


















x 

 

İÇİNDEKİLER 

TABLOLAR................................................................................................................................ XİV 

KISALTMALAR......................................................................................................................... XİV 

GİRİŞ ............................................................................................................................................... 1 

1 GÜRÜLTÜ ................................................................................................................................ 5 

1.1 Ses Nedir? ............................................................................................................................... 5 

1.2 Gürültü Nedir? ........................................................................................................................ 5 

1.3 Çevresel Gürültü Nedir? .......................................................................................................... 6 

1.4 Gürültü Kaynakları Nelerdir? .................................................................................................. 6 

1.5 Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir? ......................................................................... 7 

2 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI ...................................................................................................... 8 

2.1 Gürültü Eylem Planı neyi ifade eder ........................................................................................ 8 

2.2 Yasal Zorunluluklar ................................................................................................................ 8 

2.3 Eylem Planlarına Genel Bakış ................................................................................................. 8 

2.3.1 Çevresel Gürültü Direktifine göre Eylem Planlamasının Amaç ve Kapsamı ...................... 8 

2.4 Eylem Planlanı Konusunda (ÇGDYY) Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı ............................... 10 

2.5 Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları ................................................................................. 11 

2.6 Eylem planlarında Belediyelerin görevleri ............................................................................. 11 

3 İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ, İL ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, İSTANBUL GÜRÜLTÜ 

HARİTASI ..................................................................................................................................... 12 

3.1 İstanbul Hakkında Bilgi......................................................................................................... 12 

3.2 Çevre Düzeni Planı ............................................................................................................... 18 

3.3 İstanbul Gürültü Haritası hakkında kısa bilgi ......................................................................... 20 

4 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI .................................................................................................... 37 

4.1.Gürültü Eylem Planı Nedir ........................................................................................................ 37 

4.2.İstanbul Gürültü Eylem Planına Genel Bakış ............................................................................. 39 



 

xi 

4.3.Gürültü Yönetim Alanlarının Belirlenmesi Sürecine Genel Bakış.............................................. 42 

4.4.İstanbul’da Seçilen Alanların Tanımı ve Gürültü Kaynakları ..................................................... 43 

5 YETKİLİ İDARELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:................................................ 49 

5.1.Eylem planlarında Belediyelerin görevleri: ............................................................................... 49 

5.2.Yürürlükteki Sınır Değerler ....................................................................................................... 50 

6 SONUÇLAR: ........................................................................................................................... 53 

6.1 Gürültü Haritalama Sonuçları Özeti ...................................................................................... 53 

6.2 Hanelerdeki Nüfusun Maruziyet Değerlendirmesi Sonuçları ................................................. 53 

6.3 Gürültü Yönetim Alanları (GYA) Özeti ................................................................................ 57 

6.4 Gürültü Azaltım Tedbirleri Öncesi Gürültüye Maruz Kalan Nüfusun Değerlendirilmesi: ...... 58 

7 GÜRÜLTÜ AZALTIM SENARYOLARI: ............................................................................... 63 

7.1 Yürürlükteki Gürültü Azaltım Tedbirleri Hakkında Bilgi ...................................................... 63 

7.2 Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklanması ............................................................ 63 

7.3 İSGEP kapsamında tespit edilen sorunlu alanlarda Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik 

Açıklaması...................................................................................................................................... 65 

7.3.1 Karayolu Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklaması......................................... 65 

7.3.1.1 Barbaros Bulvarı Kavşağı (P01_NMA_01) .................................................................. 65 

7.3.1.2 Şişli Teknik Endüstri Meslek Lisesi (P01_NMA_02)................................................... 71 

7.3.1.3 Finanskent (P01_NMA_03) ......................................................................................... 78 

7.3.1.4 Metris Kavşağı (P01_NMA_04) .................................................................................. 84 

7.3.1.5 O-3 Esenler Kavşağı (P01_NMA_05) .......................................................................... 91 

7.3.1.6 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi (P01_NMA_06) ............................................. 98 

7.3.1.7 Karadeniz Caddesi (P01_NMA_07)........................................................................... 105 

7.3.1.8 Haliç (P01_NMA_08) ............................................................................................... 112 

7.3.1.9 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (P02_NMA_01) ........................................ 122 

7.3.1.10 Anadolu Otoyolu (P02_NMA_02) ............................................................................. 129 



 

xii 

7.3.1.11 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu (P02_NMA_03).............................................. 136 

7.3.1.12 D100-E-80 Bağlantı Yolu (P02_NMA_04) ................................................................ 146 

7.3.1.13 Raylı Sistem Güney (P01_NMA_01R) ...................................................................... 161 

7.3.1.14 Kuzey GYA (P01_NMA_02R) .................................................................................. 164 

7.3.1.15 Tuzla İston (P01_NMA_01E) .................................................................................... 172 

7.3.1.16 Atatürk Havalimanı Güney GYA (P01_NMA_01AH) ............................................... 181 

7.3.1.17 Kuzey GYA (P01_NMA_02R) .................................................................................. 184 

7.3.1.18 GYA 1 (P01_NMA_01SGH) ..................................................................................... 191 

7.3.1.19 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA 2 ........................................................ 194 

7.3.1.20 GYA 3 (P01_NMA_03SGH) ..................................................................................... 196 

7.3.1.21 GYA 4 (P01_NMA_04SGH) ..................................................................................... 198 

7.4 Stratejik Gürültü Haritasında Yer Alan Sessiz Alanlar......................................................... 201 

8 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANININ SONUÇLARI, SENARYOLARIN MALİYET-VERİMLİLİK 

DEĞERLENDİRMESİ ................................................................................................................. 205 

8.1 Finansal Bilgi ...................................................................................................................... 205 

8.2 UYGULANABİLİR GÜRÜLTÜ AZALTIM TEDBİRLERİ LİSTESİ ................................ 206 

9 DEĞERLENDİRME .............................................................................................................. 211 

9.1 Gürültü Azaltım Tedbirleri öncesi-sonrası nüfusun değerlendirilmesi, ................................. 211 

10 HALKIN KATILIMI VE BİLGİLENDİRİLMESİ: ................................................................ 215 

10.1 Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi .................................................................................... 215 

10.2 İstanbul Gürültü Eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar; ............................................. 217 

10.3 Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler ile paylaşımlar: ........................................ 221 

10.4 Medya ve basın aracılığı ile duyurulardan örnekler: ............................................................ 240 

10.5 Kullanılan Anketlerden bir örnek: ....................................................................................... 258 

10.6 Çalışmanın yapıldığı Mahalle Muhtarlıklar: ........................................................................ 259 

11 NELER YAPILABİLİR? ....................................................................................................... 260 



 

xiii 

11.1 Uzun Vadeli Strateji ............................................................................................................ 260 

11.2 Kamuoyunu Bilgilendirmesi, Verilerin Toplanması:............................................................ 261 

11.3 İSGEP İLE İLGİLİ KATILIMCILARDAN GELEN GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER ............ 264 

12 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ............................................................................ 270 

12.1 Eylem Planın Uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi:................................................. 270 

13 EYLEM PLANININ UYGULANMASI: ................................................................................ 278 

13.1 Eylem Planın Uygulanmasında İdarenin Sorumluluğu: ........................................................ 278 

14 EYLEM PLANININ UYGULANMASINDA UZUN VADELİ STRATEJİ: .......................... 279 

14.1 Kent Boyutunda Uzun Vadeli Strateji:................................................................................. 279 

15 EYLEM PLANININ UYGULANMASI ................................................................................. 281 

15.1 Eylem Planının onaylanması –idare sorumluluğu: ............................................................... 281 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

xiv 

TABLOLAR 

Tablo 1 İstanbul İstatistik Özeti ...................................................................................................... 45 

Tablo 2 Gürültü Kaynaklarının İstatistiki Özeti ............................................................................... 46 

Tablo 3 Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ....................................................................... 50 

Tablo 4 Raylı Sistem Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ................................................................... 51 

Tablo 5 Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ..................................................................... 51 

Tablo 6 Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ..................................................... 52 

Tablo 7 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgündüz) .............................. 53 

Tablo 8 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lakşam) ............................... 54 

Tablo 9 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgece) .................................. 55 

Tablo 10 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgag) ................................. 56 

Tablo 11 Karayolu GYA’ların İstatistik Özeti ................................................................................. 57 

Tablo 12 Raylı Sistem GYA’ların İstatistik Özeti ........................................................................... 57 

Tablo 13 Endüstri Tesis GYA’ların İstatistik Özeti ......................................................................... 57 

Tablo 14 Havalimanı GYA’ların İstatistik Özeti ............................................................................. 58 

Tablo 15 Karayolu Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı ............................................... 58 

Tablo 16 Raylı Sistem Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı ......................................... 59 

Tablo 17 Endüstri Tesis Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı ....................................... 60 

Tablo 18 Havalimanı Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı ........................................... 61 

Tablo 19 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Karayolu) ............................ 207 

Tablo 20 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Raylı Sistem) ...................... 209 

Tablo 21 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Endüstri .............................. 209 

Tablo 22 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Atatürk Havalimanı)............ 209 

Tablo 23 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Sabiha Gökçen U. Havalimanı)

 ..................................................................................................................................................... 210 

Tablo 24 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Karayolu) ...................................... 211 



 

xv 

Tablo 25 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Raylı Sistem) ................................. 212 

Tablo 26 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Endüstri) ....................................... 212 

Tablo 27 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Atatürk Havalimanı) ...................... 213 

Tablo 28 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı)

 ..................................................................................................................................................... 213 

Tablo 29 Eylem Planının Kamuoyuna Dağıtım Şeması ................................................................. 216 

Tablo 30 Gürültü azaltım planlamasının, diğer teknik planlamalarla olan bağlantısı ...................... 261 

Tablo 31 İSGEP Gürültü Eylem Planı Proje Yönetimi .................................................................... 278 

Tablo 32 Eylem Planının Yetkili İdare Tarafından Onaylanması ................................................... 281 

 
  



 

xvi 

ŞEKİLLER 
Şekil 1 İstanbul Metro Haritası ....................................................................................................... 14 

Şekil 2 Marmaray ve Avrasya Tüneli Haritası ................................................................................. 15 

Şekil 3 İstanbul Görsel Haritası ....................................................................................................... 15 

Şekil 4 İstanbul İli ve İlçeleri Haritası ............................................................................................. 16 

Şekil 5 İstanbul kent Turizm Haritası .............................................................................................. 17 

Şekil 6 İstanbul’un Göç Haritası ..................................................................................................... 17 

Şekil 7 İstanbul İli Çevre Düzeni Planı ........................................................................................... 19 

Şekil 8 İstanbul İli Gürültü Haritası ................................................................................................ 21 

Şekil 9 İstanbul İli Gürültü Yönetim Alanları( Arc GIS ortamında İstanbul 25 bölgeye ayrılmıştır) 22 

Şekil 10 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) ................................................ 24 

Şekil 11 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5) ................................................ 24 

Şekil 12 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) ................................................ 25 

Şekil 13 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) ................................................ 25 

Şekil 14 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) ................................................ 26 

Şekil 15 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9) ................................................ 26 

Şekil 16 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) .............................................. 27 

Şekil 17 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(11) .............................................. 27 

Şekil 18 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag (5) ................................................. 28 

Şekil 19 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag (7) ................................................. 28 

Şekil 20 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) ................................................ 29 

Şekil 21 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) ...................................................... 29 

Şekil 22 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5) ...................................................... 30 

Şekil 23 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) ...................................................... 30 

Şekil 24 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) ...................................................... 31 

Şekil 25 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) ...................................................... 31 



 

xvii 

Şekil 26 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9) ...................................................... 32 

Şekil 27 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) .................................................... 32 

Şekil 28 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(11) .................................................... 33 

Şekil 29 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) ............................................ 33 

Şekil 30 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5) ............................................ 34 

Şekil 31 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) ............................................ 34 

Şekil 32 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) ............................................ 35 

Şekil 33 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) ............................................ 35 

Şekil 34 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9) ............................................ 36 

Şekil 35 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) .......................................... 36 

Şekil 36 Gürültü Yönetimine Aday Alanlar Örneği ......................................................................... 42 

Şekil 37 İstanbul Gürültü Haritalama Çalışılan Alanı ...................................................................... 43 

Şekil 38 İstanbulun Birleştirilmiş Model Alanı ............................................................................... 44 

Şekil 39 İstanbulun Birleştirilmiş Hesaplama Alanı ........................................................................ 44 

Şekil 40 Tuzla İston GYA Bina Türleri ............................................................................................ 60 

Şekil 41 Barbaros Bulvarı Kavşağı Seçili Noktalar ......................................................................... 65 

Şekil 42 Barbaros Bulvarı Kavşağı GYA ........................................................................................ 65 

Şekil 43 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag ...................... 66 

Şekil 44 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü hatitası Lgag ..................... 66 

Şekil 45 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü hatitası Lgece .................... 67 

Şekil 46 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı sonrası gürültü haritası Lgece ................................ 67 

Şekil 47 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Seçili Noktalar ...................................................... 71 

Şekil 48 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GYA .................................................................... 71 

Şekil 49 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag .. 72 

Şekil 50 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgag ......... 72 

Şekil 51 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece 73 



 

xviii 

Şekil 52 Şişli Teknik ve Endüstri Meslşek Lisesi eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgece

 ....................................................................................................................................................... 73 

Şekil 53 Finanskent Seçili Noktalar ................................................................................................ 78 

Şekil 54 Finanskent GYA ............................................................................................................... 78 

Şekil 55 Finanskent eylem planı  öncesi-ızgara gürültü haritası Lgag .............................................. 79 

Şekil 56 Finanskent eylem planı sonrası-ızgara gürültü haritası Lgag .............................................. 79 

Şekil 57 Finanskent eylem planı öncesi-ızgara gürültü haritası Lgece ............................................. 80 

 Şekil 58 Finanskent eylem planı sonrası-ızgara gürültü haritası Lgece ........................................... 80 

Şekil 59 Metris Kavşağı Seçili Noktalar .......................................................................................... 84 

Şekil 60 Metris Kavşağı GYA......................................................................................................... 84 

Şekil 61 Metris Kavşağı eylem planı  öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag ..................................... 85 

Şekil 62 Metris Kavşağı eylem planı. sonrası-ızgara gürültü haritası Lgag ...................................... 85 

Şekil 63 Metris Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece .................................... 86 

Şekil 64 Metris Kavşağı eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgece ................................... 86 

Şekil 65 O-3 Esenler Kavşağı Seçili Noktalar ................................................................................. 91 

Şekil 66 O-3 Esenler Kavşağı GYA ................................................................................................ 91 

Şekil 67 Esenler eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag .................................................. 92 

Şekil 68 Esenler eylem planı sonrası -ızgaralı gürültü haritası Lgag ................................................ 92 

Şekil 69 Esenler eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece ................................................. 93 

Şekil 70 Esenler eylem planı  sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgece............................................... 93 

Şekil 71 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi Seçili Noktalar ..................................................... 98 

Şekil 72 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi GYA ................................................................... 98 

Şekil 73 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı öncesi Lgece ..................................... 99 

Şekil 74 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı sonrası Lgece.................................... 99 

Şekil 75 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı öncesi _Lgag .................................. 100 

Şekil 76 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı sonrası _Lgag ................................. 100 



 

xix 

Şekil 77 Karadeniz Caddesi Seçili Noktalar .................................................................................. 105 

Şekil 78 Karadeniz Caddesi GYA ................................................................................................. 105 

Şekil 79 Karadeniz Caddesi eylem planı öncesi Lgece .................................................................. 106 

Şekil 80 Karadeniz Caddesi eylem planı sonrası Lgece ................................................................. 106 

Şekil 81 Karadeniz Caddesi eylem planı öncesi Lgag .................................................................... 107 

Şekil 82 Karadeniz Caddesi eylem planı sonrası Lgag................................................................... 107 

Şekil 83 Haliç Seçili Noktalar ....................................................................................................... 112 

Şekil 84 Haliç GYA ...................................................................................................................... 112 

Şekil 85 Haliç  eylem planı öncesi Lgece ...................................................................................... 113 

Şekil 86 Haliç  eylem planı sonrası Lgece ..................................................................................... 113 

Şekil 87 Haliç  eylem planı öncesi Lgag ....................................................................................... 114 

Şekil 88 Haliç  eylem planı sonrası Lgag ...................................................................................... 114 

Şekil 89 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seçili Noktalar ................................................ 122 

Şekil 90 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GYA .............................................................. 122 

Şekil 91 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı öncesi  Lgag ................................ 123 

Şekil 92 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı sonrası  Lgag ............................... 123 

Şekil 93 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı öncesi Lgece ................................ 124 

Şekil 94 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı sonrası Lgece............................... 124 

Şekil 95 Anadolu Otoyolu Seçili Noktalar .................................................................................... 129 

Şekil 96 Anadolu Otoyolundaki GYA ........................................................................................... 130 

Şekil 97 Anadolu Otoyolu eylem planı öncesi  Lgag ..................................................................... 130 

Şekil 98 Anadolu Otoyolu eylem planı sonrası  Lgag .................................................................... 131 

Şekil 99 Anadolu Otoyolu eylem planı öncesi  Lgece.................................................................... 131 

Şekil 100 Anadolu Otoyolu eylem planı sonrası  Lgece ................................................................ 132 

Şekil 101 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulundaki Seçili Noktalar ........................................... 136 

Şekil 102 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulundaki GYA.......................................................... 136 



 

xx 

Şekil 103 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı öncesi Lgag ..................................... 137 

Şekil 104 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı sonrası  Lgag ................................... 137 

Şekil 105 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı öncesi  Lgece .................................. 138 

Şekil 106 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı sonrası  Lgece ................................. 138 

Şekil 107 D100-E80 Bağlantı Yolundaki Seçili Noktalar .............................................................. 146 

Şekil 108 D100-E80 Bağlantı Yolundaki GYA ............................................................................. 146 

Şekil 109 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı öncesi Lgece ....................................................... 147 

Şekil 110 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı sonrası  Lgece ..................................................... 147 

Şekil 111 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı öncesi Lgag ........................................................ 148 

Şekil 112 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı sonrası  Lgag ...................................................... 148 

Şekil 113 İstanbul Raylı Sistem Gürültü Haritalama Alanı ............................................................ 160 

Şekil 114 Güney Seçili Noktalar ................................................................................................... 161 

Şekil 115 Güney GYA .................................................................................................................. 161 

Şekil 116 Kuzey GYA Seçili Noktalar .......................................................................................... 164 

Şekil 117 Kuzey GYA .................................................................................................................. 164 

Şekil 118 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı öncesi Lgece ................................................ 167 

Şekil 119 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı sonrası  Lgece .............................................. 168 

Şekil 120 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı öncesi  Lgag ................................................ 169 

Şekil 121 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı sonrası  Lgag ............................................... 170 

Şekil 122 Tuzla İston GYA Bina Türleri ....................................................................................... 171 

Şekil 123 Tuzla İston Seçili Noktalar ............................................................................................ 173 

Şekil 124 Tuzla İston GYA ........................................................................................................... 173 

Şekil 125 Tuzla İston GYA eylem planı öncesi Lgag .................................................................... 174 

Şekil 126 Tuzla İston GYA eylem planı sonrası Lgag ................................................................... 174 

Şekil 127 Tuzla İston GYA eylem planı öncesi Lgece ................................................................... 175 

 Şekil 128 Tuzla İston GYA eylem planı sonrası Lgece................................................................. 175 



 

xxi 

Şekil 129 Atatürk Havalimanı Görseli........................................................................................... 178 

Şekil 130 Atatürk Havalimanı Gündüz Gürültü Haritası Sonuçları ................................................ 179 

Şekil 131 Atatürk Havalimanı Gece Gürültü Haritası Sonuçları .................................................... 179 

Şekil 132 Atatürk Havalimanı Gündüz-Akşam-Gece Gürültü Haritası Sonuçları ........................... 180 

Şekil 133 Güney GYA .................................................................................................................. 181 

Şekil 134 Güney GYA Bina Türleri .............................................................................................. 182 

Şekil 135 Kuzey GYA .................................................................................................................. 184 

Şekil 136 Kuzey GYA Bina Türleri .............................................................................................. 184 

Şekil 137 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Fotoğrafı .......................................................... 187 

Şekil 138 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gündüz Gürültü Haritası Sonuçları ................. 187 

Şekil 139 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Akşam Gürültü Haritası Sonuçları .................. 188 

Şekil 140 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gece Gürültü Haritası Sonuçları ..................... 188 

Şekil 141 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gündüz-Akşam-Gece Gürültü Haritası Sonuçları

 ..................................................................................................................................................... 189 

Şekil 142 GYA 1 .......................................................................................................................... 191 

Şekil 143 GYA 1 Bina Türleri ...................................................................................................... 191 

Şekil 144 GYA 2 .......................................................................................................................... 194 

Şekil 145 GYA 2 Bina Türleri ...................................................................................................... 194 

Şekil 146 GYA 3 .......................................................................................................................... 196 

Şekil 147 GYA 3 Bina Türleri ...................................................................................................... 196 

Şekil 148 GYA 4 .......................................................................................................................... 198 

Şekil 149 GYA 4 Bina Türleri ...................................................................................................... 198 

Şekil 150 Ambarlı Mah. Sessiz alanların Görünümü ..................................................................... 201 

Şekil 151 Başıbüyük Mah. Sessiz Alanların Görünümü ................................................................ 202 

Şekil 152 Ekinoba Başıbüyük Mah. Sessiz Alanların Görünümü ................................................... 203 

Şekil 153 Küçüksu Mah. Sessiz Alanların Görünümü ................................................................... 204 



 

xxii 

 



xiv 

 

KISALTMALAR 

Yİ : Yetkili İdare 

GYAA : Gürültü Yönetimine Aday Alan 

END : Çevresel Gürültü Direktifi 2002/49/EC 

AB : Avrupa Birliği 

CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi 

ID : Tanımlayıcı Numara 

ÇŞB : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

GYA : Gürültü Yönetim Alanı 

PEL (gösterge) : Nüfus Aşım ve Seviye (gösterge) 

ÇGDYY : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,  

İSGEP : İstanbul Gürültü Eylem Planı 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1 

 

2018 
GİRİŞ 

Artan nüfus, gelişen endüstri ve ülkelerin tabii varlıklarını tehdit eden kirlenmeler, çevre sorunlarını, 

içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın en önemli problemlerinden biri haline getirmiştir.  

Günümüzde yaşadığımız ortamların bir parçası olan gürültü, insanlar için tam bir tehlike kaynağıdır. 

Gürültünün insan sağlığı ve davranışları üzerinde olumsuz pek çok etkisi vardır. Özellikle hızlı ve 

plansız büyüyen günümüz şehirlerinde bu olumsuzluklar ön plana çıkmaktadır. Yaşanılan tüm 

mekânlarda akustik konforun sağlanabilmesi, yapı içi ve yapı dışı çeşitli gürültü kaynaklarının 

denetimine bağlıdır ve konuya makro ölçekte yaklaşılması en etkili ve ekonomik yoldur. Genelde şu 

anda gürültüyü engellemek için yapılan çalışmalar, gürültünün alıcıya ulaşmasını engellemek yönünde 

olmaktadır. Böyle bir çalışmanın hem fiziksel hem de ekonomik açıdan oldukça büyük bir yük teşkil 

ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla, gürültü ile mücadeleye kaynakta iken başlamak gerekmektedir.  

Bugün insanın çevre ile olan ilişkilerindeki gerek uyumun ve gerekse de uyumsuzluğun sebep ve 

sonuçları arasında doğrusal olarak bir bağlantı vardır. Günümüzde yaşanılan çevre sorunlarının temel 

kaynağının başında yine insan gelmektedir. Çünkü insan, yaşadığı ortamı kendisi için en uygun hale 

getirmenin peşindedir. Bugün çevrede yaşanılan kirliliğin her türlüsü, insanın sahip olduğu bu isteğinin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Gürültünün dolaylı ve dolaysız, geçici ve kalıcı çeşitli zararları vardır. Gürültünün insan sağlığı ve 

davranışları üzerindeki zararlı etkileri, işitme hasarlarına yol açan fiziksel etkiler, vücut aktivite sinde 

görülen fizyolojik etkiler, rahatsızlık, sinirlilik gibi psikolojik etkiler ve iş veriminin azalması, işitilen 

seslerin anlaşılmaması gibi görülen performans etkileri olarak sıralanabilir. Gürültünün olumsuz 

etkilerini önlemek ve işitsel konforu sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası direktif ve 

yönetmeliklerde, yapı dışında ve yapı içinde aşılmaması gereken gürültü düzeyleri belirlenmiştir.  

İşitsel konforun sağlanabildiği ortamlarda, kişilerin giderek kendi branşında ele aldığı konuları daha 

da spesifik hale getiren çevre bilimlerinin, insanın sağlığını özellikle algılamasını olumsuz yönde 

etkileyen, kişide birtakım gerek fizyolojik ve gerekse de psikolojik bozukluklara neden olan, insanların 

birbirleri ile olan ilişkilerinde onları agresif kılan, iş performansını düşüren ve çevrenin doğal 

dinginliğini bozarak yapısını değiştiren böyle bir gerçeği kirlilik olarak kabul etmesi gayet yerinde bir 

teşhistir.  

Denetimsiz şehirleşme ve hızlı sanayileşme yalnız suyu, havayı, toprağı kirletmek, yeşil alanların 

kaybolmasına yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda insan yaşam çevresinin sessizliğini de 
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bozmaktadır. Dolayısıyla gürültünün, insan ve çevresi üzerindeki etkileri, bunları denetim altına 

almayı amaçlayan bir kamu politikasının konusu olmaktadır.  

Gürültü denetimi ve yönetimi, kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını gürültü ile 

bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için gerekli sınırlama ve önlemlerin tümünü kapsar. Gürültü 

denetimi ve yönetiminde sürdürülebilir bir çevrenin temini için disiplinler arası işbirliği ve planlama 

gürültünün özellikle kaynağında kontrol altına alınmasında büyük kolaylık sağlar. Bu çalışmada 

İstanbul kentinde gürültüye sebep olan kaynaklar ve gürültü denetimi ve yönetimi ile ilgili mevzuat da 

gözden geçirilmiştir. 

2010 yılında yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği; 

stratejik gürültü haritalarının ve eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin ilgili tarafların 

sorumluluklarını belirlemektedir.Eylem planlarının hazırlanması ve ele alınacak gürültü kaynaklarının 

tanımlanması sorumluluğu belediyelere verilmiş ve bunlar Yetkili İdareler (Yİ) olarak adlandırılmıştır. 

“Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi” kapsamında gürültü 

haritaları yardımıyla sorunlu alanlar coğrafi bilgi sistemine sahip bilgisayar programıyla belirlenmiş, 

seçimlerin ardından saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan sorunlu alanlar raporu, Gürültü 

Yönetimine Aday Alanların (GYAA) tanımlanması için gerekli tüm bilgileri sunmaktadır. Bunlar 

gürültü skoru (PEL), gürültü kaynakları (ID, isim ve kısa açıklama), gürültüye maruz kalan nüfus ve 

çok hassas binaların varlığı ile ilgili bilgileri içermektedir. Gürültü skoru CBS tabanlı bir yöntem 

kullanılarak hesaplanmıştır. Bir sonraki adımda hangi GYAA’larin eylem planı dâhilinde ele alınacağı 

seçilmiştir: Seçilen GYAA’lar (Gürültü Yönetimine Aday Alanlar) daha sonra Gürültü Yönetim 

Alanları (GYA) olarak adlandırılmıştır. 

Seçilen GYA’larda yapılan saha çalışmalarında; gürültü kaynakları ve etkilenim alanları incelenmiş 

ve uygulanabilir azaltım önlemleri sunulmuştur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanmasının ardından A2-B1-B2 ve 

C2 Tipi Eğitim Sertifikasına sahip personeli ile İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) çalışmalarına 

ve bu çalışmalar ile karayolu kaynaklı 12 (oniki), raylı sistem kaynaklı 2 (iki), endüstri tesis kaynaklı 

1 (bir), Atatürk Havalimanı kaynaklı 2(iki) ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kaynaklı 4 

(dört) olmak üzere sorunlu alanların (Gürültü Yönetim Alanı, GYA) seçimine dayanarak Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek V altında tanımlanan minumum 

gereksinmeleri karşılayan bir Gürültü Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul gürültü seviyesi azaltımına ilişkin bu rapor aşağıdaki yapıya sahiptir: 
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• Birinci Bölüm- Avrupa Çevresel Gürültü Direktifi (END) ve Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne (ÇGDYY) dayanan eylem planlama çalışmasına 

ilişkin genel açıklamalar içermektedir. 

• İkinci Bölüm- Gürültü Eylem Planı, Yasal zorunluluklar, Belediyenin Yükümlülükleri, 

• Üçüncü Bölüm- İstanbul hakında bilgi, İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, İstanbul Gürültü Harıtası 

hakkında kısa bilgi 

• Dördüncü Bölüm- Gürültü Eylem Planı, İstanbul’da seçilen alanların tanıtımı ve gürültü 

kaynakları hakkında bilgi,  

• Beşinci Bölüm- Yasal Kapsam, Yetkili İdarelerin Görev ve Sorumlulukları hakkında açıklamalar, 

• Altıncı Bölüm- Gürültü Haritalama Sonuçları Özeti, Gürültü Yönetim Alanları (GYA) Özeti, 

ürültü Azaltım Tedbirleri Öncesi Gürültüye Maruz Kalan Nüfusun Değerlendirilmesi 

• Yedinci Bölüm- Gürültü Azaltım Senaryoları, Yürürlükteki Azaltım Senaryoları, Azaltım 

Senaryoları hakkında teknik bilgi, İSGEP kapsamında tespit edilen sorunlu alanlar ile ilgili azaltım 

senaryoları 

• Sekizinci Bölüm-Gürültü Eylem Planının sonuçları, Senaryoların maliyet-verimlilik 

değerlendirilmesi,  

• Dokuzuncu Bölüm- Gürültü Azaltım Tedbirleri öncesi-sonrası nüfusun değerlendirilmesi, 

• Onuncu Bölüm- Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi, kurumlar, Üniversiteler ve STK ile 

paylaşım, 

• Onbirinci Bölüm- Uzun Vadeli Stratejiler, Verilerin toplanma süreci, Katılımcılardan gelen 

görüşler 

• Onikinci Bölüm- Sonuçlar 

• Onüçüncü Bölüm - Sonuçların Değerlendirilmesi, Eylem Planın Uygulaması ve Sonuçlarının 

Değerlendirilmesine Yönelik Öngörülen Hükümler 

• Ondördüncü Bölüm- Eylem Planın Uygulanması, Eylem Planın Uygulanmasında İdarenin 

Sorumluluğu, .Kent Boyutunda Uzun Vadeli Strateji: 

• Onbeşinci Bölüm- Eylem Planının Uygulanması, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü çalışmaları 

hakkında kısa bilgi, 
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GENEL BİLGİLER 

1 Gürültü  

1.1 Ses Nedir? 

Ses, kulağın duyabileceği basit titreşimlerdir. Ses bir kaynaktan çıkarak dalgalar şeklinde etrafa yayılır. 

