
9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları  

 
9.1. Giriş 

 
 Bölüm 2.1’de, ulusal gürültüden korunma politikası için bir toplu düşüncenin 

geliştirilmesinin arzu edilen bir şey olduğu vurgulanmıştır. 3. ve 6. kısımlarda gürültü azaltma 

önlemlerinin aglomerasyonlarda uygulamaya konmasının önemi anlatılmış, burada kapsamlı 

ve çaba gerektiren bir ulusal politikanın gürültüden korunmaya ne şekilde katkı sağlayacağı 

tamamlayıcı olması bakımından ortaya konmuştur. Bir taraftan Çevresel Gürültü 

Yönetmeliğinin uygulamaya konmasına ilişkin sağladığı somut katkılar ele alınmış, fakat 

diğer taraftan da merkezi yönetim teşkilatının etkili bir gürültüden korunma politikasının 

gürültüden korunmaya dayalı izlenecek bir politika içinde tükenmemiş, tersine politikanın pek 

çok alanında aktif olabilen genel bir organizasyonun içindeki rolü anlatılmıştır.  

 

9.2.  Çevresel Gürültü Yönetmeliğinin Uygulamaya Konması  
 

 3. ve 6. kısımlarda – özellikle ana ulaşım yolları, ana demiryolları ve hava 

limanlarındaki gürültü kaynaklarında – yerinde alınacak önlemler paketinin sınırlı kaldığı 

hususuna açıklık getirilmiştir. Örneğin demiryolu ulaşımının azaltımı ile ilgili olarak taşıtların 

emisyonlarının düşürülmesinde en iyi ulusal  düzeyde -  hatta uluslararası ulaşım nedeniyle 

devletler üstü de olabilen – organize edilebilen bir hayli yüksek azaltma potansiyelleri vardır 

(örneğin yük vagonlarının modernize edilmesi yoluyla). Bu yüzden ulusal yönetim alanındaki, 

dahil edilmiş bir düşünce ile sonradan düzenlenen alanların katılımını sağlayacak yetkileri, 

eylem planı için daha etkin bir biçimde düzenlemek gerekir. Ulusal hükümlerin, eylem 

planının hedefleri doğrultusunda ele alınması ya da demiryolu hatları ve uzak mesafe 

karayolları gibi bölgeler üstü kaynaklarda bilhassa anlamlı ya da şart gibi görünmektedir.   

 

 

 

 

 



9.3.  Gürültüden Korunma Politikasının Organize Edilmesi  
 Çevresel Gürültü Yönetmeliğinin somut bir biçimde uygulamaya konmasının 

dışında, uzun vadeli bir gürültüden korunma politikasının iyileştirilmesi için çaba sarf 

edilmelidir.  Bununla ilgili ilk çalışma sahası bu çabaların organize edilmesi ile başlar. Ulusal 

düzeydeki gürültüden korunma politikasından çok sayıda Bakanlık sorumludur, örneğin 

Çevre, Sağlık, Ulaşım, Bayındırlık, Sanayi, Ekonomi, Savunma Bakanlıkları vs.1  

 Gürültüyü azaltma ile ilgili koruma düşüncesinin en iyi şekilde hakkını vermek, 

ancak ulusal gürültüden korunma politikasının sorumlulukları tek elden yürütülmesi ve Çevre 

Bakanlıkları bünyesine (muhtemelen Sağlık Bakanlığının bünyesine) dahil edilmesi ile 

mümkündür.  Böyle merkezi bir mercinin diğer bir görevi de ulusal ve yerel düzeyde sorumlu 

kurum ve kuruluşların işbirliğini organize etmektir. Bunun içine gürültü azaltma ile ilgili 

okullar ve yüksek okullardaki eğitim ve ileri eğitimi ve de araştırmanın finansmanını 

kapsayan gürültü sorununa yönelik vasıflı bir personelin yetiştirilmesi konusu da dahildir.   

 Önemli bir diğer ulusal görev de, gürültüden korunmaya ilişkin araçların (normlar, 

ölçüm ve hesaplama yönetmelikleri, trafiğe ve gürültüden korunmaya ilişkin veriler) 

iyileştirilmesidir. 

 Bu arada gürültüden korunma alanındaki pek çok yetkiler, Avrupa ve uluslararası 

kurumlara verilmiştir (AB, WHO, UN-ECE, ICAO, IMA, ISO vs.). Merkezi bir yönetime 

dayalı bir “Gürültüden Korunma Merkezinin” görevi, bu organizasyonlar içinde gürültü 

azaltmasına dair zorlayıcı standartlar konusunda katkıda bulunmaktır.     

