
18.06.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2010/06/20100604-5.htm 1/20

4 Haz�ran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu k�ş�ler�n huzur ve
sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınmasını sağlamak ve kademel� olarak
uygulamaya konulmak üzere; değerlend�rme yöntemler� kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma sev�yeler�n�n,
hazırlanacak gürültü har�taları, akust�k rapor ve çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu �le bel�rlenmes�,
çevresel gürültü ve etk�ler� hakkında kamuoyunun b�lg�lend�r�lmes�, gürültü har�taları, akust�k rapor ve çevresel
gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu sonuçları esas alınarak; özell�kle çevresel gürültüye maruz kalma sev�yeler�n�n
�nsan sağlığı üzer�nde zararlı etk�lere sebep olab�leceğ� ve çevresel gürültü kal�tes�n� korumanın gerekl� olduğu
yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönel�k eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması �le �lg�l�
usul ve esasları bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; özell�kle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, parklarda veya yerleş�m
bölgeler�ndek� d�ğer sess�z alanlarda, açık araz�dek� sess�z alanlarda, okul, hastane ve d�ğer gürültüye hassas alanlar da
dah�l olmak üzere �nsanların maruz kaldığı çevresel gürültüler �le çevresel t�treş�me yönel�k esas ve usuller� kapsar.

             (2) Bu Yönetmel�k k�ş�n�n kend�s�nden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede bel�rt�len ev
faal�yetler� dışındak� gürültüler �le komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamındak� �şyerler�nde çalışan �şç�ler�n maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının �ç gürültüsünü ve asker�
alanlardak� asker� faal�yetlere bağlı gürültüyü kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddes� �le
1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkındak� Kanunun 9 uncu
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Açık araz�dek� sess�z alan: Yetk�l� �dare tarafından ulaşım, sanay� veya rekreasyon faal�yetler�nden
kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz kalmayacak şek�lde ayrılan b�r alanı,

             b) Ağırlıklama: İnsan �ş�tme s�stem�n�n özell�ğ�n�n d�kkate alınarak, ses basıncı sev�yes�n�n frekanslara göre
farklı şek�lde değ�şt�r�lmes�n�,

             c) Ağırlıklanmış ses azaltma �ndeks� (Rw): Malzemeler�n ses yalıtım performansının laboratuar şartlarında
ölçülen ve tek b�r değer olarak �fade ed�len et�ket değer�n�,

             ç) Akşam gürültü gösterges� (Lakşam): A ağırlıklı uzun dönem ses sev�yes�n�n enerj� ortalaması olup, yılın
akşam süreler�n�n tamamına göre bel�rlenen ve akşam süres�ndek� rahatsızlığı �fade etmekte kullanılan etk�len�m
sev�yes�n�,

             d) Akust�k gölge bölges�: Ses dalgalarının b�r çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgâr etk�s� ve günlük
sıcaklık değ�ş�mler� g�b� dış etk�lerle kırılma ve kıvrılmalara uğramaları sonucu ortaya çıkan ve �çer�s�nde ses
sev�yeler�n�n 10 dB kadar azalma gösterd�ğ� alanları,
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             e) Akust�k planlama: Gelecekte var olab�lecek gürültüler�n araz� kullanım planlaması, traf�k ve traf�k
planlaması �ç�n s�stem mühend�sl�ğ� �le ses yalıtımı tedb�rler� ve gürültü kaynaklarının kontrolü g�b� planlanmış
tedb�rler kullanılarak kontrol ed�lmes�n�,

             f) Akust�k rapor: 29/4/2009 tar�hl� ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan ve 7/3/2008 tar�h�nden önce kurulmuş
veya bu tar�hten sonra planlama ve kurulma aşamasını tamamlayarak faal�yete geçm�ş �şletmeler�n, tes�sler�n
değerlend�rme yöntemler� kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü sev�yeler�n�n bel�rlend�ğ� ve sınır
değerler�n aşılıp aşılmadığını gösteren raporu,

             g) Alıcıda tedb�rler: Gürültünün azaltılamadığı ortamlarda özell�kle yüksek sev�yel� gürültüden korunmak �ç�n
k�ş�ler�n �ş�tme organlarının korunmasına yönel�k etk�lenen k�ş� üzer�nde alınab�lecek tedb�rler�,

             ğ) Ana kara yolu: Yılda üç m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� bölgesel, ulusal veya uluslararası b�r kara yolunu,

             h) Ana dem�r yolu: Yılda otuz b�nden fazla tren�n geçt�ğ� b�r dem�r yolunu,

             ı) Ana hava l�manı: Haf�f uçaklarla tamamen eğ�t�m maksatlı olarak yapılanlar har�ç olmak üzere, yılda ell�
b�nden fazla kalkış ve �n�ş�n gerçekleşt�ğ� s�v�l hava alanını,

             �) Arka plan gürültüsü: B�r çevrede �ncelenen sesler bastırıldığında, ver�len konumdak� ve ver�len durumdak�
ger�ye kalan toplam ses�,

             j) Atölye: Zanaatçıların veya res�m, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı �şyerler� �le dokuma,
konfeks�yon, torna, dem�r, doğrama ve benzer� �şyerler�n�,

             k) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             l) Canlı müz�k: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektron�k olarak yükselt�lm�ş ses
kaynağı kullanılarak yapılan müz�k türünü,

             m) Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu traf�ğ�, dem�r yolu traf�ğ�, hava yolu traf�ğ�, den�z yolu traf�ğ�,
açık alanda kullanılan teçh�zat, şant�ye alanları, sanay� tes�sler�, atölye, �malathane, �şyerler� ve benzer� �le rekreasyon
ve eğlence yerler�nden çevreye yayılan gürültü dâh�l olmak üzere, �nsan faal�yetler� net�ces�nde oluşan zararlı veya
�stenmeyen açık hava sesler�n�,

             n) Çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu: Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar
Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer almayan ve bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce kurulmuş
veya bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra kurulması planlanan veya kurulup �şletmeye geçen �şletmeler�n,
tes�sler�n, �şyerler�n�n değerlend�rme yöntemler� kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü sev�yeler�n�n
bel�rlend�ğ� ve sınır değerler�n aşılıp aşılmadığını gösteren raporu,

             o) Çevresel tedb�rler: Yapıların dışında veya �ç�nde yer alan gürültü kaynaklarından doğan sesler�n, yapı
�ç�ndek� k�ş�lere ulaşıncaya kadar yayıldığı ortamda yapılab�lecek her türlü gürültü kontrolü çalışmasını,

             ö) Çevresel t�treş�m: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanay� ve �nşaat mak�neler� g�b� �şlemlerden
doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hac�mlerdek� faal�yetler sırasında oluşan
genell�kle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve �nsan vücudunca h�ssed�len mekan�k salınım hareketler�n�,

             p) Çınlama süres� (sn): B�r hacm�n akust�k özell�ğ�n� frekansa bağlı olarak bel�rleyen parametrey� ve hac�m
�ç�nde faal�yette olan b�r ses kaynağının susmasından �t�baren ses basınç sev�yes�n�n 60 dB azalması �ç�n geçen sürey�,

             r) Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı h�zmet veren sağlık kurumları, eğ�t�m kurumları, çocuk ve yaşlı
bakım evler�, canlı müz�k �zn� almış olan oteller har�ç d�ğer oteller, açık araz�dek� ve yerleş�m alanı �ç�ndek� sess�z
alanlar g�b� kullanımları,

             ş) Darbe gürültüsü: İk� kütlen�n b�rb�r�ne çarpması �le ortaya çıkan gürültüyü,

             ş) dB: B�rb�r�nden mertebe farklılıkları gösteren, n�cel�kler� anlamlı olarak �fade etmede kullanılan logar�tm�k
b�r ölçeğ�,

             t) dBA: İnsan �ş�tme s�stem�n�n düşük ş�ddettek� seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara
daha fazla ağırlık veren, A ağırlıklı ses sev�yes� olarak tab�r ed�len ve gürültünün etk�len�m değerlend�r�lmes� ve
kontrolünde yaygın olarak kullanılan b�r ses sev�yes� ölçütünü,
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             u) Değerlend�rme: B�r gürültü gösterges� veya �lg�l� zararlı etk�ler�n değer�n� hesaplamak, tay�n etmek,
öngörmek, tahm�n etmek veya ölçmek �ç�n kullanılan her türlü yöntem�,

             ü) Doz-etk� �l�şk�s�: B�r zararlı etk� �le gürültü gösterge değer� arasındak� �l�şk�y�,

             v) Eğlence yer�: B�r konaklama tes�s� bünyes�nde veya müstak�l olarak faal�yet gösteren, müşter�n�n eğlence
�ht�yacını karşılamaya yönel�k canlı müz�k h�zmet� veren �şyer�n�,

             y) Eşdeğer gürültü sev�yes� (Leq): Bell� b�r süre �ç�nde sev�yeler� değ�ş�m gösteren, genell�kle A ağırlıklanmış
ses sev�yes� olarak ölçülen, gürültünün enerj� açısından eşdeğer� olan sab�t sev�yey�,

             z) Ev faal�yetler� ve komşuların oluşturduğu gürültü: Konut �çer�s�nde k�ş�ler�n kend� davranış ve
alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, tem�zl�k yapma, mob�lya çekme,
telev�zyon seyretme, radyo d�nleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müz�k alet�, çamaşır mak�nes�,
buzdolabı, elektr�k süpürges� g�b� aletler� kullanma, evc�l hayvan besleme g�b� faal�yetler �le b�na �ç�nde yapılacak
tad�latı,

             aa) Eylem planı: Gerekt�ğ�nde gürültü sev�yes�n�n düşürülmes� de dah�l olmak üzere gürültü �le �lg�l� sorunlar
ve etk�ler�yle baş etmek �ç�n tasarlanan planları,       

             bb) F�z�ksel çevre faktörler�: Ses�n kaynaktan kullanıcıya, yapı veya etk�lenen k�ş�lere �let�lmes� sırasında
geçt�ğ� f�z�ksel çevrede bulunan ve ses yayılımını etk�leyen gürültüyü artırıcı veya azaltıcı her türlü faktörü,

             cc) Gündüz, akşam, gece gürültü gösterges� (Lgag): A ağırlıklı uzun dönem ses sev�yes�n�n enerj� ortalaması
olup, günlük toplam rahatsızlığı �fade etmekte kullanılan etk�len�m sev�yes�n�,