Bu yayılan sesleri kulaklarımız ile işitiriz. İnsanoğlu için, konuşma, müzik ve doğadaki sesler 

vazgeçilmez seslerdir.  

 

1.2 Gürültü Nedir? 

Gürültü, genel olarak istenmeyen, hoşa gitmeyen, her hangi bir değeri olmayan, rahatsız edici hoşa 

gitmeyen sesler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültü nesnel bir kirliliktir yani kişiden kişiye göre 

değişir. Örneğin; konsere giden biri için çalınan müzik bir keyif haline gelirken, yalıtımsız bir konser 

salonunun etrafındaki konutlarda yaşayan insanlar için çalınan müzik orada ikamet edenler için kirlilik 

halini almaktadır.  

 
Ayrıca yaşam standardının yükselmesine paralel olarak gürültü de insanlarda rahatsızlığa yol açan 

şikayetelere varan bir çevre kirliliği faktörü haline gelmiştir. 
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Günümüzde gürültü, teknolojik gelişmelerin yol açtığı çevre kirliliklerinin başında yer almaktadır. 

Özellikle sanayileşme, bunun yanında gelişen ulaşım sektörü ile farklı kaynakların yol açtığı gürültü 

şikâyet boyutlarına ulaşmıştır.  

1.3 Çevresel Gürültü Nedir? 

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 dahil olmak üzere, insan faaliyetleri 

neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

1.4 Gürültü Kaynakları Nelerdir? 

Kaynak ve alıcıların çevresel konumlarına ve yayılma yollarına bağlı olarak 2 gruba ayrılabilir. 

Yapı dışı çevre gürültüleri ve yapı içi çevre gürültüleri; 

Yapı dışı çevre gürültüleri; 

ü Ulaşım ( karayolu, demiryolu ve havayolu ) gürültüleri  

ü Endüstri ( makine, motor, imalat ) gürültüleri 

ü  Yapım ( inşaat, şantiye, yol inşaatı vb.) gürültüleri 

ü Rekreasyon gürültüsü ( spor alanları, çocuk bahçeleri, yüzme havuzları ) 

ü  Her türlü işyeri gürültüleri  

Yapı içi çevre gürültüleri; 

ü  Yüksek konuşma ve müzik sesleri 

ü  Ev araçları gürültüleri 
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ü Mekanik sistem gürültüleri ( havalandırma, asansör v.b. ) 

Kapsamakta olup Eylem Planı ile Yapı dışı çevre gürültüleri değerlendirilmiştir. 

1.5 Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir? 

Arzu edilmeyen sesler olarak karşımıza çıkan 

gürültü, daha öncede belirtildiği gibi subjektif 

özelliğe sahiptir. Yani kişiden kişiye göre 

farklılık göstermektedir. Bu nedenle insanların 

sağlığında değişik etkilere neden 

olabilmektedir.  

Özellikle Büyükşehirlerde artan nüfus, nüfusa 

bağlı olarak artan sanayi ve ulaşım sektörü ile 

bu sektörlerdeki gelişmeler ile birlikte kent 

insanının hayatına gürültüyü de dahil etmiştir. 

Gürültünün insan ve kent yaşamına dahil 

olması ile gürültüye neden olan kaynaklar, 

ölçüm yöntemleri, ölçüm metodları, gürültü 

düzeyi, azaltım tedbirleri vb. kavramlar 

geliştirilerek gürültü ölçülebilir ve tespit 

edilebilir hale gelmiştir.  

İstanbul Gürültü haritaları, Avrupa Birliği 

Çevresel Gürültü Direktifine uygun olarak 

günün değişik zaman dilimlerine göre 

tanımlanan ( Lgündüz, Lakşam, Lgece gürültü 

seviyesi )Lgag dB(A) değerini gösterecek 

şekilde hazırlanmıştır. 2015 yılı Aralık ayı 

itibariyle İstanbul için gürültü haritalarının 

tamamlanmasının ardından İstanbul  

 

 

 

 

 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma 

Müdürlüğü olarak İstanbul Gürültü Eylem 

Planlarının hazırlığı çalışmalarına başlanmıştır. 
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2 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 

2.1 Gürültü Eylem Planı neyi ifade eder 

Gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi 

de dahil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunlar 

ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planları 

ifade etmektedir. Daha açık bir ifade ile gürültü 

haritalama sonuçlarına göre yoğun gürültü 

aşımının, yoğun nüfusun yaşandığı ve gürültü 

seviyelerinin yüksek olduğu alanların 

belirlenerek bu alanlarda gürültü azaltım 

tedbirlerinin planlaması ve uygulanmasını ifade 

etmektedir. 

2.2 Yasal Zorunluluklar 

ÇGDYY kapsamında Dokuzuncu Bölüm Madde 30 (a) Başlığının 1 nolu bendinde belirtilen Eylem 

Planlarına ilişkin esaslar kapsamında “31/12/2017 tarihine kadar yılda altı milyondan fazla aracın 

geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava limanları 

ve yakınındaki yerler ile İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için, gürültü 

seviyesinin azaltılması da dahil olmak üzere gürültü ile ilgili hususlar ve gürültünün etkileri ile baş 

etmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmış olması gerekir.” denilmektedir. 

Ayrıca “En geç 18/7/2019 tarihine kadar; yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda 

otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları ve yakınındaki yerler ile yüz binden fazla yerleşik 

nüfusu olan yerleşim alanları için yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşılması durumu ya da yetkili 

idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan önceliklere belirgin bir şekilde yer veren eylem 

planlarının hazırlanmış olması temin edilir.” Hükmü yer almaktadır. 

2.3 Eylem Planlarına Genel Bakış 

2.3.1 Çevresel Gürültü Direktifine göre Eylem Planlamasının Amaç ve Kapsamı 

Avrupa Komisyonu’nun 2000 yılında benimsenen bir önerisi sonrasında, Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi 25 Haziran 2002 tarihinde “END” olarak da bilinen çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve 

yönetimine ilişkin 2002/49/EC sayılı direktif kabul edilmiştir. 

END, “çevresel gürültü maruziyeti nedeniyle oluşan, gürültü rahatsızlığını da içeren her türlü zararlı 

etkiden sakınmak, bu zararlı etkileri önlemek veya azaltmak doğrultusunda genel bir yaklaşım 
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tanımlamayı” amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda birkaç farklı eylem dereceli olarak 

uygulanmalıdır. Bununla birlikte END, başlıca gürültü kaynaklarından yayılan gürültünün 

azaltılmasına yönelik AB ölçütlerini geliştirmek üzere bir temel sağlamayı hedeflemektedir. 

Direktifin esasları diğer kapsayıcı çevre politikalarının (hava ve atık gibi) esasları ile benzerlik 

göstermektedir. Özellikle eylem planlama aşamasındaki bu benzerlikler: 

ü Gerektiği durumlarda gürültüyü azaltmak ve çevresel gürültü kalitesinin iyi olduğu 

yerlerde bunu korumak amacıyla, yetkili idarelerce eylem planları hazırlanmasını zorunlu 

kılarak yerel gürültü sorunlarının üzerine eğilmek. 

ü Gürültüden etkilenen insan sayısını azaltmaya yönelik hedefleri içeren uzun vadeli bir AB 

stratejisi geliştirmek. 

Fakat direktif bağlayıcı sınır değerleri veya eylem planlarına dâhil edilecek azaltım tedbirlerini 

belirlememiştir. Bu konuları yetkili idarelerin takdirine bırakmaktadır. 

Bir alanın gürültü sorununu ortaya koymak, alan içinde bulunan gürültüden etkilenen; nüfus, konut, 

okul, hastane sayısını belirlemek için, gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre 

eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. 

Direktifin başlıca amaçlarına uygun olarak END insanların gürültüye maruz kaldığı özellikle 

yapılaşmış alanlarda, parklar veya yerleşim alanlarındaki diğer sessiz alanlarda, kırsal alandaki sessiz 

alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas binalar ve alanlar çevresinde oluşan gürültüyü 

kapsamaktadır. Eylem planları yürürlükteki mevzuat kapsamında geliştirilmeli ve mevcut gürültü 

yönetimi çerçevesinin tanımını ve değerlendirmesini içermelidir. Eylem planları gerekli yerlerde 

çevresel gürültüyü önleme ve azaltma amacıyla gürültü haritalama sonuçlarına ve gürültü sınır 

değerlerine dayanarak ilgili belediye başkanlığının koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların 

katılımıyla hazırlanır. Devlet önerilen eylem planları hakkında (i) halkın katılımını sağlamalı, eylem 

planlarının hazırlanması ve incelenmesi süreçlerinde halkın katılımına erken aşamalarda ve etkin 

olarak imkân vermelidir, (ii) böylelikle bu katılımın sonuçları dikkate alınır ve (iii) halk alınan karar 

hakkında bilgilendirilir. Halkın katılımında her bir aşama için makul zaman çerçevelerinde yeterli 

süreler sağlanmalıdır. Halkın katılımının eş zamanlı olarak gerektiği diğer yasal düzenlemelerden 

kaynaklı durumlarda halkın katılımı süreci ortaklaşa yürütülebilir. İlgili yasal düzenlemelere uygun 

olarak mevcut bilgi teknolojileri kullanılarak stratejik gürültü haritaları ve eylem planları erişilebilir 

kılınmalı ve halkın geneline iletilmelidir. Paylaşılan bu bilgi açık, anlaşılır ve erişilebilir olmalıdır. Bu 

konuda en önemli esasların sunulduğu bir özet sağlanacaktır. 
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2.4 Eylem Planlanı Konusunda (ÇGDYY) Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı  

AB Çevresel Gürültü Direktifinin esasları, AB üye devletleri yerel mevzuatlarına ayrı ayrı 

aktarılmıştır. Türkiye’de, tadil edilmiş haliyle “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği (ÇGDYY) 2010” (bundan sonra “Yönetmelik” olarak adı geçen), END esaslarını Türk 

mevzuatına aktarmaktadır. Bu Yönetmelik ile END dâhilinde tanımlanan tüm maddeler ve ekler Türk 

mevzuatına aktarılmış, yetkili idareler belirlenmiş, muhtelif ek gereksinimler tanımlanmış ve 

öngörülen faaliyetler için END dâhilinde tanımlanmış olan zaman çizelgesi tadil edilerek 

uyumlaştırılmıştır.  

Eylem planlarına ilişkin, Yönetmeliğin END esaslarına ek olarak sunduğu başlıca yenilikler 

aşağıdaki gibidir:  

ØRekreasyonel etkinliklerin gürültü kaynağı olarak ele alınması.  

ØYönetmelikte tanımlanan sınır değerleri aşan alanlarda eylemlerin planlanması; yürürlükteki 

sınır değerlerin rapor edilmesi ve eylem önceliklerinin belirlenmesi.  

ØÇevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile gürültü haritaları ve 

eylem planlarının hazırlanmasına yönelik tarihler belirlenmiştir.  

Buna göre 

31/12/2016 tarihine kadar;  

Ø 250.000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,  

Ø Yılda 6.000.000’dan fazla aracın geçtiği ana karayolları,  

Ø Yılda 60.000’den fazla trenin geçtiği ana demiryolları,  

Ø Yılda 50.000’den fazla hareketin gerçekleştiği ana havaalanları için gürültü haritalarının 

hazırlanmış,  

31/12/2017 tarihine kadar;  

Ø Eylem planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir.  

30/06/2018 tarihine kadar;  

Ø 100.000-250.000 arası yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,  

ØYılda 3.000.000-6.000.000 arası aracın geçtiği ana karayolları,  

ØYılda 30.000-60.000 arası trenin geçtiği ana demiryolları için gürültü haritalarının 

hazırlanmış,  



 

11 

18/07/2019 tarihine kadar;  

ØEylem planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir.  

Gürültü haritaları ve eylem planlarının her 5 yılda bir gözden geçirilip, gerekmesi halinde 

revize edilmesi gerekmektedir. 

2.5 Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği madde 21 (5) inci fıkrası (14 Haziran 2014-RG; Madde 21, Bent 

5) “İmar planları, varsa stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak hazırlanır ve 

planlarda bu konuda gerekli tedbirler alınır.” denilmektedir. Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar 

Planlarında bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir. 

2.6 Eylem planlarında Belediyelerin görevleri 

Ø 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 almak.  

Ø Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanında ÇGDYY 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 İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin (Çevre Kanununca Alınması Gereken 

İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik revize edilerek adı değiştirilmiştir.) Ek-1 ve Ek-2‘sindeki 

işletme/tesisler veya eğlence yerleri, imalathane gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları 

kapsayan eylem planlarını hazırlamak.  

Ø Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu 

görüşüne açmak.  

Ø Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan gürültü haritalarının ve 

eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermek ve Bakanlığa göndermek.   
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3 İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ, İL ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, İSTANBUL 

GÜRÜLTÜ HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 İstanbul Hakkında Bilgi 

İstanbul, Marmara Bölgesi’nde Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik açıdan en önemli ve en büyük 

kentidir. Yüzölçümü 5.712 km2 olan İstanbul İli doğuda Kocaeli, güneyde Bursa ve Marmara Denizi 

batıda Tekirdağ, kuzeyde de Karadenizle çevrilidir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanarak Karadeniz 

ile Marmara’yı birleştiren İstanbul Boğazı, hem il topraklarını, hem de şehri Asya Yakası ve Avrupa 

Yakası olarak ikiye böler.  

İstanbul, tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan, Türkiyenin ve Avrupanın en 

kalabalık şehri olup Dünyada ki en kalabalık şehirler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kalabalık 

kent endüstri sanayi ve ticaret anlamında da Türkiyede ilk Dünyada 34. sırada yer almaktadır. 

Türkiyenin finans merkezi olan kent 410 K, 290 koordinatlarında yer almaktadır. 

Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, 

Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin 

kuzeybatısında kurulmuştur.  

İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne 

Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne 

ise Anadolu Yakası denir.  

Asya yakası ve Avrupa Yakası üç köprü ile İstanbul 

Boğazının iki yakası birbirine bağlanmakta olup artan 
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nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere Marmaray tüplü geçit ve Avrasya Tüneli ile iki kıta arasında daha 

kısa sürede konforlu geçiş yapma olanağı sağlanmıştır. 

Dünyanın 34. büyük ekonomiye sahip şehri, belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya 

göre Avrupa'nın en yüksek nüfusa sahip şehridir.  

Artan nüfusa bağlı olarak kentin ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere karayollarında ve raylı sistemlerde 

çağın gereklerine uygun alternatif ulaşım projeleri hayata geçirilmiştir. Son yıllarda toplu taşımayı 

özendirmek, kentin ulaşım sorunlarına çözüm amaçlı Metrobüs, Marmaray ve son olarak ta Avrasya 

tüneli İstanbulluların kullanımına sunulmuştur. 

Kıtalar şehri olan İstanbulun Asya yakası ve Avrupa Yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz ve Fatih 

Sultan Mehmet Köprülerine ilaveten 3’üncü boğaz köprüsü olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü kent 

ulaşımına açılmıştır. 

Kentin ulaşım sorununun çözümünde raylı sistemlere son yıllarda ivme kazandırılarak önemli projeler 

hayata geçirilmiştir. 

İstanbul'daki mevcut Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler ve Teleferik hatlarınında iyileştirmeler 

ve yeni hatlar ulaşım ağına dahil edilmiştir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da kent 

içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul, toplam 133,5 km 

uzunluğundaki 11 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır. İşletmeciliğini yaptığı 

Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattı, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından yüksek yolcu 

talebini karşılama alanında dünyada en iyi uygulama seçilen Metro İstanbul, her gün 1.800.000'in 

üzerinde yolcuya hizmet vermektedir. 
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Şekil 1 İstanbul Metro Haritası 
İstanbul’da giderek ivme kazanan raylı sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, kısa zamanda, 

çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek olan Metro İstanbul, 2005 yılında imzaladığı 

"Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi" ile sürdürülebilir 

gelişme alanındaki taahhüdüne uygun olarak projelerini sürdürmektedir. 
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Şekil 2 Marmaray ve Avrasya Tüneli Haritası 

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek 

şekilde kurulmuştur. 

Şekil 3 İstanbul Görsel Haritası 
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Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan 

İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. 

Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa 

genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. 

 

 

Şekil 4 İstanbul İli ve İlçeleri Haritası  

İstanbul'un idari olarak 14'ü Anadolu Yakasında, 25'i Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 39 ilçesi 

vardır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul ili mülki sınırları Büyükşehir Belediyesi 

sınırları olmuştur. 

İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bu kent adları, kent tarihinin farklı dönemleriyle 

ile ilişkilidir. Bu adlar tarihsel sırayla, Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, 

Konstantiniyye ve bugünkü İstanbul adlarıdır. Kent bu günki ismine 28 Mart 1930 yılında Türk Posta 

Hizmetleri Kanunu ile İstanbul adını almıştır. 
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Şekil 5 İstanbul kent Turizm Haritası 

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, tarihi süreçler boyunca imparatorluklara başkentlik 

yapmış ayrıca, hilafetin Osmanlı Devleti'ne geçtiği 1517'den, kaldırıldığı 1924'e kadar, İstanbul 

İslamiyet'in de merkezi olmuştur.  

 

Şekil 6 İstanbul’un Göç Haritası 

Bölgede geçim kaynaklarının oldukça fazla olması sebebiyle Türkiye’nin diğer illerinden oldukça 

fazla göç almaktadır. 
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İstanbul asırlardır pek çok devlete 

ev sahipliği yapması ve çok önemli 

ticari merkezler üzerinde bulunması 

sebebiyle bünyesinde köklü bir 

kültür birikimini ve tarihi eserleri 

de barındırmaktadır. Şehirde birçok 

müze, saray, sur, hisar turistik 

açıdan İstanbul’a katkı 

sağlamaktadır. Yılın her mevsimi 

Türkiye’den ve dünyadan birçok 

yerli ve yabancı turist şehri ziyarete 

gelerek İstanbul’a önemli miktarda 

turizm geliri bırakmaktadır. 

 

İstanbul yedi tepenin üzerine, tarihi bir yarımadanın üstüne kurulmuş olan bir şehirdir. Şehrin güzelliği 

yıllarca şiirlere, romanlara konu olmuştur.  

Şehrin geçim kaynakları sanayi, ticaret, ulaşım ve turizmdir. Şehirde bulunan birçok üniversite 

İstanbul’u ayrıca bir ilim ve kültür merkezi 

haline getirmektedir. İstanbul’da hem vakıf hem 

devlet üniversiteleri olmak üzere birçok 

üniversite yer almaktadır.  

3.2 Çevre Düzeni Planı  

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

kapsamında 05.12.2007 tarihli ve S/162 sayılı 

Başkanlık Olur’u ile İstanbul İl bütünü için 

hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre 

Düzeni Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 103 sayılı Kararı ile uygun 

bulunmuştur. Plan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 15.06.2009 tarihinde onaylanmış olup; 

17.07.2009-17.08.2009 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Harita Müdürlüğü 

tarafından askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. 
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1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın temel felsefesini, doğal ve yapay çevre sistemler 

arasındaki çatışmaların giderilmesi ve insan kitleleri ile doğal kaynaklar arasında kendi varlıklarını 

sürdürülebilir kılacak ilişkilerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. 

 

Şekil 7 İstanbul İli Çevre Düzeni Planı 
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İstanbul İli CORİNE istatistik verilerine göre; 2000–2006 yılları arasında arazi kullanım değişikliği en 

fazla yapay bölgelerde artış; tarımsal alanlar ile orman yeri ve yarı doğal alanlarda azalış şeklinde 

tespit edilmiştir. Sulak alanlarda azalma gözlemlenirken, su kütleleri artmıştır. İstanbul’da 6 yıllık süre 

içinde yapılı alanlarda büyük artış tespit edilmiştir. Tarım alanları ile orman yeri ve yarı doğal alanlar 

toplamındaki azalış da yapay alanlarının bu kullanımlar üzerinde kurulduğunun göstergesidir. Kurulan 

yapay alanların bir bölümü kentsel yeşil alanlardır. Ayrıca yapay alan içinde tanımlanan maden 

sahalarının bir bölümü faaliyetini tamamlamış doğal kullanıma değişmiş, inşaat sahalarının bir 

bölümünde inşaat tamamlanmamış yeni inşaat sahaları açılmıştır. 

İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlanması çalışmalarında, çalışma yapılacak alanın özelliği, arazi 

kullanımı, alandaki kaynakların ve binaların yoğunluğu, alanın fiziksel özelliği, orman, park, yeşil alan 

vb. kullanımların çalışma yapılan alandaki çevresel gürültüye etkisi görülmüştür. 

3.3 İstanbul Gürültü Haritası hakkında kısa bilgi 

İlimizde, Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde Gürültü Haritalaması çalışmaları 

tamamlanmıştır. 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 (araba trafiği, raylı sistemlerden 

kaynaklı trafik, havaalanları, sanayi) doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritaları hazırlanmıştır.  

Bu kapsamda hazırlanan gürültü haritaları ile kaç vatandaşın belli ses değerleriyle rahatsız edildiği 

belirlenmektedir.  
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Şekil 8 İstanbul İli Gürültü Haritası 
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Gürültü haritalanmasının ve bunun üzerine oluşturulan gürültü eylem planlamasının hedefi, çevre 

gürültüsünden dolayı önemli ölçüde etkilenmiş sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler 

almaktır.  

Bu kapsamda Gürültü Yönetim Alanlarının Belirlenerek Arc GIS ortamında İstanbul 25 bölgeye 

ayrılmış sorunlu alanlar tespit edilerek Eylem Planı hazırlık sürecinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 

Şekil 9 İstanbul İli Gürültü Yönetim Alanları( Arc GIS ortamında İstanbul 25 bölgeye ayrılmıştır) 
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Avrupa Komisyonu 2002/49/EC sayılı direktifi, yaygın kullanılan ismi ile Çevresel Gürültü Direktifi 

(END), üye devletlere, kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik ve endüstriyel gürültü kaynakları için 

uzun süreli maruziyet verilerini stratejik gürültü haritalama yoluyla toplama gerekliliğini getirmiştir. 

Direktif her ülkenin yerel mevzuatına aktarılımış olup ülkemizde “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) ile mevzuatımıza aktarılmıştır. İstanbul için 

üç boyutlu gürültü değerlendirme modelleri ve gürültü haritalama yazılımları kullanılarak oluşturulan 

stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır.  

İstanbul stratejik gürültü haritalamasının başlıca hedefleri:  

o İstanbul Büyükşehir Belediyesinde gürültü haritalama konusunda uzmanlık oluşturulması;  

o İstanbul gürültü haritalamasında gerekli veri kaynaklarının belirlenmesi,  

o Stratejik gürültü haritalamada haritalama süreci, görevler ve çıktılarını detaylandıran bir 

çalışmanın teslim edilmesi,  

o İstanbul Büyükşehir Belediyesinde gelecekte mevzuatın gereklerini karşılayabilecek bir kurumsal 

yapı oluşturmak amacıyla kapasite geliştirilmesi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik gürültü haritalaması aşağıda tanımlanan dört aşamada 

gerçekleştirilmiştir:  

1. Gürültü haritalaması için gerekli girdi verisinin toplanması ve düzenlenmesi,  

2. Endüstri, demiryolları ve karayollarını kapsayan İstanbul stratejik gürültü haritalaması için gerekli 

modelin hazırlanması,  

3. İstanbul’da endüstri gürültüsü, demiryolu trafik gürültüsü ve karayolu trafik gürültüsü için stratejik 

gürültü haritalamasının gerçekleştirilmesi,  

4. Gürültü haritalama sonuçlarının analiz edilerek İstanbul’da endüstri gürültüsü, demiryolu trafik 

gürültüsü, karayolu trafik gürültüsü ve birleştirilmiş gürültü seviyeleri maruziyetinin 

değerlendirilmesi.  

sağlanmıştır. Hazırlanan haritalar ile İstanbul ili dahilinde gürültü maruziyeti değerlerini içeren 

endüstriyel faaliyetler, demiryolları ve karayolları gürültü haritalaması sonuçları sunulmuştur.  

Aşağıda İstanbulun farklı bölgeleri için hazırlanan Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi haritaları Lgag olarak 

sunulmuştur. 
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Şekil 10 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) 

 
Şekil 11 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5)  
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Şekil 12 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) 

 
Şekil 13 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) 
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Şekil 14 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) 

 
Şekil 15 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9)  
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Şekil 16 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) 

 
Şekil 17 İstanbul İli Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(11) 
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İstanbul İli Endüstriyel alanlarda farklı bölgeler için Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritaları-

Lgag: 

 
Şekil 18 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag (5) 

 

Şekil 19 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag (7) 
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Şekil 20 İstanbul İli Endüstriyel Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) 

İstanbul ili Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası Lgag: 

 
Şekil 21 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) 
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Şekil 22 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5) 

 
Şekil 23 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) 
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Şekil 24 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) 

 
Şekil 25 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) 
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Şekil 26 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9) 

 

Şekil 27 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) 
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Şekil 28 İstanbul İli Karayolu Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(11) 

Raylı sistemlere ait farklı bölgeler için Birleştirilmiş Gürültü Düzeyi Haritaları: 

 
Şekil 29 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(4) 
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Şekil 30 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(5) 

 
Şekil 31 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(6) 
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Şekil 32 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(7) 

 
Şekil 33 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(8) 
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Şekil 34 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(9) 

 
Şekil 35 İstanbul İli Raylı Sistemler Gürültü Düzeyi Haritası-Lgag(10) 
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4 GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 

Gürültü Eylem Planı, İstanbul Gürültü Eylem Planı, Gürültü Yönetim Alanlarının Belirlenmesi 

Sürecine Genel Bakış, İstanbul’da seçilen Alanların Tanıtımı ve gürültü kaynakları hakkında bilgi,  

4.1.Gürültü Eylem Planı Nedir 

Avrupa Komisyonu’nun 2000 yılında benimsenen bir önerisi sonrasında, Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi 25 Haziran 2002 tarihinde “END” olarak da bilinen çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve 

yönetimine ilişkin 2002/49/EC sayılı direktif kabul edilmiştir. 

END, “çevresel gürültü maruziyeti nedeniyle oluşan, gürültü rahatsızlığını da içeren her türlü zararlı 

etkiden sakınmak, bu zararlı etkileri önlemek veya azaltmak doğrultusunda genel bir yaklaşım 

tanımlamayı” amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda birkaç farklı eylem dereceli olarak 

uygulanmalıdır. Bununla birlikte END, başlıca gürültü kaynaklarından yayılan gürültünün 

azaltılmasına yönelik AB ölçütlerini geliştirmek üzere bir temel sağlamayı hedeflemektedir. 

Direktifin başlıca amaçlarına uygun olarak END insanların gürültüye maruz kaldığı özellikle 

yapılaşmış alanlarda, parklar veya yerleşim alanlarındaki diğer sessiz alanlarda, kırsal alandaki sessiz 

alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas binalar ve alanlar çevresinde oluşan gürültüyü 

kapsamaktadır. 

Direktifin esasları diğer kapsayıcı çevre politikalarının (hava ve atık gibi) esasları ile benzerlik 

göstermektedir. Bu benzerlikler özellikle iki adımı takip etmektedir: 

�Ana karayolları, demiryolları, hava alanları ve yerleşimler için “stratejik gürültü haritalarının” 

hazırlanması. 

�Yetkili mercilerce seçilecek gürültü sorunlarını yönetmeye ve azaltmaya yönelik uygulanabilir 

“eylem planlarının” belirlenmesi. 

Stratejik gürültü haritalama sonuçlarından başlayarak en önemli gürültü eylem planı aşamaları 

aşağıdaki gibidir: 

�Gerektiği durumlarda gürültüyü azaltmak ve çevresel gürültü kalitesinin iyi olduğu yerlerde bunu 

korumak amacıyla, yetkili idarelerce eylem planları hazırlanmasını zorunlu kılarak yerel gürültü 

sorunlarının üzerine eğilmek. 

 

�Gürültüden etkilenen insan sayısını azaltmaya yönelik hedefleri içeren uzun vadeli bir AB stratejisi 

geliştirmek. 
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Fakat direktif bağlayıcı sınır değerleri veya eylem planlarına dâhil edilecek azaltım tedbirlerini 

belirlememiştir. Bu konuları yetkili idarelerin takdirine bırakmaktadır. 

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile Stratejik gürültü 

haritalama ve Eylem Planı hazırlama esasları belirlenmiştir.  

2.3.1 Çevresel Gürültü Direktifine göre Eylem Planlamasının Amaç ve Kapsamı bölümünde ÇGDYY 

kapsamında Eylem Planlarına ilişkin esaslara değinilmiştir.  

ÇGDYY de verilen sınır değerlerin aşılması durumunda yada yetkili idalerce seçilen diğer kriterler 

olarak tanımlanan önceliklere belirgin bir şekilde yer veren eylem planlarının hazırlanmış olması 

gerekmekte olup Eylem Planlarının aşşağıda belirtilen nitelikleri sağlamalıdır. 

• Eylem planlarının, yürürlükteki mevzuat kapsamında geliştirilmesi ve mevcut gürültü yönetimi 

çerçevesinin tanımını ve değerlendirmesini içermesi, gerekli yerlerde çevresel gürültüyü önleme 

ve azaltma amacıyla gürültü haritalama sonuçlarına ve gürültü sınır değerlerine dayanarak ilgili 

belediye başkanlığının koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 

hazırlanmalıdır. 

• Önerilen eylem planları hakkında halkın katılımını sağlamalı, planların hazırlanması ve 

incelenmesi süreçlerinde halkın katılımına imkân vermelidir. 

• Halkın katılım sürecinde elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, alınan kararlar ile ilgili olarak 

halka geri bildirimde bulunulmalıdır. 

• Halkın katılımında her bir aşama için makul zaman çerçevelerinde yeterli süreler sağlanmalıdır. 

Halkın katılımının eş zamanlı olarak gerektiği diğer yasal düzenlemelerden kaynaklı durumlarda 

halkın katılımı süreci ortaklaşa yürütülmesi sağlanmalıdır. 

• İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak mevcut bilgi teknolojileri kullanılarak stratejik gürültü 

haritaları ve eylem planları erişilebilir kılınmalı ve halkın geneline iletilmelidir.  

• Paylaşılan bu bilgi açık, anlaşılır ve erişilebilir olmalıdır.  
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4.2.İstanbul Gürültü Eylem Planına Genel Bakış  

İstanbul Gürültü Eylem Planı ile giderek daha kalabalıklaşan İstanbul metropolünde yaşayan insanlara 

gürültüsüz, sakin, huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir çevrede huzur içinde yaşamalarını sağlamak; 

İstanbulumuzun sessiz, sükûnet dolu bir şehir olarak kaliteli şehirler arasında yer almasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

İstanbul için hazırlanmış olan gürültü haritaları ve hazırlanan Gürültü Eylem Planı ile şehrin planlama 

sürecinde gürültü faktörü’nünde yer alması sağlanacaktır. Gürültü Eylem Planında belirlenen kriterler 

ile İstanbul İmar Planı, Trafik Yönetim Planı, İklim Eylem Planı, Çevre Düzeni Planları entegre 

edilerek kent yönetiminde hem hukuksal anlamda hem de içerik bakımından daha kapsamlı bir 

planlama güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olunacaktır. Gürültü Eylem Planının önemli bir 

çıktısı da sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve sorun henüz oluşmadan önlenmesinde önemli katkı 

sağlayacaktır. 