 

9.4.  Mevzuat 
Ulusal mevzuatın gürültüden korunma politikasında büyük bir ağırlığı vardır. Esas olarak 

hedef ve sınır değerlerini belirler ve gürültüden korunmanın görüş açılarını her bir planlama 

ve hukuki uygulamalarda tespit ve tayin eder ve tüm alanlardaki mercileri problemin 

çözümüne ilişkin önlemler almak üzere yetkilendirir.   

 

9.4.1.  Temel Haklar  
Temel haklar, sağlıklı bir yaşam sürme hakkını garanti eder ve böylece sağlık bakımından 

riskleri de beraberinde getiren gürültülerden korunmayı sağlar. Mal varlığının korunması da 

gürültü açısından önem arz eder, çünkü örneğin gürültüye maruz kalan arazilerin değeri de 

düşmektedir. 

                                                
1 Örneğin askeri uçak gürültüsünden sorumludur. 



9.4.2. Özel Hukuk  

 
 Pek çok gürültü uyuşmazlıklarında gürültüyü meydana getirenler ile gürültüden 

mağdur olanlar karşı karşıya gelir. Özel hukuk, bu uyuşmazlıkların adil bir şekilde nasıl 

çözüleceğine ve “meydana getiren prensibinin” geçerlilik kazanmasına dair düzenlemeleri 

içermelidir.  

 

9.4.3. İdari Hukuk 

 
 İdari Hukuk genel bir biçimde vatandaşların idari işlemlerdeki (sorumluluklar, 

bürokratik yollar, vadeler, form talepleri vs.) haklarını düzenler. Gürültü açısından önemli pek 

çok planlama İdari Hukukun alanına girmektedir. Öyle planlanma yapılmalıdır ki, mağdur 

olanlar, idari işlemlerle ilgili haklarını basit bir biçimde arayabilmelidir. İdare Yasası bundan 

sonra gelen hukuki alanlarda netleştirilmiştir: 

 

9.4.4. İmisyon Koruma Hukuku  

 
 İmisyon koruma hukuku, gürültüden korunmaya yönelik ulusal düzenlemelerin 

çekirdeğini oluşturur. Tüm gürültü problemlerinin kapsamlı bir biçimde düzenlenmesi için 

gayret gösterilmelidir, çünkü ancak bu şekilde çok sayıda kaynağa yönelik korunma 

hedeflerinin etkili olabilmesi garanti edilebilir (Genel Gürültüden Korunma Kanunu). Her bir 

kaynak için verilen hükümlerin birbiriyle uyumlu olması ve bunların etkileme derecesinin 

dikkate alınması gerekir. İmisyon koruma hukuku, yalnızca yeni kaynaklara ilişkin onayları 

kapsamamalı, aynı zamanda var olanlar üzerinde de uygulanabilir olmalıdır, yani Çevresel 

Gürültü Yönetmeliğinin uygulamaya konması ile ilgili somut hedefler ortaya konmalıdır. 

“Genişleyen Yerleşim Yeri Yapılaşması” ile ilgili problem için de aynı şekilde sınır 

değerlerinin tespit edilmesi gerekir. Gürültüden korunma hususu, imisyon hukukuna dayalı 

genel anlamda onaylara ve kontrollere dahil edilmelidir.   

 

 

 

 

 



9.4.5. İhtisas Alanına Yönelik Planlama Hukuku  
 Gürültüden korunmanın bakış açıları, inşaat ve inşaat planlama hukukuna, yol, 

demiryolu ve havayolu ulaşım hukukuna yönelik uzmanlık gerektiren planlamalara dahil 

edilmeli ve imisyon koruma hukuku ile uyumlaştırılmalıdır.  

 İhtisas alanına yönelik planlamalar, imisyon koruma hukukuna açıkça yapılan bir 

göndermenin yanı sıra Bölüm 3 ila 6’da yer alan çok sayıdaki önlemler için gerekli olan her 

bir yetkilendirme konusunu da içermelidir (buna örnek olarak gürültüye karşı korumak için 

sınır tahditleri gibi trafiğe ilişkin sınırlamalar). İhtisas alanına yönelik planlamalarda, 

gürültüden korunma düzenlemeleri yalnızca yeni alt yapıları değil, aynı zamanda mevcut 

sistemlerde yer alanları da kapsamalıdır. 

 İhtisas alanına yönelik planlama hukukunun özel bir alanı da taşıtların ruhsat 

almasıdır. Gerçi artık bunun için, çok az bir istisna dışında, devletler üstü hükümler geçerlidir. 