             çç) Gündüz gürültü gösterges� (Lgündüz): A ağırlıklı uzun dönem ses sev�yes�n�n enerj� ortalaması olup, yılın
gündüz süreler�n�n tamamına göre bel�rlenen ve gündüz süres�ndek� rahatsızlığı �fade etmekte kullanılan etk�len�m
sev�yes�n�,

             dd) Gece gürültü gösterges� (Lgece): A ağırlıklı uzun dönem ses sev�yes�n�n enerj� ortalaması olup, yılın gece
süreler�n�n tamamına göre bel�rlenen ve gece süres�ndek� uyku kaçırıcı rahatsızlığı �fade etmekte kullanılan etk�len�m
sev�yes�n�,

             ee) Gürültü gösterges�: B�r zararlı etk� �le �lg�l� olarak çevresel gürültünün tanımlanmasında kullanılan f�z�ksel
b�r ölçeğ�,

             ff) Gürültü har�talama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değer�n aşılıp aşılmadığını göstermek gayes�yle,
bel�rl� b�r alanda etk�lenen k�ş� ve maruz kalan konut sayısı da dâh�l olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya
çıkab�lecek b�r gürültü durumu hakkındak� ver�ler�n; gürültü gösterges� kullanılarak söz konusu alanın f�z�ksel har�tası
üzer�nde standartlara uygun olarak bel�rt�lmes�n�,

             gg) Gürültü kontrolü: Herhang� b�r ses kaynağından yayılan gürültü n�tel�ğ�ne sah�p sesler�, kabul ed�leb�l�r
sev�yeye �nd�rmek, akust�k özell�ğ�n� değ�şt�rmek, etk� süres�n� azaltmak, hoşa g�den veya daha az rahatsız eden b�r
başka ses �le maskelemek g�b� yöntemlerle zararlı etk�ler�n� tamamen veya kısmen yok etmek �ç�n yapılan �şlemler�,

             ğğ) Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerler�, sanay� tes�sler� g�b� kend�s� gürültü
kaynağı olab�len alan ve kullanımları,

             hh) İç ortam gürültüsü: Yapı �ç�ndek� mekan�k s�stemler ve d�ğer gürültü kaynaklarından doğan ve mekân
�ç�nde bulunan �nsanları olumsuz etk�leyen �stenmeyen ve zararlı sesler�n bütününü,

             ıı) İmalathane: Hammaddeler� �şleyerek p�yasaya çıkacak duruma get�ren �şyer�n�,

             ��) İşletme: Tes�s ve faal�yetler�n bütününü,

             jj) İşyer�: Kamu kurum ve kuruluşları, t�car� kuruluşlar, h�zmet b�naları, spor tes�sler�, tabanca ve tüfek
pol�gonları, alışver�ş merkezler�, tedav� merkezler�, halı ve oto yıkama yerler�, depolama yerler�, matbaalar g�b�
yerler�,

             kk) Kaynakta tedb�rler: Gürültü üreten ses kaynağının yapısı, �şletme tekn�ğ�, oturduğu zem�n, montaj b�ç�m�
ve buna benzer doğrudan kaynak �le �lg�l� olarak alınab�lecek tedb�rler�,

             ll) Kamuoyu: Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması açısından, b�r veya daha fazla gerçek veya tüzel k�ş� �le bunların
ulusal mevzuat veya uygulamaya uygun olarak oluşturduğu dernek, örgüt veya grupları,
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             mm) Kes�kl� t�treş�m: Del�c�lerdek� g�b� sürekl�l�ğ� olmayan ya da kazık çakıcılardak� g�b� bel�rl� aralıklarla
tekrarlanan t�treş�m�,

             nn) LC max: dBC olarak ölçülen, ölçüm süres� �çer�s�nde C ağırlıklı rms tabanlı ses sev�yes�n�n en büyük
değer�n�,

             oo) Oktav bant: Gürültü enerj�s�n�n frekansa göre değ�ş�m�n� ortaya çıkarmakta yararlanılan alt ve üst frekans
sınırlarının b�rb�r�n�n �k� katı olan frekans bandı ve bant gen�şl�ğ�n�n merkez frekansının % 70’�ne eş�t olduğu bandı,

             öö) Orta derecede hassas kullanımlar: İdar� ve t�caret b�naları, çocuk bahçeler�, oyun alanları ve spor tes�sler�
g�b� kullanımları,

             pp) Planlanan faal�yetler �ç�n akust�k rapor: 17/7/2008 tar�hl� ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�n�n Ek-I l�stes�nde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n
ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan “ * ” �şaret� bulunmayan kurulması planlanan
�şletmeler�n, tes�sler�n ve ulaşım kaynaklarının değerlend�rme yöntemler� kullanılarak oluşması muhtemel çevresel
gürültü sev�yeler�n�n bel�rlend�ğ� ve sınır değerler�n aşılması hal�nde alınacak tedb�rler�n bütününü �çeren raporu,

             rr) Rahatsızlık: Alan araştırmaları vasıtasıyla bel�rlenen toplumsal gürültü veya t�treş�m rahatsızlığının
dereces�n�,

             ss) Rekreasyon alanı: K�ş�n�n f�z�ksel ve ps�koloj�k olarak kend�s�n� tekrar kazanab�lmes�n� sağlayan
d�nlenme, eğlenme, gez�, serbest zamanları değerlend�rme g�b� çeş�tl� faal�yetler� kapsayan gen�ş eylem alanlarını,

             şş) Ses basıncı sev�yes� (Lp): Ortamda bell� b�r noktada ölçülen ses basıncının, 20x10-6 Pa veya 20 µPa
referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logar�tmasının 20 �le çarpılmasıyla bulunan ve dB c�ns�nden �fade
ed�len değer�,

             tt) Ses gücü sev�yes� (Lw): B�r ses kaynağının yaydığı ses gücünün m�lletlerarası standartlarda tanımlanan
referans ses gücüne oranının 10 tabanına göre logar�tmasının 10 �le çarpılmasıyla bulunan ve dB c�ns�nden �fade
ed�len değer�,

             uu) Sev�ye ayarlaması: Gürültünün türüne ya da bel�rg�n olarak duyulan b�r frekansın varlığına bağlı olarak,
ölçülen ya da hesaplamayla bulunan eşdeğer gürültü sev�yes�ne eklenecek değer�,

             üü) Sınır değer: Yetk�l� �darece bel�rlenen, aşılması hal�nde yetk�l� �darece d�kkate alınan ve azaltıcı tedb�rler�n
uygulamaya konulmasına yol açan Lgag veya Lgece, ve uygun olan hallerde Lgündüz, Lakşam, Lgece ve Leq
değer�n�,

             vv) Stratej�k gürültü har�tası: Farklı kaynaklar bazında mevcut gürültü durumunun ver�ler sayes�nde
serg�lenmes�n�,

             yy) Sürekl� t�treş�m: Gündüz veya akşam veya gece vakt� g�b� bel�rlenen b�r zaman d�l�m� boyunca
engellenmeden devam eden t�treş�m�,

             zz) Tepe değer: Ver�len b�r zaman aralığındak� en yüksek t�treş�m değer�n�,

             aaa) Tes�s: Bu Yönetmel�kte tanımlanan �şyer�, atölye, �malathane, eğlence yer� kapsamı dışında kalan ve
Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan tes�sler�,

             bbb) T�treş�m�n yer değ�şt�rme, hız, �vme c�ns�nden rms değer�: Bel�rl� b�r zaman aralığında ölçülen t�treş�m
değerler�n�n kareler�n�n ortalamasının karekökünü,

             ccc) T�treş�mden etk�lenme sınırı: T�treş�m�n; �nsan sağlığı, performansı ve konforu üzer�nde oluşturduğu
hareket hastalığı g�b� f�zyoloj�k ve ps�koloj�k etk�lerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındak�, t�treş�m
�vmes�, hızı, genl�ğ�, frekansları ve etk�lenme süres� g�b� parametrelerle ortaya konulmuş kr�terler�,

             ççç) Gürültü har�tası hazırlanacak yerleş�m alanı: Nüfusu yüz b�nden fazla olan, şeh�rleşm�ş alan olarak kabul
ed�len ve nüfus yoğunluğunun k�lometre kare başına 1000 k�ş�den fazla olduğu alanları,

             ddd) Yerleş�m alanı �ç�ndek� sess�z alan: Yetk�l� �dare tarafından gürültü kaynakları �ç�n bel�rlenen sınır
değerler�n üstüne veya yetk�l� �dare tarafından konulmuş bell� b�r değerden daha büyük b�r gürültü gösterge değer�ne
maruz kalmayacak şek�lde ayrılan b�r alanı,

             eee) Yetk�l� �dare: İk�nc� bölümde bel�rt�len �dareler�,
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             fff) Zararlı etk�ler: İnsan sağlığı üzer�ndek� olumsuz etk�ler�

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetk� ve Sorumluluklar

             Bakanlığın görev, yetk� ve sorumlulukları

             MADDE 5 – (1) Bakanlık;

             a) K�ş�ler�n huzur ve sükûnunu beden ve ruh sağlığını gürültü �le bozmayacak b�r çevren�n gel�şt�r�lmes�
gayes�yle, çevresel gürültüyü azaltacak program ve pol�t�kaları bel�rlemek, buna yönel�k mevzuat ve mevzuatın
uygulanmasını kolaylaştırıcı her türlü dokümanı hazırlamak, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyonu sağlamakla,

             b) Çevre Kanunu çerçeves�nde �l çevre ve orman müdürlükler� ve yetk� devr� yapılan beled�yelerle �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyon �ç�nde gürültü kaynaklarını denetlemek, gerekt�ğ�nde gürültü kaynakları �ç�n akust�k rapor veya çevresel
gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu hazırlattırmak, bu raporları �ncelemek ve değerlend�rmek, bu Yönetmel�ğ�n
�hlal�n�n tesp�t� hal�nde �dar� yaptırım uygulamak, yetk� devr� yapılacak kurumlarda aranacak esasları bel�rley�p yetk�
devr� yapmakla,

             c) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasından yetk�l� ve sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar �le bu Yönetmel�k
gereğ� hazırlanacak akust�k rapor, çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu, gürültü har�tası ve eylem planı
hazırlayacak kurum ve kuruluş tems�lc�ler�n�n uzmanlaşmasını sağlayıcı programların �çer�ğ� ve programların
uygulama prosedürünü bel�rlemekle,

             ç) Akust�k rapor, çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu, gürültü har�tası ve eylem planı hazırlayacak
kurum ve kuruluşların sağlaması gereken esasları bel�rlemek, esasları sağlayanlara ön yeterl�k/yeterl�k belges� vermek,
ön yeterl�k/yeterl�k belges� alan ve bu kapsamda görev yapan kurum ve kuruluşları denetlemek, belgelend�rme
esaslarına aykırı davranılmasının tesp�t� hal�nde gerekl� yaptırımın uygulanmasını sağlamak ve gerek�rse ön
yeterl�k/yeterl�k belges�n� �ptal etmekle,

             d) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan �şletme
ve tes�slere ver�lecek çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans belges� kapsamında değerlend�rme yapmak, bu çerçevede
�şletmeler� denetlemek, bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara aykırılık hal�nde gerekl� yaptırımı uygulamak ve
uygulanmasını sağlamakla, 

             e) Stratej�k Gürültü Har�taları ve Eylem Planları �le �lg�l� olarak;

             1) Yetk�l� ve sorumlu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan gürültü har�taları ve eylem planlarına görüş vermekle,

             2) Yetk�l� ve sorumlu kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bakanlığa gönder�len gürültü har�taları ve eylem
planları �le Ek-VI’da yer alan her türlü b�lg� ve belgeye yönel�k ver� bankası oluşturmakla

             yetk�l� ve sorumludur.

