kaynaklardan yayilan gürültülerin kombinasyonu, 
h) Açik arazide sakin alanlar,  
i) Bir gürültünün güçlü tonal bilesenler içermesi, 
i) Çok kisa sürede etki yapma özelligi olan gürültü. 
1.3 Raporlama ve   Denetim Safhasinda Kullanilacak Gürültü Göstergeleri: 
 Lgündüz:TS 9315 (ISO 1996-1 ) de tanimlandigi gibi A agirlikli ses seviyesinin enerji 

ortalamasi olup, gündüz zaman diliminin tamami veya gündüz zaman dilimi içinde belli bir sürece göre 
belirlenmistir. 

 Laksam: TS 9315 (ISO 1996-1  ) de tanimlandigi gibi A agirlikli ses seviyes inin enerji 
ortalamasi olup, aksam zaman diliminin tamami veya aksam zaman dilimi içinde belli bir sürece göre 
belirlenmistir. 



Lgece: TS 9315 (ISO 1996-1 ) de tanimlandigi gibi A agirlikli ses seviyesinin enerji ortalamasi 
olup, gece zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmistir. 

Leq TS 9315 (ISO 1996-1 ) : Belli bir süre içinde seviyeleri degisim gösteren gürültünün 
enerji açisindan esdegeri olan sabit seviyesi   

Göstergelerdeki zaman dilimleri; 
Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat,  
Aksam:  19.00’dan 23.00 ‘e kadar olmak üzere 4 saat, 
Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir.  

  
  

EK-II 
GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERI IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI 
  
1. GÜRÜLTÜ HARITASI HAZIRLAMA IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI: 

Bu yönetmelikte yer alan ulasim kaynaklari ile yerlesim alani içerisinde yer alan endüstriyel tesisler, 
atölye, imalathane, eglence yeri ve benzeri alanlarin gürültü haritalarinda kullanilacak ve Ek-I.1.1’de 
verilen Lgag ve Lgece gürültü göstergelerinin gerek hesaplama gerekse ölçüm yöntemleri ile 
belirlenmesi mümkündür. Tahminler için sadece hesaplama yöntemi kullanilir.  

1.1  Lgag ve Lgece  Için Hesaplama Yöntemleri: 
1.1.1 Endüstriyel Alan (endüstri tesisleri, eglence yerleri, isyeri, atölye ve imalathane) 

Gürültüsü Için:  
TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin Disarida Yayilirken Azalmasi-Bölüm 2: Genel Hesaplama 

Yöntemi. Bu yöntem için kaynak bazinda emisyon verisi asagidaki yöntemlerden birine göre yapilacak 
ölçümler ile elde edilir: 

TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynagina Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses 
Basinç Seviyelerinin Degerlendirilmesi Için Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Methodu”. 

TS EN ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarinin Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basinci 
Kullanilarak Tayini- Bir Yansitma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan Içinde Uygulanan  
Mühendislik Metodu 

TS EN ISO 3746: 1995 Akustik – Bir Yansitma Düzlemi Boyunca  Örtüsen Ölçüm Yüzeyi 
Kullanilarak Gürültü Kaynaklarinin Ses Gücü Seviyesinin Belirlenmesi. 

1.1.2 Hava Alani Gürültüsü Için : 1997 tarihli ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanlari 
Etrafindaki Gürültü Konturlarini Hesaplamak Için Standart Yöntem Hakkindaki Rapor. (farkli uçus 
yolu modelleme yöntemleri arasindan ECAC.CEAC Doc 29 belgesinin 7.5 inci bölümünde deginilen 
segmentasyon teknigi kullanilacaktir)  

1.1.3  Karayolu Trafigi Gürültüsü Için : Fransiz ulusal hesaplama yöntemi olan “NMPB –  
Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC –CSTB)” ve Fransiz standardi olan “XPS 31- 133”. 
Emisyonlarla ilgili veri girdileri için bu belgelerde “Guide du bruit des transports terrestres, 
fasciculeprevision des niveaux sonores CETUR 1980 kilavuzu.  

1.1.4 Demiryolu Gürültüsü Için: Hollanda  ulusal hesaplama yöntemi “Reken –  
Meervoorscrift Railverkeer slawaai” 96 kullanilacaktir.  

1.2 Lgag ve Lgece Için Ölçüm Yöntemleri: Gürültü haritalarinda kullanilan Lgag ve  Lgece 

göstergelerinin tahmini hesaplama yöntemleriyle belirlenmesi safhasinda gerek belirlenecek noktalarda 
imisyon degerlerinin test edilmesi gerekse kaynak veri temininin mümkün olmadigi durumlarda 
imisyon degerlerinin belirlenmesinde asagidaki ölçüm yöntemlerinin ve prensibin göz önünde 
bulundurulmasi mümkündür. 

a) EK I de açiklanan gösterge tanimlarina uygun olarak ve TS 9798 (ISO 1996 – 2) ve TS 9315 
(ISO 1996 – 1 ) standartlarinda belirtilen prensiplere uygun sekilde ölçümlerin yapilmasi. 

b) Bir yapi cephesi veya bir baska yansitici eleman önünde yapilan ölçüm verileri, bu cephe 
veya elemandan yansimalarin yol açtigi artistan arindirmak amaciyla düzeltilmesi zorunludur(Bu islem 
genel bir kural olarak, ölçülen degerde 3 dB düzeltme yapilmasini gerektirir). 

2. IZNE TABI TESISLER IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI 
2.1 Bu Yönetmeligin Ek -VII’sinde Yer Alan ve Gürültü Kontrol Izin Belgesine Tabi 

Tesislerin Gürültüsü Için: 
TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin Disarida Yayilirken Azalmasi-Bölüm 2: Genel Hesaplama 

Yöntemi. Bu yöntem için kaynak bazinda emisyon verisi (kaynagin özellikleri göz önünde 
bulundurularak) asagidaki yöntemlerden birine göre yapilacak ölçümler ile elde edilir: 



a) TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynagina Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki 
Ses Basinç Seviyelerinin Degerlendirilmesi Için Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik 
Methodu”. 

b) TS EN ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarinin Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basinci 
Kullanilarak Tayini- Bir Yansitma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan Içinde Uygulanan 
Mühendislik Metodu 

c) TS EN ISO 3746:1995 Akustik – Bir Yansitma Düzlemi Boyunca  Örtüsen Ölçüm Yüzeyi 
Kullanilarak Gürültü Kaynaklarinin Ses Gücü Seviyesinin Belirlenmesi. 

