
Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) 

1- Egzoz gazı emisyon ölçüm periyodu nedir? 

Hususi ve Resmi Otomobiller  � İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. 

Diğer Motorlu Taşıtlar   � İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir. 

 

2- Hangi araçlar egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorunda değildir? 
 

- İş Makineleri 

- Tarım ve Orman Traktörleri 

- İki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler 

- Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar 

- Hidrojen Yakıtlı Araçlar 

- Hava alanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız araçlar 

 

3- Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak çalışmak için neler gereklidir? 
 
Meslek liselerinin teknik eğitim veren motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik 

bölümlerinden veya yüksekokulların teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya en 

az lise mezunu ve MEB tarafından verilen motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya 

fizik konularındaki teknik eğitimleri almış olmak gerekir. 

 

4- Taşıtın el değiştirmesi durumunda, tekrar egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak 
gerekir mi? 

 
Taşıtın el değiştirmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun geçerlilik süresi 

değişmez. Aracın plakasının da değiştirildiği durumlarda eski plakaya ait ruhsatın fotokopisi 

denetim görevlisine beyan edilir. 

 

5- Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi için hangi belgeler gereklidir, nereye 
müracaat edilir? 

 
Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu yetkilisince; TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya 

TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatının kurumca veya noter onaylı bir sureti, imza sirkülerinin noter onaylı sureti, egzoz 

gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgeleri sureti, görev tanımı ve 

ölçüm talimatı, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının teknik özellikleri ile muayenesine 

yönelik belgeler ile birlikte istasyonun bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne müracaat edilir. 

 

 

 

 



6- İthal Edilecek Kontrole Tabi Katı Yakıt Parametreleri Nelerdir? 
 

İthal edilecek kontrole tabi katı yakıt parametrelerine ilişkin parametreler Bakanlığımız 

24.02.2011 tarih ve 2011/4 sayılı “İthal Katı Yakıtlar Genelgesinde” belirlenmiştir. Bu 

Genelgeye Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Web sayfasının Mevzuat 

bölümünden ulaşılabilir. 

 

7- Satın Aldığım Isınma Amaçlı Kömürlerin Bakanlıkça Belirlenen Limitleri Sağlayıp 
Sağlamadığını Nasıl Öğrenebilirim? 

 

Isınma amaçlı kullanılan katı yakıtların ilgili mevzuat çerçevesinde torbalanarak satışa 

sunulması gerekmektedir. Torba üzerinde ithal kömürlerde kontrol belgesi numarası, yerli 

kömürlerde uygunluk izin belgesi numarası bilgileri ile Bakanlığımız limit değerleri yer 

almaktadır. Gerekli görülmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru 

yapılarak yakıttan alınacak numuneler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara analiz 

ettirilebilir. 

 

8- Isınma Amaçlı Kullanılan Katı Yakıt Parametreleri Nelerdir? 
 

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile ısınma amacıyla kullanılacak 

yakıtlara ilişkin hususlar belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin en güncel haline Bakanlığımız 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Web sayfasının Mevzuat bölümünden veya Başbakanlık 

Mevzuat sayfasından ulaşılabilir. 

 

9- Biyokütle Isınma Amacıyla Yakıt Olarak Kullanılabilir mi? 
 

Isınma amacıyla kullanılacak prina briketlerinin 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği” ile belirlenen özellikleri sağlaması gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin en güncel 

haline Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Web sayfasının Mevzuat bölümünden 

veya Başbakanlık Mevzuat sayfasından ulaşılabilir. 

Prina dışındaki diğer biokütlelerden elde edilen briketlerin analiz sonuçları Bakanlığımızca 

değerlendirilerek kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir. 

 

10- Sanayi tesisleri olmayan faaliyetler için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte midir? 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı sanayi ve enerji üretim 

faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini 

hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri 

sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren 



olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemek için gerekli usul ve 

esasları belirlemektir. 

Bu kapsamda; restoran, fırın vb. gibi sanayi faaliyeti olmayan tesisler için Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmemektedir. 

11- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan sanayi 
tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği uygulanabilir 
mi? 

Evet. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer almayan sanayi ve enerji üretim 

tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hüküm ve esasları 

uygulanır. 

 

12- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan esas ve sınır 
değerlere ilişkin değerlendirmelerde tesislerin kapasitesi nasıl belirlenir? 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan esas ve sınır değerlere 

ilişkin değerlendirme yapılırken tesislerin maksimum kurulu kapasitesi dikkate alınması 

gerekmektedir. 

13- Tesis içi PM10 ile tesis etki alanındaki PM 10 ölçümleri aynı mıdır? 

Tesis içi PM10 ölçümleri SKHKK Yönetmeliği Ek-1 b’de belirtilen esaslara göre, tesis etki 

alanındaki PM10 ölçümleri ise SKHKK Yönetmeliği Hava Kalitesi Modelleme Raporuna göre 

belirlenen noktalarda Ek-2 belirtilen esaslara göre yapılır. 

14- Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış mıdır? 

08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük 

Yakma Tesisleri Yönetmeliği 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği içerisine tüm 

hükümleri ile derç edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

15- Büyük Yakma Tesisleri kapsamına hangi tesisler girer? 

Büyük yakma tesisleri; anma ısıl gücü 50 MW ve üzeri olan, yalnızca enerji üretimi için inşa 

edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesisleridir.  

• Yakma ürünlerinin doğrudan ısıtma, kurutma veya başka maddeler ve malzemelerin 

muamele edilmesi için kullanıldığı tesisler, tav fırınları ve ısıl işlem fırınları; 

• Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız yakma tesisleri olarak 

işletilmeyen tesisler gibi yakma sonrası tesisler, 

• Katalitik parçalayıcı katalizörlerinin rejenerasyonu için kullanılan tesisler, 

• Kükürt üretim tesisleri, 

• Kimya sanayiinde kullanılan reaktörler, 



• Kok batarya fırını, 

• Yüksek fırın sobaları (Cowpers), 

• Bir araç, gemi veya uçağın tahriki için kullanılan herhangi bir teknik cihaz, 

• Kıyıdan açıkta platformlarda kullanılan gaz türbinleri, 

• Dizel, benzin veya gaz ile çalıştırılan içten yanmalı motor kullanılan tesisler,  

• Biyokütle dışındaki atıkların yakılması için kullanılan tesisler  

 

Büyük Yakma Tesisleri değildir. 

16- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamı nedir? 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin;  

• Çevresel etki değerlendirilmesi mevzuatı kapsamında, 

• Çevre denetim mevzuatı kapsamında, 

• Şikâyetin değerlendirilmesi kapsamında, koku sorunlarının belirlenmesi 

ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar. 

 

17- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte bahsedilen asgari 
mesafe şartı nasıl uygulanır? 

Asgari mesafe şartı yeni kurulacak tesisler ile ilgili koku emisyonu şikayetlerini azaltmaya 

yönelik bir koku azaltım tedbiridir. Örneğin, Kesimhanelerde yeni tesisler için mevcut veya 

planlanmış en yakın yerleşim alanına uzaklığının en az 500 m olması gerekir. Kümesler ve 

ahırlar için yeni tesislerin yerleşim alanına olan asgari uzaklığı, yönetmelikte yer alan Asgari 

Mesafe Eğrisi grafiğinden belirlenen değerin altında olamaz. Eğer yüksek kokulu atık gaz 

filtre edilerek koku problemi gideriliyorsa, asgari uzaklık belirlenen değerin altında olabilir. 

18- Sanayi tesisleri hakkındaki şikayetlerimizi nasıl iletebiliriz? 

Şikayet konusu ilin Valiliğine (il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) veya Bakanlığımıza  (ÇED, 

İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) şikayetin iletilmesi gereklidir. 

19- Şikayet edilen tesis Valiliklerce nasıl değerlendirilmektedir? 

Öncelikle tesisin Çevre Mevzuatına göre yerinde incelenmesi yapılmakta, çevre iznine tabi 

olup olmadığına ve izni bulunup bulunmadığına, Mevzuatta yer alan tedbirlerin alınıp 

alınmadığına bakılmaktadır. 

20- Kırma eleme sınıflandırma tesislerinin sağlamakla yükümlü olduğu hususlar 
nelerdir? 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 de yer alan tozumaya karşı 

belirtilen önlemlerin alınması, Yönetmelikte belirtilen PM ve çöken toz değerlerinin 

sağlanması ve Çevre İzni almaları gereklidir. Yönetmeliğe Bakanlığımız Çevre Yönetimi 



Genel Müdürlüğü Web sayfasının Mevzuat bölümünden veya Başbakanlık Mevzuat 

sayfasından ulaşılabilir. 

21- Gürültü nedir? 

Gürültüyü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses, 

nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise 

öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip 

nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği 

müzik diğerlerini rahatsız edebilir. 

� Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir. 

� Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC’dir. 

� İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi 

temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir. 

� Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi 

kullanılmaktadır. dBC olarak ölçülmektedir. 

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde çevresel gürültü; 

ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık 

alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve 

benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, 

insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak 

tanımlanmaktadır. 

22- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün denetiminden sorumlu 
kurumlar hangileridir? 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde denetim yetkisi, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına (Merkez ve taşra teşkilatı) aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel 

idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik 

Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na 
göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilir. 

 

Büyükşehir belediye başkanlıkları da dahil belediye başkanlıklarına, motorlu kara 

taşıtlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 

belirtilen denetleme görevlilerine (trafik polisi ve polisin görev alanına girmeyen yerler için 

jandarmaya), gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için ise Sahil 
Güvenlik Komutanlığına yetki devri yapılmıştır. 