             İl çevre ve orman müdürlükler�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları

             MADDE 6 – (1) İl çevre ve orman müdürlükler�;

             a) Çevre Kanunu gereğ� yetk� devr� yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya
ş�kâyetlere �st�naden, gerekt�ğ�nde d�ğer mevzuat kapsamında yetk�l� kılınan kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyon �ç�nde, bu Yönetmel�kte get�r�len esaslara uyulup uyulmadığını denetlemek, gerekt�ğ�nde gürültü
kaynakları �ç�n akust�k rapor veya çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu hazırlattırmak, bu raporları
�ncelemek ve değerlend�rmek, bu Yönetmel�ğ�n �hlal�n�n tesp�t� hal�nde �dar� yaptırım uygulamakla,

             b) Yetk� devr� yapılan kurum ve kuruluşların talepler� veya gerekl� görülmes� hal�nde koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�
�ç�nde çalışmakla,

             c) Yetk� devr� yapılmış kurumların faal�yetler� sebeb�yle oluşan çevresel gürültüyü denetlemek ve �dar�
yaptırım uygulamakla,
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             ç) Yetk� taleb�nde bulunan kurum ve kuruluşların talepler�n� değerlend�r�p Bakanlığa �letmek, yetk� devr�
yapılan kurum ve kuruluşların yetk�ler� çerçeves�nde çalışıp çalışmadığını denetlemek, yetk�ler�n� yer�ne
get�rmeyenler� tesp�t ederek Bakanlığa b�ld�rmekle,

             d) İlde Çevre Kanununun 14 üncü maddes�ne �st�naden yapılan denet�m ve �dar� yaptırımların sonuçlarını
Bakanlığa �letmekle,

             e) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan �şletme
ve tes�slere ver�lecek çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans belges� kapsamında değerlend�rme yapmak, bu çerçevede
�şletme ve tes�sler� denetlemek, bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara aykırılık hal�nde gerekl� yaptırımın uygulanmasını
sağlamakla, 

             f) D�n� ve m�ll� bayramlar �le yerel m�llî günler ve kutlamalar maksadıyla yapılacak faal�yetler �ç�n bu
Yönetmel�k çerçeves�nde get�r�len yasaklara İl Mahall� Çevre Kurul Kararı almak kaydıyla �st�sna get�rmekle, �st�sna
kapsamında alınan kararları kamuoyuna duyurmakla

             yetk�l� ve sorumludur.

             Mahall� �darelerce alınacak tedb�rler

             MADDE 7 – (1) İl özel �dareler�;

             a) Çevre Kanunu gereğ� yetk� devr� yapılan �l özel �dareler� beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışında gürültü
kaynaklarını programlı, programsız veya ş�kâyetlere �st�naden gerekt�ğ�nde d�ğer mevzuat kapsamında yetk�l� kılınan
kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde, bu Yönetmel�kte get�r�len esaslara uyulup uyulmadığını
denetlemek,  gerekt�ğ�nde gürültü kaynakları �ç�n akust�k rapor veya çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu
hazırlattırmak, bu raporları �ncelemek ve değerlend�rmek, bu Yönetmel�ğ�n �hlal�n�n tesp�t� hal�nde �dar� yaptırım
uygulamakla,

             b) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışında; yapıların m�mar� projeler�nde ve yapı ruhsatlarında 28 �nc�
maddede bel�rt�len şartların aranmasıyla,

             c) Stratej�k Gürültü Har�taları ve Eylem Planları �le �lg�l� olarak;

             1) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışında gürültü har�talarının hazırlanmasında gerekl� olan, gürültü
kaynakları dışındak� tüm ver�ler� toplamak ve bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde gürültü har�tası hazırlamakla sorumlu
kurum ve kuruluşların kullanımına açmakla,

             2) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışındak� gürültü har�tası hazırlanan alanlarda mevcut veya �ler�ye
yönel�k projelend�rme veya başka b�r yatırımı gerçekleşt�rme konusunda çalışması olab�lecek �lg�l� tüm kurum ve
kuruluşların görüşler�n� almakla,

             3) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışında 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n (3) ve (4) 
numaralı alt bend�ne �st�naden gürültü har�taları hazırlanan kaynakların; yakınındak� l�manlar �le Çevre Kanununca
Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde bel�rt�len �şletme ve tes�sler�n
bulunduğu alanlar �ç�n ayrı ayrı gürültü har�talarını ve bu gürültü har�talarının kapsadığı alanların eylem planlarını
hazırlamakla,

             4) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışındak� alan �ç�n hazırlanan eylem planlarını kamuoyu görüşüne
açmakla,

             5) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışındak� alan �ç�n hazırlanan gürültü har�talarının ve eylem planlarının
n�ha� hal� hakkında kamuoyuna b�lg� vermekle ve Bakanlığa göndermekle

             �lg�l� hususlarda gerekl� tedb�rler� alır.

             (2) Beled�yeler;

             a) Çevre Kanunu gereğ� yetk� devr� yapılan beled�yeler, beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde gürültü
kaynaklarını programlı, programsız veya ş�kâyetlere �st�naden gerekt�ğ�nde d�ğer mevzuat kapsamında yetk�l� kılınan
kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde, bu Yönetmel�kte bel�rlenen esaslara uyulup uyulmadığını
denetlemek,  gerekt�ğ�nde gürültü kaynakları �ç�n akust�k rapor veya çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu
hazırlattırmak, bu raporları �ncelemek ve değerlend�rmek, bu Yönetmel�ğ�n �hlal�n�n tesp�t� hal�nde �dar� yaptırım
uygulamakla,
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             b) Yetk� devr� yapılmış beled�yeler; beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde yapılan denet�m sonuçlarını �l
çevre ve orman müdürlükler�ne göndermekle,

             c) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde �lg�l� beled�ye; yapıların m�mar� projeler�nde ve yapı ruhsatlarında
28 �nc� maddede bel�rt�len şartların aranmasıyla,

             ç) Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 27 nc� maddede öngörülen
gürültüye maruz kalma kategor�ler�n� d�kkate almakla,

             d) Stratej�k Gürültü Har�taları ve Eylem Planları �le �lg�l� olarak;

             1) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde gürültü har�tası hazırlanacak yerleş�m alanlarını Bakanlık merkez
ve taşra teşk�latı �le koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� �ç�nde bel�rlemekle,

             2) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�ndek� yerleş�m alanlarının, gürültü har�talarının hazırlanmasında
gerekl� olan, gürültü kaynakları dışındak� tüm ver�ler� toplamak ve bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde gürültü har�tası
hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşların kullanımına açmakla,

             3) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde gürültü har�tası hazırlanacak yerleş�m alanlarında yer alan;
karayolu, tramvay �le yerüstünden geçen metro yolları traf�ğ�, l�manlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve
L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�ndek� �şletme/tes�sler veya atölye-�malathane-eğlence yerler� g�b�
gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlar �ç�n ayrı ayrı gürültü har�talarının hazırlanmasıyla,

             4) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�ndek� gürültü har�tası hazırlanan yerleş�m alanlarında mevcut veya
�ler�ye yönel�k projelend�rme veya başka b�r yatırımı gerçekleşt�rme konusunda çalışması olab�lecek �lg�l� tüm kurum
ve kuruluşların görüşler�n� almakla,

             5) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�ndek� gürültü har�tası hazırlanan yerleş�m alanında 8 �nc� maddede
yetk�l� kılınan kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan gürültü har�talarını da göz önünde bulundurularak;
karayolları, dem�ryolları, tramvay �le yerüstünden geçen metro yolları, havaalanları, l�manlar ve Çevre Kanununca
Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�ndek� �şletme/tes�sler veya eğlence
yerler�, �malathane g�b� gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları kapsayan eylem planlarını hazırlamakla,

             6) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�ndek� yerleş�m alanı �ç�n hazırlanan eylem planlarını kamuoyu
görüşüne açmakla,

             7) Beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�ndek� yerleş�m alanı �ç�n hazırlanan gürültü har�talarının ve eylem
planlarının n�ha� hal� hakkında kamuoyuna b�lg� vermekle ve Bakanlığa göndermekle,

             8) Büyükşeh�r beled�ye başkanlıkları, büyükşeh�r beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde bel�rlenen yerleş�m
alanı veya alanlarında yer alan; karayolu, tramvay �le yerüstünden geçen metro yolları traf�ğ�, l�manlar ve Çevre
Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan �şletme/tes�sler
veya atölye-�malathane- eğlence yerler� g�b� gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlar �ç�n ayrı ayrı gürültü har�talarını
�lg�l� beled�yelerle koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� �ç�nde hazırlamakla

             �lg�l� hususlarda gerekl� tedb�rler� alır.

             Kurum, kuruluş ve �şletmelerce alınacak tedb�rler

             MADDE 8 – (1) Kurum, kuruluş veya �şletmelerden;

             a) Sağlık Bakanlığı; 13/12/1983 tar�hl� ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname gereğ� �ş�tme sağlığı ve kr�t�k sağlık etk�ler� göz önüne alınarak gürültüden etk�lenme
sev�yeler�n�n bel�rlenmes� ve �zlenmes�ne �l�şk�n esas ve usuller�n bel�rlenmes�yle,

             b) D�yanet İşler� Başkanlığı; d�n� tes�slerde ses yükselt�c� kullanımından çevreye yayılan ses�n kontrolüne
�l�şk�n esasların bel�rlenmes�yle,

             c) İşletme, tes�s (fabr�ka), �şyer�, atölye, �malathane, eğlence yer� ve ulaşım kaynaklarını planlayan ve
�şletenler;

             1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan
�şletme ve tes�sler �ç�n çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne esas olacak akust�k raporu hazırlatmak ve bu
Yönetmel�k �le bel�rlenen sınır değerler�n sağlanmadığı durumlarda gerekl� tedb�rler�n alınmasını sağlamakla,
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             2) Kurulması planlanan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-
1 ve Ek-2’s�nde yer alan �şletme ve tes�sler �le 18, 19, 20 ve 21 �nc� maddeler�nde yer alan ulaşım kaynakları �ç�n
hazırlanacak çevresel etk� değerlend�rme raporu veya proje tanıtım dosyasının gürültü �le �lg�l� bölümünün bu
Yönetmel�kte yer alan esaslar çerçeves�nde hazırlanmasını sağlamakla,

             3) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer
almayan �şletme, tes�s, �şyer�, �malathane ve atölyeler �le eğlence yerler� ve benzer� yerlerle �lg�l� �şyer� açma ve
çalışma ruhsatı safhasında veya programlı, programsız veya ş�kâyete �st�naden yapılacak denet�mlerde, yetk�l� �daren�n
taleb�ne �st�naden çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu hazırlatmakla,

             4) Sanay� tes�s�, atölye, �malathane, eğlence yer� g�b� �şletmec�ler �le l�man �şletmec�ler�; bu alanların gürültü
har�talarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluşun taleb� hal�nde �stenen ver�ler� beled�yeye veya �l özel
�dareler�ne �letmekle,

             ç) Ulaştırma Bakanlığı;

             1) Devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına g�ren karayollarını, ana dem�ryolları ve ana
havaalanlarını bel�rley�p l�stes�n� Bakanlığa b�ld�rmekle,

             2) Yerleş�m alanları �ç�ndek� devlet yolları ve otobanlar �ç�n gürültü har�tası hazırlanmasında gerekl� olacak
ver�ler� Beled�yeye �letmekle,

             3) Yerleş�m alanı dışında devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına g�ren karayollarının gürültü
har�tasını hazırlamakla,

