
 2.                                       Başarılı bir Gürültüden Korunma Politikasının Esasları

 
2.1.                                Toplu  Düşüncelerin Gerekliliği

 
            Gürültünün çok çeşitli nedenleri ve sorumlularının olması ve de bir önlemler kombinasyonunun zorunlu
olması nedeniyle gürültüden korunmaya yönelik bir toplu düşünceyi gerekli kılmaktadır. Çevresel Gürültü
Direktifini Türk Hukukuna uyarlayan ve çevresel gürültünün tespit edilmesi ve önüne geçilmesi ile ilgili
yönetmelik, öncelikli olarak yüksek seviyede etki altında olan ortamların iyileştirilmesini hedef almakta ve gerekli
olduğu gibi bir toplu düşünceye götürmemektedir. Böyle bir toplu düşüncenin, yönetmeliğin önemli bir yapı taşı
olduğu ulusal devlet düzeyinde geliştirilmesi gerekir (bkz. Ek “Ulusal Devlet Düzeyinde Gürültüden korunma
Aktiviteleri“). Böyle bir gürültü politikasının sorumluları, devlet idaresi gürültüden mağdur olanlar ve gürültüyü
meydana getirenler arasında denge sağlama konusunda çok daha erken ve en iyi şekilde etkili olduğundan ilk etapta
her düzeyden devlet kuruluşları olmalıdır (Hükümet, Valilikler, Şehir ve Belediyeler). Bu yüzden uygun bir biçimde
donatılmış vasıflı bir personel toplam stratejinin bir parçası olmalıdır.
 
            Ürünler ve taşıtlardaki gürültü emisyonlarının azaltımı hususunu ulusal gürültü önleme stratejilerinde
kullanabilmek için AB çerçevesinde uygun inisiyatif ve aktivitelerin varlığı gerekir. Ulusal, bölgesel ve yerel
gürültü önleme stratejileri, diğer çevre koruma stratejileri ile olan sinerjiden faydalanmalı ve diğer önemli politik
alanlarda kendini dinletebilmelidir (Ulaşım ve Ekonomi Politikası).
  

2.2.             Alınacak Önlemlerin Önem Sıralaması
               Avrupa çevre politikasında problemlerin çözümüne yönelik geniş anlamlı bir düstur edinilmesi düşüncesi
yerleşmiştir: Düzeltmeden önce azaltma, azaltmadan önce önleme.
 

2.3.            Envanter Tanzimi
 
               Gürültü azaltma politikasının çıkış noktası, gürültü nedeniyle oluşan zararların bir envanterinin
çıkarılmasıdır. Süre olarak Türk Yönetmeliği gürültünün sınıflandırılması konusunun ilk ayağı için 30.06.2013
tarihini belirlemiştir. Akustik envanter tanzimi, gürültünün nedenlerinin analiz edilmesini ön şart olarak

koymaktadır (örneğin önemli trafik verilerinin tespit edilmesi
[1]

). Envanter tanzimi kapsamında, imisyonlar için
her bir hesaplama yönetmeliğinin gerçeğe uygun olup olmadığının ve alınacak önlemlerin azaltımı potansiyelini
oluşturmaya izin verip vermediklerinin kontrol edilmesi gerekir  (aksi takdirde önlemin etkisi hesaplama açısından
ispat edilemez).
 

2.4.                                Gürültüden Korunma Hedefleri

 
               Bir gürültü azaltma düşüncesinde önemli bir kısmi adım da gürültüden korunma hedeflerinin

belirlenmesidir. Bu hedefler, Gürültünün Etkisi konulu araştırmanın sonuçlarını temel almalıdır. Gürültünün etkisi,
toplumun her bir kültürel normları tarafından da etki altına alınmaktadır. Bu durumda söz konusu farkındalıklar bir
toplumdan diğerine doğrudan aktarılabilmektedir. Ancak Gürültünün Etkisi konulu araştırmanın sonuçları Batı
Avrupa’da farklılaştırılmış hedeflerin belirlenmesi ve aşama planlarının geliştirilmesinin gerekli olduğunu



Avrupa’da farklılaştırılmış hedeflerin belirlenmesi ve aşama planlarının geliştirilmesinin gerekli olduğunu
göstermektedir. Örneğin yüksek seviyede gürültüden etkilenen trafik yollarında sağlığa yönelik risklerin birinci
derecede ve kısa vadeli koruma hedefi ile önüne geçilirken,  gürültüyü meydana getiren yeni kaynakların
planlanmasında ve onaylanmasında belirgin bir biçimde daha zorlayıcı hedeflerin koyulması gerekir.
 
