
Gürültü kapsamında ne tür raporlamalar yapılmaktadır? 
 

 Akustik rapor: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-
1 ve Ek-2’sinde yer alan tesisler için (bazı tesisler çevre izni ve lisansı kapsamında yapılacak gürültü 
değerlendirmesinden muaf tutulmuştur. Bu konudaki detaylar 4 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilmektedir.) yine Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenen değerlendirme yöntemleri kullanılarak, 
oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını 
gösteren rapordur. 

 Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan işletmelerin, tesislerin, işyerlerinin 
yine Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenen değerlendirme 
yöntemleri kullanılarak, oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır 
değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren rapordur. 

 Planlanan faaliyetler için akustik rapor: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre Kanununca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ve yanında “ * ” 
işareti bulunmayan kurulması planlanan işletmelerin, tesislerin ve ulaşım kaynaklarının, Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenen değerlendirme yöntemleri 
kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılması 
halinde alınacak tedbirlerin bütününü içeren rapordur. 
Hangi durumlarda rapor hazırlanması talep edilmektedir? 
Herhangi bir izin talebi, eğlence yerleri için canlı müzik izin başvuru talebi, şikayetlerin yoğun olarak 
yaşandığı diğer kaynakların yaydığı gürültünün teknik olarak değerlendirilmesi kapsamında raporlar 
talep edilebilmektedir. 
 
 
Yetkili merciilere sunulan raporların sonucunda ne tür işlemler yapılmaktadır? 
Yetkili birimlere intikal eden raporlar ilgililerce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde amacına 
uygun olarak gerekli işlem yapılabileceği gibi eksiklik veya düzeltme talebi durumunda da 
tamamlamaların yapılması için iade işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 

Kimler rapor hazırlayabilir? 
 ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI KAPSAMINDA AKUSTİK RAPOR HAZIRLAYACAKLARDA 

ARANACAK ESAS VE KRİTERLER 
 
 
o Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları 

yürütecek seviyede uzmanlığa sahip olması, 

o B1 Tipi Sertifika Programına Katılım Sağlamış Olması (A2 Tipi Sertifika Programına 
Katılım Ön Koşuldur), 

o Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II-2.1’deki endüstri tesisleri için verilen ölçüm ve 
hesaplamaya ilişkin standartlara göre Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi alınmış olması 

 ÇEVRESEL GÜRÜTÜ SEVİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU 
HAZIRLAYACAKLARDA ARANACAK ESAS VE KRİTERLER 
 
 
o Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları 

yürütecek seviyede uzmanlığa sahip olması, 

o A-2 Tipi Sertifika Programına Katılım Sağlamış Olması, (hazırlanacak raporda kullanılan 
ölçüm standartlarına bağlı olarak gerektiğinde B1 Tipi Sertifika Programına katılım sağlanması 
gerekebilecektir.) 

o Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II-3’teki izne tabi olmayan tesisler için verilen ölçüm 
standartlarına göre Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi alınmış olması, 

 
 ÇED YÖNETMELİĞİ’NİN EK-I LİSTESİNDE VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI 

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EK-1 VE EK-2 SİNDE YER 



ALAN (* İŞARETİ İLE MUAFİYET GETİRİLMEYEN) TESİSLER İLE ULAŞIM 
KAYNAKLARI İÇİN PLANLANAN İŞLETMELER İÇİN AKUSTİK RAPOR 
 
 
o Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalışmaları 

yürütecek seviyede uzmanlığa sahip olması, 

o A-2 Tipi Sertifika Programına katılım sağlamış olması, 

o Çevresel etki değerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümü yapılacak 
olması durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II-3’teki ölçüm standartlarına göre 
Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi alınmış olması, 

 


