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Bilindigi uzere; sanayi tesisleri, eglenee yerleri, ula~l1n, ~antiye faaliyetleri, atolye,
imalathane, i~yerleri ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan yevresel gUrultu ve titre~im
insanlarda ruhi ve fiziki rahats!z1Jklara yol aymaktad!r. Bunlan onlemek ve kontrol aIt111a
almak maksadlyla 2872 sayI11 C;::evreKanunu'nun 14 tineti maddesine istinaden hazlrlanan
C;::evresel GtirtiltUnUn Deger1cndirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi (C;::GDY) tadil edilerek 4
Haziran 2010 tarihli ve 27601 say111 Resmi Gazete'de yayunlanarak ytirtir1Uge girmi~tir.

Yonetmeligin 24 Lineti maddesi ile, eglenee yerlerinden kaynaklanan gurUltUnUn onlenmesi ve
konLrol altma almmasl iyin Bakanhgml1zea iera edileeek idari ve teknik dtizenlemeler
bel irtilmi~tir.

Aynea, toplumun huzur ve stikununu ilgilendiren konularda diger mevzuat htikUmleri
yeryevesinde ilgili kurum ve kurulu~lann da gorey, yetki ve sorumluluklan bulunrnaktadtr.

5237 saylh Tiirk Ceza Kanunu'nun gUrtilttiye sebep olma ba~hkh 183 Uneti maddesi ile;
ilgili kanunlarla belirlenen yUktimlti1Uklere aykm olarak, ba~ka bir kimsenin saghgmm zarar
gormesine yol ayaeak ~eki Ide gtirtilttiye sebep alan ki~inin iki aydan iki yl1a kadar hapis veya
adli para eezaSI ile eezalandmlaeagl,

2559 Saylh Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 14 tineU maddesinde, ~ehir ve
kasabalarda gerek mesken iyinde ve gerek dl~mda saat 24:00' ten soma her ne suretle olursa
olsun eivar halkmm rahat ve huzurunu bozaeak surette gtirtiltU yapanlann polisye men
olunaeag!, bu yasagl dinlemeyenler hakkmda Ceza Kanunu'nun 546 nel maddesine gore
taki bat yapJlaeagl,

2803 Saylh Janda.-ma Te~kilat Gorev ve Yetldleri Kanunu'na istinaden C;lkanlan
17/12/1983 tarihli ve 18254 saYlh Resmi Gazete'de yaylmlanarak yiiriirliige giren
Jandarma TqkilatJ Gorev ve Yetkileri Yonetmeligi'nin 62 nei maddesi geregi;
Jandarmanll1 gorev ve sorumluluk alam iyindeki ~ehir ve kasabalarda, saat 24:00'ten soma
herhangi bir ~ekilde yevre halklt11l1 rahat ve huzurunu bozaeak tarzda gtirUltU edilmesinin
yasak oldugu, bu yasaga aykm olarak, konut iyinde veya dl~ll1da gurultU edenlerin
Jandarmaea emir verilerek gLirLiitUetmekten yasaklanaeagl,

5326 saylll Kabahatlcr Kanunu'nun 36 nel maddesi ile; ba~kalanmn huzur ve stikununu
bozaeak ~ekilde gtirtilttiye sebep alan ki~iye veya i~letme sahibi geryek veya tUzel ki~iye idart
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para cezaSl verilecegi, idari para cezasma kolluk veya belediye zablta gorevlilerince karar
verilecegi,

5216 Saylll Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci flkrasmm (i) bendi
ve 5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin (0) bendi ile ; gayrislhhi i~yerlerini,
eglence yerlerini, halk saghgma ve <fevreye etkisi olan diger i~yerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak gorevinin hliytik~ehir belediye ve belediye ba~kanhklanna verildigi,

10/8/2005 tarihli ve 25902 saylh Resmi Gazete'de yaylmlanarak yiiriirliige giren i~yeri
Ac;ma ve (:ah~ma Ruhsatlarma ili~kin Yonetmelik'in 32, 33 ve 38 inci maddeleri geregi;

• izin almadan a<fIlan umuma a<flk istirahat ve eglence yerlerinin, belediyeler/il ozel
idarelerinin ilgili birimleri tarafllldan sebebi bir tutanakla belirlenmek ve
mtihtirlenmek suretiyle re'sen kapatIlacagl; kolluk<fa, izin almadan a<flldlgl tespit
edilen umuma a<flk istirahat ve eglence yerlerinin dtizenlenecek bir tutanakla
kapatIlmak tizere yetkili idareye (belediye/il ozel idaresi) bildirilecegi, yetkili idarenin
yapIlan bildirim tizerine izin almadan a<fllan yeri kapatarak en ge<f ti<fgtin i<finde
kolluga bilgi verecegi,