ç) Tesisin konumu ve kapladigi alan itibariyle bu maddenin a, b ve c bentlerinde  yer alan 
standartlarin kullaniminin mümkün olmadigi durumlarda, çevresel gürültü seviyesinin hesaplanmasi 
için gerekli kaynak verilerinin temininde kullanilamama gerekçelerinin de belirtilmesi sartiyla TS 9798 
(ISO 1996 – 2) ve TS 9315 (ISO 1996 – 1 ) standartlarinin  kullanilmasi   bunlarin  yetersiz kaldigi durumlarda  yerine 
kullanilacak uluslararasi geçerliligi olan standardin açiklanarak kullanilmasi.  

2.2 Bu Yönetmeligin Ek -VII’sinde Yer Alan ve ÇED Prosedürüne Tabi Olan Tesislerin 
Gürültüsü Için:  

Sesin açik alanda yayilim ilkesi çerçevesinde (mesafeye ve/veya  atmosferik yutusa göre 
azalma veya diger azaltma faktörlerini içeren TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin Disarida Yayilirken 
Azalmasi-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi.) en yakin hassas yapida olusturacagi çevresel gürültü 
seviyesinin hesaplanmasi. Bu hesaplama için kaynak bazinda emisyon verisinin asagidaki 
yöntemlerden birine göre temin edilmesi uygun görülmektedir.   

a) Kullanilacak teknolojiye iliskin emisyon verilerinin üretici firma tarafindan verilen veya 
çevresel gürültü  seviyesinin hesaplanmasi için kullanilan yazilim programlarinda sektör için önerilen 
emisyon verilerinin kullanilmasi.  

b) Ayni özelliklere sahip bir tesiste bu Ekin 2.1 (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dogrultusunda 
saglanmis emisyon verilerinin kullanilmasi. 

3. IZNE TABI OLMAYAN TESISLER IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI:  
Bu Yönetmeligin Ek -VII’sinde Yer Almayan Endüstri Tesisleri, Atölye, Imalathane, 

Eglence Yerleri ve Benzeri Yerlerin Gürültüsü Için :Üretim prosesi, kaynak türleri ve kaynaklarin 
alan içerisindeki dagilimlarinin göz önünde bulundurularak bu bölümün 2.1 maddesinde yer alan 
degerlendirme yöntemleri çerçevesinde çalismalarin yapilmasi. Ayrica; eglence yerleri için 
hazirlanacak raporlarda; ölçümler  (maksimum ses gücü ve/veya çalisma kosullarindaki ses gücü 
seviyesi dikkate alinarak) 1/3 oktav bantlarda yapilir.  

4. GÜRÜLTÜYE HASSAS YAPILAR IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI: 
Bu Yönetmeligin 28 inci Maddesi Tablo-9’da Belirtilen Gürültüye Hassas Yapilarin  

Insaat Izni, Yapi Kullanim Izni Safhasinda:  
a) Yapilar için getirilen iç ortam gürültü seviyesi sinir degerini saglayacak sekilde mekanlari 

çeviren yapi elemanlarinda (duvar, döseme, tavan, merdiven evi ve diger) uygulanacak ses azatlim 
oraninin hesaplanmasinda asagidaki siralanan standartlar çerçevesinde degerlendirme yapilabilir. 

TSEN 12354-1: Binalarin Akustigi- Binalarin Akustik Performansinin Elemanlarin 
Performansindan Hesaplanmasi – Bölüm 1: Odalararasinda Havada Yayilan Sesin Yayilimi  

TSEN 12354-2: Binalarin Akustigi- Binalarin Akustik Performansinin Elemanlarin 
Performansindan Hesaplanmasi – Bölüm 2: Odalararasinda Darbe Sesin Yayilimi 

TSEN 12354-3: Binalarin Akustigi- Binalarin Akustik Performansinin Elemanlarin 
Performansindan Hesaplanmasi – Bölüm 3: Disaridaki ses karsi havada yayilan sesin yalitimi  

TSEN 12354-4: Binalarin Akustigi- Binalarin Akustik Performansinin Elemanlarin 
Performansindan Hesaplanmasi – Bölüm 4: Içerideki sesin disariya iletimi  

b) Bu maddenin (a) bendi dogrultusunda belirlenen yalitimin, uygulanip uygulanmadigi 
Akustik-Yapilarda ve yapi elemanlarinda ses yalitiminin ölçülmesi konulu TSEN veya TS ISO 140 
standart serisinden faydalanilabilinir.  

c) Çok katli yapi elemanlarinin ses geçis kaybi hesaplamasinda ise geçerliligi bilimsel olarak 
kanitlanmis bir yöntem seçilebilir ya da ulusal veya uluslararasi akreditasyon belgesine sahip 
laboratuarlarca yapilmis test sonuçlari kullanilabilir.  

ç) Hesap ve ölçüm sonuçlarinin, 1/3 oktav bantlarda ses geçis kaybi degerleri (dB biriminde) 
ve ISO 717’ye göre Rw degerinin verilmesi gerekir. 

5. ÇEVRESEL TITRESIM SEVIYESI IÇIN DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI: 
Maden ve tas ocaklari ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle olusacak çevresel titresimler ve 

insaatlarda kazik çakma ve benzeri titresim yaratacak operasyonlar ile agir insaat makinelerinin neden 



olacagi titresimler; en yakin çok hassas kullanimlarin disinda zeminde ve üç yönde yapilir. Bunlardan 
en yüksek olani alinir. Titresimler tepe degeri olarak ölçülür. 

Konut ve ofis olarak kullanilan binalarda, makine ve teçhizatin (elektrik motoru, pompa, fan 
ve benzeri) neden olacagi titresimler ile çok hassas kullanimlarin yakininda bulunan  demir yolu ve 
kara yolu ulasim araçlari ile sanayi tesislerinin çok hassas kullanimlarda yaratacagi titresimler; 
titresimin en fazla oldugu odada ve noktada üç yönde yapilir  ve en yüksek deger  esas alinir. 
Titresimler rms degeri olarak ölçülür. 