Fakat bu hükümlere uyulup uyulmadığının kontrol ve gözetim işi halen ulusal düzeyde 

yürütülmektedir. 

 

9.5.  Hukuki Yol  
 Gürültü nedeniyle mağdur olanların şikayetlerini adli yoldan da inceletme ve dava 

açabilme hakları olmalıdır. Bunun için tüm mercilerde konunun uzmanı hakimlere ihtiyaç 

vardır.   

 

9.6.  Fiyat Politikası (Harici Maliyetlerin İçselleştirilmesi)   
 Fiyat politikası ile ilgili araçların, çevreci mallar planlama prosedürleri ile 

korunmadıkları sürece çoğu zaman piyasa koşullarından uzaklaştırıldığından ve bedava 

kullanıldığından çevre politikasında önemli bir yeri vardır. Gürültüler de, herhangi bir maddi 

karşılığı olmadan geniş alanlarda meydana getirilebilmektedir Fiyat politikası ile ilgili 

araçların bu gibi durumlardaki fonksiyonu, çevreye verilen ve şimdiye kadar toplumun 

katlandığı (harici maliyetler2) zararların masraflarla donatılarak içselleştirilmesidir. 

Gürültüden korunma politikasında, uçuş trafiğinde alınan gürültüye bağlı iniş ücretleri klasik 

bir örnektir. Çevreye verilen zararları azaltacak sübvansiyonların düşürülmesi de konuyu 

tamamlayıcı niteliktedir3.  

                                                
2 Bu maliyetlerin miktarlarına ilişkin bkz. Bölüm 2.5   
3 Bu türdeki sübvansiyonlar için örnek tasarrufa dayanan - politik nedenlerden dolayı sağlanan, fakat trafik 
artışına yol açan ihracat muafiyetleridir. 



 Hava için zararlı maddeler, gürültü ve sera gazları gibi ulaşıma dayalı olarak çevreye 

verilen zararlar söz konusu olduğunda, içselleştirmenin parametreleri olarak sürüş 

performansı ve taşıt özelliklerini seçerek ortak bir adım atmak yerinde olacaktır. Bu 

bağlamdaki araçlar akaryakıt ve ağır vasıta vergileridir. Alternatif olarak ya da bunlara 

ilaveten trafiğin idaresine yönelik alt yapıların kullanımı ile ilgili ücretler de konabilir 

(trafiğin azaltımını hedefleyen Londra ve Stockholm’deki kent gümrük resmi Road Pricing 

somut örneklerinde olduğu gibi). Bu kullanım ücretleri ayrıca, emisyonlara göre ölçülen 

tazmin paylarını da içerebilir (yukarıda belirtilen ve çok sayıda hava limanında uygulanan 

gürültüye bağlı iniş ücretleri, İsviçre’deki demiryolu ulaşımı için gürültüye bağlı hat fiyatları 

ve Almanya’daki zararlı maddelere bağlı kamyon gümrük resmi örnek gösterilebilir). 

Devletin görevi, bu araçlar için ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çerçeve şartlarını 

uygulamaya koymaktır.   

 

 Böylece vergiler, harçlar ve sübvansiyonların düşürülmesi yoluyla sağlanan ve 

ulusal para politikası ile birlikte gürültüden korunma politikasına önemli bir katkıda 

bulunmak mümkün olmaktadır. Devletin ayrıca, bölgesel ve yerel düzeyde konulan fiyat 

araçlarına ilişkin çerçeve şartlarını belirlemesi gerekir.   

 

9.7. Hazine Politikası  

 
 Çoğu zaman gürültüden korunma çalışmaları, örneğin ulaşım yollarındaki gürültü 

perdeleri ya da taşıtlarda alınan ek önlemler gibi çok para tutmaktadır. Gürültüyü meydana 

getirene hak ettiği gibi bir külfet yüklenemediği durumlarda ya da devletin kendisi gürültüyü 

meydana getiren unsur olduğunda (alt yapı inşaatlarında olduğu gibi), gerekli olan gürültüden 

korunma önlemlerini devletin finanse etmesi gerekir. Her şeyden önce önemli olan, finansal 

akışın somut yerel uygulamalardan sorumlu olan idari birimlere kadar sağlanabilmesidir. 

Ayrıca araştırmaların ve eğitimlerin ve de araçların geliştirilmesinin, kapsamlı bir veritabanı 

oluşturulması da dahil olmak üzere, teşvik edilebilmesi için yeterli sayıda finansal kaynak 

hazır bulundurulmalıdır. 

 