Ayrıca, halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanların park vb alanlar öne 

çıkarılmakta ve eylem planı kapsamında bu alanlarda alınan kontrol tedbirleriyle olası gürültü artışı 

önlenerek mevcut sessizlik korunabilmektedir.  

Gürültü eylem planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir önem 

taşımaktadır. İstanbul halkının gürültü konusunda farkındalığını artırmak ve yaşadıkları ortamda 

gürültü konusunda bilgilerini tazelemek ve yaşadıkları çevrede maruz kaldıkları gürültü konusunda 

şikayet, öneri ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir site hazırlanarak İstanbul halkının hizmetine 

sunulmuştıur. Hazırlanan site ile konu ile ilgili bilgiler, İstanbul Gürültü Haritası ile ilgili bilgiler 

paylaşılmıştır. 

Sitede yer alan veriler eşliğinde yapılan bilgilendirmeler ile İstanbul halkının yaşadıkları ortamlarla 

ilgili görüş ver önerilerinin eylem planına entegrasyonu sağlanmıştır. 

Ayrıca halkın katılımı sürecinde seçilen pilot bölgelerde muhtarlıklar vasıtası ile 

Müdürlüğümüzce/Başkanlığımızca hazırlanan anketler aracılığı ile vatandaşların görüşlerini iletmeleri 

ve planlama sürecine dahil olmaları sağlanmıştır. 

Gürültü sorunu olan alanlarda yapılan çalışmalar ile uygun önlemlerin seçilmesi, uygulanabilirliği, 

çevre şartlarına uygunluğu, kabul edilebilirliği yöre halkıyla paylaşılarak sürecin doğru işlenmesi ve 

bölgesel konuma uygun çözümler sunulmasında bölge halkının sürece katılımı sağlanmıştır. 

Bu bağlamda, AB IPA “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım 

Projesi” kapsamında İstanbul için hazırlanan gürültü haritasından yola çıkarak, İstanbul’da karayolları 
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kaynaklı 12 (on iki), raylı sistem kaynaklı 2 (iki), endüstri tesis kaynaklı 1 (bir), Atatürk Havalimanı 

kaynaklı 2 (iki) ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kaynaklı 4 (dört) olmak üzere sorunlu 

alanların (Gürültü Yönetim Alanı, GYA) seçimine dayanarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi Yönetmeliğinin (ÇGDYY) Ek V altında tanımlanan minimum gereksinimleri karşılayan 

bir gürültü eylem planı hazırlanmıştır. 

İstanbul’da seçilen karayolları kaynaklı 12 (on iki), raylı sistem kaynaklı 2 (iki), endüstri tesis kaynaklı 

1 (bir), Atatürk Havalimanı kaynaklı 2 (iki) ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kaynaklı 4 

(dört ) GYA için gürültü azaltım tedbirleri seçilmiştir. Her bir sorunlu alan için senaryolar 

oluşturulmuştur.  

Farklı senaryolar için maliyetler, sosyal kabul edilebilirlik, ekonomik uygulanabilirlik, politik 

öncelik ve zaman tablosu konularında kestirimler yapılmış paydaşların katılımı ile yapılan 

toplantı ve istişareler sonucunda uygun görülen azaltım seneryosu ve uygulamasının, halkın 

katılımının ve istenilen uzun vadeli stratejinin değerlendirmesi için öngörülen hükümler 

geliştirilmiştir. 

04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 7. maddesinin, belediyeler başlığının, (d) bendinin 5. 

fıkrasında “Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanında 8 

inci maddede yetkili kılınan kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan gürültü haritaları da göz önünde 

bulundurularak; karayolları, demiryolları, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları, havaalanları, 

limanlar ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2’sindeki işletme/tesisler veya eğlence 

yerleri, imalathane gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları kapsayan eylem planlarını 

hazırlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. 

AB IPA 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan “Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi 

Projesi” kapsamında İstanbul’daki tüm gürültü kaynaklarına ilişkin gürültü haritalarının 2015 yılı 

Aralık ayında tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü olarak İstanbul Gürültü Eylül Planlarının hazırlığı 

çalışmalarına başlanmıştır.  

Hazırlanan gürültü haritasından yola çıkılarak, İstanbul il sınırlarında yapılan bu çalışmanın daha 

verimli olabilmesi, Gürültü Yönetim Alanlarının belirlenmesi amacı ile Arc GIS ortamında İstanbul 

25 bölgeye ayrılmıştır.  
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Ayrılan her bölge için yapılan çalışmalar ile Gürültü Yönetim Alanları belirlenmiştir. Bu alanların 

belirlenmesinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin kriterleri 

belirleyici olmuştur.  

Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar: 

İstanbul Gürültü Eylem Planı kapsamında sorunlu alanların tanımlanması ile Karayolu, Raylı Sistem, 

Endüstri Tesisleri, Havalimanları için çalışmalar başlatılmış, Avrupa ve Anadolu yakasında belirlenen 

sorunlu alanlarda Çevre Koruma Müdürlüğü teknik personelinden oluşan İSGEP ekipleri tarafından 

saha çalışmaları yapılmıştır.  

Bu çalışmalarda 2013-2014 verileri ile hazırlanan İstanbul Gürültü Haritasının güncellenmesi, 

gürültüye hassas alanlarda maruz kalan insan sayısı, eğitim, kültür ve sağlık vb. hassas alanlar ile 

gürültüye maruz kalan kişi sayısı gündüz, akşam, gece verilerinin ( Lgündüz, Lakşam, Lgece gürültü 

seviyesi )Lgag dB(A) ile Gürültü Skorunun yer aldığı gürültü yönetim alanlarına ait azaltım tedbirlerini 

içeren iç raporlar hazırlanmıştır. 

Hazırlanan raporlar İSGEP Projesi çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarında yer aldığı toplantılarda 

paylaşılmıştır. Sorunlu alanlarda yapılan değerlendirmeler sonrasında, gürültü azaltımı ile ilgili farklı 

seneryolar içeren raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara CD ortamında iletilerek bu senaryolardan 

hangilerinin uygulanacağına dair, söz konusu alanlar için uygulamada sorumluluğu olan kurumlardan, 

Başkanlığımızın alacağı karar/kararlara yardımcı olunması istenmiştir. 

Belediye başkanlığımıza ait Çevre Koruma Müdürlüğü web sayfasında gürültü başlığı altında tüm 

süreç paylaşılarak, yapılan çalışmalar ve taslak eylem Planına yer verilerek bilgiler şeffaf bir şekilde 

paylaşıma sunulmuştur. 

Kurumlardan gelen eksik görüşlerin tamamlanma sürecinde görüş bildiriminde bulunmayan kurumlara 

nihai görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.  

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ünüversitelere (TMMOB, ÇEKUD, İZODER, TAKDER, 

YTÜ, İTÜ) İSGEP ile ilgili yapılan çalışmalar ve Taslak Gürültü Eylem Planı ve halkın katılımına 

sunulan anket hakkında bilgilendirme yapılarak Taslak Rapor ile ilgili görüşleri talep edilmiştir. 

ÇGDY Yönetmeliği’nin 31’nci maddesinde Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarının 

hazırlanması ile ilgili Kamuoyunu Bilgilendirme, Verilerin Toplanması ve Raporlama ile ilgili olarak 

yer alan düzenlemelere yer verilmiş olup buna göre aynı yönetmeliğin “29 uncu-30 uncu maddelere 

istinaden Ek-IV ve Ek-V’de yer alan esaslar çerçevesinde yapılan stratejik gürültü haritaları ve eylem 

planları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca kamuoyunun ulaşımına 
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açık tutulur ve bilgi teknolojilerinden de yararlanılarak yayımlanır. “ hükmü yer almakta olup aynı 

maddenin ikinci bendinde “Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına yönelik bilgiler açık, tam 

anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir şekilde sunulur.  

Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir 

gazete ile mahalli gazetede veya internet sayfasında ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. 

İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması 

özel bir önem taşımakta olup, gürültü sorunu olan alanlarda uygun önlemlerin belirlenmesinin 

ardından belirlenen önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden uygulanmasına kadar olan süreçte 

bölge halkının görüşlerinin alınması, sürecin doğru işlenmesine ve bölgesel konuma uygun çözümler 

sunulmasında halkın görüşlerinin alınması ve dünyamızda bulunan çok sayıda devletten daha fazla 

nüfusa sahip İstanbul metropolünde mümkün olduğunca fazla sayıda İstanbulluya ulaşmak amacıyla 

yapılan çalışmalar raporun kamuoyunun bilgilendirmesi, verilerin toplanması bölümünde 

detaylandırılmıştır. 

4.3.Gürültü Yönetim Alanlarının Belirlenmesi Sürecine Genel Bakış  

Eylem planlama süreci sadece bir otomatik aracın uygulanması değildir. Bu süreç karar vericileri ve 

çevre politikalarını içermektedir. İdareler, halkın refahı ile yakından ilişkili olduğunu düşündükleri 

alanlarda kendi ölçütleri doğrultusunda hareket etme yetkisine sahip olmalıdır. Bu alanların 

belirlenmesi ortak bir grup değişkene dayanarak, CBS prosedüründe uygun olarak GYAA’da kritik 

alanlar belirlenmiştir  

 

Şekil 36 Gürültü Yönetimine Aday Alanlar Örneği  
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PEL göstergesi (Population Exceedances and Levels - Nüfus Aşımlar ve Seviyeler) İstanbulda sorunlu 

alanları ortak bir değişken ile değerlendirmek için bir gürültü skoru sağlamaktadır. Bu şekilde 

oluşturulacak bir alan skorları listesi ile en kritik olanlar kolaylıkla belirlenebilmektedir.  

Sonrasında, Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA’lar) olarak adlandırılan belirlenmiş bu kritik 

alanlar en yakın gürültü kaynağına göre gruplanmışlardır. Yapılan gruplandırma ile her bir sorunlu 

alan için ayrı ayrı hareket etmektense, ortak gürültü kaynağında alınacak bir azaltım tedbiri ile 

çevresindeki etkilenen tüm alanlarda iyileştirme sağlanması amaçlanmıştır. 

Üzerinde gürültü azaltım eylemleri planlanacak Gürültü Yönetim Alanları (GYA’lar) Başkanlığımızca 

GYAA’lar arasından seçilmiştir. Seçilen GYA’lara ziyaretler düzenlenmiş ve mevcut durum ile ilgili 

daha detaylı veriler elde edilmiştir. Alan ziyaretleri ile toplanan veriler teknik dokümanların 

doldurulmasında kullanılmıştır. Bu GYA’lar, eylem planlarının uygulanacağı “sorunlu alanlar”dır. 

Böylelikle Yönetmeliğin hedeflerine ulaşılmış ve son karar idarecilere bırakılıştır. Aynı zamanda ortak 

bir öncelik göstergesi (PEL) ve sorunlu alanların sınırlarını belirleyen ortak bir yöntem karar alma 

sürecinin başlangıç noktası olarak tanımlanmıştır. 

4.4.İstanbul’da Seçilen Alanların Tanımı ve Gürültü Kaynakları  

AB Projesine uygun olarak gürültü kaynaklarına ilişkin seçilen alanlar, sorunlu alanların tanımlanması, 

seçilen alanlara ilişkin gürültü azaltım seneryoları, gürültü azaltım tedbirleri nihai olarak Eylem Planı 

Raporunda birleştirilmiştir. 

 

Şekil 37 İstanbul Gürültü Haritalama Çalışılan Alanı    
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Kullanılan nihai model ve hesaplama alanı; 

 
Şekil 38 İstanbulun Birleştirilmiş Model Alanı 

 

 

Şekil 39 İstanbulun Birleştirilmiş Hesaplama Alanı 
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İstanbul iline ilişkin bina tipolojisi ve sakin sayıları gibi bazı bina bilgileri Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1 İstanbul İstatistik Özeti 

İSTANBUL İstatistikler 

Model alanı 
(MAR)  
 

1,714 km2 

Hesaplama alanı (CAR) 1,386 km2 

Yerleşim Alan 800 km2 

Toplam nüfus 13.581.745 

Toplam bina sayısı 1.229.560 

Toplam hassas kullanım içeren bina sayısı 881.620 

Toplam hane sayısı 4.500.720 

Toplam okul ve eğitim kurumları sayısı 5.975 

Toplam hastane sayısı 1.221 

Not: Verilen tüm toplam değerler Hesaplama Alanı sınırları içinde elde edilmiştir. 

AB IPA 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan “Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi 

Projesi” kapsamında İstanbul’da modellenen gürültü kaynakları karayolu, raylı sistem, endüstri ve 

havalimanlarıdır.  

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları gürültü haritalarını kendileri hazırlatmıştır. Söz 

konusu haritalar yardımıyla havalimanlarına ait gürültü eylem planları hazırlanmıştır. Gürültü 

kaynaklarına ilişkin verileri gösteren bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2 Gürültü Kaynaklarının İstatistiki Özeti 

 

Yerleşim alanlarındaki Gürültü Kaynaklarının İstatistikler 

Karayolları Kaynaklarının Toplam Uzunluğu  

(taşıt şeritlerinin uzunluğu)  

 

(taşıt şeritlerinin uzunluğu)  

 

 
 
 

5.511 km 

Demiryolu Kaynaklarının Toplam Uzunluğu 

(ray hatlarının uzunluğu)  

 

222 km 

Endüstri Kaynaklarının Toplam Sayısı 3 

Liman Kaynaklarının Toplam Sayısı 3 

Havalimanı Kaynaklarının Toplam Sayısı 2 

(Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarının önceki gürültü haritalamasının sonuçları birleştirilmiş 

gürültü kaynakları analizine dahil edilmiş olsa da, 3’üncü havaalanı inşaat halinde olduğundan gürültü 

haritalaması yapılmamıştır)  

Karayolu Analizleri: 

Karayolu gürültüsünün en önemli bileşeni olan motorlu taşıtlarla ilgili olarak temel gürültü bileşenler; 

araç motor gürültüsü, egzoz gürültüsü, aerodinamik gürültü, lastik-yol- yüzey sürtünme kaynaklı 

gürültü, fren sesi, klakson-korna gürültüleridir. Trafiğin yoğunluğu, akış yönü ve oranı, ağır vasıtalı 

araç veya hafif taşıt geçiş oranı ile yol yüzeyinin özelliği karayolu gürültüsünde belirleyici olmaktadır. 

İstanbul’da en büyüğü 6761 ve en küçüğü 0.6 metre olan 22833 adet çizgiden oluşan karayolu 

modellenmiştir. Karayolunun toplam uzunluğu 5511 km’dir. Akış tipi olarak, sürekli akışın olduğu, 

yol kaplaması olarak genellikle asfalt seçilmiştir. 

Raylı Sistem ve Demiryolu Analizleri: 

İstanbulda gelişen nüfus ve artan ulaşım ihtiyacı ile birlikte toplu ulaşım hayatımızın ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. En önemli toplu ulaşım araçlarından biri olan demiryolu da gittikçe 

gelişmektedir. Demiryolunun gelişmesiyle birlikte demiryolundan kaynaklanan çevresel gürültüyle 

ilgili çalışmalar yapılması da zorunlu hale gelmiştir. 
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Raylı sistem motorlu taşıt gürültüleri kadar yaygın ve belirgin olmasada, özellikleri nedeni ile 

rahatsızlık nedeni olabilmektedirler. Raylı sistemlerden kaynaklanan gürültü kaynaklarını araç ve 

ekipman kaynaklı gürültüler ve araç/yol etkileşimi kaynaklı gürültüler olarak değerlendirebiliriz. 

Gürültü klaynağı olan başlıca raylı ulaştırma sistemi araçları vagonlar ve lokomotiflerdir. Vagonlar ve 

lokomotiflerin baskın gürültüleri tekerlek ray etkileşiminden kaynaklı gürültülerdir, bunun yanında 

çekim sistemlerinden kaynaklanan gürültülerde kısmen etkilidir. 

Tcdd kapsamındaki demiryolları İstanbul’da 5 kategoriye ayrılmaktadır:  

• Yüksek hızlı trenler  

• Yolcu trenleri  

• Bölgesel trenler  

• Yük trenleri  

• Marmaray sualtı demiryolu tünel sistemi  

• Bunlar İstanbul’daki TCDD Ağı Sistemini oluşturmaktadır.  

• Kazlıçeşme ve Ayrılıkçeşme istasyonları arasında, Marmaray Boğaz’ın altında tünellerde 

çalışmaktadır ve Avrupa ve Asya kıtalarını bağlamaktadır.  

• Yüksek hızlı trenler (YHT) ve bölgesel trenler Pendik ve Gebze istasyonları arasında 

çalışmaktadır.  

• Yolcu ve Yük trenleri ‘Halkali’ ve ‘Kabakca’ istasyonları arasında çalışmaktadır.  

İstanbul’da 39 ilçe mevcut olup, şehirleşme genellikle istanbul’un güneyinde gerçekleşmiştir. 

İstanbul’da en büyüğü 10 ve en küçüğü 0.39 kilometre olan 607 adet çizgiden oluşan raylı sistem 

modellenmiştir. Raylı sistemin toplam uzunluğu 222 km. olup Raylı sisteme yönelik İstanbulda 2 adet 

GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar, Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu alanlardan seçilmiştir. 

Havalimanı Analizleri: 

Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği sorunlardan bir tanesi de gürültü problemidir. Çeşitli 

kaynakların ürettiği gürültü ile birlikte ortaya çıkan ve insan sağlığını tehdit eden bu sorun gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeleri gürültü konusunda tedbir almaya yöneltmektedir. Bu noktada çevre 

gürültüsünün oluşmasında en büyük kaynaklardan bir tanesi de şüphesiz ki havaalanlarıdır. 

Teknolojideki yenilikler ve gelişmeler ile birlikte havalimanı ve uçak sayılarında artış olmasının 

yanısıra nüfus artışları da yerleşmelerin havaalanları çevrelerine doğru kaymasına neden olmaktadır. 

Böylelikle bu gürültü kaynağının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki önemi de oldukça artmıştır. 

Farklı uçak tipleri ve havaalanlarının şehir içerisindeki konumu beraberinde değişik oranlarda gürültü 

oluşumlarını getirmektedir. 
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 İstanbul’da Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı ve Anadolu yakasında Sabiha Gökçen havalimanı 

olmak üzere iki adet aktif havalimanı bulunmakta olup Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki 

bölgede 3. Havalimanı inşaatı devam etmektedir.  

Atatürk Havalimanı Bakırköy ilçesi sınırlarında kalmakta olup, Atatürk Havalimanın gürültü haritası 

Devlet Hava Meydanları işletmesi tarafından hazırlatılmış, Havalimanı çevresinde 2 adet GYA 

belirlenmiştir. Seçilen alanlar, Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu alanlardır. 

Sabiha Gökçen Havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Pendik ilçesi sınırları içerinde 

kalmakta olup, Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde 4 adet GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar, 

Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu alanlardır. 

3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa 

edilmekte olan havalimanı konumu ile en ideal alan olma özelliğini göstermektedir. 3. Köprünün 

bağlantı noktasında olacak olan ve İstanbul içinden ulaşımın sağlancağı havalimanı Atatürk 

Havalimanına kuş uçuşu mesafe ise ile 35 KM ‘dir. 

Endüstri Tesisleri Analizleri: 

Detaylı araştırmalar sonucu endüstriyel çevrede pek çok sayıda gürültü kaynağı olduğu anlaşılmıştır. 

Birçok kaynağın spesifik endüstriyel aktivitelere ait olduğu bilinmektedir. Bazı gürültü kaynağı 

tiplerinin de hemen hemen bütün fabrikalarda/tesislerde bulunduğu anlaşılmıştır.  

İşletmelerde çoğunlukla gözüken kaynak tiplerinin gürültü kategorilerine göre tipik örnekleri olarak 

havalandırmalar, hava temizleyiciler, nakil makineleri, vinçler, torna tezgâhları, testereler, katlama 

makineleri  vb. örnek olarak yer almaktadır. Spesifik olarak bakılacak olursa fanlar, elektrik motorları, 

pompalar ve kompresörler endüstriyel gürültü kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Endüstri tesislerine yönelik İstanbulda 1 adet GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar, Pel_b gürültü 

skorunun yüksek olduğu alanlardan seçilmiştir. Çalışma kapsamında; İstanbul’da Endüstriden 

kaynaklanan gürültü konusunda Tuzla ilçesi sınırlarında yer alan İston İstanbul Beton Elemanları ve 

Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A. Ş.’ye ait alanda ve bu tesise yakın konumda bulunan konut 

bölgesi incelenmiştir. 
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5 YETKİLİ İDARELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (14 Haziran 2014-RG; Madde 21, Bent 5) “….İmar planları, 

varsa stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak hazırlanır ve planlarda bu konuda 

gerekli tedbirler alınır.” denilmektedir. Bu doğrultuda idareler Nazım İmar Planlarını ve Uygulama 

İmar Planlarını bu doğrultuda oluşturmaları gerekmektedir. 

5.1.Eylem planlarında Belediyelerin görevleri: 

ØBelediye 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 almak. 

ØBelediye 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 İzin ve Lisanslar Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2‘sindeki işletme/tesisler veya 

eğlence yerleri, imalathane gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanları kapsayan eylem planlarını 

hazırlamak. 

ØBelediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu 

görüşüne açmak. 

ØBelediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan gürültü haritalarının ve 

eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermek ve Bakanlığa göndermek. 

Ayrıca 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde 

eylem planlarına yönelik esaslar ve usullere yer verilmektedir.  
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5.2.Yürürlükteki Sınır Değerler 

Gürültü aşım haritalarının hazırlanmasında kullanılan, yönetmeliğin belirlediği gürültü sınır değerleri 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Bu eylem planındaki gürültü aşım analizlerinde mevcut yollar için 

belirlenmiş olan sınır değerler kullanılmiştır. 

 
Tablo 3 Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Alanlar 

Planlanan/Yenilenmiş/Onarılmış 

yollar Mevcut yollar 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas 

kullanımlardan eğitim, kültür 

ve sağlık alanları ile yazlık ve 

kamp yerlerinin  ağırlıklı 

olduğu alanlar 

60 55 50 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye 

hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan 

konutların yoğun olarak 

bulunduğu alanlar 

63 58 53 68 63 58 

Ticari yapılar ile gürültüye 

hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan 

işyerlerinin yoğun olarak 

bulunduğu alanlar 

65 60 55 70 65 60 

Endüstriyel alanlar 

67 62 57 72 67 62 
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Tablo 4 Raylı Sistem Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Alanlar 
Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık 

alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar 

65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu 

alanlar 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte 

bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu 

alanlar 

 Endüstriyel alanlar 

 

Tablo 5 Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Alanlar 

Küçük hava alanları 

(yılda elli binin altında iniş/ 

kalkışın olduğu hava alanları) 

Büyük hava alanları 

(yılda elli bin ve üstü iniş/ 

kalkışın olduğu hava alanları) 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, 

kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp 

yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar 

63 58 53 65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 

kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan 

konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
65 60 55 68 

 

63 

 

58 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas 

kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan 

işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
67 62 57 72 

 

67 

 

62 

Endüstriyel alanlar  70 65 60 75 70 65 
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Tablo 6 Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Alanlar 

   

Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile 

yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar  
60 55 50 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
68 63 58 

Endüstriyel alanlar 70 65 60 

Yönetmelik Lgag gürültü göstergesi bazında herhangi bir gürültü sınırı değeri içermemektedir. Gürültü 

haritalamada, arazi kullanım alanları yukarıdaki sınıflandırmaya göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1.  Gürültüye hassas kullanımlar, eğitim, kültür veya sağlık alanları 

2. Konut yoğun karma kullanımlı alanlar 

3. Ticaret yoğun karma kullanımlı alanlar 

4. Endüstriyel alanlar 
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6 SONUÇLAR: 

6.1 Gürültü Haritalama Sonuçları Özeti 

AB IPA 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan “Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi 

Projesi” kapsamında İstanbul’da modellenen gürültü kaynaklarına ait elde edilen sonuçların özetini 

gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.  

6.2 Hanelerdeki Nüfusun Maruziyet Değerlendirmesi Sonuçları  

5 dB(A)’lık gürültü seviyesi bantlarına göre gürültüye maruz kalan konutlarda yaşayan insan sayısı 

(en yakın yüz rakamına yuvarlanmış).  

Konutlarda yaşayan insan sayısı – Lgündüz 

Tablo 7 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgündüz) 

Lgündüz gürültü seviyesi 
(dB(A)) <55 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde 

Endüstriyel Gürültü 13291500 100 0 0 0 0 

Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13290500 1400 300 0 0 0 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13289900 1400 300 0 0 0 

Karayolu Trafik 
Gürültüsü 10158500 1281700 869000 617600 337300 28200 

Ana Karayolu  Trafik 
Gürültüsü 11701100 709700 426300 259400 173200 21900 

Birleştirilmiş Gürültü 9472600 151880 1161200 739100 371200 29300 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı dışında 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 287900 0 0 0 0 0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 244900 22200 11800 6200 2500 400 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde ve dışında 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13577800 1400 300 0 0 0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 11946000 731900 438100 265500 175700 22300 

NOT: Sonuçların en yakın 100 insana yuvarlanmasında dolayı, gürültü seviyesi aralıklarında maruz kalan  

insan sayısı toplamı her bir gürültü göstergesi için her zaman aynı sonucu vermeyebilir 
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Konutlarda yaşayan insan sayısı – Lakşam 
Tablo 8 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lakşam) 

Lakşam gürültü seviyesi   
(dB(A)) <55 55-59 60-64 65-69 70-74 

 
>75 

 
Konutlarda yaşayan insan sayısı -Yerleşme alanı içinde 

Endüstriyel Gürültü 13291400 100 0 0 0 
 

0 

Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13290800 1400 100 0 0 

 
0 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13290200 1300 100 0 0 

 
0 

Karayolu Trafik 
Gürültüsü 10370800 1224000 827100 591600 267700 

 
11100 

Ana Karayolu  Trafik 
Gürültüsü 11829900 666500 399600 239900 147100 

 
8600 

Birleştirilmiş Gürültü 9696800 1461700 1115600 708500 298100 
 

11600 

 
Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı dışında 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 287900 0 0 0 0 

 
0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 249700 20700 10600 5100 1700 

 
100 

 
Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde ve dışında 

Ana Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13578100 1300 100 0 0 

 
0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 12079700 687200 410200 245000 148700 

 
8700 

NOT: Sonuçların en yakın 100 insana yuvarlanmasında dolayı, gürültü seviyesi aralıklarında maruz kalan insan 
sayısı toplamı her bir gürültü göstergesi için her zaman aynı sonucu vermeyebilir. 
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Konutlarda yaşayan insan sayısı – Lgece 
Tablo 9 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgece) 

Lgece gürültü 
seviyesi   (dB(A)) <55 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde 

Endüstriyel 
Gürültü 13291000 400 100 0 0 0 

Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13291500 800 0 0 0 0 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 13290800 800 0 0 0 0 

Karayolu Trafik 
Gürültüsü 9940800 1389400 928700 650300 353400 29600 

Ana Karayolu  
Trafik Gürültüsü 11564300 785500 470400 273400 175800 22000 

Birleştirilmiş 
Gürültü 9145700 1666800 1210600 816800 416500 35900 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı dışında 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 287900 0 0 0 0 0 

Ana Karayolu 
Trafik Gürültüsü 238700 26600 13700 6400 2200 200 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde ve dışında 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 13578700 800 0 0 0 0 

Ana Karayolu 
Trafik Gürültüsü 11803000 812200 484200 279900 178100 22300 

Not: Sonuçların en yakın 100 insana yuvarlanmasında dolayı, gürültü seviyesi aralıklarında maruz kalan 
insan sayısı toplamı her bir gürültü göstergesi için her zaman aynı sonucu vermeyebilir. 
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Konutlarda yaşayan insan sayısı – Lgag 
Tablo 10 Gürültü Haritalarına Göre Konutlarda Yaşıyan İnsan Sayısı (Lgag) 

Lgag gürültü seviyesi   
(dB(A)) <55 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

Konutlarda yaşayan insan sayısı -Yerleşme alanı içinde 

Endüstriyel Gürültü 13290800 600 200 0 0 0 

Demiryolu Trafik 
Gürültüsü 13289900 1600 700 0 0 0 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 13289300 1600 700 0 0 0 

Karayolu Trafik 
Gürültüsü 8890600 1746100 1144500 776800 551300 183000 

Ana Karayolu  Trafik 
Gürültüsü 10901800 1039200 615100 367800 225500 112100 

Birleştirilmiş Gürültü 771160 2285100 1407500 1030200 650300 207600 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı dışında 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 287900 0 0 0 0 0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 219100 34200 19100 9600 4500 1300 

Konutlarda yaşayan insan sayısı - Yerleşme alanı içinde ve dışında 

Ana Demiryolu 
Trafik Gürültüsü 13577200 1600 700 0 0 0 

Ana Karayolu Trafik 
Gürültüsü 11150900 1073500 634300 377400 230000 113400 

Not: Sonuçların en yakın 100 insana yuvarlanmasında dolayı, gürültü seviyesi aralıklarında maruz kalan 

insan sayısı toplamı her bir gürültü göstergesi için her zaman aynı sonucu vermeyebilir.  
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6.3 Gürültü Yönetim Alanları (GYA) Özeti 

Eylem planlamada gürültü yönetimine aday alanlar (GYAA) coğrafi bilgi sistemleri (CBS) programı 

vasıtasıyla belirlenmiştir. Daha sonra bu aday alanlar içerisinde gürültü skor değeri yüksek olanlar 

içerisinden elemeler yapılarak gürültü yönetim alanları (GYA) belirlenmiştir. Karayolları, raylı 

sistemler, endüstri tesisler ve havalimalarına yönelik GYA’lara ilişkin istatistiki bilgi aşağıdaki 

tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 11 Karayolu GYA’ların İstatistik Özeti 

Karayolu Gürültü Yönetim Alanları İstatistikler 

Toplam GYA sayısı 12 

GYA’ların toplam alanı [km2] 1,9 

Toplam sakin sayısı 124777 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı 53388 

Çok hassas bina sayısı 4585 

 

Tablo 12 Raylı Sistem GYA’ların İstatistik Özeti 

Raylı Sistem Gürültü Yönetim Alanları İstatistikler 

Toplam GYA sayısı 2 

GYA’ların toplam alanı [km2] 0,39 

Toplam sakin sayısı 1740 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı 137 

Çok hassas bina sayısı 48 

 

Tablo 13 Endüstri Tesis GYA’ların İstatistik Özeti 

Endüstri Tesis Gürültü Yönetim Alanları İstatistikler 

Toplam GYA sayısı 1 

GYA’ların toplam alanı [km2] 0,56 

Toplam sakin sayısı 473 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı 320 

Çok hassas bina sayısı 12 
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Tablo 14 Havalimanı GYA’ların İstatistik Özeti 

Havalimanı Gürültü Yönetim Alanları İstatistikler 

Toplam GYA sayısı 6 

GYA’ların toplam alanı [km2] 2,19 

Toplam sakin sayısı 62276 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı 58869 

Çok hassas bina sayısı 3543 

6.4 Gürültü Azaltım Tedbirleri Öncesi Gürültüye Maruz Kalan Nüfusun Değerlendirilmesi: 

Gürültü kaynaklarına ilişkin aşımlara maruz kalan sakin sayıları seçilen GYA’lar için hesaplanmış 

olup, Tablolar halinde sunulmaktadır. 