• Lokantalara, i<fkili yerlere ve meskun mahal dl~lllda bulunan <fay bah<felerine, halklll
huzur ve stikunu ile kamu istirahatl a<flSlndansaklllca bulunmamasl kaydlyla yapllacak
olylim ve kontrolti mtiteakip, belediyeler/il ozel idarelerinin en tist amiri veya
gorevlendirecegi ki~inin karanyla canh mtizik izni verilecegi, canh mtizik izni verilen
yerlerde, belirlenen saatler dl~lllda ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin
tisttinde halklll huzur ve sukununu bozacak ~ekilde yaym yapIlmasl durumunda iznin
iptal edilecegi, bu hususlann, canh muzik izni verilirken i~letme sorumlusuna teblig
edilecegi, i~letme sorumlulanmn, canh olarak veya elektronik cihazlarla yapIlan
mtizik yaymmlll tespit edilen saatleri a~mamasml ve gerekli ikaz levhalannlll
aSllmasml saglayacagl,

<::evresel Gurultuntin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi'nde canh muzik; ger<fek
enstrtiman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak ytikseltilmi~ ses kaynagl
kullamlarak yapIlan mtizik ttirti olarak tammlanml~tlr.

Eglence yerlerinden kaynaklanan <fevresel glirtiltlinlin etkin bir ~ekilde kontrol altllla ahnmasl
ve <fevreselgtirtiltuye maruz kalmmasl neticesinde ki~ilerin huzur ve stikununun, beden ve ruh
saghglllm bozulmamasl i<fin, yukanda belirtilen mevzuatm ilgili kurumlar tarafllldan
uygulanmasl ve 2872 sayIll <::evreKanunu ve bu Kanuna istinaden yururltige giren "<::evresel
GtiriHttintin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi"nde belirtilen esas ve kriterlerin
saglanmasl onem arz etmektedir.

Bu <fer<fevede;
1) 2559 Saylh Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 2803 Saylh Jandarma Te~kilat

Gorev ve Yetkileri Kanunu'na istinaden <flkanlan Jandarma Te~kilatl Gorev ve
Yetkileri Yonetmeligi'nde belirtilen sure de dikkate almarak, <::evresel Gurultunun
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Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi 'nin 24 tincti maddesinin birinci flkrasmm
(h) bendi geregince; yevreyi olumsuz yonde etkileyecek ~ekilde elektronik ses
ytikseltici kullanarak mtizik yayml yapan ve civardaki halkm huzur ve stikununu
bozan, mevcut ayI1<ve yan aylk eglence yerlerinde yapllan mtizik yaymmm saat 23.59
dan itibaren durdurulacagma dair il Mahalli <;evre Kurulu Karan ahnacak, bu karar
ilgili taraflara il <;evre ve Orman Mtidtirhikleri tarafmdan duyurulacaktIr.

2) <;ok hassas kullammlann (Konut, yatakh hizmet veren saghk kurumlan, egitim
kurumlan, yocuk ve ya~h bakIm evleri, canh mtizik izni alml~ olan oteller hariy diger
oteller, aylk arazideki ve yerle~im alam iyindeki sessiz alanlar) bulundugu alanlar ile bu
alanlan etkileyen aylk (ttim cepheleri ve tistti aylk olan) ve yan aylk (en az bir cephesi
ve/veya tistti aylk olan) eglence yerleri il Mahalli <;evre Kurulu Karan ile Yonetmeligin
yaYlmlanma tarihinden itibaren en gey 6 ay iyerisinde belirlenecektir. il Mahalli <;evre
Kurulunda alman karar il <;evre ve Orman Mtidtirltikleri tarafmdan eglence yeri
sahiplerine duyurulacak, aynca BakanhguTIlza ve ilgili kurum ve kurulu~lara bilgi
verilecektir.

3) <;ok hassas kullamm alanlanm etkileyen aylk ve yan aylk eglence yerlerinde canh
mtizik yapllmasl yasaktlr. Bu alanlarda, aylk ve yan aylk olan eglence yerlerinin
kurulmasma izin verilmeyecektir. Mevcut aylk ve yan aylk eglence yerlerinde, Slmr
degerleri saglayacak ~ekilde gerekli tedbirler ahnarak Yonetmeligin yaylmlanma
tarihinden itibaren en gey bir yll iyinde (4 Haziran 2011 tarihine kadar) kapah hale
getirilecektir.

