
Gürültü konusu hakkında bilgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gürültü nedir 
 
Gürültü, hacmi ve yapısı nedeniyle insanlara ve çevre üzerinde rahatsız edici veya hatta 
zararlı bir etkiye sahip olan sese verilen addır. 
 
Bu çevresel faktörü değerlendirirken makul bir ortalama duyarlı kişinin objektif olarak 
anlaşılır duygusuna dayanmaktadır. Bu nedenle, her sese gürültü denilmez. Özellikle 
hassas insanlar çoğunlukla kentsel alanların eşlikçiliğinden muzdariptir. Yakın 
yerleşim binaları ve altyapı nedeniyle doğal olarak en çok ses çıkaran ve dolayısıyla da 
sıklıkla kabul edilen yerlerdir. 
 
Bu arka plana karşılık, karşılıklı düşünme ve hoşgörü giderek daha çok talep edilir! 
 
 
Gürültü türleri ve yasal gürültüye karşı korunma  
 
Hem kamu hem de sivil yasada gürültüye karşı korunma sabitlenmiştir. Buna göre, 
gürültü kirliliği ya idare tarafından ya da özel olarak medeni hukuk yoluyla 
düzenlenebilir. Gürültünün kaynağına ve gürültünün türüne bağlı olarak, farklı yasalar 
çok çeşitli yargı alanlarında geçerlidir. Aşağıda farklı gürültü türleri ve yasal 
düzenlemelerin bir listesi verilmiştir: 
 
Mahalle gürültüsü 
 
Genel olarak karşılıklı saygı birlikte yaşamak için önemlidir. Gereksiz gürültüden 
kaçınılmalıdır. 
 
Kuzey Ren-Vestfalya Ulusal Emisyon Kontrol Yasası temelde herkesin zararlı çevresel 
etkileri önleme hakkına sahip olduğunu bildirmektedir. İhlaller, para cezası ile 
cezalandırılan idari suça neden oluyor. 
 
Burada önemli bir kural gece uykusunun korunmasıdır. 
22:00-06:00 saatleri arasında gece uykusunu bozabilecek aktiviteler yasaktır. 



Kanun sadece hasat, dış gastronomi ve özel tesisler çalıştırılması için genel istisnalar 
sunmaktadır. çevre Bakanlığı ayrıca kamu yararına faaliyetler ve olaylar için muafiyet 
başvurusunda bulunabilir.  
Ekipman ve makine gürültü koruma düzenleme, 57 farklı cihaz ve makinenin 
çalışmasını yönetir (makineler, temizleme araçları, manzara ve bahçe aletleri vs) 
Bu tür cihazların tamamı garantili bir ses gücü seviyesi ile işaretlenmelidir. 
Buna ek olarak, bu cihazların kullanımı bazı hassas bölgelerde kısıtlanmıştır. Genel 
konut, küçük konut ve kür / klinik alanları bulunan bu cihazlar sadece hafta içi  
07: 00-20: 00 saatleri arasında kullanılabilir.  
 
Yaprak üfleyiciler ve toplayıcılar, fırça kesiciler ve çim biçme makineleri (motorlu) gibi 
özellikle gürültülü cihazlar için, eğer Avrupa çevre etiketine sahip değillerse başka 
sınırlamalar da vardır. Hafta içi 09: 00-13: 00 ve 15: 00-17: 00 saatleri arasında 
çalışmaya izin verilir. Çim biçme makineleri genellikle daha sessizdir ve bu ek 
sınırlamaya taabi tutulmaz. Aksi takdirde, yasal olarak gerekli olan öğle vakti yoktur. 
 
 
 
 
Restoran gürültüsü 
 
Restoranlar, alkollü içecekler servis ederken restoran yasalarına uygun bir izin 
gereklidir. Bu, Krefeld'de Zabıta tarafından verilir. Restoranlar ve konukları tarafından 
gürültüye maruz kaldığınız zaman, doğrudan Zabıta ticari amirliğine iletişim kurun. 
 
 
Spor ve serbest zaman gürültüsü 
 
Spor gürültüsü, spor yapmak için kullanılan spor tesislerinin çalışmasından 
kaynaklanan gürültüyü tanımlamak için kullanılan terimdir. Bununla ilgili kurallar Spor 
Tesisleri Gürültüsü Düzenlemesi'nde belirtilmiştir.  
 
Eğlence tesislerinden kaynaklanan gürültü (eğlence parkları, macera oyun alanları veya 
spor için başka türlü kullanılan tesislerde yapılan müzik performansları gibi) bir spor 
değil, serbest zaman gürültüsüdür. Değerlendirme, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin 
Serbest Zaman Yönergesine sabitlenmiştir. 
 
 
çocukların gürültüsü 
 
Oynanyan çocukların sesleri genellikle gürültü olarak sınıflandırılmaz, ancak çocuksu 
gelişimin bir ifadesi olarak.  
 
  



Inşaat gürültüsü 
 
Ticari inşaat işleri veya dairelerde inşaat çalışmaları yoluyla, eğer bir şirket etkinse, 
Inşaat gürültüsü ortaya çıkabilir. Burada, inşaat gürültülerine karşı korunma için genel 
idari düzenleme ve cihaz ve makine gürültüsü koruma talimatları, zararlı çevresel 
etkileri değerlendirmek için kullanılır. 
Konut bölgelerinde özel ev geliştirme faaliyetleri, hafta içi 07:00 ile 20:00 saatleri 
arasında kabul edilmektedir. Bu konuda gürültü şikayetleri mahalle gürültü 
kategorisine girer. 
 