Tablo 15 Karayolu Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı 

No 
GYA No 

GYA İsmi Aşımlara 
maruz kalan 
sakin sayısı 

1 P01_NMA_01  Barbaros Bulvarı Kavşağı 3545 

2 P01_NMA_02  Şişli Teknik Endüstri Meslek Lisesi 1864 

3 P01_NMA_03        Finanskent 
2766 

4 P01_NMA_04        Metris Kavşağı 16506 

5 P01_NMA_05        O-3 Esenler Kavşağı 11827 

6 P01_NMA_06        Bakırköy Hastanesi 1513 

7 P01_NMA_07        Karadeniz Caddesi 4556 

8 P01_NMA_08        Haliç 2623 

9 P02_NMA_01       Ümraniye Eğitim ve Araştırma    
Hastanesi 3967 

10 P02_NMA_02   Anadolu Otoyolu 4511 

11 P02_NMA_03       Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim  Okulu 
2041 

12 P02_NMA_04 

 

    D 100- E 80 Bağlantı yolu 3470 
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İstanbul’da 39 ilçe mevcut olup, şehirleşme genellikle istanbul’un güneyinde gerçekleşmiştir. 

İstanbul ile ilgili özet bilgi aşağıda yer alan tabloda mevcuttur. 

İstanbul İle İlgili Özet Bilgi 

Adı İstatistiki Bilgi 

Yerleşim alanı 800 km2 

Toplam nüfus 13.581.745 

Toplam bina sayısı 1.229.560 

Toplam hane sayısı 4.500.720 

Toplam okul/eğitim binalarının sayısı 5.975 

Toplam hastane binaları sayısı 1.221 

Karayolu kaynaklarının toplam uzunluğu 5.511 km 

İstanbul’da en büyüğü 6761 ve en küçüğü 0.6 metre olan 22833 adet çizgiden oluşan karayolu 

modellenmiştir. Karayolunun toplam uzunluğu 5511 km’dir. Akış tipi olarak, sürekli akışın olduğu, 

yol kaplaması olarak genellikle asfalt seçilmiştir. 

Haritalanan Gürültü Kaynağı: Raylı Sistem 

İstanbul’da en büyüğü 10 ve en küçüğü 0.39 kilometre olan 607 adet çizgiden oluşan raylı sistem 

modellenmiştir. Raylı sistemin toplam uzunluğu 222 km’dir. 

Tablo 16 Raylı Sistem Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı 

No 
GYA  

Aşımlara 
maruz kalan 
sakin sayısı 

1 

P01_NMA_01R 

M1 Metro (Havalanı- Yenikapı) 

Seçilen alan Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Havalimanı- Yenikapı ve Yenikapı-Havalimanı yönündeki metro hatları nedeniyle seçilen 

bölgede gürültü oluşmaktadır. Metro hattının doğusundan General Ali Rıza Gürcan Caddesi 

geçmektedir. Söz konusu alanın batısında ise konutlar mevcuttur. 

 

 

 

 

 

49 
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2 

P01_NMA_02R 

M1 Metro (Havalanı- Yenikapı) 

Seçilen alan Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Havalimanı- Yenikapı ve Yenikapı-Havalimanı yönündeki metro hatları nedeniyle seçilen 

bölgede gürültü oluşmaktadır. Metro hattının doğusundan General Ali Rıza Gürcan Caddesi 

geçmektedir. Söz konusu alanın batısında ise konutlar mevcuttur. Bir önceki GYA’ya göre 

kuzeyde kalması nedeniyle Kuzey GYA olarak adlandırılmıştır. 

 

 

88 

Endüstri Kaynaklı Gürültü Kaynağı: Tuzla İston  

Seçilen alan Tuzla ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Tuzla İston tesislerindeki üretim nedeniyle 

gürültü oluşmaktadır. Tesisin doğusunda genellikle 5 katlı mesken olarak inşa edilmiş konutlar 

mevcuttur. Tesisin doğusunda kalan bölgedeki konutlar gürültüden etkilenmektedir.  

Tablo 17 Endüstri Tesis Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı 

No GYA  Aşımlara maruz kalan sakin sayısı 

1 P01_NMA_01E 

Tuzla İston Beton  

 

320 

 

Şekil 40 Tuzla İston GYA Bina Türleri  
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Tuzla İston GYA Özeti  

Toplam Gürültü Skoru 36947 

GYA’nın toplam alanı [km2] 0.56 

Toplam sakin sayısı 473 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gündüz) 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gündüz) 

0 

0 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Akşam) 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Akşam) 

0 

0 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gece) 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gece) 

320 

7 

Havalimanı Kaynaklı Gürültü Kaynağı: Atatürk Havalimanı- Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı  

Tablo 18 Havalimanı Kaynaklı GYA’lardaki Maruz Kalan Kişi Sayısı 

No GYA I Aşımlara maruz kalan 
toplam sakin sayısı 

1 

P01_NMA_01AH  

Atatürk Havalimanı (Güney) 

Seçilen alan Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Atatürk 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır. Seçilen bölge E-5’in hemen kuzeyinde yer almaktadır.  

 

4408 

2 

P01_NMA_02AH 

Atatürk Havalimanı (Kuzey) 

Seçilen alan Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Atatürk 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır. Seçilen bölge diğer sıcak noktanın hemen kuzeyinde yer 

almaktadır.  

 

12034 

3 

P01_NMA_01SGUH 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA1: 

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır. Seçilen bölge E-5’in kuzeyinde TEM’in güneyinde yer 

almaktadır.  

 

 

40951 
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No GYA I Aşımlara maruz kalan 
toplam sakin sayısı 

4 

P01_NMA_02SGUH 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA2: 

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır.  

 

 

352 

5 

P01_NMA_03SGUH 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA3: 

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen 
Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 
oluşmaktadır.  

 

 

1349 

6 

P01_NMA_04SGUH 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA4: 

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır.  

 

120 
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7 GÜRÜLTÜ AZALTIM SENARYOLARI: 

7.1 Yürürlükteki Gürültü Azaltım Tedbirleri Hakkında Bilgi 

Yürürlükte herhangi bir gürültü azaltım tedbiri bulunmamaktadır. Ancak ÇGDYY gereği Eylem 

planları dâhilindeki tedbirler yetkili idarenin insiyatifine bırakılmıştır.  

Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığı durumlarda ya da yetkili idarelerce belirlenen 

alanların kriterlerine göre öncelikleri belirlenerek stratejik gürültü haritalamaları ile tespit 

edildikten sonra uygulanması esastır. 

7.2 Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklanması 

Seçilen GYA’larda her bir gürültü azaltım tedbirinin uygulanabilirliği ve her özel durum için 

en iyi tedbirleri tespit etmek için bir teknik veri sayfası oluşturulmuş, bu veri sayfaları saha 

ziyaretlerinde değerlendirilerek hazırlanmıştır. Veri sayfaları, mevcut durumu (ante-operam) 

tanımlaması ve bazı olası gürültü azaltım eylemlerini (post-operam) rapor etmesi için 

tasarlanmıştır. Gürültü azaltım eylemleri, “Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için 

Teknik Yardım Projesi” kapsamında hazırlanan gürültü azaltım tedbirleri kataloğundaki 

öneriler doğrultusunda seçilmiştir.  

Gürültü Azaltım Tedbirleri İçin Teknik Veri Sayfası Formu her bir GYA için doldurulmuştur. 

Veri sayfalarının birinci kısmı gürültü azaltım tedbirlerinin uygulanmasından önceki “Gürültü 

Skoru’nu ve bölgeyi etkileyen en yakın gürültü kaynağına ilişkin kaynak ID’si ve kaynağın kısa 

tanımı gibi bazı bilgiler içermektedir. Kaynağın kısa tanımı kısmı; kaynak türü (karayolu, 

demiryolu, endüstri) ve bazı detaylı bilgileri (trafik akışı, karayolu için taşıtların hızı, demiryolu 

için tren geçişleri ve tren türleri, vb.) içermektedir. Alandaki maksimum aşımları gösteren bir 

CBS görüntüsü de burada sunulmaktadır.  

Veri sayfasının sonraki kısmı, eylem planlama çalışması kapsamında Çevre Koruma Müdürlüğü 

ve paydaşlar tarafından geliştirilen olası gürültü azaltım eylemlerini içeren farklı senaryolar 

tanımlamaktadır. Her bir senaryo, özel bir numara ve azaltım eylemlerinin türü ile 

adlandırılmakla birlikte, eylemlerin mekânsal büyüklüğü, bu eylemlere ilişkili kurumların 

görüşü ve çeşitli notlar yardımıyla kısaca tanımlanmaktadır. Buna ek olarak, her bir eylemin 

maliyeti niteliksel olarak (düşük, orta, yüksek, finansman talebi) sunulmaktadır. 
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Gürültü Azaltım Tedbirleri İçin Teknik Veri Sayfası Formu 
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7.3 İSGEP kapsamında tespit edilen sorunlu alanlarda Gürültü Azaltım Senaryolarının 

Teknik Açıklaması 

7.3.1  Karayolu Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklaması 

Avrupa Yakası GYA’lar 

7.3.1.1 Barbaros Bulvarı Kavşağı (P01_NMA_01) 

Seçilen alan Şişli ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. E-5 ve metrobüs yolu üzerindeki taşıt 

trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. E-5 trafiğinin güney tarafındaki yön İstanbul-Ankara 

yönünü kuzey tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. Metrobüs 

yolunda ise gidiş- geliş şeklinde trafik akışı söz konusudur. 

 

Şekil 41 Barbaros Bulvarı Kavşağı Seçili Noktalar 

 

Şekil 42 Barbaros Bulvarı Kavşağı GYA    
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Şekil 43 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag 

 
Şekil 44 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü hatitası Lgag 
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Şekil 45 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece 

Şekil 46 Barbaros Bulvarı Kavşağı eylem planı sonrası gürültü haritası Lgece 
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 1.4 

Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m 
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
-İSFALT A.Ş. 
 

Notlar  
İkinci Senaryo: Hız sınırlarının uygulanması  

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 1.3 

Trafiğin yavaşlatılması: trafik hızını azaltacak ve 
düzensiz trafik akışını düzenleyecek gürültü kotrol 
önlemleri 
Radar cihazları ve polis gibi caydırıcı önlemlerle hız 
sınırlarının uygulanması(8) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  
Maliyet Düşük 
Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
 
 

Notlar  
Üçüncü Senaryo: Şehir planlama  

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 
Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi 
(44) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  
Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
-Beşiktaş İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

 
P01_NMA_01   

Barbaros Bulvarı Kavşağı  
 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 
Eylem öncesi toplam 

gürültü skoru 1.565.628 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 1.485.005 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa 

açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik:188992 
Trafik Akışı Sürekli Akış 
Hız Km/sa  
Hafif Taşıt :65/65/65  
Ağır Taşıt Oranı % 8/5/13.7 
Ağır Taşıt Hızı Km/sa 65/65/65 
Yol Yüzeyi Pürüzsüz Asfalt 
Yol Eğimi 1.5 
Yaklaşık yol uzunluğu 900 m. 

Halihazırda 
uygulanmış veya 

planlanmış eylemler 
Yok 

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3  

Seçilen Senaryo  1  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı  4.119 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  3545 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  3510 

Alandaki toplam hassas bina sayısı  140  
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7.3.1.2 Şişli Teknik Endüstri Meslek Lisesi (P01_NMA_02) 

Seçilen alan Şişli ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. E-5 ve metrobüs yolu üzerindeki taşıt 

trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. E-5 trafiğinin güney tarafındaki yön İstanbul-Ankara 

yönünü kuzey tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. Metrobüs 

yolunda ise gidiş- geliş şeklinde trafik akışı söz konusu yol binalara çok yakın konumdadır. 

 

Şekil 47 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Seçili Noktalar 

 

 

Şekil 48 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GYA 
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Şekil 49 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası 
Lgag 

 

Şekil 50 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgag  
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Şekil 51 Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası 
Lgece 

Şekil 52 Şişli Teknik ve Endüstri Meslşek Lisesi eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası 
Lgece    
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo: Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.2 
Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Yeşil bariyerler. Canlı Bariyerler (37). 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 400 m 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

- İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı  
 

Notlar  
İkinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 400 m.  

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş. 
  

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi (44) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 400 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

- Şişli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   
 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 
P01_NMA_02  
Şişli Teknik 

Endüstri Meslek 
Lisesi  

  

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 

490.909 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 449.311  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

 Yıllık Ort. Günlük Trafik 
66504 
Trafik AkışıSürekli Akış 
Hız Km/sa  
Hafif Taşıt:65/65/65 
Ağır Taşıt Oranı % 
8/5/13.7 
Ağır Taşıt Hızı Km/sa 
65/65/65 
Yol Yüzeyi Pürüzsüz 
Asfalt 
Yol Eğimi 1.0  
Yaklaşık uzunluk:400m. 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler 

Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3  

Seçilen Senaryo  2  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 
P01_NMA_02  
Şişli Teknik 

Endüstri Meslek 
Lisesi  

  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki 
toplam sakin 
sayısı 

 4977 

Eylem öncesi 
alandaki 
gürültü aşımına 
maruz kalan 
sakin sayısı 

 1864 

Eylem sonrası 
alandaki 
gürültü aşımına 
maruz kalan 
sakin sayısı 

 1793 

Alandaki 
toplam hassas 
bina sayısı 

15 
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7.3.1.3 Finanskent (P01_NMA_03) 

Seçilen alan Eyüp ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. O-2 yolu üzerindeki taşıt trafiği başlıca 

gürültü kaynaklarıdır. O-2 yolu trafiğinin güney tarafındaki yön İstanbul-Ankara yönünü kuzey 

tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 53 Finanskent Seçili Noktalar 

 

Şekil 54 Finanskent GYA 
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Şekil 55 Finanskent eylem planı öncesi-ızgara gürültü haritası Lgag 

Şekil 56 Finanskent eylem planı sonrası-ızgara gürültü haritası Lgag 
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Şekil 57 Finanskent eylem planı öncesi-ızgara gürültü haritası Lgece 

 
Şekil 58 Finanskent eylem planı sonrası-ızgara gürültü haritası Lgece  
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.2 
Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri. 
Ağır taşıt trafiği yönetimi: şehrin içine giden güzergahı 
değiştirme (1) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1300 m 
Maliyet Düşük 
Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı  

Notlar  
İkinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1300 m.  
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
-İSFALT A.Ş. 

Notlar  

Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 

değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt 

uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle 

karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine 

sebep olmaktadır. Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün 

azaltılması amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal karışıma 

göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik yoğunluğu 

yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların civarında tercih 

edilmektedir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 

P01_NMA_03  

Finanskent  
 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 1.383.747 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 836.818  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa 

açıklama 

 Yıllık Ort. Günlük Trafik 
100168 

Trafik AkışıSürekli Akış 

Hız Km/sa  

Hafif Taşıt:80/80/80 

Ağır Taşıt 
Oranı%44.5/36.4/56.2 

Ağır Taşıt Hızı 
Km/sa70/70/70 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz Asfalt 

Yol Eğimi 1.1 

Yaklaşık uzunluk 1300 m 

Halihazırda 
uygulanmış veya 

planlanmış eylemler 
Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 2 

Seçilen Senaryo  2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 

P01_NMA_03  

Finanskent  
 

MARUZİYET BİLGİSİ 
 

Alandaki toplam sakin sayısı 2814 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 2766 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  2462 

Alandaki toplam hassas bina 
sayısı 14 
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7.3.1.4 Metris Kavşağı (P01_NMA_04) 

Seçilen alan Gaziosmanpaşa ile Sultangazi ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. O-2 yolu 

üzerindeki taşıt trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. O-2 yolu trafiğinin güney tarafındaki yön 

İstanbul-Ankara yönünü kuzey tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 59 Metris Kavşağı Seçili Noktalar 

 

Şekil 60 Metris Kavşağı GYA  
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Şekil 61 Metris Kavşağı eylem planı  öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag 

Şekil 62 Metris Kavşağı eylem planı. sonrası-ızgara gürültü haritası Lgag     
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Şekil 63 Metris Kavşağı eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece 

Şekil 64 Metris Kavşağı eylem planı sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgece    
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo: Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 11.2 Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri.Ağır taşıt 

trafiği yönetimi: şehrin içine giden güzergahı değiştirme 

(1) 
Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1200 m 

Maliyet Düşük 

Eylemle ilişkili Kurumlar - Karayolları Genel Müdürlüğü 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı  Notlar  
İkinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi, 

Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik Tanım 

Büyüklük (m,m2) Yaklaşık uzunluk 1200 m. 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar - İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş. 

 

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Gürültü bariyerleri  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.1 Gürültü bariyerleri: materyaller (33) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m,m2) Yaklaşık uzunluk 1200 m.ve 6000 m2 dir. 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar - İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü 

 

Notlar  

Dördüncü Senaryo: Şehir planlama   Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi 
(44) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 Yaklaşık uzunluk 1200 m. 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m,m2) Düşük 

Maliyet - İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

-Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Belediye Başkanlıkları İmar ve 

Şehircilik Müdürlükleri 
Eylemle İlişkili Kurumlar  

 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 

P01_NMA_04 

Metris Kavşağı  
 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi 
toplam gürültü 

skoru 
6.845.255 

Eylem sonrasi 
toplam gürültü 

skoru 
5.451.837  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan 
kaynak hakkında 

kısa açıklama 

 Yıllık Ort. Günlük Trafik 100168 

Trafik Akışı Sürekli Akış 

HızKm/sa 

Hafif taşıt:100/100/100 

Ağır Taşıt Oranı%44.5/36.4/56.2 

Ağır Taşıt HızıKm/sa80/80/80 

Yol YüzeyiPürüzsüz Asfalt 

Yol Eğimi -2.4 

Yaklaşık uzunluk:1200m. 

Halihazırda 
uygulanmış veya 

planlanmış 
eylemler 

Yok 

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 4 

Seçilen Senaryo 2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

 

P01_NMA_04 

Metris Kavşağı  
 

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam 
sakin sayısı 26800 

Eylem öncesi 
alandaki gürültü 

aşımına maruz kalan 
sakin sayısı 

16506 

Eylem sonrası 
alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan 
sakin sayısı 

15270 

Gürültü azaltım 
eylemi uygulanan 
alandaki toplam 

hassas bina sayısı 

934 
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7.3.1.5 O-3 Esenler Kavşağı (P01_NMA_05) 

Seçilen alan Esenler ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. O-3 yolu üzerindeki taşıt trafiği 

başlıca gürültü kaynaklarıdır. O-3 yolu trafiğinin güney tarafındaki yön Edirne-İstanbul yönünü 

kuzey tarafı ise İstanbul-Edirne yönünde trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 65 O-3 Esenler Kavşağı Seçili Noktalar 

 

Şekil 66 O-3 Esenler Kavşağı GYA 
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Şekil 67 Esenler eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgag 

Şekil 68 Esenler eylem planı sonrası -ızgaralı gürültü haritası Lgag 
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Şekil 69 Esenler eylem planı öncesi-ızgaralı gürültü haritası Lgece 

Şekil 70 Esenler eylem planı  sonrası-ızgaralı gürültü haritası Lgece 
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo:Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş.  
Notlar  

İkinci Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, örneğin 
stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi (44) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

-Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 

Notlar  
Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 
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civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_05 

O-3 Esenler Kavşağı 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 6.534.710 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 6.289.658  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 
19952 

Trafik AkışıSürekli Akış 

Hız Km/sa 

Hafif Taşıt:70/70/70 

Ağır Taşıt 
Oranı%25.5/25.4/21.4 

Ağır Taşıt HızıKm/sa 
50/50/50 

Yol Yüzeyi 

Pürüzsüz Asfalt 

Yol Eğimi-0.6 

Yol uzunluğu:1000m. 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

  
 

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 2 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_05 

O-3 Esenler Kavşağı 

MARUZİYET BİLGİSİ 
 

Alandaki toplam sakin sayısı 33705 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 11827 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  11447 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

1249 
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7.3.1.6 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi (P01_NMA_06)  

Seçilen alan Bakırköy ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. E-5 ve metrobüs yolu üzerindeki taşıt 

trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. E-5 trafiğinin güney tarafındaki yön İstanbul-Ankara 

yönünü kuzey tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. Metrobüs 

yolunda ise gidiş- geliş şeklinde trafik akışı söz konusudur. 

 

Şekil 71 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi Seçili Noktalar 

 

Şekil 72 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi GYA  
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Şekil 73 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı öncesi Lgece 
 

 

Şekil 74 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı sonrası Lgece  
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Şekil 75 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı öncesi _Lgag 

 

Şekil 76 Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi eylem planı sonrası _Lgag 
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo: Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.2 
Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Yeşil bariyerler. Canlı Bariyerler (37). 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m 

Maliyet Orta 

Eylemle İlişkili Kurumlar 
-Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 

- İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı  

Notlar  

İkinci Senaryo:Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş.  

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü kaynaklarının 
etrafında bulunan kullanımların, örneğin stratejik altyapılar gibi, 
declare edilmesi (44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili Kurumlar 

-Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

-Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_06 

Bakırköy 

Hastanesi  

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam gürültü 
skoru 909.339 

Eylem sonrasi toplam gürültü 
skoru  836.687 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak hakkında 
kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük 
Trafik 59504 

Trafik Akışı Sürekli 
Akış 

HızKm/sa60/60/60 

Ağır Taşıt 
Oranı%8/5/13.7 

Ağır Taşıt Hızı 
Km/sa 60/60/60 

Yol YüzeyiPürüzsüz 
Asfalt 

Yol Eğimi-4.0 

Halihazırda uygulanmış veya 
planlanmış eylemler Yok 

  

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_06 

Bakırköy 

Hastanesi  

MARUZİYET BİLGİSİ 
 

Alandaki toplam sakin sayısı 2248 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 1513 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  1504 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

44 
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7.3.1.7 Karadeniz Caddesi (P01_NMA_07)  

Seçilen alan Fatih ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Karadeniz Caddesi üzerindeki taşıt 
trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. 

 

Şekil 77 Karadeniz Caddesi Seçili Noktalar 

 

Şekil 78 Karadeniz Caddesi GYA 
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Şekil 79 Karadeniz Caddesi eylem planı öncesi Lgece 

 
Şekil 80 Karadeniz Caddesi eylem planı sonrası Lgece 
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Şekil 81 Karadeniz Caddesi eylem planı öncesi Lgag 

 
Şekil 82 Karadeniz Caddesi eylem planı sonrası Lgag 
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 1.3 

Trafiğin yavaşlatılması: trafik hızını azaltacak ve 
düzensiz trafik akışını düzenleyecek gürültü kontrol 
önlemleri 
Radar cihazları ve polis gibi caydırıcı önlemlerle hız 
sınırlarının uygulanması(8) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m 
Maliyet Yüksek 
Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı  
 

Notlar  
İkinci Senaryo: Hız sınırlarının uygulanması  

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 1.4 

Yol Yüzeyinin sessiz asfalt kaplama türleri ile 
değiştirilmesi. 
Kauçuklu asfalt(5)  

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  
Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
-İSFALT A.Ş. 
 

Notlar  
Üçüncü Senaryo: Şehir planlama  

Azaltım Eyleminin No'su ve 
Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 
Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi 
(44) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  
Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
-Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_07 

Karadeniz Caddesi 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 3.158.246 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru  1.173.206 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 
6712 

Trafik Akışı Sürekli 
Akış 

Hız Km/sa 50/50/50 

Ağır Taşıt Oranı % 
22.2/22.2/22.2 

Ağır Taşıt Hızı Km/sa 
50/50/50 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz 
Yüzeyli Kap. 

Yol Eğimi 6.3 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

  

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü - Tek yönlü trafik uygulaması (aşağı doğru)  
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MARUZİYET BİLGİSİ  

Alandaki toplam sakin sayısı 16893 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 4556 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  3445 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

1090 
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7.3.1.8 Haliç (P01_NMA_08)  

Seçilen alan Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. E-5 ve metrobüs yolu üzerindeki taşıt 

trafiği başlıca gürültü kaynaklarıdır. E-5 trafiğinin güney tarafındaki yön İstanbul-Ankara 

yönünü kuzey tarafı ise Ankara-İstanbul yönünde trafik akışını göstermektedir. Metrobüs 

yolunda ise gidiş- geliş şeklinde trafik akışı söz konusudur. 

 

 

Şekil 83 Haliç Seçili Noktalar 
 

 
Şekil 84 Haliç GYA 
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Şekil 85 Haliç  eylem planı öncesi Lgece 

 

 
Şekil 86 Haliç  eylem planı sonrası Lgece 
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Şekil 87 Haliç  eylem planı öncesi Lgag 

 

 
Şekil 88 Haliç  eylem planı sonrası Lgag 
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1300 m. 
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
-İSFALT A.Ş. 
 

Notlar  
İkinci Senaryo: Gürültü bariyerleri  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.1 Gürültü bariyerleri: materyaller (0,5 m beton 
üzeri 3 m Alüminyum) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 300 m.ve1050 m2. 
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

 
- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 
- İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 
- Karayolları Genel Müdürlüğü   

Notlar  
Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 
Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi 
(44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1300 m.  
Maliyet Düşük 
Eylemle İlişkili 
Kurumlar 
Notlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
-Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

Notlar   
Eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ile T.C. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Haliç Yerleşkesi’ni etkilemekte olan Beyoğlu –Halıcıoğlu Yolu gürültüsünün azaltılması için 

Haliç Yerleşkesi’ne gürültü bariyeri yapılması öngörülmüştür. 

Karayolu gürültüsünden etkilenen üniversite binalarının gürültü seviyesinin kabul edilebilir 

düzeylere indirilmesi eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların ama amacını oluşturmuş ve 

mevcut durumda binalara ulaşan gürültü ile bariyer önerisi ile binalara ulaşan gürültü düzeyleri 
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belirlenmiştir. Gürültü düzeylerinin tespitinde gürültü haritaları ve bu haritaların oluşturulması 

esnasında dikkate alınmış olan hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Eylem Planı çalışmalarında Beyoğlu-Halıcıoğlu yolu trafik gürültüsünün T.C. Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi binalarını etkileyen gürültü düzeyini mümkün olan en alt seviyeye 

indirmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre en uygun çözümün 

3,5 m yüksekliğinde (0,5 m beton üzeri 3 m Alüminyum) 300 m uzunluğunda olan bariyer 

seçimi olduğu görülmüştür. 

Yapılan çalışmalarda bariyer uygulaması ile binalara yansıyan gürültü düzeyinde 5dB(A) İLE 

15 dB(A) ‘lık azaltımların sağlandığı görülmüş olup gürültü bariyeri uygulamasından daha iyi 

bir performans alabilmek için yolun diğer tarafındaki askerlik şubesi bahçe duvarına monte 

edilmiş olan yansıtıcı yüzeylerin kaldırılması gerekmektedir. 
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Mevcut durum Gürültü Haritası 
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Bariyerli Gürültü Haritası  
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Yapılması planlanan gürültü bariyerlerinin görüntüleri yukarıda gösterildiği şekilde olacaktır. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_08 

Haliç  

 

 GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 1.066.157 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 957.204  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 59504 

Trafik Akışı Sürekli Akış 

Hız Km/sa Hafif Taşıt:65/65/65 

Ağır Taşıt Oranı % 8.0/5.0/13.7 

Ağır Taşıt Hızı Km/sa 65/65/65 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz Yüzeyli Kap. 

Yol Eğimi 4.3 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

  
EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 

3 

Seçilen Senaryo  
2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 

5.1 Gürültü bariyerleri: materyaller (0,5 m beton üzeri 3 m 
Alüminyum) 

Yaklaşık uzunluk 300 m.ve1050 m2. 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
Bariyer-Yaklaşık 750 m2 (Bariyerler T.C Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi İçin yapılıyor. Üniversitenin şikayeti üzerine 

yapıldı.) 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_08 

Haliç  

MARUZİYET BİLGİSİ  

Alandaki toplam sakin sayısı 8154 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 2623 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  2528 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

320 
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Anadolu Yakasındaki GYA’lar  

7.3.1.9 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (P02_NMA_01)   

Seçilen alan Ümraniye ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Üsküdar-Ümraniye Bağlantı 

yolu üzerindeki taşıt trafiği başlıca gürültü kaynağıdır. Bağlantı yolunun güney tarafındaki 

yön Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünü, kuzey tarafı ise Boğaziçi Köprüsü yönünde trafik 

akışını göstermektedir. 

 

Şekil 89 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seçili Noktalar 

 

Şekil 90 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GYA 
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Şekil 91 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı öncesi Lgag 

Şekil 92 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı sonrası Lgag 
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Şekil 93 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı öncesi Lgece 

 

Şekil 94 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eylem planı sonrası Lgece  
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m.  

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar 
-İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş.  

Notlar - 

İkinci Senaryo: Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.2 
Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

Yeşil bariyerler. Canlı Bariyerler (37). 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m 

Maliyet Orta 

Eylemle İlişkili Kurumlar -Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü 

- İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı  

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü kaynaklarının 
etrafında bulunan kullanımların, örneğin stratejik altyapılar 
gibi, declare edilmesi (44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1000 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

Notlar 

-Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

 

-Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Notlar  

Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 
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Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tespit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzur evi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_01 

Ümraniye Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam gürültü 
skoru 1.063.575 

Eylem sonrasi toplam gürültü 
skoru 1.045.546  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak hakkında 
kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 
10268 

Trafik Akışı Sürekli Akış 

Hız Km/sa  

Hafif Taşıt:60/60/60 

Ağır Taşıt Oranı % 
23.0/21.7/25.4 

Ağır Taşıt Hızı Km/sa 
60/60/60 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz Asfalt 

Yol Eğimi 0.7 

Yaklaşık uzunluk 1000 m 

Halihazırda uygulanmış veya 
planlanmış eylemler Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_01 

Ümraniye Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

MARUZİYET BİLGİSİ 

  

Alandaki toplam sakin sayısı 6576 

Eylem öncesi alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı 3967 

Eylem sonrası alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı  3927 

Gürültü azaltım eylemi uygulanan 
alandaki toplam hassas bina sayısı 218 
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Bu bölge için yapılan eylem planı ile istenilen sonuç elde edilememiştir. Bu bölgede, hassas 

alan olarak değerlendirilen okul, hastane, konut vb. yapıların inşası için imar izni 

verilmemelidir. Bu bölgelere yapılacak olan binaların tamamen ticari faaliyet gösteren 

binalara dönüştürülmesi gerekir. Bu bölgelerde yeni yapılacak olan ticari faaliyet 

gösterecek binalarında ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Hakkında 

Yönetmelik’ kapsamınca yapılarda akustik yalıtım şartı getirilmelidir  

7.3.1.10 Anadolu Otoyolu (P02_NMA_02)  

Seçilen alan Ümraniye ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Anadolu Otoyolu üzerindeki taşıt 

trafiği başlıca gürültü kaynağıdır. Anadolu Otoyolunun Doğu tarafındaki yön Ankara İstanbul 

yönünü, batı tarafı ise İstanbul-Ankara yönünde trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 95 Anadolu Otoyolu Seçili Noktalar 
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Şekil 96 Anadolu Otoyolundaki GYA 

 
Şekil 97 Anadolu Otoyolu eylem planı öncesi Lgag 
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Şekil 98 Anadolu Otoyolu eylem planı sonrası Lgag 

 
Şekil 99 Anadolu Otoyolu eylem planı öncesi Lgece 



 

132 

 
Şekil 100 Anadolu Otoyolu eylem planı sonrası Lgece 
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.2 
Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri. 
Ağır taşıt trafiği yönetimi: şehrin içine giden 
güzergahı değiştirme (1) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m 
Maliyet Düşük 
Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı  

Notlar  
İkinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

-İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
-İSFALT A.Ş. 