               Epidemiyolojik araştırmalar, gürültünün gün boyu sürekli olarak 65 dB(A) seviyesinin üstünde (dışarıda
eşdeğer gürültü seviyesi) bulunduğu karayolu trafiğinde yarattığı etkilerle ilgili olarak kalp-damar rahatsızlıklarına
ilişkin yüksek bir risk unsuru oluşturduğunu göstermektedir. Diğer gürültü kaynağı türleri için de benzer risklerin
olduğu göz ardı edilemez.  Gürültünün Etkisi konulu araştırmanın yaptığı çalışmalar, halihazırda trafiğin yol açtığı
gündüz / gece 50/40 dB(A seviyesinde bir gürültünün oluşumunun beklenmesi gerektiğini göstermektedir. Şayet bu
seviyeler yaklaşık 5 dB(A) civarında aşılırsa çok daha fazla gürültü rahatsızlıkları meydana gelir. Bu türdeki
gürültüler gün boyunca dinlenme, iletişim ve performansın olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Uyku
bozuklukları, özellikle gürültünün doğurduğu ve en sık rastlanan olumsuz sonuçları arasında sayılmaktadır.
 

               Alman Federal Çevre İdaresi
[2]

 ve WHO
[3]

 (Dünya Sağlık Örgütü), Gürültünün Etkisi konulu
araştırmanın bulgularından yola çıkarak gürültü ile mücadele için hedef değerler belirlemiştir. Bu değerler, konut
dışında kalan alanları ve kentsel kullanım alanlarını da korumak için konut dışı eşdeğer gürültü seviyelerine
dayanmaktadır. 

Sağlığa yönelik risklerin önüne geçmek için gündüz/ gece için 65/55 dB(A) seviyesinin aşılmaması gerekir
(Minimum hedef).
Oldukça yüksek seviyedeki gürültünün önüne geçmek için gürültü seviyesinin gündüz/ gece için 55/45 dB(A)
seviyesine indirilmesi gerekir (Orta hedef)
Uzun vadede değerlerin gündüz/ gece için 50/40 dB(A) seviyesinde olması için çaba gösterilmelidir (Optimal
(en uygun) koruma). Bu hedefe özellikle şehir içlerinde uzun vadede erişilmesi nerdeyse imkansız olsa da,
yine de maliyet- kar değerlendirmelerinde ya da zararın tazmini ayarlamalarında olduğu gibi hedef değerlerin
zarar eşiği bakımından önem arz eder. 

 

Gürültü kaynakları aynı gürültü seviyesindeyken farklı etkilere yol açabilir
[4]

. Bu durumun, gürültü kaynaklarının
gürültü politikası açısından aynı şekilde ele alınabilmesi için hedef değerlere aynen yansıtılması gerekir.
 
               Türk Yönetmeliği sessiz alanlarin korunmasını aglomerasyonlar ve kırsal alanda ön görmektedir.
Aglomerasyonlardaki sessiz alanlar için koruma hedefleri ortamın gerektirdiği gibi - yani kullanım alanına,
kullanım zamanına ve kentsel çevreye göre – tespit edilmelidir. En azından WHO sınır değerlerine uymak için çaba
gösterilmelidir.  Kırsal alandaki sessiz alanlar hiçbir çevre gürültüsüne maruz bırakılmamalıdır.
 