             4) Yerleş�m alanı dışında yer alan ana dem�ryolları ve ana havaalanlarının gürültü har�tasını hazırlamakla,

             5) Sorumluluk alanlarına göre yerleş�m alanı dışında; ana karayolu, ana dem�ryolu ve ana havaalanı
yakınındak� alanlarda yer alan devlet yolları ve otobanlar �le dem�ryolları ve havaalanlarının gürültü har�tasını
hazırlamakla,

             6) Yerleş�m alanı �ç�nde yer alan ve sorumluluk alanına g�ren dem�ryollarının ve havaalanlarının gürültü
har�tasını hazırlamakla,

             7) Planlanan karayolları, dem�ryolları ve havaalanları �ç�n mevcut veya �ler�ye yönel�k projelend�rme veya
başka b�r yatırım gerçekleşt�rme konusunda çalışması olab�lecek �lg�l� tüm kurum ve kuruluşların görüşler�n� almak,
bu görüşler çerçeves�nde gürültü kontrol tedb�rler�ne �l�şk�n programlar hazırlamakla,

             8) Gürültü har�talarının n�ha� hal� hakkında kamuoyuna b�lg� vermekle ve Bakanlığa göndermekle

             �lg�l� hususlarda gerekl� tedb�rler� alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaynakların Ses Sev�yeler�

             Kara yolu araçlarında uyulması gereken şartlar

             MADDE 9 – (1) Motorlu kara yolu araçları aşağıdak� esaslara uyar.

             a) Motorlu kara yolu araçlarının kara yoluna uygunluğu ve tekn�k esasları 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı
Karayolları Traf�k Kanununun 29 uncu maddes� uyarınca; araçların, yapım ve kullanım bakımından kara yolu yapısına
ve traf�k güvenl�ğ�ne uyması zorunludur. Bununla �lg�l� alt düzenley�c� �şlemler�n bel�rlenmes�n� Sanay� ve T�caret
Bakanlığı yapar.

             b) Kamuya açık yerlerde çalıştırılan motorlu kara yolu taşıtlarının dış gürültü sev�yes� ve egzoz s�stemler� �le
�lg�l� olarak 30/11/2000 tar�hl� ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü
Em�syonları ve Egzoz S�stemler� �le İlg�l� T�p Onayı Yönetmel�ğ� (70/157/AT) kapsamında get�r�len esaslar sağlanır.

             c) Motorlu kara yolu araçlarının kornaları g�b� sesl� uyarı c�hazları �le �lg�l� olarak, 1/5/1999 tar�hl� ve 23682
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Sesl� İkaz C�hazları ve Bunların Takılması �le İlg�l� T�p Onayı
Yönetmel�ğ� (70/388/AT) kapsamında get�r�len esasların sağlanması zorunludur. Geç�ş üstünlüğünü ha�z taşıtlara
18/7/1997 tar�hl� ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Traf�k Yönetmel�ğ�n�n 141 �nc�
maddes� uygulanır.
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             ç) Tekerlekl� tarım veya orman traktörler�n�n dış gürültü sev�yeler� �le �lg�l� olarak, 13/6/2002 tar�hl� ve 24784
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekl� Tarım veya Orman Traktörler�n�n Bazı Parçaları ve Özell�kler� �le İlg�l�
T�p Onayı Yönetmel�ğ� (74/151/AT) kapsamında get�r�len esaslar sağlanır.

             d) İk� veya üç tekerlekl� motorlu kara yolu araçlarının dış gürültü sev�yeler� �le �lg�l� olarak, 18/7/2003 tar�hl�
ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İk� veya Üç Tekerlekl� Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özell�kler� �le
İlg�l� T�p Onayı Yönetmel�ğ� (97/24/AT)’n�n ek�ndek� Kısım 9’da get�r�len esaslar sağlanır.

             Dem�r yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

             MADDE 10 – (1) Banl�yö ve şeh�rlerarası trenler �le ağır ve haf�f metroların dış gürültü sev�yeler� �le yolcu ve
tren çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından �ç gürültü ve vagon �ç� t�treş�m sev�yeler�ne �l�şk�n düzenlemeler�
9/4/1987 tar�hl� ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun hükümler� uyarınca
Ulaştırma Bakanlığı yapar.

             Hava yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

             MADDE 11 – (1) Türk s�c�l�ndek� ve yabancı ülke s�c�l�ndek� hava yolu araçlarının �ç ve dış traf�ğe açık hava
alanlarımıza �n�ş ve kalkış yapab�lmeler� �ç�n hava alanı araçlarının dış gürültü sev�yeler� �le yolcu ve hava aracı
çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından �ç gürültü �le araç �ç� t�treş�m sev�yeler�ne �l�şk�n düzenlemeler�
Ulaştırma Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun hükümler� uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yapar.

             Su yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

             MADDE 12 – (1) Den�z, göl veya başka suyollarında kullanılan araçların dış gürültü sev�yeler� �le yolcu ve su
yolu aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından �ç gürültü �le araç �ç� t�treş�m sev�yeler�ne �l�şk�n
düzenlemeler� 10/8/1993 tar�hl� ve 491 sayılı Den�zc�l�k Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümler� uyarınca Den�zc�l�k Müsteşarlığı yapar.

             Açık alanda kullanılan ek�pmanlarda uyulması gereken şartlar

             MADDE 13 – (1) Açık alanda kullanılan ek�pmanların gürültü sev�yes�, 30/12/2006 tar�hl� ve 26392 dördüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçh�zat Tarafından Oluşturulan Çevredek�
Gürültü Em�syonu �le İlg�l� Yönetmel�k (2000/14/AT) hükümler�ne tab�d�r. Açık alanda kullanılan ancak söz konusu
yönetmel�kte yer almayan ek�pmanlarla �lg�l� düzenlemeler� Sanay� ve T�caret Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun hükümler� uyarınca Sanay� ve T�caret Bakanlığı yapar.

             Ev aletler�nde uyulması gereken şartlar

             MADDE 14 – (1) Ev ek�pmanlarının gürültü sev�yes�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne tab�d�r. Ev �şler�nde
kullanılan, ancak söz konusu mevzuatta yer almayan elektr�kl� veya elektr�ks�z aletlerle �lg�l� düzenlemeler� Sanay� ve
T�caret Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun hükümler� uyarınca Sanay� ve T�caret Bakanlığı yapar.

             Sanay� tes�sler�nde kullanılan alet, ek�pman ve mak�nelerde uyulması gereken şartlar

             MADDE 15 – (1) Sanay� tes�sler�nde kullanılan alet, ek�pman ve mak�nelerde 3/3/2009 tar�hl� ve 27158 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Mak�na Emn�yet� Yönetmel�ğ�nde (2006/42/AT) bel�rt�len esaslar sağlanır. Sanay�
tes�sler�nde kullanılan alet, ek�pman ve mak�neler�n ses gücü sev�yeler� �le �lg�l� düzenlemeler� Sanay� ve T�caret
Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun hükümler� uyarınca Sanay� ve T�caret Bakanlığı yapar. Sanay�
tes�sler�nde çalışanların kulak sağlık ve konforu açısından maruz kaldıkları gürültü ve t�treş�m sev�yeler� �ç�n;
23/12/2003 tar�hl� ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmel�ğ� �le 23/12/2003 tar�hl� ve 25325
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T�treş�m Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len esaslar sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevresel Gürültü Esas ve Kr�terler�

             Çevresel gürültü göstergeler� ve bu göstergeler�n uygulanması

             MADDE 16 – (1) Çevresel gürültü göstergeler�n�n seç�m�ne ve bu göstergeler�n uygulanmasına �l�şk�n esaslar
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Gürültü har�taları ve bunların rev�zyonu çalışmalarında Ek-I-1.1.1 ve Ek-I-1.1.2’de bel�rt�len Lgag ve
Lgece gürültü göstergeler� kullanılır.
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             b) Akust�k planlama, akust�k gölge bölgeleme çalışmaları �ç�n Lgag ve Lgece gürültü göstergeler� dışında
başka gürültü göstergeler� kullanılab�l�r.

             c) (a) ve (b) bentler� dışındak� özel durumlar �ç�n Ek-I-1.2’de l�stelenen �lave gürültü göstergeler�
kullanılab�l�r.

             Değerlend�rme yöntemler�

             MADDE 17 – (1) Çevresel gürültü sev�yeler�n�n değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n yöntemler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Ek-I’de tanımlanan çevresel gürültü göstergeler� Ek-II’de bel�rt�len değerlend�rme yöntemler� aracılığı �le
bel�rlen�r.

             b) Mevcut gürültü sev�yes�n�n toplum üzer�ndek� etk�lenme dereces� ve gürültünün günlük yaşamda çeş�tl�
eylemler üzer�nde olab�lecek zararlı etk�ler� Ek-III’de ver�len doz-etk� �l�şk�s� kullanılarak tesp�t ed�l�r. Doz-etk�
�l�şk�s�ne a�t etk�lenme anal�z�ne da�r kılavuz Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanır.

             Kara yolu çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 18 – (1) Kara yolundan çevreye yayılan gürültü sev�yes� ve gürültünün önlenmes�ne �l�şk�n sınır
değerler Ek-VII Tablo-1’de bel�rt�lm�şt�r. Karayollarından kaynaklanan çevresel gürültü sev�yes� Ek-VII’de yer alan
Tablo-1’dek� sınır değerler� aşamaz.

             Raylı s�stem çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 19 – (1) Raylı s�stemlerden kaynaklanan gürültü sev�yes� ve gürültünün önlenmes�ne �l�şk�n kr�terler
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Raylı ulaşım s�stemler�nden çevreye yayılan gürültü sev�yes� Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece
55 dBA sınır değerler�n� aşamaz.

             b) Haf�f raylı s�stemler�n yer altından geçt�ğ� kapalı alanlar �le yer üstünden geçt�ğ� alanlarda; bekleme, �n�ş ve
b�n�ş platformlarında, �stasyonlarda ve havalandırma kanallarında zaman d�l�m�ne bağlı olarak oluşab�lecek Leq
c�ns�nden çevresel gürültü sınır değerler� Ek-VII’de yer alan Tablo-2’dek� değerler� aşamaz.

             c) Haf�f raylı s�stemler�n yer altından geçt�ğ� yerlerde �stasyon boş �ken 500 Hz’de maks�mum çınlama süres�
proje hedef değer� �ç�n 1.4, kabul değer� �ç�n �se 1.6 san�ye olur. Kent �ç� ve dışında haf�f raylı ulaşım s�stem�n�n
gürültüye hassas alanlardan geçt�ğ� yerlerde gürültü perdeleme tekn�kler� d�kkate alınarak etk�n ve uygulanab�l�r
tedb�rler alınır.

             Hava alanları çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 20 – (1) Hava alanlarından çevreye yayılan gürültü sev�yes� ve gürültünün önlenmes�ne �l�şk�n
kr�terler aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             a) Havaalanlarından çevreye yayılan gürültü sev�yes� Ek-VII’de yer alan Tablo-3’te ver�len sınır değerler�
aşamaz.

             b) Ambulans hel�kopterler� har�ç, hel�kopter �n�ş p�stler�nden çevreye yayılan gürültü sev�yes� Lgündüz 65
dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerler�n� aşamaz.

             c) Yılda ell� b�nden fazla �n�ş/kalkışın yapıldığı hava alanlarında Ulaştırma Bakanlığı tarafından; havaalanı
çevres�nde çevresel gürültü sev�yes�n� tesp�t etmek amacıyla gürültü ölçüm/kontrol/�zleme s�stem� kurulur.

