
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında yapılan 

Çalışmalar ve Bilgiler 

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan  Görev, Yetki 

ve Sorumluluklar konulu İkinci Bölüm Bakanlığın Görev Yetki ve Sorumlulukları konulu 

MADDE 5’te “b) Çevre Kanunu çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve yetki devri 

yapılan belediyelerle işbirliği ve koordinasyon içinde gürültü kaynaklarını denetlemek, 

gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi 

değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek, bu 

Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamak, yetki devri yapılacak 

kurumlarda aranacak esasları belirleyip yetki devri yapmakla,”, 

İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları konulu MADDE 6’da 

“b) Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşların talepleri veya gerekli görülmesi halinde 

koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmakla, 

c) Yetki devri yapılmış kurumların faaliyetleri sebebiyle oluşan çevresel gürültüyü denetlemek 

ve idari yaptırım uygulamakla, 

ç) Yetki talebinde bulunan kurum ve kuruluşların taleplerini değerlendirip Bakanlığa iletmek, 

yetki devri yapılan kurum ve kuruluşların yetkileri çerçevesinde çalışıp çalışmadığını 

denetlemek, yetkilerini yerine getirmeyenleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle,” 

 Mahalli idarelerce alınacak tedbirler konulu MADDE 7’de 

“(2) Belediyeler; a) Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılan belediyeler, belediye sınırları ve 

mücavir alan içinde gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden 

gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve 

koordinasyon içinde, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uyulup uyulmadığını denetlemek, 

gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi 

değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek, bu 

Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,  

b) Yetki devri yapılmış belediyeler; belediye sınırları ve mücavir alan içinde yapılan denetim 

sonuçlarını il çevre ve orman müdürlüklerine göndermekle,  

c) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye; yapıların mimari projelerinde ve 

yapı ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen şartların aranmasıyla,  

ç) Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 27 nci 

maddede öngörülen gürültüye maruz kalma kategorilerini dikkate almakla,  

d) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak;  

1) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim alanlarını 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile koordinasyon ve işbirliği içinde belirlemekle,  



2) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanlarının, gürültü haritalarının 

hazırlanmasında gerekli olan, gürültü kaynakları dışındaki tüm verileri toplamak ve 

belirleyeceği esaslar çerçevesinde gürültü haritası hazırlamakla sorumlu kurum ve 

kuruluşların kullanımına açmakla,  

3) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim 

alanlarında yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları trafiği, limanlar 

ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-

2‘sindeki işletme/tesisler veya atölye-imalathane-eğlence yerleri gibi gürültü kaynaklarının 

bulunduğu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarının hazırlanmasıyla,  

4) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim 

alanlarında mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya başka bir yatırımı gerçekleştirme 

konusunda çalışması olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerini almakla,  

5) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanında 8 

inci maddede yetkili kılınan kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan gürültü haritalarını da 

göz önünde bulundurularak; karayolları, demiryolları, tramvay ile yerüstünden geçen metro 

yolları, havaalanları, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 

Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sindeki işletme/tesisler veya eğlence yerleri, imalathane 

gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları kapsayan eylem planlarını hazırlamakla,  

6) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan eylem planlarını 

kamuoyu görüşüne açmakla,  

7) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan gürültü 

haritalarının ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve 

Bakanlığa göndermekle,  

8) Büyükşehir belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alan içinde 

belirlenen yerleşim alanı veya alanlarında yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen 

metro yolları trafiği, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 

Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sinde yer alan işletme/tesisler veya atölye-imalathane- 

eğlence yerleri gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlar için ayrı ayrı gürültü 

haritalarını ilgili belediyelerle koordinasyon ve işbirliği içinde hazırlamakla ilgili hususlarda 

gerekli tedbirleri alır.”  

hükümleri kapsamında İlimizde yetki devri yapılan belediyeler ve yetki devri verilme tarihleri 

aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

 

 

 



  

 

 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında il 

Müdürlüğümüz tarafından 2013 yılı içinde yapılan denetimler esnasında gürültü ölçüm 

sonuçları yönetmelikte belirtilen standartlardan yüksek olması nedeniyle 7 işletmeye toplam 

142.893 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2014 yılı içinde de yapılan denetimlerde de yine  

gürültü ölçüm sonuçları yönetmelikte belirtilen standartlardan yüksek olması nedeniyle 2 

işletmeye 8.435 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2014 yılı içinde Müdürlüğümüz 

tarafından ve yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları tarafından gürültü konusunda 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

Yetki Devri Yapılan Belediye 

Başkanlıkları 
Yetki Devri Tarihi 

Akdeniz Belediye Başkanlığı 07/05/2007 

Silifke Belediye Başkanlığı 07/05/2007 

Tarsus Belediye Başkanlığı 07/05/2007 

Yenişehir Belediye Başkanlığı 15/10/2007 

Mezitli Belediye Başkanlığı 14/04/2010 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16/05/2011 