2.5.                                Gürültü Azaltmanın Faydaları
 
      Gürültünün olumsuz etkileri kısmen parasal açıdan değerlendirilir, yani mali zarar şeklinde ifade edilir. AB
Komisyonunun 1996 tarihli “Gelecekteki Gürültüden Korunma Politikası” adlı Yeşil Kitabında gürültünün

Avrupa’da yol açtığı toplam zararın ülke içi gayri safi üretimin 0,2 ila % 2’si şeklinde tahmin edilmektedir. Bunun
tersi ise alınacak bir gürültü azaltma önlemi zarar tutarını düşürecek, başka bir deyişle beraberinde mali fayda
sağlayacaktır. Bu yüzden zorlayıcı bir gürültü azaltma planlamasını haklı çıkarmak için düşüncenin maliyetine
karşın sağlayacağı mali faydaların öne çıkarılması yararlı olabilir. Değişik araştırmalar göstermiştir ki, Avrupa
çapındaki gürültü kaynaklarında uygulamaya konulan önlemler (örneğin yük vagonlarının emisyonlarının

düşürülmesi
[5]

) en yüksek kar- maliyet oranına sahiptir.
 
      Bir gürültüden korunma önleminin faydası kesin olarak zarar eşiğinin nasıl tespit edildiğine bağlıdır, bunun



      Bir gürültüden korunma önleminin faydası kesin olarak zarar eşiğinin nasıl tespit edildiğine bağlıdır, bunun
anlamı hangi sınır seviyesinde iken bir azaltmanın hala fayda sağladığıdır. Gürültünün etkisi ile ilgili araştırmalar,
henüz daha dışarıda 50/40 dB(A) üzerindeki gürültü seviyelerinden itibaren olumsuz etkilerin tespit edilebildiğini
göstermektedir. Bu yüzden bu gürültü seviyeleri zarar eşiği olarak belirlenmeli ve sağlanacak fayda yalnızca
yukarıda verilen kısa vadeli hedef gürültü seviyelerinin aşılması ile sınırlı kalmamalıdır.
 

2.6.                                Yükümlülükler
 
Toplu düşünce kapsamında yükümlülüklerin belirlenmesi gerekir. Önemli olan gürültü azaltma düşünceleri içinde
farklı işlem basamaklarında toplam koordinasyondan sorumlu kişi, yer ve kuruluşun tespit edilmesidir. Aktivitelerin
koordine edilmesi için gerekli uygun yapıların oluşturulması gerekir. 

2.7.                                Diğer Planlamalar ile Uyumlaştırma
 
               Gürültü azaltma planlaması tüm işlem basamaklarında sıkı bir biçimde diğer politik alanlarla iç içe
geçmiştir. Yerel düzeyde özellikle aşağıda belirtilen planlama alanları önem arz eder:

2.7.1.                         Şehir Planlaması
 
               Şehir planlaması, bir yandan yerel düzeyde tamamen somut olarak kaynakların ve hassas kullanım
alanlarının koordinasyonunu belirler. Diğer yandan ise oturma, çalışma, dinlenme, alışveriş vs. yerlerinin birbiriyle
koordinasyonunu sağlayarak ulaşımı sağlaması açısından önemlidir. Bu yüzden gürültü azaltma hususlarının şehir
planlamasına dahil edilmesi gerekir.  
 

2.7.2.          Ulaşım Planlaması
 
               Ulaşım planlaması, çok daha önemli ölçüde trafik gürültüsünün insanlar üzerinde yol açtığı her tür
rahatsızlıktan sorumludur. Bu husus hem toplu ve özel taşıma trafiğinin ve ayrıca bisiklet ve yaya trafiğinin
koordinasyonu, hem de trafik akımlarının yönetilmesi ve karayolu ağ hiyerarşisinin kurulması için geçerlidir. Bu
sebepten dolayı gürültü azaltma planlaması ulaşımın planlanmasının entegral bir parçası olmalıdır.
 