             ç) Türk tesc�l�ndek� ve yabancı ülke tesc�l�ndek� havayolu araçlarının �ç ve dış traf�ğe açık hava alanlarımıza
�n�ş ve kalkış yapab�lmeler� �ç�n gürültü sert�f�kasına sah�p bulunmaları gerek�r. Gürültü sert�f�kası bulunmayan Türk
ve yabancı ülke tesc�ll� hava yolu taşıtları �ç ve dış traf�ğe açık hava alanlarımıza gürültü tazm�natı ödeyerek �n�ş ve
kalkış yapab�l�rler. Tazm�natla �lg�l� esaslar Ulaştırma Bakanlığınca bel�rlen�r.

             Su yolları �ç�n çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 21 – (1) İskele, l�man ve benzer� yerler �le den�z, göl, boğaz, neh�r g�b� su yollarında kullanılan
ulaşım araçlarından çevreye yayılan gürültü sev�yes� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
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             a) İskele, l�man g�b� yerler �le den�z, koy, göl, boğaz, neh�r g�b� suyollarında kullanılan ulaşım araçlarından
yayılan çevresel gürültü sev�yes� Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerler�n� aşamaz.

             b) İskele, l�man g�b� yerler �le den�z, koy, göl, boğaz, neh�r g�b� suyollarında kullanılan araçlar ve bu araçlarda
canlı müz�k yayını yapılması sonucu yayılan toplam çevresel gürültü sev�yes� bu maddede yer alan sınır değer� en
fazla gündüz zaman d�l�m� �ç�n 5 dBA, akşam zaman d�l�m� �ç�n 3 dBA aşab�l�r, gece zaman d�l�m� �ç�n aşamaz.

             İşletme, tes�s ve �şyerler� �ç�n çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 22 – (1) İşletme, tes�s, atölye, �malathane ve �şyerler�nden çevreye yayılan gürültü sev�yes�ne �l�şk�n
kr�terler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Her b�r �şletme ve tes�sten çevreye yayılan gürültü sev�yes� Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te ver�len sınır
değerler� aşamaz.

             b) Gürültüye hassas kullanımları etk�leyeb�lecek şek�lde yakınında, b�t�ş�ğ�nde, altında veya üstünde
faal�yet�n� sürdüren; her b�r �şyer�, atölye, �malathane ve benzer� �şletmelerden hava yoluyla çevreye yayılan veya
ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya b�t�ş�k duvarlar aracılığıyla hassas kullanımlara �let�len çevresel
gürültü sev�yes� Leq gürültü gösterges� c�ns�nden arka plan gürültü sev�yes�n� 5 dBA’dan fazla aşamaz.

             c) B�rden fazla �şyer�, atölye, �malathane g�b� �şletmeler �le organ�ze sanay� bölges� veya küçük sanay�
s�tes�nden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü sev�yes� Leq gürültü gösterges� c�ns�nden arka plan gürültü
sev�yes�n� 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü sev�yes�;
gürültüye maruz kalınan alandak� etk�lenen k�ş� sayısı, gürültü kaynağı �le gürültüye hassas mekânlar arasındak�
mesafe ve benzer� faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le bel�rlen�r. Bu bentte ver�len
sınır değer�n aşılması hal�nde, arka plan gürültü sev�yes�ne katkısı olan her b�r �şyer� sınır değer aşımından eş�t olarak
sorumludur. Gürültüye katkı oranları bel�rlend�kten sonra her b�r �şletme gerekl� tedb�rler� alır.

             ç) İşletme, tes�s, atölye, �malathane ve �şyerler�n�n faal�yet� sonucu oluşab�lecek darbe gürültüsü LCmax
gürültü gösterges� c�ns�nden 100 dBC’y� aşamaz.

             Şant�ye alanları �ç�n çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 23 – (1) Şant�ye alanlarından çevreye yayılan gürültü sev�yes� ve gürültünün önlenmes�ne �l�şk�n
kr�terler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Şant�ye alanındak� faal�yet türler�nden çevreye yayılan gürültü sev�yes� Ek-VII’de yer alan Tablo-5’te
ver�len sınır değerler� aşamaz.

             b) Konut bölgeler� �ç�nde ve yakın çevres�nde gerçekleşt�r�len şant�ye faal�yetler� gündüz zaman d�l�m� dışında
akşam ve gece zaman d�l�mler�nde sürdürülemez. 

             c) Haftasonu ve resmî tat�l günler�nde gerçekleşt�r�lecek şant�ye faal�yetler�ne, konut bölgeler� ve yakın
çevres�nden gelen ş�kayetler�n yoğunluğu d�kkate alınarak, İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le yasaklama get�r�leb�l�r.

             ç) Kamu yararı gerekt�ren baraj, köprü, tünel, otoyol, şeh�r �ç� anayol, toplu konut g�b� projeler�n �nşaat
faal�yetler� �le şeh�r �ç�nde gündüz traf�ğ� engelleyecek �nşaat faal�yetler� gündüz zaman d�l�m�nde çalışmamak
koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’tek� gündüz değerler�nden akşam �ç�n 5 dBA, gece �ç�n 10 dBA çıkartılarak elde
ed�len sınır değerler�n sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le sürdürüleb�l�r.

             d) Şant�ye faal�yet� sonucu oluşab�lecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü gösterges� c�ns�nden 100 dBC’y�
aşamaz.

             e) Faal�yet sah�b� tarafından şant�ye alanında; �nşaatın başlama, b�t�ş tar�hler� ve çalışma per�yotları �le
büyükşeh�r beled�yes� veya �l/�lçe beled�yes�nden alınan �z�nlere �l�şk�n b�lg�ler �nşaat alanında herkes�n kolayca
göreb�leceğ� b�r tabelada göster�l�r.

             f) Tat�l beldeler�nde ve tur�st�k alanlarda gerçekleşt�r�len tüm şant�ye faal�yetler� büyükşeh�r beled�yes�
ve/veya �l/�lçe beled�yes�n�n kararı doğrultusunda hafta sonları veya b�r kaç ay süre �le tamamen durdurulab�l�r.

             Rekreasyon ve eğlence yerler�n�n çevresel gürültü kr�terler�

             MADDE 24 – (1) Müz�k yayını yapan eğlence yerler� ve rekreasyon alanlarından kaynaklanan çevresel
gürültü sev�yes� ve gürültünün önlenmes�ne �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
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             a) Çok hassas kullanım alanları �le bu alanları etk�leyen açık ve yarı açık eğlence yerler� İl Mahall� Çevre
Kurulu Kararı �le bel�rlen�r.

             b) Çok hassas kullanım alanlarını etk�leyen açık ve yarı açık eğlence yerler�nde canlı müz�k yapılması
yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık olan eğlence yerler�n�n kurulmasına �z�n ver�lmez.             

             c) Çok hassas kullanım alanlarını etk�leyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerler�, bu madden�n (ç) ve (d) 
bentler�nde bel�rt�len sınır değerler� sağlayacak şek�lde gerekl� tedb�rler alınarak kapalı hale get�r�l�r.

             ç) Çok hassas kullanım alanları dışında canlı müz�k yapan üzer� ve etrafı f�z�ksel olarak açık ve yarı açık
eğlence yerler�, bahçel� gaz�no, lunapark, an�masyon ve eğlence merkezler�, fuar, p�kn�k yerler�, açık hava s�nemaları
g�b� kamuya açık olan yerler �le lokanta, kahvehane, dükkân, gaz�no, dans salonu, d�skotek, kulüp, bar ve düğün
salonu g�b� kapalı eğlence yerler�nden çevreye yayılan çevresel gürültü sev�yes�, Leq gürültü gösterges� c�ns�nden arka
plan gürültü sev�yes�n� 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.

             d) B�rden fazla eğlence yer�nden çevreye yayılan toplam gürültü sev�yes�, Leq gürültü gösterges� c�ns�nden
arka plan gürültü sev�yes�n� 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel
gürültü sev�yes�; gürültüye maruz kalınan alandak� etk�lenen k�ş� sayısı, gürültü kaynağı �le gürültüye hassas mekanlar
arasındak� mesafe g�b� faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le bel�rlen�r. Bu bentte
ver�len sınır değer�n aşılması hal�nde, arka plan gürültü sev�yes�ne katkısı olan her b�r eğlence yer� sınır değer
aşımından eş�t olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları bel�rlend�kten sonra her b�r �şletme gerekl� tedb�rler� alır.

             e) Kapalı eğlence yer� veya yerler�n�n çok ve orta derecede hassas kullanım alanlarının altında, üstünde,
b�t�ş�ğ�nde olması hal�nde; hassas kullanım alanı �ç�nde Leq gürültü gösterges� c�ns�nden arka plan gürültü sev�yes�
sağlanır.

             f) Bu madde kapsamında canlı müz�k yapab�lecek eğlence yer� veya yerler�n�n İşyer� Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne göre Canlı Müz�k İzn� alması şarttır. Bu �z�n ver�l�rken yetk�l� �daren�n
bu maddede bel�rt�len esaslara �l�şk�n uygun görüşü alınır, gerekl� görüldüğü takd�rde yetk�l� �dare Çevresel Gürültü
Sev�yes� Değerlend�rme Raporu hazırlatır ve rapora �l�şk�n yetk�l� �daren�n uygun görüşü esas alınır.

             g) Kapalı eğlence yerler�n�n dış g�r�ş kapılarının üzer�ne "D�kkat: İçer�dek� ses sev�yes� �nsan sağlığına
zararlıdır." şekl�nde ışıklı �kaz levhalarının asılması zorunludur.

             ğ) Bu maddede bel�rt�len eğlence yerler�nde gürültüden etk�lenme sev�yes�n�n �ş�tme sağlığı ve kr�t�k sağlık
etk�ler�n�n değerlend�r�lmes� ve �zlenmes�, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� çerçeves�nde yapılır.

             h) Bu maddede bel�rt�len eğlence yerler�n�n oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan k�ş�ler�n ve yaşanan
ş�kâyetler�n yoğunluğu göz önünde bulundurularak İl Mahall� Çevre Kurul Kararı �le çalışma saat� sınırlaması
get�r�leb�l�r veya canlı müz�k yayını kaldırılab�l�r.

             ı) Bu maddede bel�rt�len esasların sağlanıp sağlanmadığı, yetk�l� �daren�n bel�rleyeceğ� sürelerde sunulacak
Çevresel Gürültü Sev�yes� Değerlend�rme Raporu ve/veya yetk�l� �dare koord�nasyonunda d�ğer mevzuat kapsamında
yetk�l� kılınan kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� �ç�nde yapılacak denet�mler çerçeves�nde kontrol ed�l�r.