4) Kapall hale getirilemeyen aylk ve yan aylk eglence yerlerinin, btiytik~ehir belediye
ba~kanhklan ve belediye ba~kanhklan tarafmdan belirlenecek alanlara ta~mmasl
saglanacaktlr.

5) Eglence yerlerinin yevreye yaydlgl yevresel gtirtiltti seviyesi ve bu eglence yerlerinin
bulundugu alamn ark a plan gtirtiltti seviyesinin belirlenrnesi iyin; il <;evre ve Orman
Mtidtirltigti veya yetki devri yapIlan belediye tarafmdan en yakm hassas kullamm alam
(konut, hastane, okul vb.) dl~mda, once eglence yerlerindeki mtizik yayml olmakslzm
olytim yapI1arak arka plan gtirtiltti seviyesi belirlenecek, daha soma soz konusu
eglence yerleri yah~lrken aym yerde olytimler yapIlarak toplam gtirtiltti seviyesi
belirlenecektir. Hesaplanarak bulunan eglence yeri gtirtiltti seviyesi degerinin, tek bir
eglence yeri olmaSl halinde arka plan gtirtiltti seviyesini 5 dBA ve 7 dBC smlr degerini
geymemesi, birden fazla eglence yeri olmasl halinde arka plan gtirtiltti seviyesini
7-10 dBA arahgl smlr degerini geymemesi gerekrnektedir. Yetkili idare tarafmdan
belirlenecek 7-10 dBA arahgmdaki smlr degerin;
• Gtirtilttiye hassas kullammlardan egitim, ktilttir ve saghk alanlan ile yazhk ve

kamp yerlerinin yogunluklu oldugu alanlar iyin 7 dBA,
• Ticari yapIlar ile gtirtilttiye hassas kullammlann birlikte bulundugu alanlardan

konutlann yogun olarak bulundugu alanlar iyin 8 dBA,
• Ticari yapIlar ile gtirtilttiye hassas kullammlann birlikte bulundugu alanlardan

i~yerlerinin yogun olarak bulundugu alanlar iyin 9 dBA,
• Sanayi alanlan iyin 10 dBA,

olarak belirlenmesi gerekmektedir.
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6) Geryek enstrtiman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak ytikseltilmi~
ses kaynagl kullamlarak mtizik yayml yapiiabilmesi iyin "<;evresel Gtirtilttintin
Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi" ile "i~yeri Ayma ve <;ah~ma
Ruhsatlanna iti~kin Yonetmelik" geregi belediyeden veya il ozel idaresinden "Canlt
Muzik izni" almmasl ~arttlr. Bir i~letmede faaliyet ttirtine bagh olarak birden fazla
i~yeri ayma ve yah~ma ruhsatl var ise canh mtizik yayml yapacak her bir ruhsat
sahibinin "Canlt Muzik izni" almasl gerekmektedir.

7) <;evresel Gtirtilttintin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi' nin 24 tincti
maddesinin (f) bendi geregi, canh mtizik izni alacak geryek veya ttizel ki~iler,
Bakanhglmlzdan gtirtiltti konusunda on yeterlik/yeterlik alml~ kurum ve kurulu~lara
formatl BakanhguTIlzca belirlenen <;evresel Giirtiltti Seviyesi Degerlendirme Raporu
hazlrlatacak, bu rapora it <;evre ve Orman Mtidtirltigti tarafmdan verilecek uygun
gorti~e dayanarak, i~yeri ayma ve yah~ma ruhsatl veren yetkili kurum tarafmdan canh
mtizik izni verilecektir. Canh mtizik izni alan eglence yeri, uygun gorti~ verilen
yah~ma ~artlannda yah~acaktlr.

8) Dtizenli denetimlerde; il <;evre ve Orman Mtidtirltikleri veya yetki devri yapiian
belediye ba~kanhklan tarafmdan, ihtiyay gerekyeleri de belirlenerek jandarma veya
emniyet te~kilatmdan personel gorevlendirilmesinin mtilki idare amirleri kanahyla
talep edilmesini mtiteakip, gorev ve sorumluluk alanlanna gore kolluk kuvveti
gorevlendirilmesi saglanacaktlr.