  6.  SEVIYE AYARLAMASI: Yerlesim alani gürültü haritasinin ve eylem planlarinin 
hazirlanmasi safhasinda Lgündüz ve Lgag için asagida yer alan seviye ayarlamalari yapilabilir. Sadece 
her bir kaynak bazinda degerlendirme yapilacaksa seviye ayarlamasina gerek yoktur.  

a) Endüstri için   :  0 
b) Karayolu için  :  0 
c) Uçak için         : 3  
ç) Demiryolu için:-3 eklenerek seviye ayarlamasi yapilir. 
7. Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmeligin 18,19,20,21,22,23 ve 24 üncü maddelerdeki sinir 

degerler ilgili tablolarda 4 kategoride verilen alanlarda yer alan ve gürültü kaynagina en yakin konut , 
hastane,okul,isyeri ve/veya diger yapilarin  disinda  saglanmasi gereken degerlerdir. 

  
  

EK-III 
ZARARLI ETKILERI TAYIN YÖNTEMLERI 
1) Doz-Etki Iliskisi: Gürültünün topluluklar üzerindeki etkilerini tayin etmek için doz-etki 

iliskileri kullanilmalidir. Doz–etki iliskileri özellikle asagida belirtilen ögeleri içerecektir: 
a) Rahatsizlik ile kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüleri ve endüstriyel gürültü için 

Lgag degeri arasindaki iliski, 
b) Uyku bozulmasi ile kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüleri ve endüstriyel 

gürültü için Lgece degeri arasindaki iliski. 
Gerekli olmasi halinde:  
1) Ek IV ün tanimladigi gibi gürültüye karsi özel yalitimli konutlar, 
2) Ek IV ün tanimladigi gibi sakin bir cephesi olan konutlar, 
3) Farkli iklimler / farkli kültürler, 
4) Topluluk içindeki incinebilir gruplar, 
5) Ses tonu yüksek endüstriyel gürültü, 
6) Ani etki yapan endüstriyel gürültü ve diger özel durumlar için özel doz–etki iliskileri 

kurulmasi mümkündür.  
  
  

EK-IV 
STRATEJIK GÜRÜLTÜ HARITALAMA IÇIN ASGARI IHTIYAÇLAR 
1) Stratejik Gürültü Haritasi asagida belirtilen hususlardan herhangi birine yönelik verilerin 

sunusunu içerecektir: 
a) Bir gürültü göstergesi cinsinden mevcut, önceki veya öngörülen bir gürültü durumu, 
b) Bir sinir degerinin asilmasi, 
c) Bir gürültü göstergesinin belirli degerlerine maruz kalan belli bir alandaki konut, okul ve 

hastanelerin tahmini sayisi, 
ç) Gürültüye maruz kalan bir alanda ikamet eden tahmini insan sayisi. 
2) Stratejik Gürültü Haritalari kamuoyuna; 
a) Cografi paftalar, 
b) Çizelgeler halindeki rakamsal veriler, 
c) Elektronik form halindeki rakamsal veriler,  
seklinde sunulabilir. 
3) Yerlesim alanlarinin Stratejik Gürültü Haritalarinda; 
a) Kara yolu trafigi,  
b) Demir yolu trafigi,  
c) Hava alanlari,  
ç) Limanlar dahil, endüstri, eglence ve rekreasyon, imalathane vb. gibi faaliyetlerin yapildigi 

alanlardan yayilan gürültüler için ayri ayri hazirlanacaktir.  
4) Stratejik Gürültü Haritalari asagida belirtilen amaçlar için kullanilacaktir: 



a) 32 nci maddenin (b) bendi ve Ek-VI ya uygun olarak Bakanliga gönderilmesi gereken 
verilerin tedarik edilmesi,  

b) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyu için bir bilgi kaynagi, 
c) 30 uncu maddeye uygun olarak Eylem Planlarina esas teskil etmesi. 
Stratejik Gürültü Haritalarinin yukarida siralanan her bir amaca uygun olarak hazirlanmasi 

gerekmektedir.  
5) Stratejik Gürültü Haritalarinin Bakanliga gönderilmesi gereken veriler ile ilgili 

olarak asgari gereksinimler Ek VI nin 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 ve 2.7 sinde tanimlanmistir. 
6) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyuna bilgi vermek ve 30 uncu maddeye uygun olarak 

Eylem Planlari gelistirmek için ilave ve daha ayrintili bilgilerin verilmesi zorunludur.  
Örnegin; 
a) Her türlü grafiksel sunumlar, 
b) Her türlü sinir degerinin asilmasini gösteren haritalar, 
c) Gelecekte olasi çesitli durumlar ile mevcut durum karsilastirmalari içeren fark haritalari, 
ç) Uygun olan 4 m’nin haricinde bir yükseklikte hesaplanmis olan bir gürültü gösterge 

degerini gösteren haritalar. 
7) Yerel veya ulusal uygulamalara yönelik Stratejik Gürültü Haritalarinin 4 m. lik bir 

deger tayin yüksekligi ve EK-VI da tanimlanan usule uygun olarak 5 dB’ lik Lgag ve Lgece 

araliklari ile yapilmasi zorunludur.  
8) Yerlesim alanlari için kara yolu trafik gürültüsü, demir yolu trafik gürültüsü ve hava 

araci gürültüsü ile endüstriyel gürültüler için ayri ayri Stratejik Gürültü Haritalarinin  
yapilmasi zorunludur. Diger Kaynaklar için haritalar eklenebilir. 