             �) B�rden fazla eğlence yer�n�n bulunduğu alanlarda, yetk�l� �dare tarafından gerekl� görülmes� hal�nde
yukarıda sıralanan esasların dışında ayrıca çevresel gürültü sev�yes�n�n kontrol altına alınması amacıyla per�yod�k
olarak veya gerekl� görülmes� hal�nde gürültü sev�yes�n�n sürekl� ölçülmes�ne yönel�k s�stem kurulur veya kurdurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevresel T�treş�m Esas ve Kr�terler�

             Yapılarda çevresel t�treş�m kr�terler�

             MADDE 25 – (1) Çeş�tl� t�treş�m kaynaklarının neden olacağı çevresel t�treş�m�n kontrol altına alınmasına
�l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Maden ve taş ocakları �le benzer� faal�yette bulunulan alanlardak� patlatmaların çevredek� çok hassas
kullanımlarda oluşturduğu zem�n t�treş�m sev�yes� Ek-VII’de yer alan Tablo-6’da ver�len sınır değerler� aşamaz.

             b) İnşaatlarda kazık çakma g�b� t�treş�m oluşturacak uygulamalar �le ağır �nşaat mak�neler�n�n neden olacağı
t�treş�mler�n çevreler�ndek� çok hassas kullanımlarda oluşturacağı t�treş�m sev�yes� Ek-VII’de yer alan Tablo-7’de
ver�len sınır değerler� aşamaz.
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             c) Konut ve of�s olarak kullanılan b�nalarda, elektr�k motoru, pompa, fan g�b� mak�ne ve teçh�zatın sebep
olacağı t�treş�mler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de ver�len sınır değerler�n� aşamaz. Bu değerler�n üzer�nde t�treş�m
oluşturan mak�ne ve teçh�zat �ç�n, başta t�treş�m yalıtımı olmak üzere gerekl� tekn�k tedb�rler alınarak, b�nada ölçülen
t�treş�mler sınır değerler�n altına �nd�r�l�r. Çok hassas kullanımların yakınında bulunan dem�r yolu ve kara yolu ulaşım
araçları �le �şletme ve tes�sler�n çok hassas kullanımlarda yaratacağı t�treş�mler �ç�n de bu sınır değerler kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar İç�n Esas ve Kr�terler

             Gürültüye hassas kullanımlar �ç�n gürültü kontrolü

             MADDE 26 – (1) Gürültüye hassas kullanımlardak� çevresel gürültü esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             a) Mevcut yapılarda; tes�sat da�reler�nde veya yapı �ç�nde veya dışında herhang� b�r yerde bulunan soğutma
fanı, �kl�mlend�rme s�stemler�, hava kanalları, tem�z ve p�s su tes�satı, jeneratör, h�drofor, kompresör, yakma kazanı,
asansör, çöp bacaları g�b� kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve b�t�ş�k duvarlar veya hava
aracılığıyla hassas kullanımlara �let�len gürültü sev�yes� Leq gürültü gösterges� c�ns�nden arka plan gürültü sev�yes�n�
5 dBA’dan fazla aşamaz.

             b) D�n� tes�slerde ses yükselt�c� kullanımından çevreye yayılan ses�n kontrolüne �l�şk�n düzenlemeler 8 �nc�
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� çerçeves�nde yapılır.

             c) Susturucu veya ses g�der�c� d�ğer parçaları olmadan b�r motorlu kara taşıtı çalıştırılamaz veya çalışmasına
sebep olunmaz, bakım onarım veya d�ğer değ�şt�rme amacı dışında b�r motorlu araç veya motos�klet üzer�ndek�
susturucu veya ses g�der�c� parça çıkarılamaz, çalışamaz hale get�r�lemez, Motorlu Araçların Sesl� İkaz C�hazları ve
Bunların Takılması �le İlg�l� T�p Onayı Yönetmel�ğ�ne uyulur, t�p onayı ver�len sesl� �kaz c�hazlarında (korna)
değ�ş�kl�k yapılamaz.

             ç) B�r motorlu araç üzer�nde veya �ç�nde; korna veya ses çıkaran başka b�r c�hazın zorunlu haller dışında
gürültü rahatsızlığına neden olacak şek�lde çalınması yasaktır.

             d) Radyo, telev�zyon, müz�k set� ve her türlü müz�k aletler�n� çok ve orta derecede hassas kullanımların
bulunduğu alanlar �le toplu taşıma araçlarında çalmak yasaktır.

             e) Çok ve orta derecede hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons
s�stemler� g�b� ses yükselt�c� araçlar kullanılarak ve darbel� düzenl� veya düzens�z sesler çıkararak propaganda, reklâm,
duyuru, tanıtım ve satış yapmak yasaktır.

             f) Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; den�z motoru, motos�klet veya herhang� b�r motorlu araçta
19.00-07.00 saatler� arasında deneme çalışmaları yapmak yasaktır.

             g) Çok hassas kullanımların �ç�nde ve bu kullanımlardan �t�baren en az 350 metre mesafede; mekan�k veya
motorlu d�k�ş mak�nes�, matkap, testere, öğütücü, ç�m b�çme mak�nes�, koşu bandı veya benzer� araçların 19.00-07.00
saatler� arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına �z�n ver�lmes� yasaktır.

             ğ) Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, hava� f�şek ve benzer� şeyler� kullanmak, ateşlemek g�b� benzer�
faal�yetler�n, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faal�yetler çok hassas kullanımların
bulunduğu alanlarda ancak İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le bel�rlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tar�hl� ve
87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av
Malzemes� ve Benzerler�n�n Üret�m�, İthal�, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Ed�lmes�,
Denetlenmes� Usul ve Esaslarına İl�şk�n Tüzüğün 117 nc� maddes�ne �st�naden yerel mülk� am�r�nden �z�n alınarak
yapılab�l�r.

             h) S�ren, düdük veya benzer� ac�l ve olağanüstü durum s�nyal aletler�n�n ac�l ve olağanüstü durum dışında
kasten çalıştırılmaları veya çalıştırılmasına �z�n ver�lmes� yasaktır. Olağanüstü durum s�nyaller�n�n denenmes� saat
10.00’dan önce ve 20.00’den sonra olmamak şartıyla uygulanır.         

             ı) Çok hassas kullanımları etk�leyeb�lecek şek�lde yakınında, b�t�ş�ğ�nde, altında veya üstündek� alanlarda
konser, göster�, m�t�ng, tören, fest�val, düğün ve benzer� g�b� açık hava faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes� yasaktır. Bu
faal�yetler çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı �le bel�rlenen alanlarda
yapılab�l�r. Orta derece hassas kullanımların bulunduğu alanlarda bu tür faal�yetlerden çevreye yayılan gürültü
sev�yes� Leq gürültü gösterges� c�ns�nden mevcut arka plan gürültü sev�yes�n� 5 dBA’dan fazla aşamaz.
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             �) İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�kte yer almayan ve gürültü rahatsızlığına neden olan
pol�gonlar g�b� yerler�n, 7/3/2008 tar�h�nden �t�baren çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda kurulması yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Planlama Aşamasında Temel Kr�terler

             Gürültüye maruz kalma kategor�ler�

             MADDE 27 – (1) Yen� konut alanlarının planlanması aşamasında aşağıda ver�len gürültüye maruz kalma
kategor�ler� d�kkate alınır:

             a) Kategor� A (Lgündüz c�ns�nden <55 dBA) Alanı: Bu kategor�n�n en üst sev�yes�ndek� gürültü rahatsızlık
ver�c� derecede değ�ld�r. Planlama kararı ver�l�rken gürültü bel�rley�c� b�r faktör olarak değerlend�rmeye alınmaz.

             b) Kategor� B (Lgündüz c�ns�nden 55- 64 dBA) Alanı: Planlama kararlarında gürültü sev�yes�  göz önüne
alınır. Gürültüye karşı gerekl� tedb�rler alınarak planlama kararları ver�l�r.

             c) Kategor� C (Lgündüz c�ns�nden 65-74 dBA) Alanı: Planlama kararı genell�kle ver�lmez. Ancak kamu yararı
gerekt�ren hallerde, daha sess�z b�r yer bulunamaması neden�yle �z�n ver�lmek zorunda kalınması hal�nde arka plan
gürültü sev�yes� göz önünde bulundurularak gürültüye karşı tedb�rler alınır.

             ç) Kategor� D (Lgündüz c�ns�nden >74 dBA) Alanı: Planlama kararı ver�lmez.

             Planlama aşamasında uyulması zorunlu kr�terler

             MADDE 28 – (1) Planlama aşamasındak� faal�yetler �ç�n uyulması zorunlu kr�terler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) 7/3/2008 tar�h�nden sonra �nşa ed�lm�ş ve bu Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden sonra �nşa ed�lecek yapıların
m�mar� projeler�nde, yapı t�pler�ne bağlı olarak Ek-VII’de yer alan Tablo-9’da ver�len sınır değerler�n sağlanması
zorunludur.

             b) Planlama aşamasında; ulaşım, �şletme, tes�s, eğlence yer�, �malathane, atölye, �şyer�  g�b� planlanan
faal�yetler 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 �nc� maddede ver�len esas ve kr�terlere göre değerlend�r�l�r.  Uygun olmayan
durum varsa faal�yete �z�n ver�lmez.

             c) Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 27 nc� maddede öngörülen
gürültüye maruz kalma kategor�ler� d�kkate alınır.

             ç) Çevre Düzen� Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında alanda
akust�k planlamanın yapılab�lmes� ve yerleş�m alanları �ç�ndek� sak�n alan ve açık araz�dek� sak�n alanların
oluşturulması �ç�n gürültü har�taları ve eylem planlarının plan ek� olarak �stenmes� ve plan kararlarına esas olması
zorunludur.

             d) Çok hassas kullanımların bulunduğu yerlerde daha sak�n çevre oluşturab�lmek amacıyla �lg�l� kurum
kuruluşların da görüşü alınarak beled�ye sınırları ve mücav�r alan �ç�nde beled�ye, beled�ye sınırları ve mücav�r alan
dışında �se yetk� devr� yapılan �l özel �dareler�nce; yetk� devr� yapılmadığı takd�rde �l çevre ve orman müdürlüğünce ek
sınırlayıcı tedb�rler alınab�l�r. Bu çerçevede; bölgede kurulacak yen� b�r gürültü kaynağında çevresel gürültü sev�yes�
�le �lg�l� geç�c� veya sürekl� sınırlandırma kararları alınab�l�r veya yen� �şletmen�n bu bölge �ç�nde kurulmasına �z�n
ver�lmeyeb�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Stratej�k Gürültü Har�talama Esas ve Kr�terler�

             Stratej�k gürültü har�talama esasları

             MADDE 29 – (1) Stratej�k gürültü har�talarının hazırlanmasında aşağıdak� esaslara uyulur:

             a) En geç 30/6/2013 tar�h�ne kadar;

             1) İk� yüz ell� b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları,

             2) Yılda altı m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları,
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             3) Yılda altmış b�nden fazla tren�n geçt�ğ� ana dem�r yolları,

             4) Yılda ell� b�nden fazla hareket�n gerçekleşt�ğ� ana hava alanları

             �ç�n b�r öncek� takv�m yılındak� durumu gösteren stratej�k gürültü har�taları hazırlanır.

             b) En geç 30/6/2011 tar�h�ne kadar ve daha sonra her beş yılda b�r stratej�k gürültü har�tası hazırlanması
zorunlu olan; yılda altı m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları, yılda altmış b�nden fazla sayıda tren�n geçt�ğ�
ana dem�r yolları, ana hava alanları ve �k� yüz ell� b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları Bakanlığa
b�ld�r�l�r.

             c) 30/6/2018 tar�h�ne kadar ve bu tar�hten sonra her beş yılda b�r;

             1) Yüz b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları,

             2) Yılda üç m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları,

             3) Yılda otuz b�nden fazla tren�n geçt�ğ� ana dem�r yolları

             �ç�n b�r öncek� yıldak� durumu gösteren stratej�k gürültü har�taları hazırlanır.