2.8.                                Gündüz /Akşam /Gece ve Hafta Sonu Sorunu
 

               Pek çok diğer çevreye zarar veren etmenlerden farklı olarak gündüz saatleri gürültünün etkisini büyük
ölçüde artırmaktadır. İnsanlar günlerini uyku, dinlenme ve çalışma (bu safha eğitim ve ev işlerini de kapsar) gibi
değişik safhalara ayırırlar. AB ülkelerinde, geleneksel üretim, tüketim ve rekreasyon modellerinin çözülmesi ile
birlikte git gide daha fazla sayıda insan geceyi uyumak için daha az kullanıyor olsa da gece dönemi hala ağırlıklı
olarak uyumak içindir. 
 
               Yönetmelik, insanların en büyük hassasiyeti olan dinlenme ve uyku esnasında 5 ya da 10 dB(A)
şiddetindeki gürültü bombardımanı ile rahatsız edilmeleri hususunu  dikkate almaktadır. 
 
               Gürültü azaltımı, dar anlamda ses olaylarının zaman bakımından gece saatlerinden gündüz saatlerine
ağırlık verilerek düzenlenmesi ile elde edilebilir. Ancak değiştirilmiş yaşam alışkanlıkları sonucu (bu alışkanlıklar



ağırlık verilerek düzenlenmesi ile elde edilebilir. Ancak değiştirilmiş yaşam alışkanlıkları sonucu (bu alışkanlıklar
arasında hizmete olan talebin her saat karşılanması gerekir) tam tersi bir eğilim ağırlık kazanmaktadır.
 
               Alt yapıların çalışma yüklerinin her saat optimal olarak azaltımına dair duyulan istek ya da ekonomik
baskı - çoğu zaman trafik sıkışıklığının bertaraf edilmesiyle havayı kirleten zararlı maddelerin azaltılacağına dair
bir beklenti içinde olmak -  akşam ve gece saatlerinde gürültüden korunmayı zorlaştırmaktadır. Gürültüden
korunma politikası, bu eğilim ve gelişmelere karşı gecenin sessizliğini korumak zorundadır.
 
               Nüfusun büyük çoğunluğunun dinlenme ve rahatlama için kullandığı günlerin korunması hususunda da
durum buna benzerdir (Pazar günleri, tatil günleri ve hafta sonları). Genel olarak bu günlerde sessizliğin
sağlanmasına ilişkin hukuki düzenlemeler toplumun tercihlerine rağmen pek de açık ve net değildir. Ancak
yönetmelik, hafta sonlarında yoğunlaştırılmış gürültüden korunma için gürültü indislerini uygulamaya koymaya
izin vermektedir. AB’nin bazı üye ülkelerinde farklı gürültü kaynaklarının hafta sonu kullanımına ilişkin tahditler
getirilmiştir (örneğin Pazar günleri kamyonlara sürüş yasağı getirilmesi). “Dinlenme Günleri”nde gürültüden
korunma, her durumda kamusal çalışma kapsamı içinde değerlendirilmeli ve duruma göre korunmalı ya da
iyileştirilmelidir. 

 

[1] Trafiğe ilişkin veriler detaylı biçimde ortaya konmalıdır, örneğin özel araç mevcudiyeti, yaya ve bisiklet trafiği dahil olmak üzere farklı
trafik araçlarının trafik ve sürüş performansları, belli başlı coğrafi birimlerde trafikteki araç seçimi ve çeşitli mobilize olma amaçları
[2] Federal Çevre İdaresi: 1999 tarihli Yıllık Rapor
[3] WHO Executive Summary of the Guidelines for Community Noise (Toplumdaki Gürültüye İlişkin Ana Esasların İdari Özeti), Cenevre
2000
[4] bkz. Örnek: Gürültüden korunma politikasına yönelik 2002 tarihli Avrupa Çalışma Grubunun Pozisyon Dokümanı WG2. Daha sonra aynı
eşdeğer gürültü seviyesinde uçak gürültüsü aracılığıyla meydana gelen rahatsızlık en fazla olup bunu sırasıyla karayolu trafik gürültüsü ve
demiryolu trafik gürültüsü takip etmektedir. Bu yüzden hukuki düzenlemeler demiryolu trafiğine bir nevi “demiryolu bonusu” bahşetmiştir.
[5] Bkz. Avrupa STAIRRS projesinin sonuçları 

 