  
  

EK-V 
EYLEM PLANLARI IÇIN ASGARI IHTIYAÇLAR 
1) Bir eylem planinin asgari olarak asagidaki unsurlari içermesi zorunludur; 
a)Yerlesim alanlari, ana kara yollari, ana demir yollari ve ana hava limanlari ile endüstri, 

eglence ve rekreasyon, imalathane ve benzeri gürültü kaynaklarinin yakinindaki alanlarin  tanimlari, 
b)Sorumlu yetkili, 
c) Yasal ögeler, 
ç) Dördüncü Bölümde yer alan her türlü sinir deger, 
d) Gürültü haritalama sonuçlarini gösteren bir özet, 
e) Gürültüye maruz kalan tahmini insan sayisinin ve sorunlarin tanimi ile iyilestirilmesi 

gereken durumlari içeren bir degerlendirme, 
f) Kamuoyunun görüsünün alinmasi uygulamalariyla ilgili olarak bu Yönetmeligin 30 uncu 

maddesine uygun sekilde düzenlenmis bir kayit, 
g) Halen yürürlükte olan gürültü azaltim tedbirleri ve hazirlik asamasindaki her türlü projeler 

hakkinda bilgiler, 
g) Sakin alanlarin korunmasina yönelik her türlü tedbir de dahil olmak üzere, yetkili 

otoritelerin gelecek bes yillik süre içinde uygulamayi planladigi faaliyetler,  
h) Uzun vadeli stratejiler,  
i) Mali bilgiler (eger varsa); bütçeler, maliyet etkinlik degerlendirmeleri, maliyet–fayda 

degerlendirmeleri, 
i) Uygulamalari ve Eylem Planinin sonuçlarini degerlendirmek için öngörülen hazirlik ve 

tedbirler. 
  
2) Yetkili otoriteler tarafindan kendi yetki alanlari kapsaminda alinabilecek tedbirler 

arasinda; 
a) Trafik planlamasi, 
b) Arazi kullanim planlamasi, 
c) Gürültü kaynaklarinda teknik tedbirler, 
ç) Daha az gürültü üreten kaynaklarin seçilmesi, 
d) Ses iletiminin azaltimi, (Örnegin gürültü bariyerleri gibi (gürültü bariyeri tasariminin 

yapilmasi halinde TSEN 1793-1, TSEN 1793-2 ve TSEN 1793-3 hesaplama standartlarinin göz önünde 
bulundurulmasi))  

e) Düzenleyici veya ekonomik nitelikli tedbir ve tesvikleri, 
saymak mümkündür. 



3) Her Eylem Planinin, etkilenen (rahatsiz edilen, uykusu bozulan veya baska türlü) 
insan sayisindaki azalma cinsinden ifade edilen tahminleri içermesi gereklidir. 

  
  

EK-VI 
BAKANLIGA GÖNDERILMESI GEREKEN VERILER 
Asagida belirtilen verilerin Bakanliga gönderilmesi gereklidir.  
1. Yerlesim alanlari için; 
1.1 Yer, boyut ve sakin sayisi olara k toplu yerlesim yerinin kisa ve öz bir tanimi. 
1.2 Yetkili otorite. 
1.3 Geçmiste uygulanmis ve yürütülmekte olan gürültü önleme  programlari ile uygun gürültü 

tedbirleri. 
1.4 Gürültü haritalamada kullanilmis olan hesaplama ve ölçüm yöntemleri. 
1.5 Kara yolu, demir yolu ve hava trafigi ile endüstriyel tesisler, eglence yeri ve benzeri gibi 

kaynaklarin bulundugu alanda, bu kaynaklarin her birinden ayri ayri yayilan çevresel gürültü 
seviyesinin  zeminden 4 m yükseklikte dB olarak hesaplanmis Lgag (55- 59, 60 –  64, 65 – 69, 70 – 74, > 
75) deger araliklarinin her birine maruz kalan tahmini sakin sayilarinin (bu sayilarin en yakin yüz 
rakamina yuvarlanmis olmasi zorunludur. Örnegin: 5200 = 5150 ile 5249 arasi; 100 = 50 ile 149 arasi; 
0 = 50 den daha az) verilmesi zorunludur. Bunun yaninda, uygun bulunmasi ve mümkün olmasi 
durumunda, yukarida belirtilen kategoriler kapsamindaki sakinlerin yasamakta oldugu konut ve 
meskenlerin ne kadarinda; 

1.5.1  Önlenmeye çalisilan gürültüye karsi izolasyon bulundugu (izolasyon ile kastedilen bir 
binada çevresel gürültüye karsi çok daha yüksek izolasyon degerlerinin korunmasi olanagi veren 
havalandirma veya iklim kosullandirma gibi tesisler ile beraber, bir veya daha fazla çevresel gürültü 
çesidine karsi özel izolasyon bulunmasidir.),  

1.5.2  Sakin cephe bulunup bulunmadiginin belirtilmesi (Bir konutun maruz kaldigi ve belirli 
bir kaynaktan yayilan gürültü için yerden 4 m. yükseklikte ve cephenin 2 m. önündeki Lgag degerinin, 
en yüksek Lgag degerinden 20 dB den de daha düsük oldugu cephe sakin cephe olarak 
tanimlanmaktadir.) 

1.5.3  Yukarida belirtilen degerlere 4 üncü maddede belirtilen ana kara yollari, ana demir 
yollari ve ana hava limanlarinin ne ölçüde ve nasil katkida bulunduklarinin da belirtilmis olmasi 
zorunludur.  

1.6 Kara yolu, demir yolu ve hava trafigi ile endüstriyel tesisler, eglence yeri ve benzeri gibi 
kaynaklarin bulundugu alanlarda bu kaynaklarin her birinden ayri ayri yayilan çevresel gürültü 
seviyesinin , en fazla gürültüye maruz kalan cephede, zeminden 4 m yükseklikte  Lgece cinsinden 
hesaplanmis, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, > 70 dB deger araliklarinin her birine maruz kalan 
tahmini sakin sayilarinin yüzlü ifadelerle belirtilmesi 

Bunun yaninda, uygun bulunmasi ve mümkün olmasi durumunda, yukarida belirtilen 
kategoriler kapsamindaki sakinlerin yasamakta oldugu konut ve meskenlerin ne kadarinda; 

1.6.1  Önlenmeye çalisilan gürültüye karsi paragraf Ek-VI-1.5 de belirtilen özel izolasyon 
bulunup bulunmadigi,  