             ç) En geç 30/6/2014 tar�h�ne kadar ve daha sonra her beş yılda b�r stratej�k gürültü har�tası hazırlanması
zorunlu olan; yılda üç m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları, yılda otuz b�nden fazla sayıda tren�n geçt�ğ� ana
dem�r yolları ve yüz b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları Bakanlığa b�ld�r�l�r.

             d) Stratej�k gürültü har�taları Ek-IV’te yer alan stratej�k gürültü har�talama �ç�n asgar� gereks�n�mler�
karşılayacak n�tel�kte hazırlanır.

             e) Komşu konumda olan ülkeler�n sınırlarına yakın bölgeler�n stratej�k gürültü har�talarının hazırlanmasında,
Dış�şler� Bakanlığı koord�nasyonunda �şb�rl�ğ� yoluna g�d�l�r.

             f) Stratej�k gürültü har�taları hazırlandıkları tar�hten sonra en az beş yılda b�r gözden geç�r�l�r ve gerekt�ğ�nde
rev�ze ed�l�r.

             g) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� �le (c) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde
ver�len yerleş�m alanları �ç�n hazırlanacak gürültü har�taları; kara yolu, dem�r yolu, hava yolu traf�k gürültüsü �le
l�manlar, sanay� alanları, atölye-�malathane-eğlence yerler� ve benzer� �şletmeler�n bulunduğu alanlar �ç�n ayrı ayrı
yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Eylem Planları

             Eylem planları hazırlama esasları

             MADDE 30 – (1) Eylem Planlarına �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Gerekmes� hal�nde en geç 18/7/2014 tar�h�ne kadar;

             1) Yılda altı m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları, yılda altmış b�nden fazla tren�n geçt�ğ� ana dem�r
yolları, ana hava l�manları ve yakınındak� yerler,

             2) İk� yüz ell� b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları

             �ç�n, gürültü sev�yes�n�n azaltılması da dah�l olmak üzere gürültü �le �lg�l� hususlar ve gürültünün etk�ler� �le
baş etmeye yönel�k eylem planlarının hazırlanmış olması gerek�r. Eylem planları dâh�l�ndek� tedb�rler yetk�l� �daren�n
�n�s�yat�f� altındadır. Ancak, bu Yönetmel�kte ver�len sınır değerler�n aşıldığı durumlar ya da yetk�l� �darelerce seç�len
d�ğer kr�terler olarak tanımlanan öncel�kler eylem planında özell�kle bel�rt�l�r ve stratej�k gürültü har�talamaları �le
tesp�t ed�len en öneml� bölgelerde uygulanır.

             b) En geç 18/7/2019 tar�h�ne kadar;

             1) Yılda üç m�lyondan fazla aracın geçt�ğ� ana kara yolları, yılda otuz b�nden fazla tren�n geçt�ğ� ana dem�r
yolları ve yakınındak� yerler,
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             2) Yüz b�nden fazla yerleş�k nüfusu olan yerleş�m alanları

             �ç�n, bu Yönetmel�kte ver�len sınır değerler�n aşılması durumu ya da yetk�l� �darelerce seç�len d�ğer kr�terler
olarak tanımlanan öncel�klere bel�rg�n b�r şek�lde yer veren eylem planlarının hazırlanmış olması tem�n ed�l�r.

             c) (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len kr�terler hakkında yetk�l� �darelerce Bakanlığa b�lg� ver�l�r.

             ç) Eylem planları Ek-V’te ver�len eylem planları �ç�n asgar� gereks�n�mler� karşılayacak şek�lde hazırlanır.

             d) Mevcut gürültü durumunu etk�leyen çok öneml� b�r değ�ş�kl�ğ�n meydana gelmes� üzer�ne ve hazırlandıkları
tar�hten �t�baren en az beş yılda b�r eylem planları gözden geç�r�l�r ve gerek�yorsa rev�ze ed�l�r.

             e) Komşu konumda olan ülkeler�n sınırlarına yakın bölgeler �ç�n eylem planlarının hazırlanmasında, Dış�şler�
Bakanlığı koord�nasyonunda �şb�rl�ğ� yoluna g�d�l�r.

             f) Eylem planlarının hazırlanma ve gözden geç�r�lmes�ne katılım �ç�n önceden ve etk�l� fırsatların ver�lm�ş
olması şartıyla, eylem planlarını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlarca eylem planlarının kamuoyuna
danışılması, bu katılım sonuçlarının d�kkate alınması ve kamuoyunun alınan karar konusunda b�lg�lend�r�lmes� tem�n
ed�l�r. Bu b�lg�ler kolay ulaşılab�l�r ve tam anlaşılır şek�lde sunulur. B�lg�ler�n en öneml� noktalarını özetleyen b�r
met�n yurt çapında yayın yapan yüksek t�rajlı en az b�r gazete �le mahall� gazetede �lan ed�l�r. Eylem planları �le �lg�l�
dokümanlar �lanın yayımından �t�baren dört ay süreyle kamuoyunun kullanımına açık tutulur. Bu süre �çer�s�nde eylem
planları �le �lg�l� görüşler yazılı olarak eylem planlarını hazırlayan kurum ve kuruluşlara ver�l�r. Bu süreden sonra
yapılacak �t�razlar k�ş�sel haklarla �lg�l� değ�lse d�kkate alınmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Kamuoyunu B�lg�lend�rme, Ver�ler�n Toplanması ve Raporlama

             Kamuoyunu b�lg�lend�rme

             MADDE 31 – (1) Kamuoyunun b�lg�lend�r�lmes�ne yönel�k esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) 29 uncu ve 30 uncu maddelere �st�naden Ek-IV ve Ek-V’de yer alan esaslar çerçeves�nde yapılan stratej�k
gürültü har�taları ve eylem planları 9/10/2003 tar�hl� ve 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanunu uyarınca
kamuoyunun ulaşımına açık tutulur ve b�lg� teknoloj�ler�nden de yararlanılarak yayımlanır.

             b) Stratej�k gürültü har�taları ve eylem planlarına yönel�k b�lg�ler açık, tam anlaşılab�l�r, kolay ulaşılab�l�r
şek�lde sunulur. B�lg�ler�n en öneml� noktalarını özetleyen b�r met�n yurt çapında yayın yapan yüksek t�rajlı en az b�r
gazete �le mahall� gazetede veya �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

             Ver�ler�n Bakanlık tarafından toplanması ve yararlanılması

             MADDE 32 – (1) Stratej�k gürültü har�taları ve eylem planlarına �l�şk�n ver�ler�n Bakanlık tarafından
toplanması ve yararlanıcıların kullanımının sağlanmasına yönel�k esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             a) Ek-VI’da bel�rt�ld�ğ� g�b� 29 uncu ve 30 uncu maddelerde bel�rt�len tar�hlerden �t�baren en geç altı ay �ç�nde
stratej�k gürültü har�talarından alınan b�lg�ler �le eylem planlarının özetler� Bakanlığa gönder�l�r.

             b) Bakanlık; kurumlar arasında tekn�k ve b�lg� sağlayıcı n�tel�k taşıyan �şler� kolaylaştırmak �ç�n stratej�k
gürültü har�talarındak� b�lg�ler �le �lg�l� b�r ver� bankası kurar.

             c) Bakanlık, beş yılda b�r stratej�k gürültü har�taları ve eylem planlarındak� b�lg�ler� özetleyen b�r raporu
hazırlayarak �lg�l� kurum ve kuruluşların kullanımına açar. İlk rapor 18/6/2015 tar�h�ne kadar hazırlanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İşletmeler, Tes�sler ve İşyerler�n�n Çevresel Gürültü Yönünden Değerlend�r�lmes�

             Çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne tab� �şletme ve tes�slerde çevresel gürültüye yönel�k
değerlend�rme     

             MADDE 33 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-
2’s�nde bel�rt�len �şletme ve tes�sler �ç�n çevre �zn� ve çevre �z�n ve l�sans belges�ne esas olacak kr�terler aşağıda
bel�rt�lm�şt�r. 
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             a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde
bel�rt�len �şletme ve tes�sler�n çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges� �şlemler� Çevre Kanununca Alınması
Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

             b) Çevresel gürültü, 36 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� �le aynı madden�n �k�nc� fıkrası çerçeves�nde
uzmanlık deney�m�ne sah�p ve Bakanlıktan ön yeterl�k/yeterl�k belges� almış kurum veya kuruluşlarca hazırlanacak
akust�k rapora �st�naden değerlend�r�l�r.

             c) Çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne tab� tes�sler �ç�n hazırlanacak akust�k rapor formatı �le
açıklayıcı dokümanlar Bakanlıkça bel�rlenerek yayımlanır.

             ç) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde  “ * ”
�şaret� �le muaf�yet get�r�lm�ş �şletme ve tes�sler �le çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges� alması gereken �şletme
ve tes�slerden; 7/3/2008 tar�h�nden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar �le kurulduğu tar�h ve
ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan �t�baren en az 500 metre mesafede olan veya bu
Yönetmel�k çerçeves�nde gürültü har�taları hazırlanması gereken yerleş�m yerler� dışında bulunan �şletme ve tes�sler
�ç�n çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne esas değerlend�rme yapılmaz. Ancak, yetk�l� �daren�n talep etmes�
hal�nde �şletme ve tes�sler �ç�n akust�k rapor hazırlanması zorunludur.

             d) (ç) bend�nde bel�rt�len çevre �z�n ve l�sans belges�nden muaf olacak �şletme ve tes�sler �ç�n �l çevre ve
orman müdürlüğünün görüşü alınır.

             Açma ve çalışma ruhsatı

             MADDE 34 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-
2’s�nde yer alan �şletme ve tes�sler �ç�n �şyer� açma ve çalışma ruhsatı ver�lmes� aşamasındak� �ş ve �şlemler; İşyer�
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k �le Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında
Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

             (2) Çok hassas kullanımları etk�leyeb�lecek şek�lde yakınında, b�t�ş�ğ�nde, altında, üstünde bulunan ve Çevre
Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer almayan �şletme,
tes�s, �şyer�, �malathane, atölye g�b� yerler �ç�n, İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında
ver�lecek açma ve çalışma ruhsatlarında yetk�l� �dare tarafından  çevresel gürültü yönünden değerlend�rme yapılır,
gerekt�ğ�nde çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu talep ed�l�r ve bu rapora �l�şk�n yetk�l� �daren�n uygun
görüşü esas alınır.