 

 



23- Yetki devri yapılan belediye başkanlıkları nereden öğrenilebilir? 
 

Bakanlığımız ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüklerinden öğrenilebilir.  

 

24- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün denetiminde kolluk 
kuvvetinin görevi nedir? 

  

Kolluk kuvvetinin (Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen denetleme görevlileri) yetki 

devri yapılmış olan motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü dışında, 2872 

sayılı Çevre Kanunu kapsamında  çevresel gürültünün denetiminde herhangi bir yetkisi 

bulunmamaktadır. Ancak, denetlenen yerin özelliğine bağlı olarak güvenlik açısından desteği 
alınmalıdır. 

25- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetkili olmayan kurum/kuruluşlara 

çevresel gürültü ile ilgili şikâyet intikal etmesi durumunda nasıl bir işlem 

yapılır? 

 

Uygulamada gürültü ile ilgili şikayetlerin yetkili olmayan belediyelere/kolluk kuvvetine 

intikal etmesi durumunda, ilgili belediye/kolluk kuvveti tarafından şikayetlerin, ilgili Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya  yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediyeye 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 

26- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamına girmeyen ev faaliyetleri ve komşuluk 
ilişkilerinden kaynaklanan gürültünün denetimi kimler tarafından yapılacaktır? 
 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği madde 26’da belirtilen ev 

faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültü 2872 sayılı Çevre Kanunu 
kapsamı dışındadır. 

Bu faaliyetler nedeniyle oluşacak gürültünün ilgili belediye tarafından belirlenecek esas ve 

kriterler çerçevesinde Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesi (Belediye 
zabıtası veya kolluk kuvveti tarafından) gerekmektedir. 

Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: Konut içerisinde kişilerin kendi davranış 

ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik 

yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan 

her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, 

evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı ifade eder. 

27- Dini Tesislerden kaynaklanan şikâyetlerin değerlendirilmesi nasıl yapılacak? 
 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre; Diyanet İşleri 

Başkanlığına dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan sesin kontrolüne 



ilişkin esasların belirlenmesi görevi verildiğinden, şikâyetlerin, Diyanet İşleri Başkanlığına 

bağlı İl/İlçe müftülüklerine bildirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

28- Eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültünün önlenmesine yönelik ne gibi önlemler 
alınmaktadır ? 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile eğlence yerlerinden 

kaynaklanan çevresel gürültünün kontrol altına alınmasına ilişkin esas ve kriterler 

belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 24. maddesinde eğlence yerlerinden kaynaklanan 

gürültünün kontrol altına alınabilmesi için sınır değerler, saat sınırlamaları ve canlı müzik izni 
alma zorunluluğu gibi hükümler yer almaktadır.  

29- Eğlence yerlerine  canlı müzik iznini hangi kurum verir? 

Canlı müzik izni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ön Yeterlik/Yeterlik almış  

kurum/kuruluş tarafından hazırlanacak “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu”na  

istinaden, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün /yetki devri yapılan  belediyenin “Çevre 

Denetim Birimi” nin uygun görüşü alınarak belediye sınırları içinde ilgili belediyesi, belediye 

sınırları dışında il özel idaresi tarafından verilmektedir.  

 

30- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine nereden 
ulaşılabilir?  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan 

mevzuat bölümünden veya Başbakanlığın mevzuat internet adresinden 

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr) ulaşılabilir. 

 

31- Gürültü haritalama nedir? 

Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dolayı ne kadar rahatsız 

olduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün 

değerlendirilmesidir. Bunun için, çeşitli gürültü kaynaklarından (karayolu, demiryolu, 

havaalanları, sanayi) doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritaları hazırlanır. Gürültü 

haritalarında bir yıl boyunca tüm gün (Lden) ve gece (Lnight) için ortalaması alınan yük 

değerleri gösterilmektedir. Ayrıca, gürültü haritaları ile kaç vatandaşın belli ses değerleriyle 

rahatsız edildiği belirlenmektedir. Gürültü haritalanmasının ve bunun üzerine oluşturulan 

gürültü eylem planlamasının hedefi, çevre gürültüsünden dolayı önemli ölçüde etkilenmiş 

sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almaktır. 

 

 

 

 



32- Gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kuruşlar hangileridir? 

 

33- Hazırlanan gürültü haritalarından nasıl istifade edilir? 

 

� Çevre Düzeni Planları ile imar planlarının hazırlanması aşamasında, hazırlanan 

gürültü haritaları sonuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurularak ileride 

oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda, planlama aşamasında önlenmiş 

olacaktır. 

� Gürültü haritaları, gerekli kontrol tedbirlerinin alınması gereken alanların 

belirlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği gereğince hazırlanması gereken eylem planlarına ışık 

tutacaktır. 