1.6.2  Ek -VI-1.5 de belirtilen sakin cephe bulunup bulunmadiginin da belirtilmesi zorunludur.  
Yukarida belirtilen degerlere 4 üncü maddede belirtilen ana kara yollari, ana demir yollari ve 

ana hava limanlarinin ne ölçüde ve nasil katkida bulunduklarinin da belirtilmis olmasi zorunludur.  
1.7 Grafiksel sunumlarin yapilmasi durumunda stratejik haritalarda en az 60, 65, 70 ve 75 dB 

es tesviye konturlarinin gösterilmesi zorunludur. 
1.8 Ek V de belirtilen bütün önemli ögeleri kapsayan ve 10 (on)  sayfadan daha az uzunlukta 

bir Eylem Plani özeti. 
2. Ana kara yollari, ana demir yollari ve ana hava limanlari  hakkinda; 
2. 1 Yer, boyut ve üzerinde gerçeklesen trafik verileri olarak kara yolu, demir yolu veya hava 

limanlarinin genel bir tanimi. 
2. 2 Çevrelerinin özelliklerinin tanimlanmasi: yerlesim alanlari, köyler, kirsal alanlar olup 

olmadiklari, arazinin kullanim sekli hakkinda bilgiler veya ana gürültü kaynaklari. 
2.3 Geçmiste uygulanmis ve yürütülmekte olan gürültü önleme  programlari ile uygun gürültü 

tedbirleri. 
2.4 Gürültü haritalamada kullanilan hesaplama veya ölçüm yöntemleri. 
2.5 Yerlesim alanlari disinda gürültüye maruz kalan konutlarda yasayan ve maruz kaldigi 

gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m Lgag cinsinden hesaplanmis   



55- 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, > 75 dB deger araliklarinin her birine maruz kalan  tahmini sakin 
sayilarinin yüzlü ifadelerle belirtilmesi. 

Bunun yaninda, uygun bulunmasi ve mümkün olmasi durumunda, yukarida belirtilen 
kategoriler kapsamindaki sakinlerin yasamakta oldugu konut ve meskenlerin ne kadarinda; 

2.5.1 Önlenmeye çalisilan gürültüye karsi Ek- VI- 1.5 de belirtilen özel izolasyonun bulunup 
bulunmadigi,   

2.5.2  Ek -VI-1.5’de belirtilen nitelikte bir sakin cephenin bulunup bulunmadiginin da 
belirtilmesi zorunludur.  

2.6 Yerlesim alanlari disinda gürültüye maruz kalan konutlarda yasayan ve maruz kaldigi 
gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m yükseklikte Lgece cinsinden 
hesaplanmis  50- 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, > 70 dB deger araliklarinin her birine uyan tahmini 
sakin sayilarinin yüzlü ifadelerle belirtilmesi, 

Bunun yaninda, uygun bulunmasi ve mümkün olmasi durumunda, yukarida belirtilen 
kategoriler kapsamindaki sakinlerin yasamakta oldugu konut ve meskenlerin ne kadarinda; 

2.6.1  Önlenmeye çalisilan gürültüye karsi Ek -VI-1.5 de belirtilen özel izolasyon bulundugu,  
2.6.2  Ek -VI-1.5’de belirtilen bir sakin cephe bulundugunun da belirtilmesi zorunludur. 
2.7 Sirasiyla 55, 65 ve 75 dB’ den daha yüksek Lgag degerlerine maruz kalan toplam alan (km2  

olarak) ile tahmini toplam konut – mesken sayisi (yüzün katlari olarak) ve bu alanlardan her birinde 
yasayan tahmini toplam sakin sayisinin (yüzün katlari olarak)  belirtilmesi gerekmektedir.  Ayrica 
köyler, kasabalar ve yerlesim alanlarinin bu tesviye konturlari içinde nerede bulunduklari hakkinda 
bilgi vermek amaciyla en az bir veya daha fazla haritada 55 ve  65 dB’ lik tesviye konturlarinin 
gösterilmesi zorunludur.  

2. 8 Ek- V de belirtilen bütün önemli ögeleri kapsayan ve 10(on) sayfayi asmayan uzunlukta 
bir Eylem Plani özeti. 

  
EK-VII 

  
IZNE TABI TESISLER 

  
FAALIYET YA DA TESIS  
LISTE A LISTE B 
1. Enerji Endüstrisi   
1.1. 300 MW üzeri toplam anma 
isil gücü olan elektrik, isi, buhar 
ya da sicak su üretme tesisleri 
dahil olmak üzere termik 
santraller ve diger yakma 
tesisleri, 

50 MW (dahil)- 300 MW toplam anma isil gücü olan elektrik, 
isi, buhar ya da sicak su üretme tesisleri dahil olmak üzere 
termik santraller ve diger yakma tesisleri, 

1.2. Petrol ve gaz rafinerileri,   

1.3.Kok firinlari,   
1.4. Kömür gazlastirma ve 
sivilastirma  tesisleri, 

  

500 ton/gün veya üzerindeki 
kapasitedeki tas kömürü, linyit, 
odun, turba, koyu katran ve 
benzeri maddeleri kullanan kuru 
damitma tesisleri (Koklastirma, 
gazlastirma, uçucu maddeleri 
alma, vs.). Odun kömürü üretimi 
hariç. 

500 ton/gün’ün altindaki kapasitede tas kömürü, linyit, odun, 
turba, koyu katran ve benzeri maddeleri kullanan kuru damitma 
tesisleri (Koklastirma, gazlastirma, uçucu maddeleri alma, vs.). 
Odun kömürü üretimi hariç. 

2. Metal Üretimi ve Islenmesi   
2.1. Metal cevheri firinla ma 
veya sinterleme tesisleri (sülfür 
cevheri dahil), 

  



2.2. 10 ton/saat üzerinde üretim 
kapasitesine sahip kesintisiz 
döküm tesislerini de içeren pik 
demir veya çelik üretimi 
(birincil ve ikincil ergitme) için 
entegre tesisler 

2,5-10 ton/saat arasinda üretim kapasitesine sahip kesintisiz 
döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil 
ve ikincil ergitme) için entegre tesisler 

2.3. Demir veya çelik isleme 
tesisleri: 

  

2.3.1. Saatte 60 tondan fazla 
çelik isleyen sicak haddeleme 
tesisleri 

Saatte 20 – 60 ton arasi çelik isleyen sicak haddeleme tesisleri; 

2.3.2. Isil gücün 20 MW’i astigi durumda birim gücün 50 kJ’den fazla 
oldugu sahmerdanli veya tokmakli tesisler; 

2.3.3. Saatte 2 ton’dan fazla isleme kapasitesi olan demir ve çeligin 
eritilmis metal (çinko, kalay ve digerleri) ile koruyucu yüzey 
kaplama uygulamasi, 