9) Ani ve ~ikayete bagh denetimlerde, il <;evre ve Orman Mtidtirltikleri veya yetki devri
yapllan belediye ba~kanhklan tarafmdan jandarma veya emniyet te~kilatmdan
personel gorevlendirilmesinin talep edilmesi halinde, talebin mli~tereken bir tutanakla
tespit edilmesini mtiteakip, gorev ve sorumluluk alanlanna gore kolluk kuvveti
gorevlendirilmesi saglanacaktlr.

10)KolJuk kuvvetleri, it <;evre ve Orman Mlidtirltikleri veya yetki devri yapiian belediye
ba~kanhklan tarafmdan yapIlan denetimlerde;
a. i~yeri Ayma ve <;ah~ma Ruhsatl olmayan eglence yerlerinin tespit edilmesi

halinde, ilgili mevzuatta belirtilen yaptmmm uygulanmasl iyin belediye smlrlan ve
mticavir alan iyinde ilgili belediyeye, belediye slmrlan ve mticavir alan dl~mda il
ozel idaresine bildirilecektir.

b. Geryek enstrtiman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak
ylikseltilmi~ ses kaynagl kullamlarak yapiian mtizigin, canh mlizik izni
ahnmakslzm yaplldlgmm tespit edilmesi halinde, canh mtizik yayml durdurulacak
ve ilgili mevzuatta belirtilen yaptmmm uygulanmasl iyin belediye slmrlan ve
mlicavir alan iyinde ilgili belediyeye, belediye slmrlan ve mticavir alan dl~mda il
ozel idaresine bildirilecektir.

11) Eglence yerlerinin it <;evre ve Orman Mtidtirltikleri veya yetki devri yapiian belediye
ba~kanhklan tarafmdan denetlenmesi neticesinde ihlal tespit edilmesi halinde;
• 2872 sayIll <;evre Kanunu kapsammda idari yaptmm uygulanacaktlf.
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• <;:evre Kanunu'nun 20 nci maddesinin son fIla:asmda belirtilen; "Bu maddenin
uygulamasmda TUrk Ceza Kanunu ile diger kanunlann fiilin su9 olu~turmasl
haline ili~kin htiktimleri sakhdlr." htikmti geregi; Ttirk Ceza Kanunu'nun 183
tincti maddesine istinaden Cumhuriyet Savclhgma SU9 duyurusunda
bulunulacaktu.

• Aynca, "Turizm i~letme Belgesi" olan eglence yerleri i9in 2634 saylh Turizm
Te~vik Kanunu, Turizm Yatmm, i~letme ve Kurulu~lanl1ln Denetimi Hakkmda
Yonetmelik ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ili~kin
Yonetmelik geregi, ihlal Ktilttir ve Turizm Bakanhgma da bildirilecektir.

12) il <;:evreve Orman Mtidtirltigti ve yetki devri yapl1an kurum ve kurulu~lar tarafmdan
yapIlan denetim ve neticelerine ili~kin raporlar; yll i9inde 3 ayhk periyotlarla, yaz
sezonu boyunca (15 Haziran-15 Eyltil) 2 haftahk periyotlarla il <;:evre ve Orman
Mtidtirltikleri araclhgl ile Bakanhglmlza iletilecektir.

13)Mevzuatm gerekliliklerini yerine getirmeyen ve takip etmeyen kamu gorevlileri
hakkmda gerekli tahkikat yapl1acakhr.

Bu Genelgenin ytirtirltige girmesi ile 3 Haziran 2008 tarihli ve B.18.<;:YG.0.02.00.03-9727-
34755 (2008/8) sayIll Genelge ytirtirltikten kaldmlml~hr.

i~ bu Genelgenin ilgili btittin taraflara duyurulmasl ve titizlikle uygulanmasl, yapIlan
tespitlerin ve tespit edilen ihlallere yonelik yapllan i~lemlerin ilgili kurum/kurulu~lar ve
vatanda~lar ile payla~Ilmasl hususlannda bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim.

Prof Dr.
Bakan

DAGITIM:
-i9i~leri Bakanhgma
(Jandarma Genel Komutanhgma)
(Emniyet Genel Mtidtirltigtine)
(Sahil Gtivenlik Komutanhgma)
-Ktilttir ve Turizm Bakanhgma
-Valiliklere (il <;:evreve Orman Mtidtirltigti)
-Yetki Devri Yapl1an Belediye Ba~kanhklanna
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