 
Trafik gürültüsü 
 
Almanya'da trafik gürültüsüne karşı koruma için genel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Sadece Trafik Gürültüsü Düzenlemesi'nde yeni yapılanma veya 
önemli bir değişiklik yapılması durumunda bir sokak mahalleyi zararlı çevresel 
etkilerden korumak için emisyon sınırı belirlenmiştir (gürültü ihtiyati). 
 
 
Endüstriyel ve ticari gürültüsü 
 
Endüstriyel ve ticari gürültü, büyük sanayi şirketlerinin yanı sıra daha küçük esnaf 
çalışmalarının gürültüsüdür. Ayrıca, fabrika sahasındaki karayolu ve demiryolu 
araçlarından gelen gürültü, teslimatlardan ve müşteri trafiğinden gelen gürültüleri de 
içerir. 
 
Almanya Federal Emisyon Kontrol Yasasi ve gürültüye karşı korunma için teknik 
talimatlar (TA-Lärm), ruhsat gerektiren ve ruhsat gerektirmeyen tesislerin yönetmesini 
kontrol eder. Tesislerin gürültüsünden kaynaklanan zararlı çevresel etkilere karşı 
koruma sağlamak için TA-Lärm emisyon kriterlerini içerir. 
 
 
Gürültü kaynağı ve yöntem 
 
Rahatsız edici gürültü durumunda öncelikle kaynağın özel sektörde mi yoksa ticari veya 
endüstriyel sektörde mi olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.  
 
Temas kurulacak kişi her daim sorumlu tutulan olacaktır! Çoğu zaman, (kişisel ya da 
ticari olsa dahi) rahatsız eden, faaliyetleriyle başkalarına ne kadar taciz ettiğinden 
habersizdir. Bu nedenle, öncelikle rahatsız edenle sessizce (!) konuşmanız tavsiye 
edilir. Bu başarısız olursa, başka adımlar atılabilir. Her durumda, kanıt çok önemlidir. 
 
 
  



Ticari endüstriyel nedenler 
 
Ticari, zanaat veya endüstri şirketlerinden kaynaklanan gürültü ticari gürültü olarak 
bilinir. 
 

1. Resmi müdahale 
 
Gürültü kirliliği çevre bakanlığına bildirilmelidir. Ticari menşei kanunsuz 
davranıyorsa, gerekirse, tesisleri kapatarak yasal gerekliliklere uymak zorunda 
kalacaktır. 
 
 

2. Özel müdahale  
 

şikayet sahibinin kendisi, sadece rahatsızlıklara karşı bölge mahkemesinde dava 
açabilmek için medeni hukuka göre hareket edebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel neden 
 
Mahalledeki özel kişilerin (örneğin radyo veya ev müziği, partiler veya köpek havlama) 
neden olduğu can sıkıcı sesler mahalle gürültüsü kategorisine girer. 
 

1. Özel müdahale  
 
Kiracılar öncelikle ev sahipleriyle temas kurmalıdır. Kiralık sözleşmede belirtilen 
hak ve yükümlülüklere ve konut kurallarına uyulmasından sorumludur.  
 

§ 1004 medeni kanunu (BGB) uyarınca, ev sahibi, kendisine veya kiracısına  
“ciddi şekilde zarar veriyorsa” ilgili tacizin durdurulmasını talep edebilir  
(§ 906 BGB veya § 823 BGB). Durum böyle olduğunda, mahkeme karar vermelidir. 
Ancak bir dava gelmeden önce bir hakem görevlendirilmelidir. 
Çoğu durumda, hakem, tartışan taraflar arasında küçük bir ücret karşılığında sorunu 
çözebilir. 
 
  



2. Resmi müdahale 
 
Tehlikenin önlenmesinin bir parçası olarak kalıcı gürültü kirliliği çevre bakanlığına 
bildirilebilir. Çevre bakanlığı hizmetinin dışında polise haber verilmelidir. Büyük bir 
taciz bulunursa, bu idari suç para cezasıyla cezalandırılabilir.  
 

 
 
 
 
İletişim Bilgileri 
 
Çevre Bakanlığı telefonuna genel servis saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz. 
 
Pazartesi – Cuma            08:30 – 12:30 
Pazartesi – Çarşamba   14:00 – 15:30  
Perşembe                          14:00 – 17:30 
 
02151 – 86 33 33'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz. 
 
www.krefeld.de/umwelt  
 

Gürültü tipi 
 

1. Muhatap 2. Muhatap 

Mahalle gürültüsü Neden ev sahibi, Çevre Bakanlığı, Polis, Hakem 

Restoran gürültüsü 
 

Neden Zabıta, Polis 

Spor ve serbest 
zaman gürültüsü 
 

Neden Çevre Bakanlığı, Polis 

Inşaat gürültüsü 
 

Neden Çevre Bakanlığı, Polis 

Endüstriyel ve 
ticari gürültüsü 
 

Neden Çevre Bakanlığı, Polis 
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