2.4. 150 ton/gün’den fazla 
üretim kapasitesine sahip olan 
demir ve çeligin döküldügü 
dökümhaneler, 

20-150 ton/gün arasinda üretim kapasitesine sahip olan demir ve 
çeligin döküldügü dökümhaneler, 

2.5. Asagidaki uygulamalara 
yönelik tesisler: 

  

2.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden 
metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir 
içermeyen ham metal üretim tesisleri, 

2.5.2. Kursun ve kadmiyum için 
günde 8 tondan fazla ya da diger 
bütün metaller için günde 40 
tondan fazla ergitme kapasiteli 
geri kazanilmis ürünleri de 
içeren (rafine etme, döküm vb.) 
alasimlar dahil demir içermeyen 
metal ergitme ve/veya 
bilesiklerinin imali tesisleri, 

Kursun ve kadmiyum için 4-8 ton/gün arasinda, diger bütün 
metaller için 20-40 ton/gün arasinda ergitme kapasiteli geri 
kazanilmis ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alasimlar 
dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bilesiklerinin imali 
tesisleri, 

2.6. Isleme tanklarinin hacminin 30 m³’den fazla oldugu, elektrolitik 
veya kimyasal bir proses kullanilarak metal ve plastik 
maddelerin yüzey islemesinin yapildigi tesisler, 

3. Mineral, Insaat Malzemeleri 
Endüstrisi 

  

3.1. Asbest ve asbest içeren 
ürünleri çikarma, üretme, 
isleme, dönüsüm tesisleri 

  

3.2. Günlük kapasitesi 500 
tondan fazla olan döner 
firinlarda çimento klinkeri 
üretme tesisleri, 

  

3.3. Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner firinlarda ya da 
diger firinlarda kireç üretme tesisleri  

3.4. Erit me kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil, 
cam üretme tesisleri 



3.5. Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf 
üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri 

3.6. Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çati kiremidi, 
tugla, refrakter tugla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik 
ürünlerinin isil islemle elde edildigi tesisler  

4. Kimya ve Petrokimya 
Endüstrisi 

  

4.1.Entegre kimya tesisleri, 
örnegin, çesitli ünitelerin bitisik 
ve fonksiyonel olarak birbirine 
bagli oldugu, kimyasal 
dönüstürme proseslerini 
kullanarak endüstriyel ölçekte 
(100 ton/gün ve üzeri) üretim 
yapan tesisler. 

Entegre kimya tesisleri, örnegin, çesitli ünitelerin bitisik ve 
fonksiyonel olarak birbirine bagli oldugu, kimyasal dönüstürme 
proseslerini kullanarak 100 ton/gün’den az kapasiteyle üretim 
yapan tesisler. 

4.1.1. Temel organik kimyasallarin üretimi: 

  a) Basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymus veya 
doymamis, alifatik veya aromatik); 

  b) Alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler, 
asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren 
hidrokarbonlar; 

  c) Kükürtlü hidrokarbonlar; 

  ç) Aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratli bilesikler, nitriller, 
siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren hidrokarbonlar; 

  d) Fosfor içeren hidrokarbonlar; 

  e) Halojenik hidrokarbonlar; 

  f) Organometalik bilesikler; 

  g) Temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve 
seluloz bazli elyaflar); 

  g) Sentetik kauçuk; 

  h) Boya ve pigmentler; 

  I) Yüzey aktif maddeler; 

4.1.2. Temel inorganik kimyasallarin üretimi: 

  a) Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen 
florür, karbon oksitler, kükürt bilesikleri, azot oksitler, hidrojen, 
kükürt di oksit, karbonil klorür gibi gazlar; 

  b) Kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, 
hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi 
asitler; 

  c) Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit 
gibi bazlar; 

  ç) Amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum 
karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüs nitrat, baryum 



sülfat gibi tuzlar; 

  d) Ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, silisyum, 
silisyum karpit gibi diger inorganik maddeler; 

4.2. Fosfor, azot ya da potasyum temelli gübre üretimi (basit veya 
bilesik gübreler) 

4.3. Temel bitki sagligi ürünlerinin ve biyositlerin üretimi  

4.4. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanilarak temel farmasötik 
ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir), 

4.5. Patlayici üretimi, 
5. Atik Yönetimi   

5.1. Tehlikeli atiklarin bertaraf edildigi veya geri 
kazanildigi,14/03/2005 tarihli ve 25755 sayili Resmi Gazete’de 
yayimlanarak yürürlüge giren Tehlikeli Atiklarin Kontrolü 
Yönetmeliginin EK -2A ve EK -2B de verilen ekleri (R1, R5, R6, 
R8 ve R9 isle mleri) ile atik yaglarin kontrolü hakkindaki 
21.01.2004 tarihli ve 25353 Sayili Resmi Gazete’de 
yayimlanarak yürürlüge giren Atik Yaglarin Kontrolü 
Yönetmeliginde belirtilen ve günlük kapasitesi 10 tonun 
üzerindeki tesisler  

5.2. Saatlik kapasitesi 3 tonun üzerindeki evsel atik yakma tesisleri 

5.3*. 
  

14/3/2005 tarihli ve 25755 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak 
yürürlüge giren Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin 
EK-2A’da, D8 ve D9 basliklari altinda belirtilen ve günlük 
kapasitesi 50 tonun üzerindeki tehlikeli olmayan atiklar için 
bertaraf tesisleri 

5.4. * 
  

Organik olmayan atiklar için deponi alanlari hariç, günlük 
kapasitesi 10 tondan fazlasina ulasan veya toplam kapasitesi 25 
000 tondan fazla olan deponi (düzenli depolama) tesisleri  

6. Kagit Endüstrisi   
6.1. Keresteden ya da diger lifli malzemelerden selüloz ve/veya kâgit 

hamuru üretim tesisleri 
6.2. Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâgit ve karton 

üretim tesisleri  
7. Gida Endüstrisi:   

7.1. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan 
mezbahaneler; 

7.2. Asagidakilerden gida üretmeye iliskin her türlü islem ve proses: 

7.2.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan 
hayvansal hammadde (süt disinda), 

7.2.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylik 
ortalama deger bazinda) olan bitkisel hammadde, 