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 
Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, 
örneğin stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi 
(44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 900 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 
Notlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

 
-Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

Notlar  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_02 

Anadolu Otoyolu 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 2.024.488 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 1.778.651  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük 
Trafik 94980 

Trafik Akışı Sürekli 
Akış 

Hız Km/sa  

Hafif Taşıt:80/80/80 

Ağır Taşıt Oranı % 
22.4/17.1/31.6 

Ağır Taşıt Hızı Km/sa 
70/70/70 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz 
Asfalt 

Yol Eğimi -2.5 

Yaklaşık uzunluk 900 
m. 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    
EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.2 Gürültülü taşıtlarla ilgili kontrol önlemleri. 

Ağır taşıt trafiği yönetimi: şehrin içine giden 
güzergahı değiştirme (1) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_02 

Anadolu Otoyolu 

MARUZİYET BİLGİSİ 
 

Alandaki toplam sakin sayısı 9699 

Eylem öncesi alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı 4511 

Eylem sonrası alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı  4065 

Gürültü azaltım eylemi uygulanan 
alandaki toplam hassas bina sayısı 412 
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7.3.1.11 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu (P02_NMA_03)  

Seçilen alan Maltepe ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. D-100 yolu üzerindeki taşıt trafiği 

başlıca gürültü kaynağıdır. D-100 yolunun güney tarafındaki yön İtanbul-Ankara yönünü, kuzey 

tarafı ise Ankara-İstanbul yönündeki trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 101 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulundaki Seçili Noktalar 

 

Şekil 102 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulundaki GYA 
  



 

137 

 

Şekil 103 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı öncesi Lgag 

 

Şekil 104 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı sonrası Lgag 
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Şekil 105 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı öncesi Lgece 

 

Şekil 106 Nezahat Aslan Ekşi İlköğretim Okulu eylem planı sonrası Lgece  
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Mevcut durum Gürültü Haritası 
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Bariyerli Karayolu Gürültü Haritası 
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Yapılması planlanan gürültü bariyerlerinin görüntüsü yukarıda gösterildiği şekilde olacaktır. 
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EYLEM TANIMI 
Birinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 
Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 600 m. 
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
 
-Karayolları Genel Müdürlüğü  
 
-İSFALT A.Ş. 
 
 

Notlar   
İkinci Senaryo: Gürültü bariyerleri  
Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 5.1 Gürültü bariyerleri: materyaller (33) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 600 m.ve 3000 m2 dir. 
Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar 

 
- Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 
- İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 
- Karayolları Genel Müdürlüğü   

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 
Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü 
kaynaklarının etrafında bulunan kullanımların, örneğin 
stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi (44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 600 m.  
Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

- Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
 
-Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Notlar 
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Seçilen alanda yapılan çalışmanın amacı; Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ve Nezahat Aslan Ekşioğlu İlköğretim Okulu’nu etkilemekte olan D-100 

Karayolu gürültüsünün azaltılmasıdır. Okullar d-100 Karayoluna çok yalın konumda olmaları 

gereği eğitim kurumlarına ait binalara yansıyan gürültü düzeyinin azaltılmasında en uygun 

yöntemin gürültü bariyeri olduğu görülmüştür. 

D-100 Karayolu gürültüsünden etkilenen bu okulların bulunduğu binaların gürültü seviyelerinin 

kabul edilebilir düzeylere indirilmesi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmanın ana amacını 

oluşturmaktadır.  

Çalışmalar kapsamında bu okulların D-100 Karayolu gürültüsüne maruziyetinin mevcut 

durumunun gürültü haritaları ile bariyer önerisi ile binalara ulaşan gürültü azalma düzeyi gürültü 

haritaları ile tespit edilmiştir. Haritaların hazırlanma sürecindeki hesaplamalar, hesaplama 

sonuçlarına göre oluşturulmuş gürültü haritaları ve bu haritaların oluşturulması esnasında 

dikkate alınmış olan hususlar değerlendirilerek hazırlanmıştır. 

Çalışmalar kapsamında elde edilen en uygun seçimin 4,5 m yüksekliğinde (0,5 m beton + 0,5 

m Alüminyum + 0,5 m şeffaf + 3 m Alüminyum ) yaklaşık 360 m uzunluğunda bariyer 

uygulanması olduğu görülmektedir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_03 

Nezahat Aslan Ekşi 

İlköğretim Okulu  
 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam gürültü 
skoru 574.719 

Eylem sonrasi toplam gürültü 
skoru  144.548 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak hakkında 
kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 
18240 

Trafik Akışı Sürekli Akış 

Hız Km/sa70/70/70 

Hafif Taşıt:60/60/60 

Ağır Taşıt Oranı % 
30.5/23.7/35.8 

Ağır Taşıt HızıKm/sa 
50/50/50 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz 
Asfalt 

Yol Eğimi 2.1 

Halihazırda uygulanmış veya 
planlanmış eylemler Yok 

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 

5.1 Gürültü bariyerleri: materyaller (33)- 4,5 m 
yüksekliğinde (0,5 m beton + 0,5 m Alüminyum + 0,5 m 
şeffaf + 3 m Alüminyum ) yaklaşık 360 m uzunluğunda 
bariyer uygulanması 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_03 

Nezahat Aslan Ekşi 

İlköğretim Okulu  
 

MARUZİYET BİLGİSİ 

  

Alandaki toplam sakin sayısı 3934 

Eylem öncesi alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı 2041 

Eylem sonrası alandaki gürültü aşımına 
maruz kalan sakin sayısı  590 

Gürültü azaltım eylemi uygulanan 
alandaki toplam hassas bina sayısı 13 
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7.3.1.12 D100-E-80 Bağlantı Yolu (P02_NMA_04)  

Seçilen alan Kartal ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. D100-E-80 Bağlantı yolu üzerindeki  

taşıt trafiği başlıca gürültü kaynağıdır. Bağlantı yolunun Doğu tarafındaki yön TEM yönünü, 

 batı tarafı ise E-5 yönünde trafik akışını göstermektedir. 

 

Şekil 107 D100-E80 Bağlantı Yolundaki Seçili Noktalar 

 

Şekil 108 D100-E80 Bağlantı Yolundaki GYA 
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Şekil 109 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı öncesi Lgece 

 
 

Şekil 110 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı sonrası  Lgece 
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Şekil 111 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı öncesi Lgag 

 
Şekil 112 D100-E80 Bağlantı Yolu eylem planı sonrası  Lgag 
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EYLEM TANIMI 

Birinci Senaryo: Hız sınırlarının uygulanması  

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.3 

Trafiğin yavaşlatılması: trafik hızını azaltacak ve düzensiz 
trafik akışını düzenleyecek gürültü kotrol önlemleri 

Radar cihazları ve polis gibi caydırıcı önlemlerle hız 
sınırlarının uygulanması(8) 

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1200 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili Kurumlar 

- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı   

Notlar  

İkinci Senaryo: Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 1.4 
Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5)  

Teknik 
Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 600 m. 

Maliyet Yüksek 

Eylemle İlişkili Kurumlar 
- İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 

- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 

-Karayolları Genel Müdürlüğü  

-İSFALT A.Ş.  

Notlar  

Üçüncü Senaryo: Şehir planlama 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 6.1 

Şehir Planlama ve gürültü yönetimi. 

Arazi kullanımı planlanması: Yüksek gürültü kaynaklarının 
etrafında bulunan kullanımların, örneğin stratejik altyapılar 
gibi, declare edilmesi (44) 

Teknik Tanım 

Büyüklük (m, m2) Yaklaşık uzunluk 1200 m.  

Maliyet Düşük 

Eylemle İlişkili 
Kurumlar 

Notlar 

- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

-Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Notlar  
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Seçilen alan ile ilgili olarak uygulanabilir en uygun senaryo yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri 

ile değiştirilmesi-Kauçuk asfalt kaplama olarak belirlenmiştir. 

Mevcut asfalt kaplama sıcak asfalt uygulaması olup; sıcak asfalt karışımlarında tekerlek ile yol 

yüzeyi arasında oluşan sürtünme nedeniyle karayolları civarında gürültü oluşmaktadır. Bu ise 

özellikle yerleşim bölgelerinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 

Yol yüzeyi ile tekerlekler arasında oluşan sürtünmeden meydana gelen gürültünün azaltılması 

amacıyla; çeşitli reçine esaslı katkı maddeleri ile özel gradasyonlu sıcak asfalt karışımları 

geliştirilmiş, yapılan uygulamalarda; gürültü azaltan asfalt-kauçuk asfalt ta, gürültünün normal 

karışıma göre 3 ila 5 desibel azaldığı tesbit edilmiştir. 

Her türlü yol kaplaması üzerine uygulanabilen Sessiz Asfalt okul, hastane, huzurevi, ve trafik 

yoğunluğu yüksek olan karayollarında vb gibi alanlar ile sessizliğin önemli olduğu mekânların 

civarında tercih edilmektedir. Barbaros Bulvarı kavşağında da uygulanabilir eylem planı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P02_NMA_04 

D 100- E 80 Bağlantı 

yolu  

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 1.458.131 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 1.173.733  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ort. Günlük Trafik 
18240 

Trafik Akışı Sürekli Akış 

Hız Km/sa 70/70/70 

Ağır Taşıt Oranı % 
30.5/23.7/ 35.8 

Ağır Taşıt Hızı Km/sa 
50/50/50 

Yol Yüzeyi Pürüzsüz Asfalt 

Yol Eğimi 2.1 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 3 

Seçilen Senaryo  2 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 
1.4 Yol Yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile 
değiştirilmesi 

Kauçuklu asfalt (5) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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MARUZİYET BİLGİSİ 

  

Alandaki toplam sakin sayısı 4858 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 3470 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  3216 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

175 
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Çalışma yapılan alanlarda her bir GYA için önerilen gürültü azaltım tedbirleri, bunların 

açıklamaları ve uygulanmaları için gerekli finansmana ilişkin bilgilerle birlikte aşağıda 

rapor edilmiştir. 

  Trafiğin yavaşlatılması: trafik hızını azaltacak düzenleyecek gürültü kontrol önlemleri 

1) Yeşil dalgalar  

2) Trafik akışının istikrara kavuşturulması  

3) Hız için Akıllı Ulaşım Sistemi  (AKUS) çözümleri  

4) Gece boyunca trafik yoğunluğu düşük olan kavşaklarda trafik ışıklarının söndürülmesi  

5) Trafiğin sakinleştirilmesi. Hızın 30 km/s olduğu alanlar 

6) Trafik işaretleriyle düzenlenen kavşakların göbeklerle değiştirilmesi 

7) Sokakların planlarının yeniden tasarlanması. Hız sınırlayıcıları.  

8) Radar cihazları ve polis gibi caydırıcı önlemlerle hız sınırlarının 

uygulanması  

 

 Radar cihazları ve polis gibi caydırıcı önlemlerle hız sınırlarının uygulanması 

Otomatik hız izleme sistemi, belirlenen hız sınırlarına uyulmasını sağlamak için 

kullanılabilecek bir araç olabilir. Genelde karayolu trafiğinin hızını düşürmek söz konusu 

olduğunda güvenlik hedefleri ile gürültü azaltımı arasında bir uyuşmazlık ortaya 

çıkmamaktadır. 

Hızın gürültüye ilişkin esasları, gece trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde belirgin hale 

gelmektedir; çünkü uykuyu etkileyen nihai durumlar bu zaman diliminde ortaya çıkmaktadır. 

Elektronik olarak güçlendirilmiş otomatik hız kontrolü (ATC) de dâhil günümüzde otomatik hız 

izleme sistemi pek çok yerde mevcuttur. 

Ortalama hızı, tek tek noktasal konumlardan ziyade kameralarla ölçmek daha etkili olabilir. 
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 Normal karayolu yüzeylerini daha sessiz yüzeylerle değiştirme 

1) Çift katmanlı gözenekli asfalt kaplamaları. Referans gürültü kaplaması 

2) Tek katmanlı gözenekli asfalt kaplamalar 

3) İnce katmanlı asfalt kaplamalar.  

4) Gözenekli elastik yol yüzeyi  

5) Kauçuklu asfalt  

 Kauçuklu asfaltlar. Çift katmanlı gözenekli kaplamalarla arasındaki farklar. 

Kauçuklu Asfalt Beton (RAC). [Vorobjovasa] Kauçuk asfalt; toplam karışım hacminin %15’i 

öğütülmüş kauçuk parçacıklarından oluşan asfalt karışımı kullanılarak uygulanan yoğun bir 

asfalt kaplamadır. İsveç’te yapılan araştırmada, kauçuk asfalt teknolojilerinin dokuda 11 mm’lik 

maksimum agrega fraksiyonu, içinde %10 kauçuk granüllerinin bulunduğu %20’lik yapıştırıcı 

madde, yaklaşık %15’lik hava boşluğu bulunduğu ve katman kalınlığı 40 mm. olduğu zaman 

daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Gürültü azaltım etkisi 3-7 dBA arasındadır. 

 

       Gürültü bariyerleri. 

Gürültü bariyerleri: materyaller. 

 Gürültü bariyerleri: şekiller. 

 Gürültü bariyerleri: üst kısımları (kapaklı bariyerler). 

 Tren raylarına yakın bölgede bulunan özel alçak bariyerler. 

Gürültü bariyerleri: Materyaller. 

Ortalama performansta bariyerler için seçilen materyal kritik öneme sahip değildir. Ancak 10 

dB’den daha fazla gürültü azaltımı için ve akustik açıdan materyal seçimi önem kazanıyor. 

Çevre, bakım ve estetik unsurların materyal seçiminde merkezi bir rol oynayabiliyorlar olması 

dikkat çekicidir. Gürültü bariyerindeki herhangi açıklık ve/veya tasarım/ inşaat hataları hava ile 

gürültü taşınmasına karşı izolasyon değerlerini aşağı çekebilir ve bir gürültü bariyerinin genel 

performansını ciddi şekilde riske atabilir. 
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ü Gürültü bariyerleri için çok çeşitli materyaller kullanılabilir: metal, beton, ahşap, cam, 

plastik, seramik. 

ü Bariyerler gürültü seviyesini, ya ses enerjisini yutarak (ses aktarım kaybı) ya da 

bariyerin üzerinden veya etrafından daha uzun bir yol izlemesini sağlayarak (kırılma) 

azaltırlar. Her iki bariyer türü ses enerjisini yutarak veya ses enerjisini yansıtarak çalışır. 

Ancak ses yutuculuğu (gürültü kaynağına bakan yutucu yüzey) daha etkin olup 

beklenmedik sonuçlar doğurması daha uzak ihtimaldir. Yutucu materyallerin 

kıyaslanması 21 dB ile ahşaptan 47 dB ile bazı yutucu özel polyester panellere kadar 

geniş bir yelpazede gerçekleşir (verimli olabilmesi için  bir bariyerin en az 23 dB’lik 

aktarım kaybını sağlaması gerekir). 

ü Yutucu materyallerin en önemli dezavantajı konvansiyonel materyallerle kıyaslandığı 

zaman ilave maliyetleridir. 

ü Gürültüyü yansıtan bariyerler kullanıldığı zaman (şeffaf materyaller) bunların tercih 

edildikleri kullanım alanları yansımanın problem teşkil etmeyeceği alanlarla 

sınırlandırılmalıdır. 

Bu dokümanın içeriğinde gürültü bariyerlerinin inşasında kullanılan tüm materyallerin ele 

alınması mümkün değildir dolayısıyla biz daha çok şehirleşmiş alanlara yönelik esas çözümlere 

odaklanacağız. Ana parçalar prefabrik elementlerle yapılmaktadır, modüler yapıları sebebiyle 

perdenin yüksekliğinden veya genişliğinden bağımsız olarak çeşitli durumlara adapte edilmeleri 

kolaydır. 

Şeffaf hafif iletken cam.  

Poli-karbonat, poli-metakrilat veya cam. Bu materyallerin her biri farklı özelliklere ve mekanik 

güçlere, zafiyetlere, hava şartları sebebiyle yaşlanma (özellikle UV ışınları) etkilerine sahiptir. 

o Yansıyan yüzey. Meyilli bariyer kurulumu mümkündür. 

o Fizibilite. Kurulumu kolay. Genellikle standart çelik profilden yapılmış olan destek 

yapıya şeffaf table monte edilir. (IPE, HEB, etc.). 

o Verimlilik bazı unsurlara bağlıdır. Gürültü yansıtan bariyerler kullanılıyorsa (şeffaf 

materyaller) bunların kullanım alanları yansımanın problem çıkarmayacağı yerlerle 

sınırlandırılmalıdır. Ya da 15°’lik açı ile kurulumu yapılabilir. 

o Dayanıklılık. Olumsuz fiziksel mülkiyetler. 

ü Bazı şeffaf materyallerin polikarbonatı UV aşınmasından etkileniyor (ve 

şeffaflığını kaybediyor). 

o Maliyet. Daha konvansiyonel alternatiflerle kıyaslandığı zaman çoğunlukla maliyetlidir. 
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4-5 metre yüksekliğinde bir bariyerin maliyeti metrekare başına 500 - 1000 EURO. 

o Maliyet. Bakım. Yüksek: 

ü Şeffaf bariyerler sık sık temizlik gerektirir. 

ü Vandalizme açık cam kolayca kırılabilir, akrilik kolaylıkla çizilir. 

ü Şeffaflık kirleticiler tarafından bozulabilir. 

o Güvenlik, trafik. 

ü Şeffaf ve hafif bariyerler. Rüzgarın ve statik yükün önemi. 

ü Şeffaflık “göz kamaştırıcı” olabilir. 

ü Şeffaf panellerin araçların etkisinden korunmaları gerekebilir. 

ü Herhangi bir araç çarpmasının etkisiyle kırıkların dağılmasını önlemek için 

kontrol önlemi. 

ü Yangına dayanıklı materyallerin seçilmesi gerekir. 

o Estetik. Çeşitli koşullarda gürültüye psikolojik tepki verilebilir: 

ü Şehirlerde şeffaf bariyerler. Şeffaf materyaller yüksek gürültü bariyerlerinin 

görsel etkisini azaltacaktır. “Pencereler” (örneğin gürültü bariyerinin göz 

hizasına gelen kısmına şeffaf panellerin yerleştirilmesi) karayolunu 

kullananların, etraflarını görmeleri sayesinde kendilerini konumlandırmalarını 

sağlar. 

ü Şeffaf bariyerlerin vandalizm ve duvar yazıları ile ilgili sorunları vardır. 

Yutucu “sandviç panellerle” yapılmış metal bariyerler (yutucu materyal iç tarafta). 

• Fizibilite. 

ü Genellikle destek yapısı çelikten yapılmış olup dikey veya bükümlü profillerle 

zemine oturtulmuştur. 

• Fizibilite. Kolay kurulum. 

ü Delikli sacdan yapılmış yutucu metal paneller, ses yutucu malzeme ile 

kaplandığında klasik metal bariyerlerden daha hafiftirler. 

ü Çeşitli şekiller alabilmesi için plastisite. Örneğin eğimli gürültü bariyeri. 

• Maliyet. 4-5 metre yüksekliğinde bir bariyerin maliyeti metrekare başına 200 – 300 

EURO. 

• Maliyet. Bakım. 

ü İkame edilmesi kolay. 

ü Delikli kaplama toz, kirlilik sebebiyle çöker ve yutucu materyalin özellikleri 

bozulur. 
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ü Düz yüzeyler, kirlenme daha belirgin olacağı ve bariyerin görüntüsünü 

kötüleştireceği için daha düzenli aralıklarla temizleme gerektirebilir. Yüksek 

basınçlı su jetleri uygulanmalıdır. 

ü Periyodik denetim ve yapının metal kısımlarının boyanması. Ek yerlerinin 

sıkılaştırılması ve ilk kurulum sonrası sabitleme. 

• Estetik. Çeşitli koşullarda gürültüye psikolojik tepki verilebilir. 

ü Gürültü azaltımında ağaçların çok fazla etkisi yoktur ancak yakın etkisi altında 

olanlar gürültünün belirgin şekilde azaldığını iddia etmektedirler. Vejetasyonla 

kaplanmış gürültü bariyerleri insanları daha iyi hissettirmektedir. Seçilen 

bitkilerin düşük seviyede bakım ihtiyacı bulunmalıdır. 

ü Beton yutucu bariyerler dışında çeşitli renkleri mevcuttur. Metal ve beton 

malzeme, görsel etkiyi yumuşatmak için bir yüzey işlemine gereksinim duyar. 

ü Polyamit bazlı boyalar duvar yazılarının daha kolay silinmesine olanak verir. 

• Güvenlik, trafik. 

ü Bariyerlerin yapısal tasarımlarının, otomobillerin etkisi ile ilgili olarak trafik 

güvenliği açısından incelenmeleri gerekir. 

• Dayanıklılık 

ü 15-20 yıl. 

• Dayanıklılık. Negatif fiziksel etkiler. 

ü Metal. Paslanma. 

 

Akustik bariyerlere alternatif perdeleme yöntemleri. 

 Yeşil bariyerler. Canlı bariyerler. 

Karayolunun veya tren rayının dikey ya da yatay hizalanması. 

Karma yapılar. 

Gürültü kalkanı vazifesi gören binalar. 

Inovatif bariyerler. Esnek gürültü perdeleri. 

Yeşil bariyerler 

Vejetasyon, bitkiler çok sık ve uygun yükseklikte/uzunlukta olmadıkları sürece gürültü 
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emisyonunu bloke etmeyeceğine göre iyi bir ses bariyeri olarak görülmez. Şehir içlerinde  karma 

kullanımın baskın olduğu  çevrelerde,  gürültü  azaltımı  yapabilecek bitkilerin ekimi için çok 

az sayıda olasılık vardır. 

Vejetasyon gürültü seviyelerini hem yutarak (yapraklar ve diğer yumuşak kısımlar) hem de 

yayarak (ağaç gövdelerinden ve dallardan) azaltıyor. Böylece sezona ve vejetasyon türüne göre 

gürültü azaltımı değişebilir. 

• 10 m derinliğinde sıkı vejetasyon (orman ve çalılık) 1-3 dB gürültü azaltımı sağlar. 

• [KOTZEN] azaltım faydası hem düşük (250 Hz) hem de yüksek (>1 KHz) frekans 

aralıklarında ölçülmüştür. Orta frekansta herhangi fayda gözlenmemiştir. 

• Diğer yazarlar, 30 m derinliğinde, etkin bir biçimde görüşü engelleyen sıkı vejetasyonun 

gürültü seviyelerini 5 dBA’ya kadar düşürdüğünü ifade etmektedirler. 

• Maliyet. Doğrusal metre başına 300 Euro. 

Ancak literatürde yeşil bariyerler denince, peyzajın içerisine inşa edilen sadece estetik değil 

aynı zamanda psikolojik ve hedefe yönelik kazanımlar sağlayan bariyerler akla gelir. Yeşil 

bariyerlerin türleri şu şekilde özetlenebilir: 

• Gürültü kaynağının manzarasını keserek insanların trafik olduğu yönündeki 

farkındalığını azaltabilen, yukarıda bahsedilen sıkı ağaç ve çalı vejetasyonu. 

• Bitkilerle çevrili yapı materyallerinden inşa edilmiş bariyerler. 

ü Bariyerin iç kısmında, yakın komşular için görsel anlamda bir iyileştirme 

kaydedilir. 

ü Bariyerin dış kısmında ise yansıtıcı bariyerlere yutuculuk eklenebilir. 

• Vejetasyon Zemin dolgusuna destek ve sağlamlık sağlayabilir. 

 

Şehir planlama ve gürültü yönetimi. 

 Arazi kullanımı planlaması: Başlıca gürültü kaynakları ile hassas alıcılar arasında 

mekansal ayırma. 

 Arazi kullanımı planlaması: Gürültü ile uyumlu arazı kullanımı planlaması veya gürültü 

zonlarına ayırma. 
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 Arazi kullanımı planlaması: Yüksek gürültü kaynaklarının etrafında bulunan 

kullanımların, örneğin başlıca stratejik altyapılar gibi, declare edilmesi. 

 Şehrin büyümesini tasarlayabilmek için öngörülü çevresel etki değerlendirme 

çalışmaları. 

 Mevcut sanayi ve eğlence tesisleri için gürültü azaltım programı. 

 Konut ve diğer hassas gelişme tasarımları. 

Arazi kullanımı planlaması: Yüksek gürültü kaynaklarının etrafında bulunan 

kullanımların, örneğin başlıca stratejik altyapılar gibi, deklare edilmesi.  

Uçaklardan kaynaklanan gürültünün konutlarda, okullarda, hastanelerde ve diğer hassas 

binalarda yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi halinde havalimanı yetkilileri bu tür arazi 

kullanım türlerini havalimanı ile uyumsuz kullanım şeklinde nitelendirebilir. 

Bu havalimanları için büyük bir problem. Ekonomik açıdan, havalimanları toplumun gelişimi 

açısından çok önemlidir. Faaliyetlerini azaltmak veya yerini değiştirmek, ekonomik maliyeti 

açısından uygulanamayabilir. Bunun alternatifi, havalimanının çevresinde gürültü haklarının 

deklare edilmesi. Bu gibi bir deklarasyonun çift etkisi vardır: ev sahiplerinin uygunsuz bina inşa 

etme haklarının kesilmesi diğer taraftan da havalimanının binaların yalıtımını sağlaması veya 

konut edindirmesi. Arazi gelişim haklarının satın alınması havalimanı otoritesinin kullandığı bir 

yönetim aracıdır. Burada amaç havalimanının gürültü ayakizi içerisinde yer alan arazilerin 

sahiplerinin, arazilerine herhangi bir kısıtlama olmaksızın inşaat yapmalarını engellemektir. Bu 

işlem, parselin tapusunun değiştirilmesi ve sürekli bir tapu kısıtlaması getirilerek uygulanır. 

Konutların ve diğer gürültüye hassas yapıların yalıtılması, havalimanları tarafından alınan en 

pahalı gürültü azaltım önlemi olmuştur. 

Başlıca karayolları veya başlıca demiryolları gibi diğer altyapı çalışmalarını gerçekleştirirken, 

yüksek seviyede gürültü maruziyeti bulunan arsaların ve konutların satın alınması, bir tampon 

bölge oluşturma işlevi görebilir. Bu aşamada ya binaların yıkılması ya da bunların daha az 

hassas ticari kullanıma hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırılmaları seçenekleri ortaya 

çıkacaktır. 

 
 



 

160 

Raylı Sistem Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklanması 

 

Şekil 113 İstanbul Raylı Sistem Gürültü Haritalama Alanı 

İstanbul’da 39 ilçe mevcut olup, şehirleşme genellikle istanbul’un güneyinde gerçekleşmiştir.  

İstanbul ile ilgili özet bilgi aşağıda yer alan tabloda mevcuttur.  

İstanbul İle İlgili Özet bilgi: 

Adı  

 

İstatistiki Bilgi  

Yerleşim alanı  800 km2  

Toplam nüfus  13.581.745  

Toplam bina sayısı  1.229.560  

Toplam hane sayısı  4.500.720  

Toplam okul/eğitim binalarının sayısı  5.975  

Toplam hastane binaları sayısı  1.221  

Raylı Sistem toplam uzunluğu  222 km  

Haritalanan Gürültü Kaynağı: Raylı Sistem; 

İstanbul’da en büyüğü 10 ve en küçüğü 0.39 kilometre olan 607 adet çizgiden oluşan raylı sistem 

modellenmiştir. Raylı sistemin toplam uzunluğu 222 km’dir. 
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CBS analizleri ile belirlenen GYA’lar Şekil 9 gösterilmiştir. Raylı sisteme yönelik İstanbulda 2 

adet GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar, Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu alanlardan 

seçilmiştir. 

7.3.1.13 Raylı Sistem Güney (P01_NMA_01R) 

Seçilen alan Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Havalimanı- 

Yenikapı ve Yenikapı-Havalimanı yönündeki metro hatları nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır. Metro hattının doğusundan General Ali Rıza Gürcan Caddesi geçmektedir. Söz 

konusu alanın batısında ise konutlar mevcuttur. 

 

Şekil 114 Güney Seçili Noktalar 

 

Şekil 115 Güney GYA 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 
P01_NMA_01R 

M1 Metro (Havalanı- 
Yenikapı) 

 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 1228 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 0  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Yıllık Ortalama Günlük 
Trafik:                    
493,36  /140,76  /50,57 

Ortalama Hız: 36 Km/Sa 

Max Hız: 80 Km/Sa 

Tren Tipi: C07 Şehir 
Metroları 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

  

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 2.1 Ray üzerinde müdehale ve bakım (10). Raylı 
siste 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü - 
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MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 639 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 49 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 

Eylem sonrası alanda gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 
ile ilgili modelleme 
yapılamamıştır. 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

17 
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7.3.1.14 Kuzey GYA (P01_NMA_02R) 

Seçilen alan Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Havalimanı- 

Yenikapı ve Yenikapı-Havalimanı yönündeki metro hatları nedeniyle seçilen bölgede gürültü 

oluşmaktadır. Metro hattının doğusundan General Ali Rıza Gürcan Caddesi geçmektedir. Söz 

konusu alanın batısında ise konutlar mevcuttur. Bir önceki GYA’ya göre kuzeyde kalması 

nedeniyle Kuzey GYA olarak adlandırılmıştır. 

 

Şekil 116 Kuzey GYA Seçili Noktalar 
 

 

Şekil 117 Kuzey GYA  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_02R 

M1 Metro (Havalanı- 

Yenikapı)  
 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam gürültü 
skoru 3569 

Eylem sonrasi toplam gürültü 
skoru 0  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak hakkında 
kısa açıklama 

Yıllık Ortalama Günlük 
Trafik:    493,36  /140,76  

/50,57 

Ortalama Hız: 36 Km/Sa 

Max Hız: 80 Km/Sa 

Tren Tipi: C07 Şehir 
Metroları 

Halihazırda uygulanmış veya 
planlanmış eylemler Yok 

  

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo 1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 2.1 Ray üzerinde müdehale ve bakım (10) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 1101 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin 

sayısı 
88 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin 

sayısı 

Eylem sonrası alanda gürültü 
aşımına maruz kalan sakin 
sayısı ile ilgili modelleme 

yapılamamıştır. 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 

hassas bina sayısı 
31 
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Yenikapı-Havalimanı yönündeki metro hatları nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşması 

nedeniyle Metro hattının doğusunda bulunan General Ali Rıza Gürcan Caddesi çevresinde 

bulunan konutlar ile ilgili çalışma yapılmıştır. 