             Planlanan �şletmelerde çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme prosedürü

             MADDE 35 – (1) Planlanan �şletmelerde çevresel gürültü sev�yes� değerlend�r�l�rken; Çevresel Etk�
Değerlend�rme Yönetmel�ğ�n�n Ek-I l�stes�nde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar
Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan “ * ” �şaret� bulunmayan tes�s ve faal�yetler �le ulaşım kaynakları
�ç�n hazırlanacak çevresel etk� değerlend�rme raporunun gürültü �le �lg�l� bölümünün, kapas�te artırımı har�ç,
Bakanlıkça bel�rlenecek format �çer�ğ�nde hazırlanması gerekmekted�r.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Rapor, Har�ta ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda Değerlend�rme Kr�terler�

             Uzmanlık deney�m�ne yönel�k esas ve kr�terler

             MADDE 36 – (1) Uzmanlık deney�m�ne �l�şk�n esas ve kr�terler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a)  Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan
�şletme ve tes�sler �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len akust�k raporları hazırlayacak k�ş�ler�n ün�vers�teler�n mühend�sl�k,
m�marlık ve fen fakülteler�nden mezun ve bu çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması,

             b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer
almayan �şletme ve tes�sler, �malathane, atölye, �şyer�, eğlence yer� ve benzer� �ç�n çevresel gürültü sev�yes�
değerlend�rme raporu hazırlayacak k�ş�ler�n ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve fen fakülteler�nden mezun ve bu
çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması,

             c) Çevresel Etk� Değerlend�rme sürec�nde, çevresel gürültü konusunda değerlend�rme ve arka plan gürültü
sev�yes� ölçümü yapacak k�ş�ler�n ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve fen fakülteler�nden mezun ve bu
çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması,
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             ç) 29 uncu maddeye �st�naden gürültü har�tası hazırlayacak k�ş�ler�n ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve
fen fakülteler�nden mezun ve bu çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması, terc�hen ulusal veya
uluslararası projeler bazında ve benzer� çalışmalarda gürültü har�tası hazırlanmasına katılım sağlamış olması,

             d) 30 uncu maddeye �st�naden eylem planı hazırlayacaklar ve 28 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�
gereğ� yapı akust�ğ� konusunda değerlend�rme yapacak k�ş�ler�n ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve fen
fakülteler�nden mezun ve bu çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması, terc�hen yalıtım, traf�k
planlaması, araz� planlaması, gürültü bar�yer� ve benzer� konularda uygulama projes� yapmış olması,

             e) 25 �nc� maddeye göre değerlend�rme yapacakların, ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve fen
fakülteler�nden mezun ve bu çalışmaları yürütecek sev�yede uzmanlığa sah�p olması

             zorunludur.

             (2) B�r�nc� fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentler�n�n her b�r� �ç�n �stenecek uzmanlığa yönel�k esaslar
Bakanlıkça bel�rlen�r. 

             (3) Bakanlıkça hazırlanan ve duyurulan uzmanlığa yönel�k konularda teor�k veya uygulamalı çalışmalar
yapmış öğret�m görevl�ler� �le bu konularda yüksek l�sans ve doktora programlarını tamamlamış k�ş�ler de b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len çalışmaları yürütecek sev�yede uzman olarak değerlend�r�l�r. 

             Ölçüm ve hesaplamalara yönel�k yeterl�k şartları

             MADDE 37 – (1) Ölçüm ve hesaplamalara yönel�k yeterl�k şartları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

             a) Çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne tab� olan �şletme ve tes�sler �ç�n akust�k raporu
hazırlayacaklar; Ek-II-2.1’dek� �şletmeler �ç�n ver�len ölçüm ve hesaplamaya �l�şk�n standartlara göre Bakanlıktan
alınan ön yeterl�k/yeterl�k belges�ne,

             b) Çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne tab� olmayan �şletme ve tes�sler, �malathane, atölye, �şyer�,
eğlence yer� ve benzer� �şletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü sev�yes�n�n değerlend�r�lmes�ne yönel�k çevresel
gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu hazırlayacaklar; Ek-II-3’te �zne tab� olmayan tes�sler �ç�n ver�len ölçüm ve
hesaplamaya �l�şk�n standartlara göre Bakanlıktan alınan ön yeterl�k/yeterl�k belges�ne,

             c) Çevresel etk� değerlend�rme sürec�nde arka plan gürültü sev�yes� ölçümü yapacaklar; Ek-II-2.2’de ver�len
ölçüm standartlarına göre Bakanlıktan alınan ön yeterl�k/yeterl�k belges�ne,

             ç) Ulaşım ve yerleş�m alanları �ç�n gürültü har�tası hazırlayacaklar; Ek-II-1.1’de gürültü har�tası hazırlanması
�ç�n ver�len hesaplamaya yönel�k l�sanslı yazılım programına,

             d) Yerleş�m alanı ve ulaşım kaynakları ve yakınındak� yerler �ç�n eylem planı hazırlayacaklar �le yapılarda
yalıtım değerlend�rmes� çalışması yapacaklar; Ek-II-4’te ver�len standartlara göre Bakanlıktan alınan ön
yeterl�k/yeterl�k belges�ne ve hesaplama yöntemler�ne veya buna �l�şk�n yazılım programına,

             e) Ek-II-5’tek� çevresel t�treş�m sev�yes� �ç�n değerlend�rme yöntemler�n� kullanacaklar Bakanlıktan alınan ön
yeterl�k/yeterl�k belges�ne

             sah�p olmak zorundadır.

             (2) Bakanlık ön yeterl�k/yeterl�k belges� verd�ğ� kurum/kuruluşların l�stes�n� ve l�stedek� �ptal ve değ�ş�kl�k
b�lg�ler�n� kend� �nternet s�tes�nde yayınlar.

             Rapor, har�ta ve eylem planı hazırlayacaklarda aranan esas ve kr�terler

             MADDE 38 – (1) Rapor, har�ta ve eylem planı hazırlayacakların;

             a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan
�şletme ve tes�sler �ç�n çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne esas akust�k raporu hazırlayacakların 36 ncı
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� �le 37 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde get�r�len şartları,

             b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer
almayan �şletme ve tes�sler, �malathane, atölye, �şyer�, eğlence yer� ve benzer� �ç�n çevresel gürültü sev�yes�
değerlend�rme raporu hazırlayacakların 36 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le 37 nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde get�r�len şartları,
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             c) Çevresel Etk� Değerlend�rme Yönetmel�ğ�n�n Ek-I l�stes�nde ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İz�n
ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1 ve Ek-2’s�nde yer alan �şletmeler �le ulaşım kaynakları �ç�n çevresel etk�
değerlend�rme sürec�nde planlanan �şletmeler �ç�n akust�k raporu hazırlayacakların 36 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının
(c) bend� �le 37 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde get�r�len şartları,

             ç) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde ulaşım sektörü ve yerleş�m alanları �ç�n gürültü har�tası hazırlayacakların 36
ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� �le 37 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde get�r�len şartları,

             d) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde yerleş�m alanı ve ulaşım kaynaklarının yakınındak� yerler �ç�n eylem planı
hazırlayacaklar �le yapılarda yalıtım değerlend�rmes� çalışması yapacakların 36 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (d)
bend� �le 37 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde get�r�len şartları,

             e) Çevresel t�treş�m�n değerlend�r�lmes�ne yönel�k ölçüm yapıp, rapor hazırlayacakların 36 ncı madden�n
b�r�nc� fıkrasının (e) bend� �le 37 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde get�r�len şartları

             sağlaması zorunludur.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ş�kâyetler�n Değerlend�r�lmes�, Denet�m ve İdar� Yaptırımlar

             Ş�kâyetler�n değerlend�r�lmes� veya denet�m

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan gürültü kaynakları bazında yaşanan sorunlar neden�yle oluşan
ş�kâyetler�n değerlend�r�lmes� veya programlı ve programsız yapılacak denet�mlerde aşağıdak� esaslara uyulur:

             a) Bu Yönetmel�kte get�r�len esaslar çerçeves�nde gerek programlı veya programsız gerekse ş�kâyet�
değerlend�rmek amacıyla yapılacak denet�mler; beled�ye sınırları ve mücav�r alan �çer�s�nde Çevre Kanununa
�st�naden yetk� devr� yapılan beled�yelerce; beled�ye sınırları ve mücav�r alan dışında yetk� devr� yapılan �l özel
�dareler�nce; yetk� devr� yapılmadığı takd�rde �se İl Çevre ve Orman Müdürlükler�nce, gerekt�ğ�nde d�ğer mevzuat
kapsamında yetk�l� kılınan kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde yapılır.

             b) Ş�kâyetler� değerlend�rme, denet�m ve �dar� yaptırım konusunda yetk� devr� yapılmış kurum ve
kuruluşlarda; Çevre Denet�m B�r�m�n�n kurulması, Bakanlıkça esasları bel�rlenm�ş uzmanlığa sah�p en az 2 personel�n
görevlend�r�lmes�, bu personellerden en az b�r�n�n dört yıllık ün�vers�te mezunu olması ve bu k�ş�n�n gözet�m�nde
göreve katılım sağlayacak d�ğer personel�n �k� yıllık yüksek okul veya l�se ve deng� okullardan mezun olması ve bu
Yönetmel�k kapsamında get�r�len esas ve standartlara uygun ölçüm ek�pmanının bulundurulması zorunludur.   

             c) Yapılan denet�mlerde, bu Yönetmel�kte ver�len sınır değerler�n aşıldığının tesp�t� hal�nde, gürültü
rahatsızlığına ve sınır değerler�n sağlanması �ç�n alınacak tedb�r�n özell�ğ�ne bağlı olarak, süre ver�lmes�, kapatılması
ve benzer� uygulamalara yönel�k esaslar denet�m yapan personel veya b�r�m� tarafından bel�rlen�r.

             Uygulamaya yönel�k açıklayıcı doküman hazırlanması

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k olarak; gürültü har�talama, gürültü kontrol
tedb�rler�, uzmanlığa yönel�k esaslar, akust�k ve çevresel gürültü sev�yes� değerlend�rme raporu, ölçüm metotlarına
�l�şk�n açıklayıcı dokümanlar �le �dar� yaptırım konularına açıklık get�recek açıklayıcı dokümanlar g�b� her türlü
doküman Bakanlıkça hazırlanır ve yayımlanır.

             (2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len arka plan gürültü sev�yes�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k usul ve esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

             İdar� yaptırımlar

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davrananlar hakkında 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununun 20 nc� maddes�nde öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

             MADDE 42 – (1) 7/3/2008 tar�hl� ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün
Değerlend�r�lmes� ve Yönet�m� Yönetmel�ğ� (2002/49/EC) yürürlükten kaldırılmıştır.
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             Havaalanlarındak� gürültünün �zlenmes�

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len gürültü
ölçüm/kontrol/�zleme s�stem� 7/3/2011 tar�h�ne kadar kurulur.

             Hava yolu taşıtları  �ç�n tazm�nat

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde bel�rt�len gürültü tazm�natı �le �lg�l�
esaslar bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren 3 yıl �ç�nde bel�rlen�r.

             Açık ve yarı açık eğlence yerler�nde alınacak tedb�rlere yönel�k ver�len süre

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len çok hassas kullanım
alanları ve bu alanları  etk�leyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerler� 6 ay �ç�nde İl Mahall� Çevre Kurulu Kararı
�le  bel�rlen�r.

             (2) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len esaslar bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden
�t�baren 1 yıl �çer�s�nde yer�ne get�r�l�r.

             Yürürlük

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekler �ç�n tıklayınız.

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/%C3%87EVRE%20EKLER.rar