7.2.3. Tesise giren günlük süt miktari 200 ton ve daha fazla (yillik 
ortalama deger bazinda) olan süt ve süt ürünleri üretimi, 



7.3. Günlük islem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan 
ürünleri ve artigi isleme vb. tesisler; 

8. Tarim Sektörü *   
8.1. Yer kapasitesi asagidaki sayidan fazla olan büyük ve küçük bas 

hayvan yetistiriciliginin yapildigi tesisler: 
8.1.1. büyük ve küçük bas hayvanlar için 750 üzeri yer; 

8.1.2. 30 kg.’in üstünde büyük ve küçük bas hayvan üretimi için 2000 
üzeri yer; 

8.2. En az asagidaki kapasitelere esit kapasitedeki toplu kümes 
hayvanciliginin yapildigi tesisler: 

8.2.1. Piliçler için 40.000 yer; 

8.2.2. Tavuklar için 40.000 yer. 

9. Tekstil Sektörü   

9.1. Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön islem 
(yikama, agartma, terbiye ve merserizasyon gibi islemler) veya 
boyama tesisleri 

9.2. Günlük nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan 
derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri isleme 
tesisleri; 

10. Diger Tesisler/Faaliyetler   

10.1. Solvent tüketim kapasitesi 
saatte 450 kg’dan veya yilda 600 
tondan fazla olan, organik 
solvent kullanilarak malzeme, 
nesne ve ürünlerin yüzey 
islemlerinin yapildigi tesisler; 
örn. apreleme, baski, kaplama, 
yag giderme, su geçirmez hale 
getirme, boyutlandirma, 
boyama, temizleme ya da 
emprenye etme faaliyetleri 

Solvent tüketim kapasitesi 150-450 kg/saat veya 200-600 ton/yil 
arasinda olan, organik solvent kullanilarak malzeme, nesne ve 
ürünlerin yüzey islemlerinin yapildigi tesisler; örn. apreleme, 
baski, kaplama, yag giderme, su geçirmez hale getirme, 
boyutlandirma, boyama, temizleme ya da emprenye etme 
faaliyetleri 

10.2. Yanma ve grafitlestirme 
yolu ile karbon ya da 
elektrografit üretme tesisleri 

  

  
NOT: Bu listede yer alan ve yaninda (*) isareti bulunan tesislerin yerlesim alanina olan mesafesi, 
maruz kalan kisi sayisinin yogunlugu, gürültü kaynaginin sayisi ve seviyesi göz önünde 
bulundurularak; 
- Gürültü Kontrol Izin Belgesine esas  “ Mevcut Isletmeler Için Akustik Rapor” hazirlanip 
hazirlanmayacagina; Liste A’da yer alan tesisler için Bakanlik, Liste B’de yer alan tesisler için tesisin 
kurulu oldugu alana bagli olarak yetki devri yapilan belediyeler veya Il Çevre ve Orman Müdürlükleri 
tarafindan karar verilir. 
- ÇED Prosedürü uygulanacak tesisler için “Planlanan Isletmeler Için Akustik Rapor” hazirlanip 
hazirlanmayacagina;  Liste A’da yer alan tesisler için Bakanlik, Liste B’de yer alan tesisler için Il 
Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafindan karar verilir.  

  
  

EK-VIII 



  
Tablo-1: Kara Yolu Çevresel Gürültü Sinir Degerleri 

Planlanan/Yenilenmis/Onarilmis 
yollar 

Mevcut yollar Alanlar 

Lgündüz 
(dBA) 

Laksam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Lgündüz 
(dBA) 

Laksam 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Gürültüye hassas 
kullanimlardan egitim, 
kültür ve saglik alanlari ile 
yazlik ve kamp yerlerinin  
agirlikli oldugu alanlar 

60 

  
  
  
  
  
  

55 50 65 60 55 
Ticari yapilar ile gürültüye 
hassas kullanimlarin 
birlikte bulundugu 
alanlardan konutlarin 
yogun olarak bulundugu 
alanlar 

  
  
  

63 

  
  
  

58 

  
  
  

53 

  
  
  

68 

  
  
  

63 

  
  
  

58 

Ticari yapilar ile gürültüye 
hassas kullanimlarin 
birlikte bulundugu 
alanlardan isyerlerinin 
yogun olarak bulundugu 
alanlar 

  
  
  

65 

  
  
  

60 

  
  
  

55 

  
  
  

70 

  
  
  

65 

  
  
  

60 

Endüstriyel alanlar   
67 

  
62 

  
57 

  
72 

  
67 

  
62 

  
  

Tablo-2: Hafif Rayli Sistemler Için Çevresel Gürültü Sinir Degerleri 
Yer alti Istasyonlari  Leq 

(dBA) 
Yerüstü Istasyonlari  Leq (dBA) 

Giseler, merdivenler, koridorlar 55 Duran ve kalkan 
trenler için 

  

70 

Duran ve kalkan 
trenler için 

  

80 Geçen Trenler 75 

Geçen Trenler 85 

 Platformlar  
(platform 
kenarindan 1,8 m) 

Çalisir durumda 
bekleyen trenler 
için 

65 

  
  

Platformlar   
(platform 
kenarindan 
1,8 m) 

Çalisir durumda 
bekleyen trenler 
için  

65 

Istasyon içinde Havalandirma 
sistemi 

55 

Caddelerde havalandirma 
kanallari (9.0 m’de) 

55 

Istasyon içinde kapali 
hacimlerde bulunan acil 
havalandirma fanlari (22.5 
m.’de)  

80 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Tablo-3: Hava Alani Çevresel Gürültü Sinir Degerleri 



Küçük hava alanlari  
(yilda elli binin altinda inis/ 
kalkisin oldugu hava alanlari)  

Büyük hava alanlari  
(yilda elli bin ve üstü inis/ kalkisin 
oldugu hava alanlari)  

Alanlar 

Lgündüz  
(dBA) 

Laksam 
(dBA)  

Lgece  
(dBA) 

Lgündüz  
(dBA) 

Laksam 
(dBA)  

Lgece  
(dBA) 

Gürültüye hassas 
kullanimlardan  egitim, 
kültür ve saglik alanlari 
ile yazlik ve kamp 
yerlerinin  agirlikli 
oldugu alanlar 