 

Şekil 118 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı öncesi Lgece 
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Şekil 119 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı sonrası  Lgece 
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Şekil 120 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı öncesi  Lgag 
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Şekil 121 Raylı sistemler Kuzey-Güney eylem planı sonrası  Lgag 
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Endüstri Tesislerde Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklanması 

Gürültü yönetimine aday alan olarak seçilen Tuzla İston ile ilgili bina türlerine ait şekil ve özet 

bilgiler aşağıda yer almaktadır 

Tuzla İston GYA Kavşağı Özeti 

Toplam nüfus 473 

Toplam bina sayısı 26 

Toplam hassas kullanım içeren bina sayısı 12 

Toplam hane sayısı 151 

 

 

Şekil 122 Tuzla İston GYA Bina Türleri 
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Tuzla İston GYA Özeti  

Toplam Gürültü Skoru 36947 

GYA’nın toplam alanı [km2] 0.56 

Toplam sakin sayısı 473 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gündüz) 0 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gündüz) 0 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Akşam) 0 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Akşam) 0 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gece) 320 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gece) 7 

7.3.1.15 Tuzla İston (P01_NMA_01E) 

Seçilen alan Tuzla ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Tuzla İston tesislerindeki üretim nedeniyle 

gürültü oluşmaktadır. Tesisin doğusunda kalan bölgedeki konutlar gürültüden etkilenmektedir. 
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Şekil 123 Tuzla İston Seçili Noktalar 

 

 

Şekil 124 Tuzla İston GYA 
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Şekil 125 Tuzla İston GYA eylem planı öncesi Lgag 

 
Şekil 126 Tuzla İston GYA eylem planı sonrası Lgag 
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Şekil 127 Tuzla İston GYA eylem planı öncesi Lgece 

 
Şekil 128 Tuzla İston GYA eylem planı sonrası Lgece   



 

176 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 
P01_NMA_01E 

Tuzla İston Beton  

  

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 36.947 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru  4714 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Tuzla İston Beton 

Beton ve betonarme boru 
grubu, 

 parketaşı ve bordür grubu,  

kent mobilyaları üretim 
grubu,  

prefabrik yapı elemanları 
grubu 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 3.1 İşin Takvimlenmesi (16)/ tesis içi bakım, daha az 
sesli makine kullanımı, binalarda yalıtım 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 
P01_NMA_01E 

Tuzla İston Beton  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 473 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin 
sayısı 

320 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin 
sayısı 

 126 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

12 
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İstanbul – Havalimanları 

Atatürk Havalimanın gürültü haritası Devlet Hava Meydanları işletmesi tarafından 

hazırlatılmıştır. 

 

Şekil 129 Atatürk Havalimanı Görseli 

 
Gürültü haritası çalışması yapılan alana ilişkin görsel yukarıda yer almaktadır. 
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Şekil 130 Atatürk Havalimanı Gündüz Gürültü Haritası Sonuçları 

 

Şekil 131 Atatürk Havalimanı Gece Gürültü Haritası Sonuçları 
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Şekil 132 Atatürk Havalimanı Gündüz-Akşam-Gece Gürültü Haritası Sonuçları 

İstanbul ile ilgili özet bilgi aşağıda yer alan tabloda mevcuttur.  

 

İstanbul İle İlgili Özet Bilgi  

Adı  

 

İstatistiki Bilgi  

Yerleşim alanı  800 km2  

Toplam nüfus  13.581.745  

Toplam bina sayısı  1.229.560  

Toplam hane sayısı  4.500.720  

Toplam okul/eğitim binalarının sayısı  5.975  

Toplam hastane binaları sayısı  1.221  

Havalimanı Sayısı  2  
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Havalimanlarında Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklanması: 

1900’lerin başında Türkiye'de ilk hava ulaşımının başlatıldığı yer olan Atatürk Havalimanı, 

1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılmıştır. 2015 yılı verilerine göre Türkiye'nin en yoğun 

trafiği ve dünyanın 11. en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanıdır. Günlük ortalama 1100 

uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa'nın en önemli transit yolcu havalimanları arasında 

bulunmaktadır. Meydana iniş yapan ve meydandan havalanan uçak sayısı, 4 Eylül 2016'da her 

59,46 saniyede bir uçak iniş ya da kalkışı yaparak tüm zamanların en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır. Pist başına saatte oluşan uçak trafiği Atatürk Havalimanı’nda 30'dur.  

Atatürk Havalimanın kuzey kısmında Sefaköy, güney tarafında Yeşilköy, doğu yönünde 

Yenibosna, batı yönünde ise Florya bulunmaktadır. Atatürk Havalimanına en yakın yerleşim 

alanları Sefaköy ve Yeşilköy’dür. 

Atatürk Havalimanın bir kısmı E5 Karayoluna sınır olup, diğer tarafın yerleşim yerlerine 

uzaklığı yaklaşık olarak 720 m olduğu görülmüştür. Atatürk havalimanı içerisinde Sefaköy 

kavşağına tekabül eden kısmın bir bölümün kargo uçaklarına ayrıldığı tespit edilmiştir. 

Başkanlığımız tarafından GYA’lar gürültü skoru dikkate alınarak bulunmuştur. Otomatik 

yöntem ile elde edilen gürültü yönetimine aday alanlardan (GYAA) 2 gürültü yönetim alanı 

(GYA) belirlenmiştir. 

7.3.1.16 Atatürk Havalimanı Güney GYA (P01_NMA_01AH)  

Seçilen alan Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Atatürk Havalimanından 

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. Seçilen bölge E-5’in hemen 

kuzeyinde yer almaktadır. 

 

Şekil 133 Güney GYA 
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Güney GYA Kavşağı Özeti 

Toplam nüfus 

 

4408 

Toplam bina sayısı    351 

Toplam hassas kullanım içeren bina sayısı     327 

Şekil 134 Güney GYA Bina Türleri 

Güney GYA Özeti Toplam Gürültü Skoru  2.595.908  

GYA’nın toplam alanı [km2]  0.1  

Toplam sakin sayısı  4408  

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gündüz)  3974  

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gündüz)  293  

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Akşam)  4408  

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Akşam)  327  

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gece)  4408  

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gece)  327  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_01AH 

Atatürk Havalimanı 

(Güney) 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 2.595.908 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru  968.883 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Atatürk Havalimanı 
Güney GYA 

Büyüklük: 0,01 
km2 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    
EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 

Havalimanın taşınması  

(Havalimanının taşınma işlemi kademeli 
gerçekleştirileceğinden etkilenim azalarak devam 
edecektir.) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

  

Alandaki toplam sakin sayısı 4408 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 4408 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı  4165- 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

327 
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7.3.1.17  Kuzey GYA (P01_NMA_02R)  

Seçilen alan Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Atatürk 

Havalimanından kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. 

Seçilen bölge diğer sıcak noktanın hemen kuzeyinde yer almaktadır. 

 

Şekil 135 Kuzey GYA 

Kuzey GYA Özeti Toplam nüfus  12034  

Toplam bina sayısı  506  

Toplam hassas kullanım içeren bina sayısı  478  

 

 

Şekil 136 Kuzey GYA Bina Türleri 
 

Kuzey GYA Özeti Toplam Gürültü Skoru  4.698.267  
GYA’nın toplam alanı [km2]  0.05  
Konutlardaki sakin sayısı  12034  
Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gündüz)  2144  
Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gündüz)  83  
Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Akşam)  12034  
Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Akşam)  478  
Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gece)  12034  
Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gece)  478  



 

185 

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_02AH 

Atatürk 
Havalimanı 

(Kuzey) 

  

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 4.698.267 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 17830  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Atatürk 
Havalimanı Kuzey 
GYA 

Büyüklük: 0,05 
km2  

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü 

Havalimanın taşınması  

(Havalimanının taşınma işlemi kademeli 
gerçekleştirileceğinden etkilenim azalarak devam 
edecektir.) 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 12034 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 12034 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 7198 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

478 
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Not: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

kapsamında, İstanbul Gürültü Eylem Planı Raporu hazırlanarak kurumlarla paylaşılmış ve 

kurum görüşleri talep edilmiştir.  

Bu bağlamda Kurumumuz 11.05.2017 tarih ve 86887 sayılı yazı ve ekinde iletilen rapor ile 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğüne yazı ve eki 

rapor ile görüş sorulmuştur. 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü; cevabi 

yazısında, 08.12.2016 tarih ve 50540021-307-E. 118196-55395 sayılı yazısının kurum görüşü 

olarak değerlendirilmesi hususunu iletmiştir. 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü, Atatürk 

Havalimanı ile ilgili olarak; yapımı devam eden yeni havalimanının devreye alınması ile 

uçuşların büyük ölçüde yeni havalimanına aktarılması sonucunda kapasitenin küçültülmesi 

(ellibin den daha az uçuşun gerçekleşmesi), neticesinde ana havalimanı özelliğinin kalkacağını 

bilgisi iletilen yazıda yer almıştır. 

Ayrıca ilgi sayılı yazı da; Atatürk Havalimanının gelecekte nasıl değerlendirileceği hakkındaki 

konunun; 2018 yıl içersinde ilk fazının devreye girmesi planlanan “İstanbul Yeni 

Havlimanının-3. Hava Limanının uygulama sözleşmesi nin” 17. Maddesinde yer alan “İstanbul 

Yeni Havalimanı iç ve dış hat tarifeli ve tarifesiz seferlerinin yanı sıra kargo taşımacılığı ve 

genel havacılık faaliyetlerine açık bir Havalimanıdır. İdare; Görevli şirkete sözleşme süresi 

sonuna kadar İstanbul Yeni Havlimanının (Tesis’in); İstanbul’un Avrupa yakasında tarifeli ve 

tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere açık tek havalimanı olacağının 

taahhüdünün verildiği belirtilmektedir. 

Bu nedenle Atatürk Havalimanının; Genel havacılık, bakım onarım, müstakil kargo ve 

Devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ile özel VIP/CIP uçuşları bu taahhüdün dışındadır.” hükmü 

ile birlikte ilgili diğer maddeler çerçevesinde ele alınması gerektiği görüşü Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Havalimanı Genel Müdürlüğü Görüşü olarak ele alınması gerektiği 

bildirilmiştir. 

İstanbul – Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı  

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının Genel Tanımı 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanın gürültü haritası Havaalanı işletme ve Havacılık  

Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ) tarafından hazırlatılmıştır 
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Şekil 137 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Fotoğrafı 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanın gürültü haritası çalışması yapılan alana ilişkin  

fotoğraf yukarıda yer almaktadır. 

Şekil 138 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gündüz Gürültü Haritası Sonuçları 
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Şekil 139 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Akşam Gürültü Haritası Sonuçları 

Şekil 140 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gece Gürültü Haritası Sonuçları 
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Şekil 141 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gündüz-Akşam-Gece Gürültü Haritası 

Sonuçları 

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde 4 adet GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar,  

Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu alanlardır. 

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresindeki GYA’ların Özeti  

Toplam GYA sayısı  

 

4 00  

GYA’ların toplam alanı [km2]  1,3  

Toplam sakin sayısı  13.581.745  

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı  42775  

CBS analizleri ile belirlenen GYA’lar Şekil 11’de gösterilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı 

çevresinde 4 adet GYA belirlenmiştir. Seçilen alanlar, Pel_b gürültü skorunun yüksek olduğu 

alanlardır. 
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         GYA 1      GYA2   

 GYA 3      GYA 4  
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7.3.1.18  GYA 1 (P01_NMA_01SGH)  

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanından  

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. Seçilen bölge E-5’in  

kuzeyinde TEM’in güneyinde yer almaktadır. 

 

Şekil 142 GYA 1 

 

GYA 1 Özeti  

Toplam nüfus  

 

40954  

Toplam bina sayısı  3326  

Toplam hassas kullanım içeren bina sayısı  2567  

 

Şekil 143 GYA 1 Bina Türleri  



 

192 

 

GYA 1 Özeti  

Toplam Gürültü Skoru 13.655981 

GYA’nın toplam alanı [km2] 1.18 

Toplam sakin sayısı 40954 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gündüz) 3884 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gündüz) 474 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Akşam) 28456 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Akşam) 1959 

Aşıma maruz kalan toplam sakin sayısı (Gece) 40606 

Aşıma maruz kalan toplam bina sayısı (Gece) 2553 

- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA 1 

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanından 

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. Seçilen bölge E-5’in kuzeyinde 

TEM’in güneyinde yer almaktadır.  

Havalimanına inen uçaklar iki şekilde iniş yapmakta olup bunların biri doğu diğeri batı (tuzla- 

akfırat yönünden iniş ) inişi olmaktadır. Genelde Doğu inişi olan Marmara denizinde alçalarak 

öncelikli olarak Pendik İlçesi, Kaynarca Fevzi Çakmak mahallesi(Özenli ve Eynesil sokak) 

üzerinden yaklaşık 200 metre yükseklikte geçerek yayalar mahallesi( Bakan ve sarmaşık sokak) 

üzerinde 50 metreye kadar alçalarak havalimanına iniş yapmaktadır. Söz konusu saha ziyareti 

esnasında çekilen GYA’a ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_01SGUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı 

 
   

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 13.655.981 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 5121910  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı GYA 1 

Büyüklük: 1.18 km2 

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü Uçak kalkış ve iniş kısıtlamaları 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 40954 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 40951 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 

Havalimanına iniş ve kalkış 
yapmak isteyen havayolu 
şirketlerine ilişkili izinler 
(permi) Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından 
verilmekte olup; pilanlanan 
eylem için modelleme 
yapılamamıştır 

Gürültü azaltım eylemi uygulanan 
alandaki toplam hassas bina sayısı 2567 
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7.3.1.19 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı GYA 2 

GYA 2 (P01_NMA_02SGH)  

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanından 

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. 

 

Şekil 144 GYA 2 

 

Şekil 145 GYA 2 Bina Türleri 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_02SG
UH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı 

 

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 100.016 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru 25416  

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı GYA 
2 

Büyüklük: 0.08 
km2  

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü Uçak kalkış ve iniş kısıtlamaları 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 352 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 352 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 

Havalimanına iniş ve kalkış 
yapmak isteyen havayolu 
şirketlerine ilişkili izinler 
(permi) Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından 
verilmekte olup; pilanlanan 
eylem için modelleme 
yapılamamıştır. 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

34 
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7.3.1.20 GYA 3 (P01_NMA_03SGH)  

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanından 

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. 

 

Şekil 146 GYA 3 

 

Şekil 147 GYA 3 Bina Türleri  
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_03SGUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı 

  

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam 
gürültü skoru 643.725 

Eylem sonrasi toplam 
gürültü skoru  332.890 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak 
hakkında kısa açıklama 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı GYA 3 

Büyüklük: 0.7 km2  

Halihazırda uygulanmış 
veya planlanmış eylemler Yok 

    EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü Uçak kalkış ve iniş kısıtlamaları 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

 

Alandaki toplam sakin sayısı 1349 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 1349 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 

 Havalimanına iniş ve kalkış 
yapmak isteyen havayolu 
şirketlerine ilişkili izinler 
(permi) Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından 
verilmekte olup; pilanlanan 
eylem için modelleme 
yapılamamıştır 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

152 
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7.3.1.21 GYA 4 (P01_NMA_04SGH)  

Seçilen alan Pendik ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanından 

kalkan uçaklar nedeniyle seçilen bölgede gürültü oluşmaktadır. 

 

Şekil 148 GYA 4 
 

 

Şekil 149 GYA 4 Bina Türleri 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sıcak nokta ID’si 

P01_NMA_04SGUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı 

  

GÜRÜLTÜ SKORU 

Eylem öncesi toplam gürültü 
skoru 101.393 

Eylem sonrasi toplam gürültü 
skoru   

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI BİLGİSİ 

Haritalanan kaynak hakkında 
kısa açıklama 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı GYA 4 

Büyüklük: 0.08 km2 

Halihazırda uygulanmış veya 
planlanmış eylemler Yok 

    EYLEM TANIMI 

Analiz edilen senaryo sayısı 1 

Seçilen Senaryo  1 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü Uçak kalkış ve iniş kısıtlamaları 

Azaltım Eyleminin No'su ve Türü -  

MARUZİYET BİLGİSİ 

  

Alandaki toplam sakin sayısı 120 

Eylem öncesi alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 120 

Eylem sonrası alandaki gürültü 
aşımına maruz kalan sakin sayısı 

Havalimanına iniş ve kalkış 
yapmak isteyen havayolu 
şirketlerine ilişkili izinler 
(permi) Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından 
verilmekte olup; pilanlanan 
eylem için modelleme 
yapılamamıştır. 00 

Gürültü azaltım eylemi 
uygulanan alandaki toplam 
hassas bina sayısı 

28 
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Not: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

kapsamında, İstanbul Gürültü Eylem Planı Raporu hazırlanarak kurumlarla paylaşılmış ve 

kurum görüşleri talep edilmiştir.  

Bu bağlamda Kurumumuz 08.05.2017 tarih ve 13846789-611.02-Br:2590/89008 sayılı yazı ve 

ekinde iletilen rapor ile Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ‘ye yazı ve eki rapor 

ile görüş sorulmuştur. 

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.; cevabi yazısında Sabiha Gökçen Uluslar arası 

Havalimanına ilişkin gürültü azaltım tedbirleri kapsamında eylem planında önerilen; 

 Uçak Kalkış ve İniş Kısıtlamaları, 

            Havalimanına iniş ve kalkış yapmak isteyen havayolu şirketlerine ilişkili izinler(permi) 

Sivil Havacılık Genel Müdğrlüğü tarafından verilmekte olup, geçerli permisi olan uçakların 

havalimanını kullandığı, havalimanı kullanımına ilişkin emniyet gerekçeleri dışında gün, 

zaman, süre vb. kısıtlıklar oluşturulması ilişkili tüm paydaşları etkileyeceğinden etkilenen 

paydaşlar ve ülke sivil havacılık otoritesi tarafından birlikte değerlendirilerek karar alınmasının 

önemi, 

             Uçakların İnişi Sırasında Ters Gaz Vermenin Kesilmesi, 

             Uçağın iniş sırasında pist üzerinde tersine gaz vermesine ilişkin uygulama gereklilikleri 

uçağın pist üzerinde durma mesafesini de etkileyeceğinden aynı zamanda uçuş emniyetine etki 

eden önemli bir husus olarak değerlendirilmesi, paydaş havayolu şirketleri ve otorite kurum, 

kuruluşlar ile birlikte değerlendirilebileceği, 

            Havaalanı Çevresinin İmara Kapatılması, 

            Havalimanı çevresindeki yapılaşma Mania Planlarıkapsamındaki uygulamalar ile 

sınırlandırılmış olsa da bu konuda özellikle pist uzanım hatlarında iniş kalkış koridorlarının 

imara kapatılması ya da uygun kısıtlıklar oluşturulması, etkilenen bölge kapsamında başta yerel 

yönetimler olmak üzere otorite olan kurum ve kuruluşlarla birlikte değerlendirilmesi gerekliliği, 

Kurum görüşü olarak iletilmiştir. Eylem Planı onaylandıktan sonra ilgili tüm paydaşlar ile 

paylaşılacağından otorite sahibi kurum ve kuruluşlar gürültü azaltım tedbirleri konusunda 

senaryolara katkı sunacaklardır. 
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7.4 Stratejik Gürültü Haritasında Yer Alan Sessiz Alanlar 

 

 

Şekil 150 Ambarlı Mah. Sessiz alanların Görünümü 
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Şekil 151 Başıbüyük Mah. Sessiz Alanların Görünümü 
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Şekil 152 Ekinoba Başıbüyük Mah. Sessiz Alanların Görünümü  
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Şekil 153 Küçüksu Mah. Sessiz Alanların Görünümü  
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Yukarıda verilen şekillerde belirlenen sessiz alanların görüntüsü verilmiştir. Bu alanlar 

karayolu, endüstri, eğlence, demiryolu ve havalimanı gürültü sebebiyetlerinin dışında 

kalmaktadır. 

Belirlenen sessiz alanlar, ilgili İlçe Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca SESSİZ ALAN olarak ilan edilmeli ve bu bölgeler ile ilgili olarak yapılacak yeni 

İmar planlarında ilan edilmelidir. 

Söz konusu alanlarda kesinlikle sessiz alan niteliğini bozacak uygulama ve yapılaşmalara izin 

verilmemelidir.  

Eğlence merkezlerinin (Bar, gazino, Diskotek, Pavyon vb.) faaliyet alanları için uygun alanla 

seçilerek bu alanların okul, hastane, konut vb. gürültüye hassas alanların bulunduğu bölgeleri 

etkilemeyecek alternatif alanlar oluşturulmalıdır. 

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri gibi işletmelerin yoğun olduğu alanlar 

oluşturulurken kent merkezlerinden uzak alanlar seçilmeli yapılacak düzenlemelerde yerleşim 

alanlarının bu alanlardan yeterli mesafede bulunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Gelişen kent ve artan ulaşım ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak yapılacak olan yol, 

viyadük vb. çalışmalarda sessiz alanlar korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

SONUÇLAR  

8 Gürültü Eylem Planının Sonuçları, Senaryoların Maliyet-Verimlilik 

Değerlendirmesi 

8.1 Finansal Bilgi 

İSGEP kapsamında her bir gürültü azaltım tedbirinin finansal değerlendirmesi nicel 

ölçütlerle değil nitel bir ölçek (yüksek, orta, düşük maliyet) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Seçilen senaryo için maliyet-verimlilik değerlendirmesi Tablo 19, 20, 21, 22 ve 23 ’te 

verilmektedir. 
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8.2 UYGULANABİLİR GÜRÜLTÜ AZALTIM TEDBİRLERİ LİSTESİ 

İstanbul’da Gürültü Eylem Planlarının hazırlanması esnasında Gürültü Direktifinin Uygulama 

Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında kullanılan gürültü azaltım tedbirleri 

kataloğu kullanılmıştır. Katalog, tedbirleri tanımlamanın yanında bu tedbirlerin farklı şehirlerde 

ve AB destekli projelerde uygulanmasına ilişkin deneyimleri niceliksel olarak sunmaktadır. 

Gürültü azaltım tedbirleri teknik veri sayfalarında aşağıdaki gibi yapılandırılmış ve 

gruplandırılmıştır: 

1. Gürültünün kaynakta azaltılması: 

      a. Karayolu için kaynakta gürültü azaltımı; 

      b. Demiryolu için kaynakta gürültü azaltımı; 

      c. Endüstri için kaynakta gürültü azaltımı; 

      d. Havalimanı için kaynakta gürültü azaltımı 

2. Gürültünün yayılım yolu üzerinde azaltılması. 

3. Gürültünün alıcıda azaltılması. 

4. Şehir planlama ve gürültü yönetimi. 

Aynı zamanda her bir grup, çeşitli eylem alt kategorileri içermektedir. Örneğin, “Karayolu için 

kaynakta gürültü azaltımı” grubu, karayolu trafik yoğunluğunun trafik yönetimi ile azaltılması, 

gürültülü taşıtların kontrolü, trafiğin yavaşlatılması, sessiz yüzeyler, yol bakımı ve yol 

kesintilerinden kaçınma alt kategorilerini içermektedir. 

Her bir gürültü azaltım tedbiri literatüre ve ulusal veya uluslararası projeler gibi diğer 

deneyimlere dayanarak tanımlanmıştır. Her bir çözüm için maliyet, verimlilik ve zorluk 

özellikleri değerlendirilmiş ve aşağıdaki verilen ölçeğe göre derecelendirilmiştir: 

Değerlendirme için görsel bir ölçeğin kullanılması her bir tedbirin en önemli özelliklerine 

hızlıca ulaşmayı sağlamaktadır. 

Maliyet değerlendirmesi uygulama ve bakım için gerekli yatırımları dikkate alırken, zorluk 

derecesi tedbirin projelendirilmesi, programlanması, yönetimi ve uygulaması (veya inşaatı) 

konularını değerlendirmektedir.  
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Tablo 19 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Karayolu) 

Gürültü Eylem Planı Çalışması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Karayolu 

GYA ID Senaryo Maruziyet 
Azaltımı(1) 

Maliyet 
Aralığı(2) 

Sosyal 
Kabul 
Edilebilirlik(

3) 

Ekonomik 
Uygulanabilirlik
(4) 

Politik 
Öncelik 
(5) Z

am
an

(6
)  

P01_NMA_01 

Barbaros Bulvarı 
Kavşağı 

1 80623  Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 

P01_NMA_02 

Şişli Teknik 
Endüstri Meslek 

Lisesi 

2  41598 Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 

P01_NMA_03 

Finanskent 
1 546929  Düşük Orta 

Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

P01_NMA_04 

Metris Kavşağı 
1 1393418  Düşük Orta 

Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

P01_NMA_05 

O-3 Esenler 
Kavşağı 

1 245052  Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 

P01_NMA_06 

Bakırköy 
Hastanesi 

2 50033  Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 

P01_NMA_07 

Karadeniz 
Caddesi 

1  1985040 Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

P01_NMA_08 

Haliç 
1 108953  Düşük Orta 

Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 
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P02_NMA_01 

Ümraniye Eğitim 
ve Araştırma 

Hastanesi 

1  18029 Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 3 

P02_NMA_02 

Anadolu Otoyolu 
1 283356  Düşük Orta 

Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

P02_NMA_03 

Nezahat Aslan 
Ekşi İlköğretim 

Okulu 

2  430171 Yüksek Orta 
Orta Vade 

(3-5 YIL) 
Olumlu 4 

P02_NMA_04 

D 100-E 80 
Bağlantı Yolu 

1 284398  Düşük Orta 
Kısa Vade 

(1-3Yıl) 
Olumlu 2 
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Tablo 20 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Raylı Sistem) 

Gürültü Eylem Planı Çalışması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Raylı Sistem 

GYA ID Senar
yo 

Maruziyet 
Azaltımı(1) 

Maliyet 
Aralığı(2) 

Sosyal 
Kabul 
Edilebi
lirlik(3) 

Ekonomik 
Uygulana
bilirlik(4) 

Politik 
Öncelik 

(5) 

Zaman
(6) 

P01_NMA_01R 

M1 Metro 
(Havalimanı 

Yenikapı) 

1 1228  Düşük Yüksek 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

P01_NMA_02R 

M1 Metro 
(Havalimanı 

Yenikapı) 

1  3569 Düşük Yüksek 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 1 

Tablo 21 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Endüstri 

Gürültü Eylem Planı Çalışması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Endüstri 

GYA ID Senar
yo 

Maruziye
t 

Azaltımı(1

) 

Maliyet 
Aralığı(2) 

Sosyal 
Kabul 

Edilebilirlik(

3) 

Ekonomik 
Uygulana
bilirlik(4) 

Politik 
Öncelik 

(5) 

Zaman
(6) 

P01_NMA_01E 

Tuzla İston 
Beton 

1 32232  Düşük Yüksek 
Kısa Vade 

(1-3 YIL) 
Olumlu 2 

Tablo 22 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Atatürk Havalimanı) 

Gürültü Eylem Planı Çalışması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Atatürk Havalimanı 

GYA ID Senary
o 

Maruziy
et 

Azaltımı
(1) 

Maliyet 
Aralığı(2) 

Sosyal 
Kabul 

Edilebilirl
ik(3) 

Ekonomik 
Uygulana
bilirlik(4) 

Politik 
Önceli

k (5) 
Zaman(6) 

P01_NMA_01AH 

Atatürk 
Havalimanı 

(Güney) 

1 1627025  Düşük Yüksek 
Orta Vade 

(3-5 YIL) 
Olumlu 5 

P01_NMA_02AH 

Atatürk 
Havalimanı 

(Kuzey) 

1 4680437  Düşük Yüksek 
Orta Vade 

(3-5 YIL) 
Olumlu 5 
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Tablo 23 Seçilen Senaryo İçin Maliyet-Verimlilik Değerlendirmesi (Sabiha Gökçen U. 

Havalimanı) 

Gürültü Eylem Planı Çalışması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Sabiha Gökçen Uluslararsı 
Havalimanı 

GYA ID Senaryo Maruziyet 
Azaltımı(1) 

Maliyet 
Aralığı(2) 

Sosyal Kabul 
Edilebilirlik(3) 

Ekonomik 
Uygulanabi

lirlik(4) 

Politik 
Öncelik 

(5) 

Zaman(

6) 

P01_NMA_01S
GUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı  

GYA 1 

1 8533793  Düşük Yüksek Kısa Vade 
(1-3 YIL) Olumlu 2 

P01_NMA_02S
GUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı  

GYA 2 

1 74600  Düşük Yüksek Kısa Vade 
(1-3 YIL) Olumlu 2 

P01_NMA_03S
GUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı  

GYA 3 

1  310835 Düşük Yüksek Kısa Vade 
(1-3 YIL) Olumlu 2 

P01_NMA_04S
GUH 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası 
Havalimanı  

GYA 4 

1  31487 Düşük Yüksek Kısa Vade 
(1-3 YIL) Olumlu 2 

 

NOTLAR 

 (1) Maruziyet azaltımı = Gürültü azaltım eylemlerinin uygulanması öncesi ve sonrası arasındaki gürültü skoru farkı. 
(2) Maliyet, “düşük, orta ve yüksek” ölçeği ile görüş olarak ifade edilmiştir. Belirtilen maliyet, 
Gürültü Azaltım Programının maliyeti değil, karayolu, raylı sistem, endüstri tesis, havalimanları gürültüsü azaltım tedbirleri 
maliyetidir(maliyet:Düşük). 
(3) Sosyal kabul edilebilirlik, gürültü azaltım tedbirlerinin edinilen veya beklenilen kabul edilebilirliğinin 
“düşük, orta ve yüksek” ölçeği ile uzman görüşü olarak ifade edilmesidir. 
(4) Gürültü azaltım tedbirlerinin ekonomik uygulanabilirliği yetkili idare tarafindan “kısa vade, orta vade, 
uzun vade, uygulanabilir değil” ölçeği ile ifade edilmiştir. 
(5) Politik karar eylem planı çalişmasında senaryo için seçilen gürültü azaltım tedbirlerinin uygulanması 
konusundaki istekliliği ifade etmektedir. 
(6) Zaman, azaltım tedbirlerinin uygulanmasi için gerekli zamanı yıl cinsinden belirtmektedir. 
(7) Senaryo ilgili teknik sayfalarda  tanımlanmıştır. 
* Maliyet ve uygulanabilirlik, tesislerdeki azaltım tedbirlerinin teknik spesifikasyona bağlıdır. 
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9 DEĞERLENDİRME 

Yukarıdaki tabloda verilmiş olan senaryolar için gürültü seviyelerine ve gürültüye maruz 

kalan sakinlere ilişkin yeni bir tahmin gerçekleştirilmiştir. Gürültü yazılımı, azaltım 

tedbirleri sonrasındaki yeni ses basıncı seviyesini değerlendirmekte, ayrıca yeni aşım 

seviyeleri de mevcuttur. Azaltım tedbirleri uygulandıktan sonra bir CBS yazılımı 

kullanılarak aşımlara maruz kalan yeni sakin sayısı hesaplanmıştır ve aşağıdaki tablolarda 

sunulmaktadır. 