� Bu yolla; herhangi bir noktada, herhangi bir gürültü kaynağının oluşturduğu gürültü 
seviyesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmış olunacaktır. 

 

34- Gürültü eylem planı nedir? Eylem planları niçin hazırlanır ve eylem planlarından 
nasıl istifade edilir? 

Eylem planları gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planlar olarak 

ifade edilmektedir.Gürültü eylem planları, bir yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir 

parçasıdır ve örneğin çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planlamaları ve temiz hava 

eylem  planları gibi başka şehir planlamalarını etkiler. Bu sayede, hukuk ve içerik açısından 

daha büyük planlama güvenliği sağlar ve sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve 

önlenmesine katkıda bulunur. Gürültüden kaynaklanan, daha sonrasında yüksek masraflara 

yol açan birçok anlaşmazlık durumu en başından önlenebilir. Ayrıca halkın dinlenmesi 



açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanlar da öne çıkarılır, bu alanlar korunarak ve 

gerekli önlemler alınarak gürültü seviyesinin artmasına engel olunabilir. 

Gürültü eylem planlarının temelini hazırlanan gürültü haritaları oluşturur. Bunlar, incelenen 

bölgedeki belli gürültü kaynaklarını, buradan ne kadar gürültü çıktığını ve bundan kaç insanın 

etkilendiğini belirler ve bu şekilde gürültü sorunlarını ve olumsuz gürültü etkilerini gözle 
görülür hale getirir. 

Gürültü azaltma önlemlerine nereden başlanacağı görülebilir. Geleceğe yönelik planlama 
yapabilmek için buralarda eylem planları hazırlanarak, 

• kimin 

• ne zaman 

• nerede 

• hangi önlemleri 

 
uygulayacağı ve bunların masrafını kimin karşılayacağı belirlenmelidir. 

 

35- Gürültü eylem planlarının hazırlanmasından hangi kuruluşlar sorumludur? 

Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, belediyeler hazırlanmış gürültü haritalarını dikkate 

alarak eylem planları hazırlamakla yükümlü olup, aynı zamanda belediye sınırları ve mücavir 

alan içinde hazırlanan eylem planları için kamuoyunun görüşünü almak ve eylem planları ile 
gürültü haritaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekle de yükümlüdürler. 

 

Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaiseil özel idareleri; eylem planlarını yapmakla 

yükümlü olup, aynı zamanda belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki alanlar için 

hazırlanan eylem planlarını kamuoyuna danışmak ve görüşünü almak, belediye sınırları ve 

mücavir alan dışı için hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planları hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmekle de yükümlüdürler. 

36- Gürültü konusunda sertifika-eğitim almak istiyorum.Bu eğitimi nereden alabilirim? 

Bakanlığımızın gürültü konusunda eğitim verilmesi amacıyla protokol imzaladığı kuruluşlar 
aşağıdaki gibidir. 

• ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ SEM)  

• İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜ SEM) 

• Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Birimi 

• Fizik Mühendisleri Odası 

• Çevre Mühendisleri Odası 

Yukarıdaki eğitim merkezlerince verilen eğitim programları şu şekildedir. 

 

• A-1 Tipi Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Programı 



• A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Programı 

• B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı 

• B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı 

• C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı 

• C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı 

Söz konusu eğitimler için kayıt tarihleri eğitim merkezlerinin internet sitelerinden takip 
edilebilir. 

 

37- Hava kalitesine ilişkin mevzuata nereden ulaşabilirim? 

Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı sorumluluğu altında bulunan yönetmelik, genelge, 

sözleşme vb. yasal mevzuatlar Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet 

sayfasında “Mevzuat” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 

38- Kimlerin Temiz Hava Eylem Planı hazırlaması gerekir? 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi ile tanımlanan temiz hava eylem planları Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlükleri koordinasyonunda konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde hazırlanmaktadır. 2013 yılında Temiz Hava Eylem Planı hazırlaması beklenen İller 

limit değer ve/veya uyarı eşiği aşımı durumu da dikkate alınarak yüksek kirlilik ve düşük 

kirlilik potansiyeli olmak üzere 2 grup altında incelenerek belirlenmiştir. Buna göre yüksek 

kirlilik potansiyeli bulunan İllerin İlde karar verici merci olan Vali ve Belediye Başkanı 

imzası bulunan Temiz Hava Eylem Planlarını Bakanlığımıza göndererek, hava kirliliğinin 

azaltılması adına eylem planında belirlemiş oldukları zamana bağlı eylemleri hayata 

geçirmesi beklenmektedir.  

 

39- Temiz Hava Eylem Planı nasıl hazırlanabilir? 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile tanımlanan temiz hava eylem 

planlarının hazırlanmasına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan şablon dokümanlar Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında kullanıcılarla paylaşılmaktadır. 

 

 

 