  
63 

  
  
  

58 
  

53 
  

65 
  

60 
  

55 

Ticari yapilar ile 
gürültüye hassas 
kullanimlarin birlikte 
bulundugu alanlardan 
konutlarin yogun olarak 
bulundugu alanlar 

65 

  
  

  
60 

  
55 

  
68 

  
  
  

63 
  

58 

Ticari yapilar ile 
gürültüye hassas 
kullanimlarin birlikte 
bulundugu alanlardan 
isyerlerinin yogun 
olarak bulundugu 
alanlar 

67 

  
  

  
62 57 72 

  
  

  
67   

62 

Endüstriyel alanlar  70 65 60 75 70 65 
  
  

Tablo-4  Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sinir degerleri 
      Alanlar 

Lgündüz  
(dBA) 

Laksam 
(dBA)  

Lgece  
(dBA) 

Gürültüye hassas kullanimlardan egitim, 
kültür ve saglik alanlari ile  yazlik ve kamp 
yerlerinin yogunluklu oldugu alanlar  

  
  

60  

  
  

55 

  
  

50 
Ticari yapilar ile gürültüye hassas 
kullanimlarin birlikte bulundugu 
alanlardan konutlarin yogun olarak 
bulundugu alanlar 

  
65 

  
60 

  
55 

Ticari yapilar ile gürültüye hassas 
kullanimlarin birlikte bulundugu 
alanlardan isyerlerinin yogun olarak 
bulundugu alanlar 

  
68 

  
63 

  
58 

Organize Sanayi Bölgesi veya Ihtisas 
Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 

  
70 

  
65 

  
60 

  
  

Tablo–5: Santiye Alani Için Çevresel Gürültü Sinir Degerleri 
  

Faaliyet türü (yapim, yikim ve onarim)  Lgündüz (dBA) 
Bina  70 
Yol  75 
Diger kaynaklar  70 

  
  



Tablo –6: Maden ve Tas Ocaklari ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Olusacak 
Titresimlerin En Yakin Çok Hassas Kullanim Alaninin  Disinda Yaratacagi Zemin 

Titresimlerinin Izin Verilen En Yüksek Degerleri 
Titresim Frekansi (Hz) Izin Verilen En Yüksek Titresim Hizi 

(Tepe Degeri-mm/s) 
1 5 
4-10 19 
30-100 50 
(1 Hz- 4 Hz arasinda 5 mm/s’den 19 mm/s’ye; 10 Hz- 30 Hz arasinda 19 mm/s’den 50 

mm/s’ye, logaritmik çizilen grafikte dogrusal olarak yükselmektedir) 
  

Tablo – 7: Insaatlarda Kazik Çakma ve Benzeri Titresim Yaratan Operasyonlarin ve Insaat 
Makinelerinin En Yakin Çok Hassas Kullanim Alaninin Disinda Yaratacagi Zemin 

Titresimlerinin Izin Verilen En Yüksek Degerleri (1 Hz- 80 Hz arasindaki frekans bantlarinda ) 
Izin Verilen En Yüksek Titresim Hizi  
(Tepe Degeri-mm/s) 

  
  

Sürekli Titresim Kesikli Titresim 
Yerlesim Bölgelerinde 5 10 
Sanayi ve Ticari Bölgelerde  15 30 
  
  
 Tablo-8: Binalarda, Bina Içindeki Makine ve Teçhizatin Yaratacagi Titresimlerin Sinir 

Degerleri 
  Titresim Frekansi (Hz) 

  
Izin Verilen En Yüksek 
Titresim Hizi (rms deger-mm/s) 

Konutlarda 1* 
8-100 

1.5 
0.3 

Ofislerde 
  

1** 
8-100 

3.5 
0.6 

  
* 1Hz-8 Hz arasinda, 1.5 mm/s’den 0.3 mm/s’ye logaritmik çizilen grafikte dogrusal olarak 

azalmaktadir. 
** 1Hz-8 Hz arasinda 3.5 mm/s’den 0.6 mm/ s’ye logaritmik çizilen grafikte dogrusal olarak 

azalmaktadir. 
  
  

Tablo-9: Iç Ortam Gürültü Seviyesi Sinir Degerleri 
 Kapali 
Pencere 
Leq (dBA)  

  

Açik 
Pencere 
Leq (dBA)  

  

Kullanim Alani 

Kullanim alanlarinda 
herhangi bir faaliyet 
olmadigi durumlardaki 
degerler: 

Tiyatro salonlari 30  40 
Sinema salonlari  30 40 
Konser salonlari  25  35 

Kültürel Tesis 
Alanlari 

Konferans salonlari 30 40 
Yatakli tedavi kurum ve kuruluslari, 
dispanser, poliklinik, bakim ve huzur evleri 
ve benzeri.  

  
35 

  
45 

Saglik Tesis Alanlari 

Dinlenme ve tedavi odalari  25 35 
Egitim Tesisleri 
Alanlari  

Okullardaki derslikler, özel egitim tesisleri, 
kresler, laboratuarlar ve benzeri. 

  
35 
  

  
45 
  



Spor salonu,  55 65 
Yemekhane 45 55 
Kreslerdeki yatak odalari  30 40 
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri 
yatak odasi 

35 45 Turizm Yerlesme 
Alanlari 

Konaklama tesislerindeki restoran 35 45 
Sit Alanlari  Arkeolojik, dogal, kentsel, tarihi ve benzeri.  55 65 

Büyük ofis  45 55 
Toplanti salonlari 35 45 
Büyük daktilo veya bilgisayar odalari 50 60 
Oyun odalari 60 70 
Özel büro (uygulamali)  45 55 
Genel büro (hesap, yazi bölmeleri) 50 60 
Is merkezleri, dükkanlar ve benzeri.  60 70 
Ticari depolama 60 70 

Ticari Yapilar 

Lokantalar  45 55 
Ofisler 45  55 
Laboratuarlar 45  55 
Toplanti salonlari 35  45 

Kamu Kurum 
Kuruluslari 

Bilgisayar odalari 50  60 
Spor Alanlari  Spor salonlari ve yüzme havuzlari 55 65 

Yatak odalari  35 45 Konut Alanlari  
Oturma odalari 45 55 

 