9.1 Gürültü Azaltım Tedbirleri öncesi-sonrası nüfusun değerlendirilmesi, 

Tablo 24 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Karayolu) 

KARAYOLU 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım tedbirlerinden 
sonra gürültüye maruz 

kalan sakin sayısı 
PEL Azaltımı 

P01_NMA_01 

Barbaros Bulvarı 
Kavşağı 

3545 3510 80623 

P01_NMA_02 

Şişli Teknik Endüstri 
Meslek Lisesi 

1864 0 41598 

P01_NMA_03 

Finanskent 
2766 2462 546929 

P01_NMA_04 

Metris Kavşağı 
16506 15270 1393418 

P01_NMA_05 

O-3 Esenler Kavşağı 
11827 11447 245052 

P01_NMA_06 

Bakırköy Hastanesi 
1513 1504 50033 

P01_NMA_07 

Karadeniz Caddesi 
4556 3445 1985040 

P01_NMA_08 

Haliç 
2623 2528 108953 

P02_NMA_01 

Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

3967 3967 18029 

P02_NMA_02 

Anadolu Otoyolu 
4511 4065 283356 
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KARAYOLU 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım tedbirlerinden 
sonra gürültüye maruz 

kalan sakin sayısı 
PEL Azaltımı 

P02_NMA_03 

Nezahat Aslan Ekşi 
İlköğretim Okulu 

2041 590 430171 

P02_NMA_04 

D 100-E 80 Bağlantı 
yolu 

3470 3216 284398 

Toplam 59189 52004 5467600 

Tablo 25 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Raylı Sistem) 

RAYLI SİSTEM 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım 
tedbirlerinden sonra 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

PEL Azaltımı 

P01_NMA_01R 
M1 Metro (Havalanı- 

Yenikapı) 
49 0 1228 

P01_NMA_02R 
M1 Metro (Havalanı- 

Yenikapı) 
 

88 0 3569 

Toplam 137 0 4797 

Tablo 26 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Endüstri) 

ENDÜSTRİ 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım 
tedbirlerinden sonra 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

PEL Azaltımı 

P01_NMA_01E 
Tuzla İston Beton  320 126 32232 

Toplam 320 126 32232 
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Tablo 27 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Atatürk Havalimanı) 

ATATÜRK HAVALİMANI 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım 
tedbirlerinden sonra 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

PEL Azaltımı 

P01_NMA_01AH 
Atatürk Havalimanı 

(Güney) 
4408 4165 1627025 

P01_NMA_02AH 
Atatürk Havalimanı 

(Kuzey) 

12034 7198 4680437 

Toplam 16442 11363 6307462 

Tablo 28 Tedbirler Öncesi ve Sonrası Nüfus ve Pel Azaltımı (Sabiha Gökçen Uluslararası 

Havalimanı) 

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 

GYA 

Azaltım 
tedbirlerinden önce 

gürültüye maruz 
kalan sakin sayısı 

Azaltım 
tedbirlerinden 

sonra gürültüye 
maruz kalan sakin 

sayısı 

PEL Azaltımı 

P01_NMA_01SGU
H 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı 

GYA1 

40951 40951 8533793 

P01_NMA_02SGU
H 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı 

GYA 2 

352 352 74600 

P01_NMA_03S 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı 

GYA 3 

1349 1349 310835 

P01_NMA_04SGU
H 

Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı 

GYA 4 

120 120 31487 

Toplam 42772 42772 8950715 
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Havalimanları kenarına, hassas alan olarak değerlendirilen okul, hastane, konut vb. yapıların 

inşası için imar izni verilmemelidir. Bu bölgelere yapılacak olan binaların tamamen ticari 

faaliyet gösteren binalara dönüştürülmesi gerekir. Bu bölgelerde yeni yapılacak olan ticari 

faaliyet gösterecek binalarında ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı 

Hakkında Yönetmelik’ kapsamınca yapılarda akustik yalıtım şartı getirilmelidir. 

NOT: Aşım haritaları hangi meskenlerin gürültü seviyesi aşımlarına maruz kaldığına ilişkin 

bilgiyi bize temin eder – mutlak aşım değerini vermez. Aynı şey sınır değerleri aşan gürültü 

seviyelerine maruz kalan kişi sayıları için de geçerlidir. Ancak sıcak noktaların tayininde 

kullanılan PEL reel aşımları dikkate alır. (Örneğin aşımın 15dB(A)’dan 10 db(A)’ya düşmesi 

halinde – PEL azaltılmış olmasına rağmen hesaplanmış olan maruz kalan kişi sayısının aynı 

kalması mümkündür.) Maruz kalan kişi sayılarının en yakın 100’lü rakama yuvarlanması da, 

azaltım tedbirinin uygulanmasından sonraki maruz kalan kişi sayılarında değişiklik olmaması 

etkisine katkı sağlayabilmektedir. 

Nadir durumlarda maruz kalan kişi sayılarında hafif artış dahi görülebilmektedir. Bu, örneğin 

hız azaltımı ile yol yüzeyi değişikliği tedbirlerinin eş zamanlı alınması durumunda 

görülebilmektedir.   



 

215 

 

10 HALKIN KATILIMI VE BİLGİLENDİRİLMESİ: 

10.1 Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi 

İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımının 

sağlanması özel bir önem taşımakta olup, gürültü sorunu olan alanlarda uygun önlemlerin 

belirlenmesinin ardından belirlenen önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden 

uygulanmasına kadar olan süreçte bölge halkının görüşlerinin alınması, sürecin doğru 

işlenmesine ve bölgesel konuma uygun çözümler sunulmasında halkın görüşlerinin alınması ve 

dünyamızda bulunan çok sayıda devletten daha fazla nüfusa sahip İstanbul metropolünde 

mümkün olduğunca fazla sayıda İstanbulluya ulaşmak amacı ile hazırlamış olduğumuz İSGEP 

Anketi http://ibb.gov.tr/ ve http://cevrekoruma.ibb.gov.tr/ adreslerinde erişime açılmıştır. 

İmparatorluklara başkentlik yapmış, Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip ve aynı zamanda 

dünyada göç alan kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan İstanbul da çevresel gürültünün 

önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir 

önem taşımaktadır. Bu amaçla sitemizde yer alan bilgiler ile bu konuda Kamu oyununun 

bilgilendirilmesi yapılarak, vatandaşların edindikleri bilgiler ile ikamet ettikleri çevre 

şartlarının en iyi şekilde düzenlenmesine de katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

Mümkün olduğunca daha fazla İstanbullunun sürece katılımının sağlanması amacıyla, 

Başkanlığımızca yürütülen denetim çalışmalarında, Belediye Başkanlığımıza bağlı Beyaz Masa 

İletişim Merkezleri aracılığı ile anket çalışmaları yaygınlaştırılarak bu konuda farkındalık 

yaratılmıştır. 

Ayrıca halkın katılımı sürecinde seçilen pilot bölgelerde ilgili muhtarlıklara iletilen anketler 

aracılığı ile vatandaşların görüşlerini iletmeleri ve planlama sürecine dahil olmaları sağlanmış 

olup gürültü konusunda bölge halkının görüşleri alınmıştır. Çalışmalar kapsamında 16 ayrı 

ilçede ve bu ilçelere bağlı 32 muhtarlıkta yapılan anket çalışması ile bölge halkı sürece dahil 

edilmiştir. 

Belediye Başkanlığımız yazılı basın ve medyada da İstanbul Gürültü Eylem Planını ve bu 

konuda yapılan çalışmaları da paylaşarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını 

sürdürmüş, çok sayıda gazete ve TV programlarında değerlendirmelerde bulunarak sadece 

İstanbulluların değil yayının ulaştığı her yere İstanbul Gürültü Eylem Planını tanıtarak İstanbul 

dışında yaşayanlarında Gürültü sorununun ve çözüm önerileri hakkında farkındalıklarının 

artmasına katkıda bulunulmuştur.  
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İstanbulda gürültü konusunda farkındalığın artması ve yaşayanların sürece dahil edilmesi amacı 

ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Belediyeye ait seyyar ve sabit Danışma 

Merkezleri, ALO 153 Şikayet Masası ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği kapsamında yürütülen denetim ve kontroller esnasında görevli teknik personel 

aracılığı ile hazırlanan anketler ile İstanbul halkının görüşlerine başvurulmuştur. 

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi 

gerçekleştirilmiştir. 

Belge Geçmişi  
Tablo 29 Eylem Planının Kamuoyuna Dağıtım Şeması 

Revizyon 
No 

Revizyon 
Tarihi 

Değişikliklerin Özeti 

V1.0 23.01.2017 Taslak 

V2.0 16.03.2017 Skorlar hesaplandı. 

V3.0 02.04.2017 Taslak rapor ilgili Kurumlara iletildi.  

V4.0 15.06.2017 Kurum görüşleri toplandı 

V5.0 10.07.2017 Düzenleme Yapıldı 

V6.0 17.08.2017 Kurumlardan nihai görüşleri talep edildi. 

V7.0 15.08.2017  Anket hazırlandı ve Belediyenin sitesinde erişime açıldı-Özel 
site kurularak erişime açıldı 

V8.0 20.08.2017 
Mahalle Muhtarlıkları-İBB Danışma Merkezleri-Alo 153 ve 
Beyaz Masa aracılığı ile anket çalışmasının kapsamı 
genişletildi. 

V9.0 07.09.2017 
Basın araçları ile kamuoyuna bilgilendirmeler yapıldı  

V10.0 13.09.2017 
Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yazılı bildirimde 
bulunularak görüşleri talep edildi. 

V11.0 15.10.2017 Belediye Çalışanları yazılı bildirim ile sürece dahil edildi. 

V12.0 15.12.2017 
Anket çalışmaları, muhtarlıklar, saha çalışmalarından geri 
bildirimler tamamlandı 

V13.0 20.12.2017 
Taslak Eylem Planı hazırlandı 
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10.2 İstanbul Gürültü Eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar; 

Raylı sistemler ile ilgili uygulama; 

             Bilindiği gibi İstanbul medeniyetler kentidir ve bu kentte bir çok medeniyetin ve 

kültürün değerleri yer almaktadır. Gürültü Eylem Planı çalışmaları kapsamında kent içinde 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi miraslarımızında hakettiği değeri vermek için 

Sultan II. Abdülhamitin türbesinin bulunduğu bölgede ciddi bir bir gürültü kaynağı olan raylı 

sistem ile ilgili uygulama gerçekleştirilmiştir: 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han’a saygı için 

Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvay hattındaki raylar gürültü önlem amacı 

ile yenilendi; 

Hicaz Demiryolları’nın Medine bölümünün inşası sırasında Sultan 2. Abdülhamit’in İslam 

Peygamberi Hz. Muhammed’in manevi şahsına hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçilecek 

çalışmalar yapılmasını istediği hatırlarda yer alan bir bilgidir. 

        Bu bilgiden yola çıkılarak Gürültü Eylem Planı ile ilgili çalışmalarda benzer 

bir saygıyı Sultan 2. Abdülhamid’in kendisine gösterme adına Çemberlitaş’ta bulunan türbesinin 

önünden geçen tramvayın neden olduğu gürültü ve titreşimi azaltmayı amaçlayan çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar: 

Makinisler bu bölgede korna kullanımına gereksinim duymamaları için, gürültü ve titreşimi 

minumuma indiren malzeme kullanılarak ray hattının alt yapısı yenilenmiş ve ray hattının her 

iki kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemleri kurularaktramvay kavşak sinyalizasyonuna 

entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sayede tren geçişleri sırasında led ışıklı sistemleri devreye girerek 

yayaları tren kornası olmaksızın uyarmaktadır. Uyarı sistemi yavaş hareket etmek durumunda 

olan yaşlı, engelli, hamile, bebek arabalı vatandaşların geçişide düşünülerek tasarlanmıştır. 

Ayrıca kırmızı renkte yanan power ledler ile dalgın yürüyen yada müzik dinleyerek veya 

telefonla konuşarak yürümekte olan vatandaşlarımızın da tren geçişlerinden haberdar olmaları 

sağlanmıştır. 
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Anket Çalışmaları;
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Not: Anket çalışması, karayolları, hava limanları, endüstri ve raylı sistemler ile ilgili olarak ayrı ayrı düzenlenmiş 

olup http://ibb.gov.tr/ ve http://cevrekoruma.ibb.gov.tr/ adreslerinde erişime sunulan anket içeriği yukarıda yer 

almaktadır. 
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10.3 Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler ile paylaşımlar: 
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10.4 Medya ve basın aracılığı ile duyurulardan örnekler: 
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NTV Haber Video Linki 

http://www.ntv.com.tr/video/turkiye/istanbuldaki-gurultu-kirligi-kontrol-altina-aliniyor,1q3t49-

Gt0C6mpEyO8ZkFw  



 

252 

 

 

 

 



 

253 

 

 

 

 



 

254 

 

 

 



 

255 

 

 

İstanbul artık daha sessiz olacak / 24 TV / 13 Eylül 2017 - YouTube 

▶ 3:02 

https://www.youtube.com/watch?v=GKIrq9RQCto  
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10.5 Kullanılan Anketlerden bir örnek: 
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10.6 Çalışmanın yapıldığı Mahalle Muhtarlıklar: 
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11 NELER YAPILABİLİR? 

11.1 Uzun Vadeli Strateji 

Gürültü Eylem Planı yatay kesit odaklı bir planlama olup, şehrin planlama sürecinin önemli bir 

parçası olacaktır. Hazırlanan Gürültü Eylem Planı şehrin İmar Planı, Trafik Yönetim Planı, 

İklim Eylem Planı, Çevre Düzeni Planları ile entegre edilerek kent yönetiminde hem hukuksal 

anlamda hem de içerik bakımından daha kapsamlı bir planlama güvenliğinin sağlanmasına da 

yardımcı olacaktır.  

Önemli bir çıktısı da sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve sorun henüz oluşmadan 

önlenmesinde önemli katkıda bulunacağı gibi yerleşim ve konaklama yerleri ve kamusal 

alanlardaki gürültü seviyelerinde hissedilebilir bir iyileşme sağlanabilecektir.  

Eylem planları ile birlikte, gürültüden kaynaklanan ve ileri aşamalarda çok yüksek masraflara 

yol açma olasılığı olan birçok anlaşmazlık durumu da en başından önlenebilecektir. Ayrıca, 

halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanlar öne çıkarılmakta ve eylem 

planı kapsamında bu alanlarda alınan kontrol tedbirleriyle olası gürültü artışı önlenerek mevcut 

sessizlik korunacaktır. 

Mevcut veya planlanan imar planlarının projelendirilmesi ve hazırlama aşamasında Stratejik 

Gürültü Haritaları çerçevesinde hazırlanması sağlanacaktır. 

Makansal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar planı ilkeleri madde (5) inci fıkrası ile “İmar planları, 

varsa stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak hazırlanır ve planlarda gerekli 

tedbirler alınır.”  

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Planlama aşamasında 

uyulması zorunlu kriterler Madde 28(ç) bendi ile “Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve 

Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında alanda akustik planlamanın yapılabilmesi ve 

yerleşim alanları içindeki sakin alan ve açık arazideki sakin alanların oluşturulması için gürültü 

haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas olması 

zorunludur.” hükmü ile Çevre Düzeni Planlarında, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar 

Planlarında gürültü haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına 

esas alınması zorunluluğu getirilmiştir. 

Aşağıda gürültü azaltım planlamasının, diğer teknik planlamalarla olan bağlantısı (birleşimi) 

gösterilmektedir. 

 



 

261 

 

 

Tablo 30 Gürültü azaltım planlamasının, diğer teknik planlamalarla olan bağlantısı 
İSGEP çalışmasında, İstanbul’daki karayolu, raylı sistem, endüstri tesis ve havalimanlarının 

gürültüsüne yönelik belirli alanlarda senaryolar üretilmiş, bu senaryolardan en uygun olanları 

seçilmiştir. Seçilen senaryolara göre bilgisayar destekli azaltım uygulamaları oluşturulmuş, 

ardından İstanbul halkının görüşüne sunulurak, gürültü azaltım eylemleri belirlenmiştir. 

11.2 Kamuoyunu Bilgilendirmesi, Verilerin Toplanması: 

İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımının 

sağlanması özel bir önem taşımakta olup, gürültü sorunu olan alanlarda uygun önlemlerin 

belirlenmesinin ardından belirlenen önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden 

uygulanmasına kadar olan süreçte bölge halkının görüşlerinin alınması, sürecin doğru 

işlenmesine ve bölgesel konuma uygun çözümler sunulmasında halkın görüşlerinin alınması ve 

dünyamızda bulunan çok sayıda devletten daha fazla nüfusa sahip İstanbul metropolünde 

mümkün olduğunca fazla sayıda İstanbulluya ulaşmak amacı ile hazırlamış olduğumuz İSGEP 

Anketi http://cevrekoruma.ibb.gov.tr/ ve http://ibb.gov.tr/ adreslerinde erişime açılmıştır. 



 

262 

 

İmparatorluklara başkentlik yapmış, Türkiyenin en fazla nüfusuna sahip ve aynı zamanda 

dünyada göç alan kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan İstanbul da çevresel gürültünün 

önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir 

önem taşımaktadır. Bu amaçla sitemizde yer alan bilgiler ile bu konuda halkın bilgilendirilmesi 

yapılarak, vatandaşların edindikleri bilgiler ile ikamet ettikleri çevre şartlarının en iyi şekilde 

düzenlenmesine de katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

Mümkün olduğunca daha fazla İstanbullunun sürece katılımının sağlanması amacıyla, 

Başkanlığımızca yürütülen denetim çalışmalarında, Belediye Başkanlığımıza bağlı Beyaz Masa 

İletişim Merkezleri aracılığı ile anket çalışmaları yaygınlaştırılarak bu konuda farkındalık 

yaratılmıştır. Ayrıca halkın katılımı sürecinde seçilen pilot bölgelerde ilgili muhtarlıklara 

iletilen anketler aracılığı ile vatandaşların görüşlerini iletmeleri ve planlama sürecine dahil 

olmaları sağlanmış olup gürültü konusunda bölge halkının görüşleri alınmıştır. Çalışmalar 

kapsamında 16 ayrı ilçede ve bu ilçelere bağlı 32 muhtarlıkta yapılan anket çalışması ile bölge 

halkı sürece dahil edilmiştir. 

Belediye Başkanlığımız yazılı basın ve medyada da İstanbul Gürültü Eylem Planını ve bu 

konuda yapılan çalışmaları da paylaşarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını 

sürdürmüş, çok sayıda gazete ve TV programlarında değerlendirmelerde bulunarak sadece 

İstanbulluların değil yayının ulaştığı her yere İstanbul Gürültü Eylem Planını tanıtarak İstanbul 

dışında yaşayanlarında Gürültü sorununun ve çözüm önerileri hakkında farkındalıklarının 

artmasına katkıda bulunulmuştur.  

İstanbulda gürültü konusunda farkındalığın artması ve yaşayanların sürece dahil edilmesi amacı 

ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Belediyeye ait seyyar ve sabit Danışma 

Merkezleri, ALO 153 Şikayet Masası ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği kapsamında yürütülen denetim ve kontrollere esnasında da görevli teknik personel 

aracılığı ile hazırlanan anketler aracılığı ile İstanbul halkının görüşlerine başvurulmuştur. 

İstanbul halkı gürültü konusunda duyarlılığını göstermiş, yapılan çalışmaları olumlu 

karşılayarak, kentin farklı alanlarında da uygulamaya yönelik kalıcı tedbir alınması yönünde 

görüş bildirmişlerdir.  

Eylem planı ve Gürültü haritasının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından binalarda ses yalıtımı, 

trafikte yapılacak düzenleme, karayollarında denetimin otomosyon ile aktif hale getirilmesi, 

viyadük, otoban vb. alanlarda tünel veya gürültü bariyeri vb öneriler ile İstanbul halkı 

beklentilerini yayınlanan anket aracılığı ile paylaşmıştır. 
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Gürültü eylem planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir önem 

taşımaktadır. Kamu oyununun bilgilendirilmesi aşamasında; vatandaşlar, yerinde edindikleri 

bilgiler ile ikamet ettikleri çevre şartlarının en iyi şekilde düzenlenmesine katkıda 

bulunabileceklerdir.  

Halkın katılımı ile planlama sürecinin şeffaflığı açıkça görülebilmekte ve bu durum önerilen 

önlemlerin kabul edilebilirliğini arttırmaktadır.  

Bilgilendirmenin amacı, yetkili makamları gürültü eylem planlarının hazırlanması sürecinde 

desteklemektir.  

Hedef, uygun önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden uygulanmasına kadar olan önemli 

çalışma sürecini bölgede yaşayanlarla paylaşarak sürecin doğru işlenmesini sağlamak, bölgesel 

konuma uygun çözümler sunmaktır. 

 
İstanbul Gürültü Eylem Planının İstanbul halkı ile paylaşımı ile İstanbul halkının konuya 

duyarlı olduğu, yapılan çalışmaları olumlu gördüğü ve desteklediği ve görüşlerini paylaştığı 

görülmüştür.  

İstanbul gürültülü bir kent ve bu kentin gürültüsü ile mücadelede İstanbullularında yapılması 

gerekenler konusunda görüşleri, istekleri ve temennileri var. 

İstanbul Gürültü Eylem Planı ile ilgili yapılan çalışmalar karşılığını bulmuş ciddi sayıda 

İstanbullu sürece dahil olmuştur.  

Aşağıda onlardan bazılarına yer verilmiştir; 
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11.3 İSGEP İLE İLGİLİ KATILIMCILARDAN GELEN GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER 

1-Cadde ve sokaklarda trafiği engeller şekilde park eden araçlar çekilmeli. Belediye ve halk 

otobüslerinin durakları cep şeklinde yapılmalı ve otobüs şöforünün durağa girmeden yolcu 

almaması sağlanmalı. 

2-Yavuz Sultan Selim köprüsü Avrupa yakası çıkışındaki Demirciköy mahallesine etki eden 

her iki viyadükte de gürültü önleyici bariyerlerin yapılması. 

3-Kent dokusu ile uyumlu gürültü bariyerlerinin inşaa edilmesi ve araç sahiplerinin oluşturduğu 

gürültü konusunda farkındalığının arttırılması için seminerler, eğitimler ve kamu spotlarının 

hazırlanması. 

4-Üçüncü köprü bağlantı yolunda ses bariyeri yapılması. 

5-Modifiye araçlar ile ilgili kontrollerin sıklaştırılması. 

6-Maslak - ayazağa yolu güzergahında hız sınırlandırma bariyerlerinden konulması. 

7-Kamyon vb. ağır vasıtaların güzergahlarında gürültü önleyici tedbirler alınması. 

8-Araç lastiklerinin asfalt kaplı yollarda neden olduğu gürültü için önlem alınmalı. 

9-Yerleşim alanlarında Motosiklet kullanımının yeniden düzenlenmesi. 

10-Özellikle minübüs güzergahlarında gereksiz korna sesinden kaynaklı gürültü kirliliği için 

kurallar konulmalı. 

11-Eylem planında belirli alanlar için çalışma yapılmış, kentin genelinde çalışmaların 

yapılması. 

12-Havalimanlarindan üçak iniş ve kalkıışlarında uluslararası standartlara uyulması. 

13-Özellikle akıcı trafik kaynaklı yollarda hız sınırlamasından ziyade yol kaplamasında önlem 

alınması. 

14-Eğlence mekanlarında geç saatlerde patlatılan Havai Fişeklerin Gürültüsü için bir kısıtlama 

getirilmeli (Etki Çapı Geniş Bir Gürültü). 

15-Üsküdar gibi eski dokunun olduğu ilçelerde dar sokakların çift yönlü trafiğe açık 

olmasından dolayı oluşan araç-korna gürültüsü için (ana arterler dışında) alt ölçekli çözümler 

üretilmeli. 

15-TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, bağlantı yolları ve kavşaklarda ses bariyeri 

yapılması. 
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16-Şehrin insanları için iş, okul, kahvehane, dernek, pazar, meydan gibi yerlerde herkesin 

öğrenebileceği kapsamlı bir gürültü eğitimİ verilmesi. 

17-Üçüncü köprü bağlantı yolları ve viyadüklerde çevre yerleşim alanları dikkate alınarak 

düzenleme yapılması 

21-İstanbul Anadolu yakası, TEM Sancaktepe Kartal bağlantı yolu ve çevresi içinde önlem 

alınması. 

22-Özellikle belediye otobüsü gibi yüksek gürültü kaynağı araçların, site ara yolları arasında 

güzergahı olanlarının izolasyonu ya da elektrikli yeni nesil formatta araçlarla değiştirilmesi. 

23-EDS sistemlerinin yaygınlaştırılması ve gece saatlerinde hız limitlerinin aşağıya çekilmesi 

gürültü kaynaklarını azaltacaktır. 

24-Araçlarda havalı korna kullanımının yasaklanması. 

25-Sahil yollarında araç sürüş hızlarının düzenlenmesi. 

26-Havalı kornaların kullanımının engellenmesi. 

27-Seyir halinde aşırı gürültü üreten araçlara cezai işlem yapılması. 

28- Sokak düğünleri ve asker uğurlamaları esnasında yapılan eğlencelerde silah kullanımının 

yasaklanması. 

29-Yol yapım çalışmaları esnasında çevrede yaşayanları rahatsız etmeyecek ekipman kullanımı 

ve iş programının çevre şartlarıgöz önüne alarak düzenlemesi. 

30-Eksoz muayenesi yapılmamış araçların kesinlikle trafiğe çıkarılmaması. 

31-Özel egzost taktıran araçların trafikten men edilmesi. 

32- Ses bariyeri uygulamalarında yeşil doku kullanılarak kent dokusuna uygun görsellik 

sağlanması. 

33-Araç muayene istasyonlarında araç kornalarınında kontrol edilmesi. 

34-Yerel halkın görüşü ile bir kısım güzergahlarda yayalaşma çalışmalarının yapılması. 

35- Toplu taşıma araç güzergahlarının yeniden düzenlenmesi. 

36-Eylem planı kapsamında alınması planlanan önlemlerin alınmasıyla mevcut gürültü 

kaynaklarından kaynaklanan gürültü seviyelerinin düşürülmesi konusunda çok büyük katkı 

sağlayacaktır. Bunun yanında ileriye dönük olarak da; gürültü haritası ve eylem planı dikkate 

alınarak şehrin akustik planlamasının yapılması ve plan çalışmalarına altlık oluşturacak çevre 
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düzeni planlarında gelecekteki muhtemel büyük ölçekteki gürültü kaynaklarının (3. Havaalanı, 

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı v.b.) yakın çevresinde gürültüden etkilenmeyecek ve 

gürültüye engel oluşturacak yapıların konumlandırılması (AVM, yüzme havuzu, oteller, 

otoparklar, kapalı spor sahaları, v.b), konutlar için yerleşim alanı içersinde ve açık arazide sakin 

alanlarının oluşturulması ve bu alanların korunması faydalı olacaktır. 

37-Sebepsiz yere gürültü kirliliği yapanlara ağır cezalar uygulanması. 

38-TEM yada E-5 vb. anakarayolu üzerine yapılması planlanan konut projelerinde gürültü 

konusunda proje firmaların gerekli önlemleri alması hususunda zorunluluklar getirilmesi. 

39- Gürültü konusunda alınacak her önlemin kentin hava kalitesinde de iyileşmeye neden 

olacağı gerçeği ile bu konuda çalışmaların ortak yürütülmesi. 

40-Öncelikle imar açısından gürültü probleminin çözülmesi gerekmektedir. İlçe belediyelerinin 

ruhsat aşamasında gürültü raporlarına hassasiyet göstermesi ve imarlı alanlarla ticari alanların 

sınırlandırılması. 

41- İstanbul Boğazında seyir yapan teknelerden kaynaklı gürültününde bu kapsamda 

değerlendirilmesi. 

42- Mahmutbey-Aksaray, 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve bağlantı yollarında da çalışma 

yapılması. 

43- Havalimanlarında gece uçuşlarına kısıtlama getirilmesi. 

44-Cami ve benzeri mekanlarda ses düzeninde kalitenin artırılması. 

45-İstanbul kent içi toplu taşımada ayrı bir önem arz eden raylı sistem inşaatlarının yapımı 

esnasında ses perdelerinin konumlandırılması. 

46- Her gün binlerce aracın trafiğe katıldığını ve hâlihazırdaki trafik yoğunluğu ile birlikte 

düşündüğümüzde "hız sınırlamaları" yaparak araçların yollarda daha fazla vakit harcamalarını 

sağlamak mevcut sorunların artmasına da yol açacağından yüksek teknolojili araç kullanımının 

teşvik edilmesi. 

47-Otoban kenarlarında doğal yeşil dokunun ses önleyici olarak değerlendirilmesi. 

48- Projelendirmeler ile doğru yeşil canlı bariyer uygulaması estetik ve gürültü anlamında 

kullanımının yaygınlaştırılması. 

49- Gürültü bariyerlerinin performans/maliyet kriterleri kapsamında değerlendirilerek yerli 

üretimin tercih edilmesi. 
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50-Tuzla Tersanesi Sabiha Gökçen Havlimanı bağlantı yolu güzergahınında gürültü 

bariyerlerinin yapılması. 

51- Gürültü bariyerlerinin konumuna uygun olarak tasarlanması, görüntü kirliliği 

oluşturmayacak şekilde şeffaf görünümlü göz estetiğine uygun, modern gürültü bariyerlerin 

kullanılması. 

52-Özellikle konut, okul, hastane çevrelerinde ve yakınlarında gürültülü çalışan işyerlerine 

müsaade edilmemesi. 

53-İşletme ve tesislerde kulanılan makinelerin mutlaka akustik açıdan izole edilmesi ya da 

konutlardan belirli bir uzaklıkta olmalı. 

54-Turyol, Mavi Marmara gibi deniz ulaşımını sağlayan özel firmalara ait deniz araçları ve 

kamuya ait deniz nakil araçlarında gürültü konusunda önlem alınması. 

55-Halkın görüşlerinin alınması hususunda süreklilik sağlanması. 

56- İnsana odaklı kucaklayıcı yaklaşımın uygulamalarda da göz ardı edilmemesi. 

57-Şehiriçinde bisiklet parkurlarının düzenlenerk Motorlu araç kullanımında azaltıma teşvik 

edilmesi. 

58- Spor kluplerine ait stadların şehir merkezi dışına yapılması. 

59- Sokak aralarında yapılan nişan-düğün vb. organizasyonların yasaklanması ve kontrolünün 

sağlanması. 

60-İnşaat ruhsat aşamasında ses yalıtımı konusunda standart oluşturularak, uygulamada zorunlu 

hale getirilmesi. 

61- E-5-Tem, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Kadıköy vb. sürekli araç trafiğine maruz olan 

bölgelerde gürültü ölçer sistemler ile kentin gürültü verilerinin takip edilmesi. 

62- Belediyelere araç gürültüsü konusunda yetki verilmesi. 

63-Denetimlerin Belediyelere devredilmesi. 

64- Planlamada yeşil alan ve park alanlarına daha fazla yer verilmesi. 

65-İstanbulda artan nüfusa bağlı olarak artış gösteren sorunlardan biri olan gürültü bağlamında 

İstanbula göç sorununun değerlendirilerek nüfus planlamasının yapılması. 

66-Araç kullanımlarında kısıtlayıcı düzenlemeler ile merkezlerin araç trafiğine kapatılması. 
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67-Durağı ve güzergahı sabit olan toplu taşıma araçlarında korna-klakson vb. yasaklanması. 

Otobüs, metro, tranvayi münibüs vb.) 

68-Okullarda, trafik, çevre, gürültü konularında eğitim verilmesi. 

69-Otogar, hal vb. giriş-çıkış araç trafiği fazla olan alanların şehir içinden kaldırılması. 

70- Belli yaşın üstünde olan araçların kullanımı yasaklanması. 

71- Sehir bolge planlamalarinin daha ciddiye alinarak yeni yerlesim bolgelerinin ve yollarin 

insan sagligi ve cevresel tedbirler planlanarak yapilmasi 

72- Halı saha vb. yerlerin ruhsatlarının gözden geçirilmesi, meskun mahalde kalan yerlere yeni 

ruhsat verilmemesi önerimizdir. Halı sahaların faaliyet saatlerinin çevre ve gürültü kirliliği 

önlenmesi, zabıta yönetmeliği vb. mevzuatla da desteklenerek saat 22:00 ile sınırlandırılması 

da zorunluluk olmalıdır. 

73-Binalarda ses izalasyonunun zorunlu hale getirilmesi. 

74-Dar yollarda araç-yaya arasına herdem yeşil doğal bitki örtüsü uygulaması 

yaygınlaştırılmalı. 

75- Mahallelerde belirlenecek uygun alanlarda katlı otopark uygulamasının zorunlu hale 

getirilmesi. 

76-Tarihi yarımada araç trafiğine kapatılarak akülü, elektrikli vb. yeni teknolojilerin 

kullanıldığı araçlar ile ulaşımın sağlanması. 

77-Araçlarda, sürüş tekniklerinin geliştirilerek ücretsiz eğitimler ile araç kullanıcılarına zorunlu 

hale getirilmesi. 

78- Günümüz koşullarına uygun bir içerik ile çeşitli reklam, kamu spotu gibi görsel ve yazılı 

iletişim araçları aracılığıyla yayınlanması öneriyorum. Bireysel olarak gürültünün rahatsız edici 

unsurlarını idrak eden insan daha duyarlı ve dikkatli olacaktır. 

79-İş yerlerine çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında, gürültüye neden olabilecek makinelerin 

çevreyi minimum rahatsız edecek şekilde konumlandırılması ve izolasyonunun yapılması.  

80-Gürültü konusunda bilinçlendirme çalışmalarının artırılarak, aykırı faaliyet gösteren 

insanlara ceza yaptırımı uygulanmalı. 

Gürültü seviyesinin azaltılması İstanbulda yaşayan insanların yaşam kalitesini arttıracaktır.  
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Katılımcılardan gelen görüşler ile İstanbul Gürültü Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları 

desteklerini, kentimizde yapılan bu çalışmaların yaygınlaştırılması yönündeki beklentilerini ve 

yalıtım çalışmalarının kent genelinde uygulanması yönünde görüşlerini paylaşmışlardır. 

Not: Katılımcılardan gelen görüş ve önerilerin bir kısmı ana başlıklar halinde birleştirilerek 

sunulmuştur. 
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12 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

12.1 Eylem Planın Uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi: 

Çevresel gürültünün yönetiminde gerek kısa gerekse uzun vadeli stratejilerin başarısı için yetkili 

idarelerin proje yönetimini üstlenmesi gerçeği ile İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü 

tarafından kendi imkan ve bilgi birikimiyle hazırlanmıştır.  

Bu bağlamda gürültü probleminin tespiti için yapılan çalışmalardan biri gürültü haritalamasıdır. 

Gürültü haritası ile o bölgedeki gürültü kaynakları ve oluşan gürültünün o bölgenin mevcut 

coğrafi ve mimari özellikleri, nüfus bilgileri vb. özelliklerine bağlı olarak, bölgede bulunan 

çeşitli gürültü kaynakları sebebiyle karşı karşıya kalınan gürültü maruziyetinin bütüncül 

değerlendirilmesi ve gürültü maruziyetinin giderilebilmesi amacı ile öngörülerde 

bulunulabilmektedir. 

Gürültü haritalarında yer alan veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ile hazırlanan Gürültü 

Eylem Planı ise şehrin planlama sürecinin önemli bir parçası olacaktır. Hazırlanan Gürültü 

Eylem Planı şehrin İmar Planı, Trafik Yönetim Planı, İklim Eylem Planı, Çevre Düzeni 

Planları ile entegre edilerek kent yönetiminde hem hukuksal anlamda hem de içerik 

bakımından daha kapsamlı bir planlama güvenliğinin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. 

Gürültü Eylem Planının önemli bir çıktısı da sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve sorun 

henüz oluşmadan önlenmesinde önemli katkı sağlaması olacaktır. 

Eylem planı ile gürültüden kaynaklanan ve ileri aşamalarda çok yüksek masraflara yol açma 

olasılığı olan birçok anlaşmazlık durumu da en başından önlenebilecektir. 

Ayrıca, halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanlar öne çıkarılmakta 

ve eylem planı kapsamında bu alanlarda alınan kontrol tedbirleriyle olası gürültü artışı 

önlenerek mevcut sessiz alanların korunmasu da sağlanabilecektir. 

Bu bağlamda, 2015 yılı Aralık ayı itibariyle İstanbul için gürültü haritalarının tamamlanmasının 

ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre 

Koruma Müdürlüğü olarak İstanbul Gürültü Eylem Planlarının hazırlığı çalışmalarına 

başlanılmıştır.  

Gürültü Eylem planları; gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere 

gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planlar olup, 04 Haziran 2010 

tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
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Yönetimi Yönetmeliğinde” de gürültü haritalarına göre gürültünün etkileri ile baş etmeye 

yönelik eylem planlarının hazırlanması gerektiğinden bahsedilmektedir. 

AB IPA 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan “Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama 

Kapasitesi Projesi” kapsamında İstanbul için hazırlanan gürültü haritasından yola çıkarak, 

İstanbul il sınırlarında, Gürültü Yönetim Alanları (GYA) belirlenmiştir. Bu kapsamda 

karayolları kaynaklı 12 (on iki), raylı sistem kaynaklı 2 (iki), endüstri tesis kaynaklı 1 (bir), 

Atatürk Havalimanı kaynaklı 2 (iki) ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kaynaklı 4 

(dört) GYA(gürültü yönetim alanı) için gürültü azaltım tedbirleri seçilmiştir.  

Karayolu, Raylı Sistem, Endüstri Tesisleri, Havalimanları için hazırlanması gereken eylem 

planlarında ilk etapta Karayolu için eylem planları çalışmaları başlatılmış, Avrupa ve Anadolu 

yakasında belirlenen sorunlu alanlarda İSGEP ekipleri tarafından saha çalışmaları yapılmıştır.  

Bu çalışmalarda 2013-2014 verileri ile hazırlanan İstanbul Gürültü Haritasının güncellemesi, 

gürültüye hassas alanlarda maruz kalan insan sayısı, eğitim, kültür ve sağlık alanları ile maruz 

kalan kişi sayısı gündüz, akşam, gece verilerinin de yer aldığı Gürültü Skoru (PEL_b) ‘ler 

belirlenerek Gürültü Yönetim Alanları Belirlenmiştir. 

Gürültü Yönetim Alanlarının belirlenmesinde en çok şikayetlerin yaşanıldığı, gürültü azaltım 

tedbirlerinin uygulanmasına uygun ve en fazla memnuniyetin sağlanacağı alanlar belirleyici 

olmuş ve İstanbul için Karayolu, Raylı Sistem, Endüstri Tesisleri, Havalimanları için eylem 

planları hazırlanarak ilgili kurumların görüşlerine açılmıştır. 

Gürültü Yönetim Alanlarında yapılan çalışmalarda her bir sorunlu alan için senaryolar 

oluşturulmuştur. Farklı senaryolar için maliyetler, sosyal kabul edilebilirlik, ekonomik 

uygulanabilirlik, politik öncelik ve zaman tablosu konularında kestirimler yapılmıştır. Ayrıca, 

eylem planının uygulamasının, halkın katılımının ve istenilen uzun vadeli stratejinin 

değerlendirmesi için öngörülen hükümler geliştirilmiştir. 

1 Aralık 2016 tarihinde Kasımpaşa Hizmet binamızda “İstanbul Gürültü Eylem Planı Karayolu 

Toplantısı” gerçekleştirilmiş, toplantıda, gelen paydaşlara gürültü, gürültü haritalama ve 

İstanbul Gürültü Eylem Planı kapsamında seçilen karayolu kaynaklı 12 Gürültü Yönetim Alanı 

(GYA) ve hazırlanan senaryolar tek tek anlatılmış, ardından toplantıya katılım sağlayan 

katılımcılarla, bu seçilen GYA’ lar ve üretilen senaryolara ilişkin görüşleri alınmıştır. 

Eylem planları kapsamda, sorunlu alanların tanımlanması ve seçilen noktalarda gürültü azaltım 

tedbirleri raporları hazırlanarak ilgili Kamu Kurumları, sivil toplum kuruluşlarına iletilerek 

görüşleri talep edilmiştir.  
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İletilen rapor ile şehrin planlama sürecinde gürültü faktörü ’nünde yer alması, Gürültü Eylem 

Planında belirlenen kriterler ile İstanbul İmar Planı, Trafik Yönetim Planı, İklim Eylem Planı, 

Çevre Düzeni Planları entegre edilmesi, gürültüye maruz kalınan alanlarda düzenleme 

yapılması, kentin sesiz alanlarının korunması, kentte yapılacak uygulamalarda gürültü 

faktörününde değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

İstanbul da çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir önem taşımaktadır.  

İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü sorunu olan 

alanlarda uygun önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden uygulanmasına kadar olan 

önemli çalışma sürecinde bölge halkının da sürecin doğru işlenmesine ve bölgesel konuma 

uygun çözümler sunulmasında görüşlerinin alınması amacı ile hazırlanan İSGEP Anketi 

http://cevrekoruma.ibb.gov.tr/ ve https://www.ibb.gov.tr/ adreslerimizde erişime açılmıştır. 

Kent nufusunun fazla olması, Gürültü Eylem Planı hazırlığı aşamasında daha fazla kent 

insanına ulaşılabilmesi, eylem planından beklenenler ve mevcutta yaşanan sorunların tespiti 

için oluşturulan sitemizde yer verilen bilgiler ile gürültü konusunda Kamu oyununun 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Kent sakinlerinin edindikleri bilgiler ile ikamet ettikleri çevre şartlarının en iyi şekilde 

değerlendirerek gerekli düzenlenmelerin yapılmasına da katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

Eylem Planının hazırlanma sürecinde yapılan toplantılar yeterli ilgi görmemiş ve arzu edilen 

katılım sağlanamamıştır. Kentin genelini ilgilendiren gürültü ve eylem planlarında daha fazla 

kesime ulaşmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir.  

İstanbul gibi metropol bir kentte mümkün olduğunca daha fazla İstanbullunun sürece 

katılımının sağlanması amacıyla, anket çalışmasının daha fazla kişiye ulaşma olanağı taşıyacağı 

gerçeği ile erişime açılan sitelerin yanında, Başkanlığımızca yürütülen denetim çalışmalarında, 

Belediye Başkanlığımıza bağlı Beyaz Masa İletişim Merkezleri aracılığı ile mahalle 

muhtarlıkları aracılığı ile kapsamlı bir anket çalışması ile çok sayıda kent insanının sürece 

katılımı sağlanmıştır. 

Ayrıca halkın katılımı sürecinde seçilen pilot bölgelerde muhtarlıklar bilgilendirme yapılarak, 

muhtarlıklar da birebir iletişim ile bilgilendirmeler yapılarak iletilen anketler aracılığı ile 

vatandaşların görüşlerini iletmeleri ve planlama sürecine dahil olmaları sağlanmıştır. 

Gürültü sorunu olan alanlarda, uygun önlemlerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan 

süreçte veriler bölge halkı ile paylaşılarak, sürecin doğru işlenmesine, bölge insanının 
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beklentilerine ve bölgesel konuma uygun çözümler sunulmasına katkı sağlamak amacı ile 

yürütülen anket çalışması 15/08/2017 tarihinde başlatılarak 15/12/2017 tarihine kadar anket 

çalışması sürdürülmüştür. 

Başkanlığımız yazılı basın ve medyanın insanlar üzerindeki olumlu etkisini değerlendirerek 

İstanbul Gürültü Eylem Planını ve bu konuda yapılan çalışmaları da paylaşarak, bilgilendirme 

ve bilinçlendirme çalışmalarını da başlatmış ve çok sayıda gazete ve TV programlarında 

değerlendirmelerde bulunarak gürültü konusunda farkındalık yaratmış ve bu konuda yapılan 

çalışmaları ve İstanbul Gürültü Eylem Planı ile ilgili olarak bilgileri paylaşmıştır. 

Hazırlanan İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) ile giderek daha kalabalıklaşan İstanbul 

metropolünde yaşayan insanlara gürültüsüz, sakin, huzurlu dolayısıyla daha sağlıklı ve kaliteli 

bir çevrede huzur içinde yaşamalarını sağlayarak; gürültüsü ile pik yapmış İstanbulumuzun 

sessiz, sükûnet dolu bir şehir olarak kaliteli şehirler arasında yer alması amaçlanmaktadır. 

İstanbul için hazırlanmış olan gürültü haritaları ile, bölgedeki gürültü kaynakları, bu gürültü 

kaynaklarının sebep olduğu ses basınç seviyeleri, gürültüye maruz kalan kişi sayısı 

belirlenmiştir. Gürültü sorunu ve gürültünün olumsuz etkileri sayısallaştırılarak gözle görülür 

işlem yapılır hale getirilmiştir.  

Hazırlanan haritalarda yer alan veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ile hazırlanan Gürültü 

Eylem Planı şehrin planlama sürecinin önemli bir parçası olacaktır. Hazırlanan Gürültü Eylem 

Planı şehrin İmar Planı, Trafik Yönetim Planı, İklim Eylem Planı, Çevre Düzeni Planları ile 

entegre edilerek kent yönetiminde hem hukuksal anlamda hem de içerik bakımından daha 

kapsamlı bir planlama güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olacaktır.  

Önemli bir çıktısı da sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve sorun henüz oluşmadan 

önlenmesinde önemli katkı sağlamak olacaktır. 

Eylem planları ile birlikte, gürültüden kaynaklanan ve ileri aşamalarda çok yüksek masraflara 

yol açma olasılığı olan birçok anlaşmazlık durumu da en başından önlenebilecektir.  

Ayrıca, halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanlar öne çıkarılmakta ve 

eylem planı kapsamında bu alanlarda alınan kontrol tedbirleriyle olası gürültü artışı önlenerek 

mevcut sessizlik korunabilmektedir.  

Gürültü eylem planı hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir önem 

taşımaktadır. Kamu oyununun bilgilendirilmesi aşamasında; vatandaşlar, yerinde edindikleri 

bilgiler ile ikamet ettikleri çevre şartlarının en iyi şekilde düzenlenmesine katkıda 
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bulunabileceklerdir. Halkın katılımı ile planlama sürecinin şeffaflığı açıkça görülebilmekte ve 

bu durum önerilen önlemlerin kabul edilebilirliğini arttırmaktadır.  

Bu bilgilendirmenin amacı, yetkili makamları gürültü eylem planlarının hazırlanması sürecinde 

desteklemektir. Hedef, uygun önlemlerin gerekliliğinin kontrol edilmesinden uygulanmasına 

kadar olan önemli çalışma sürecini bölgede yaşayanlarla paylaşarak sürecin doğru işlenmesini 

sağlamak, bölgesel konuma uygun çözümler sunmaktır. 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) 4 üncü maddesi 

(m) bendi gereğince çevresel gürültü olarak tanımlanan, “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 dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan 

zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri” kastedilmektedir. 

İstanbul Gürültü eylem planı gürültü sorunlarını ve gürültünün olumsuz etkilerini düzenlemeye 

yönelik hazırlanmaktadır. Hazırlanan İstanbul Gürültü Eylem Planı, E-5, TEM vb. karayolları, 

raylı sistemin geçtiği güzergâh veya durak noktaları, Havalimanları ve çevresi ile endüstriyel 

alanlarının çevresinde bulunan etkilenim alanlarını da kapsadığından; plan kapsamında gürültü 

azaltımına yönelik önlemlerin başka alanlar için sorun teşkil etmemesi için gerekli önlemlerin 

alınmasını da sağlamaktadır.  

Örneğin trafik konusunda önlem amaçlı alınan kararlar farklı bir bölgede trafik yükünün 

arttırılması sonucunu doğurmamalıdır. Bu nedenle verilerin değerlendirilmesi bölge halkının 

düşüncesi, bölgenin yapısı önemli bir husustur. 

Gürültü eylem planı yatay kesit odaklı bir planlama olup, belediyemizce hazırlanan ve bağlayıcı 

nitelik taşıyan imar planlarıyla uyum içerisinde olması, İl trafik planlarına, Çevre düzeni 

planlarına ve Stratejik planların yapım aşamasında gürültü seviyesine ilişkin planlamalarında 

bu planlara entegre edilmesi ile yerleşim alanları, konaklama yerleri ve kamusal alanlardaki 

gürültü seviyelerinde hissedilebilir bir iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca Gürültü Eylem Planlarında alınacak gürültü kontrol tedbirleri, ulaşım güvenliği ve İklim 

Eylem Planı ile ilgili önlemleri de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 

Örneğin 30 km/s hız uygulanması ile trafiğin çok yoğun olduğu yollarda, gürültü ve hava 

emisyon değerleri azaltılabilirken, meydana gelebilecek olası bir kazanın şiddetinde de azaltım 

sağlayacaktır. Bu nedenle alınacak gürültü kontrol tedbirlerinin farklı bir soruna dönüşmemesi 

önem arz etmektdir. 
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İSGEP'in şehir planlamasıyla birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde artan 

gürültü şikayetlerinin çözümünde birleştirilmiş planların gerekliliği kanıtsanmaz bir gerçeği 

yansıtmaktadır.  

Yeni yapılan bir karayolu güzergâhının yakın çevresine yapılan konut alanlarında yol ile ilgili 

oluşan kötü imaj, yolun konum dezavantajına neden olabildiği gibi bu güzergâhta bulunan 

konutlara taleplerde azalmanın olmasına, gürültü nedeni ile kişilerin mağduriyeti, artan sağlık 

harcamaları, ilave önlemlerden kaynaklı maliyetleri de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

İSGEP ile gürültü azaltım planlamasının şehir planlaması ile entegrasyonunda; Çevre 

planlaması -Kırsal bölge planı - Yeşil alan düzenleme planı - Temiz hava planı- İklim Eylem 

Planı, Şehrin yapı planlaması - Alan kullanım planlaması, Trafik gelişim planı - Ana karayolu 

ağı - Park alanları işletme konsepti - Şehir içi yükün azatlım konsepti - Hız konsepti - Toplu 

taşıma ağı - Bisiklet güzergâh ağı - TIR güzergâhı gelişim planlaması - Ülke gelişim planı - 

Şehir gelişim planları -Yol yapımı - Toplu taşıma teşviki vb. planlar ayrı bir önem arz 

etmektedir. 

İSGEP da tüm planlama birimlerinin sürece katılımı çalışma yapılan alan özelliği ile sınırlı olup 

planlama birimlerinin gürültü azatlım planlaması sürecine dahil edilmesinin daha uygun olduğu 

dikkate alınmalıdır. 

Uygulanmasına karar verilen önlemlerin etkinliklerinin belirlenebilmesi açısından göstergeler 

önem taşımaktadır. Bu sebeple; mevcut durumda, planlanmış ve uygulanmış önlemlerin, 

kentsel çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, zaman içerisinde kentsel çevre 

kalitesinin tekrar tekrar kontrol edilmesi ve elde edilen sonuçlardan hedefe odaklı, gerekçeleri 

belirlenmiş eylem adımlarının ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. 

Yoğun trafik akışından dolayı oluşması muhtemel hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması 

için gerekli olan havayı temiz tutma planlarının hazırlanması, gürültü azaltımı kapsamında 

faydalanılabilecek sinerjilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Böylece, hava kirliliği 

emisyonunu düşürmek için alınan pek çok önlem aynı zamanda gürültü maruziyetinin 

azalmasında da önemli rol oynayacaktır.  

Örneğin; hasarlı yol kaplaması onarımı hem ince toz yükünün düşürülmesine hem de sürüş 

gürültüsünün azalmasına neden olur.  

Oto park alanlarının genişletilmesi, trafiğe kapalı alanların oluşturulması, kaynak hedef 

trafiğini azaltabilir ki bu da hava kirliliği ve gürültü maruziyetinin azalmasını olumlu 

etkileyecektir. 
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İstanbul Gürültü Eylem Planı hazırlık çalışmalarında gürültü kaynağına göre alınacak 

önlemler : 

Karayolu trafiği gürültüsüne karşı önlemler  

Trafik idaresi / trafik yönetimi 

Trafik organizasyonu ve yol güzergah/yön düzenlemesi 

Hızın azaltılması,  

Trafiğin sabitleştirilmesi 

Yol alanı tasarımı 

Taşıt yolu kalitesi 

İzolasyon 

Ulaşımın çevre dostu taşıtlara yönlendirilmesi / modal – split – etkisi 

Toplu taşımaya gürültü fakiri araçların dâhil edilmesi 

Kamuoyuna az gürültülü ve çevre dostu sürüş tarzı hakkında bilgi verilmesi 

Tren-metro-tramvay yolu gürültüsüne karşı önlemler  

Sessiz araçların dâhil edilmesi  

Eski araçların değiştirilmesi  

Sürüş pistinin şekillendirilmesi  

Ray üzerindeki önlemler (Rayların taşlanması)  

Tekerlek üzerindeki önlemler  

İzolasyon  

Viraj gıcırdamalarına karşı önlemler  

Hızın azaltılması  

Sürücü eğitimleri  

Köprülerin şekillendirilmesi 

Uçak gürültüsüne karşı önlemler  
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Hava trafiğinin uluslararası boyutlarda olması nedeniyle hava trafiğiyle ilgili temel 

düzenlemeler uluslararası düzeylerde getirilir. Düzenlemeler Uluslararası Sivil Hava Yolculuğu 

– Teşkilatında (ICAO) müzakere edilir ve müteakibinde ulusal hukuka aktarılır. Bu yüzden 

geriye çok az eylem olanakları kalmaktadır.  

Tekli uçuş güzergâhlarının değiştirilmesi  

İniş ve kalkış işlemlerinin daha gürültüsüz olarak seyredilmesi  

Gürültüye bağlı iniş faktörlerinin ayrıştırılması  

Gece uçuş yasağı 

Sanayi ve işyeri gürültüsüne karşı önlemler  

Genel olarak ticari tesisler için önemli ölçüde azaltmalar elde edebilecek pek çok sayıda teknik 

önlemler hizmete sunulmuştur (kısmen çok yüksek maliyetli ve artan masraflı). Olabilecek 

önlemler arasında bulunanlar:  

Daha sessiz makinelerin ve cihazların kullanılması  

Sanayi tesislerinde yüksek sese neden olan mekanizmaların yalıtılarak ve giydirilerek alınan 

teknik önlemler  

İşletme alanında ve bağlantılı ulaşım ağında trafiğin farklı yollara yönlendirilmesi  

İşletme akışında getirilen zamansal düzenlemeler, örneğin perakende sektöründe gündüz/gece 

bölge özelliğine göre mal teslimatının düzenlenmesi. 

Ses kaynağı ve etkilenen alıcı arasında oluşan sesin izole edilmesi 

olarak belirlenmiştir.  
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13 EYLEM PLANININ UYGULANMASI: 

13.1 Eylem Planın Uygulanmasında İdarenin Sorumluluğu: 

Tablo 31 İSGEP Gürültü Eylem Planı Proje Yönetimi 

Çevresel Gürültünün yönetiminde 

uzun vadeli stratejilerin başarılı 

olabilmesi, gürültü sorununu 

yönetebilmesi, kaliteli hizmet 

sunabilmesi için yetkili idarenin 

proje yönetimini üstlenmesi ve 

belirlenen program dahilinde süreci 

yönetmesi gerekmrektedir Gürültü 

Eylem Planında Görev Alan 

Birimler 

-İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanşlığı 

-İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
-İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı 
-İBB Yol Bakım ve Alyyapı Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 

-İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
-İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

-İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı 
-İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığı 
-İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire 
Başkanlığı 
-Karayolları Genel Müdürlüğü 

-İlgili Belediye Başkanlıkları 

-DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 
-HEAŞ Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürlüğü 

-Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü 

- DLH Marmaray (İSTANBUL) Bölge Müdürlüğü 

Süreçte koordinasyon/liderlik 

görevini üstlenecek birim 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 

İSGEP-İstanbul Gürültü Eylem 

Planı kapsamında uygulamalardan, 

paydaşlar arasındaki iletişim ve 

süreç takibinde sorumlu kişiler  

Fatih EROL 
Çevre Koruma Müdürü 

Fevzi OKUMUŞ 
Çevre Koruma müd. Yard. 

İSGEP-İstanbul Gürültü Eylem 

Planı kapsamında yapılacak 

değerlendirme toplantıları  

İlk yılda 4’er aylık periotlar ile yılda 3 kez sürece dahil olan 

birimlerin katılımı ile değerlendirme toplantıları 

yapılacaktır. 

Devam eden yıllarda yılda 1 kez sürece dahil olan birimlerin 

katılımı ile değerlendirme toplantıları yapılacaktır. 

 



 

279 

 

14 EYLEM PLANININ UYGULANMASINDA UZUN VADELİ STRATEJİ: 

14.1 Kent Boyutunda Uzun Vadeli Strateji: 

 

-Yerleşim Alanları içinde faaliyet gösteren tesis, işletme, endüstriyel sanayi tesislerinin faliyetlerine 

uygun alanlara taşınması. 

-Konut, hastane, okul vb. hassas kulanıma tabi binalarda ses yalıtımının uygulamaya geçirilmesi. 

-Okul, Hastane, konut vb. hassas kullanım alanları çevresinde gürültü oluşturabilecek faaliyet 

alanlarına müsaade edilmemesi. 

-Motorlu kara taşıtlarında korna, klakson kullanımına sınırlama getirilmesi. 

-Kent içi trafik akışında düzenlemelere gidilmesi (Trafik akışında, düzenleme yapılması, araç devir ve 

fren mesafelerine uygun düzenleme yapılması). 

-Toplu taşımayı özendirecek önlemler alınması. 

-Toplu taşıma güzergah ve araçlarda gürültü azaltımı sağlayacak önlemler alınması. 

-Susturucu ve ses önleyici tedbirler alınmayan araçların trafiğe çıkışının önlenmesi. 

-Yerleşim alanlarının içinde bulunan havalimanlarının program dahilinde yerleşim alanlarından uzak 

alanlara taşınması. 

-Yerleşim alanlarının yakınında bulunan Raylı sistemler ile ilgili gürültü önleyici ses bariyeri, tünel 

vb. önlemler alınması. 

-Kent planlamasında gürültü skoru dahil edilerek planlamanın yapılması. 

-Yeni düzenlenecek alanlarda sessiz alanların konumunun düzenlenmesi ve mevcutların 

korunmasında gürültü kaynaklarının dikkate alınması. 

-Karayolu kaynaklı gürültünün yoğun olduğu ana karayollarında (viyadük, köprü vb.) gürültü 

perdelerinin yapılması. 

-Gürültü perdelerinde yeşil doku uygulaması ile kent peyzaj alanları ile uyumlu uygulamaların tercih 

edilmesi. 

-Karayolu yüzey kaplamalarında ses yutucu uygulamaların geliştirilmesi. 

-Gürültü konusunda kent sakinlerinin farkındalığını geliştirmek.  
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- Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin kullanımı ile ilgili olarak kişilerin gürültüye maruziyetlerini 

önleyecek veya en az seviyeye inderecek tedbirler alınması ile ilgili yapılarda akustik performans 

uygulaması kent bazında yaygınlaştırılacak. 

-Kent bazında sessiz alanların muhafazasını sağlamak ve geliştirmek. 
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15 EYLEM PLANININ UYGULANMASI 

15.1 Eylem Planının onaylanması –idare sorumluluğu: 

Tablo 32 Eylem Planının Yetkili İdare Tarafından Onaylanması 
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İstanbul Gürültü Eylem Planı, Bakanlığın Gürültü Haritalarını teslim etmesi ile ivme kazanmış, 

çalışmalar tamamen kurum personeli tarafından yürütülmüştür.  

2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2006/16 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının 

Yetki Devri genelgesiyle İstanbul İl sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin 

değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Başkanlığımıza devredilmiştir. 

Başkanlığımıza bağlı Çevre Koruma Müdürlüğü teknik elemanları bu yetki devri genelgesiyle 

İstanbul İl sınırları içinde Müdürlüğe ulaşan gürültü şikayetleri ile ilgili olarak 2872 sayılı 

Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda (yetki devri yapılan ilçeler dışında) şikayetleri 

değerlendirmekte ve Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde problemleri 

çözüme ulaştırmaktadır. 

Kurumumuz gürültü konusunda teknik elemanlarını sürekli eğitime tabi tutmakta olup, 85 

teknik eleman ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptırım konusunda A Tipi, çevresel gürültü 

düzeyinin hesaplanması, doz-etki analizleri ile etkilenme düzeyinin tespiti ve gürültü 

haritalarının hazırlanması konusunda 57 teknik eleman B Tipi ve 41 teknik personelimiz 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ve Eylem Planlarının Hazırlanması 

konusunda C-2 Tipi sertifika ile İstanbula gürültünün denetimi konusunda hizmet vermektedir. 

Ayrıca 2 adet Brüel & Kjaer 2260, 1 adet Delta Ohm ve 11 adet Brüel & Kjaer 2250 marka 

gürültü ölçüm cihazlarımız mevcuttur. Bu cihazlar en son sistem ve modern cihazlar olup 

sürekli bakımları ve kalibrasyonları yaptırılmaktadır.  

Gelen şikayet ve talepler gereği İstanbul Haliç köprüsü çevresinde bulunan eğitim kurumlarının 

etkilenme düzeyini azaltmak amacı ile Gürültü Barıyeri uygulaması yapılmış olup, Maltepe 

İlçesi D-100 karayolu üzerinde ve Haliçköprüsü bağlantı yollarında yoğun trafik kaynaklı 

gürültü seviyesinin azaltımı ile ilgili olarak gürültü şiddetinin azaltılması konusunda 

alınabilecek önlemleri içerir proje ve raporlar hazırlanarak ilgili birime iletilmiştir. 

Müdürlüğümüz gürültü denetimi konusunda elemanlarıyla ve cihazlarıyla gerekli yeterliliğe 

sahiptir. Bu denetimlerimizde hem sahip olduğumuz cihazlar, hem de bünyemizde çalışan 

teknik kadromuzla AB normlarında hizmet felsefesiyle halkımıza hizmet vermektedir. 
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