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Saltıııtı

YASAL DAYANAKz 2812 sayılı Çevre Kanuııu, 28727 sayılı "Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli

Çevre
Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarıııa İllşrln Yönetıneliği,, 2760l sayılı Çevresel Gürültüırüı-ı Değerleırdirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliği, 20llll1 sayılı Eğlence Yerleriı,ıdeır Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü
Genelgesi, 26357 sayılı Öınrtiııü Taınaınlaırıış Lastikleriıı Ki,ıı-ıtroli,i Yönetmeliği. 2559 sayılı Polis Vazife ve
SelahiyetKaııuıru,|8254 sayılıJaııdarınaTeşkilatı Gijı,er Yetkileri YtinetnıeIiği,5442sayılı İl İdaresi Kanunu,5326
sayılı Kabahatler Kaııunu.5302 sayılı İl Özel İdaı,csi Kanıııııı. 5J9J sayılı Belediye Kanuı-ıu.5237 sayılı Türk Ceza
Kaııuııu.
04.06.2010 tarihli Resıni Gazete'de yayımlanan 27601 sayılı ÇevreseI Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği ile27.04.20l1 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ÇevreseI Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılınasına Dair Yiinetnıeliğin 26. ınaddesi (ı) bendinde. "çok hassas
kullaııımları (çok hassas kı,ıllanıın[ar: yataklı |-ıizıııet r,ercıı sağlık ktırııı-ııları. eğitiır-ı döneınleriııde vatı[ı eğitiın
kuruırıları, çtıcı-ık ve yaş|ı bakıııı evleri gibi kııllaıııııılııı,tlıı,.) etlıılelcbilecek şekilcic yakıı-ııı-ıda. bitişiğinde, altıırda
veya üsttiııdeki alanlarda koı-ıseı,. gösteri. ı-ı-ıitiı-ıg. tiiı,cıı. lcstiral. dliğiiıı ve beı,ızeri açık hava faaliyetlerinin
gerçekleştirilnıesi yasaktır. Hassas ve az l-ıassas kııllanırnların (hassas kı"ıllaıııınlar: konut, yataklı hizmet veren
konaklaına tesisleri, eğitim kuruınları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlardır. Az
hassas kullaı,ıımlar: idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri. oyun alaırları ve spor tesisleri gibi kullanımlardır.)
bulunduğu alanlarda bu tiir fhaliyetlerden çevreye y,ayılaı-ı giiı,ültü seviyesi Leq gürültü göstergesi ciırsiııdeır mevcut
arka plan gürültü seviyesiı-ıi 5 dBA'dan fazla aşaıı-ıaz. Btı ıı-ıaddede beliııilen açık hava f'aa|iyetleriııe. çevresel
gürültüye martız kalan kişileriıı ve yaşaııaI] şikA,ı,etleı,iıı roiıııılıığıı g(iz iiııiiııde bıılı.ındtırıılarak. İl Mahalli Çevre
Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaıııası getirilebilir" deııilırıekteclir.
04.06.2010 tarihli Resırıi Gazete'de yayınlaııan 21601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetıneliği ile2'7.04.20l 1 tarihli Resıni Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılınasıııa Dair Yönetmeliğin, 26. maddesi (ğ) bendinde "eğlence
maksadıyla patlayıcı. ıTaytap. havai fişek ve beıız_eı,i şey,leı,i kııllaııınak. ateşlemek gibi benzeri f'aaliyetlerin çok
hassas kul laıı ıın ları n buluııduğtı alaıı larda y irp ı l ıı,ıas ı 1 asılit ı
Bu f'aaIiyetler hassas ve az lıassas kı-ıllaııııııliıı,ııı [-ıııltıııtlıığıı alaı-ılaı,cla ııııcak İl lrlahalli Çevre Kurı_ılrı Kararı
ile belirlenecek alaıılarda r,,e saatleı,de. l4l8/lc)tl7 tarilıli ıe tJ7']]()]tJ sarılı []akaı-ılaı,Ktırulıı Kaı,arı ile yiirürlüğe
kcıııı.ılaıı l'ekel Dışı Bırakılaıı Patlayıcı Maclclelerlç Aı,N4alzeı-ııesi ve Beıızerleriııiıı []retiıni. İthali, t'aşıııması,
Saklanınası, Depolanınası, Satışı, Kullanılınası, Yok Edilınesi, Deııetleııınesi Usulve Esaslarıııa İlişkin Ttizüğün 117
nci maddesiııe istinaden yerel ınülki amirindeıı izin a|ıııııı,ak yapılabilir" denilınektedir.
25.11.2006 tarihli Resıni Gazete'de yayıııılaı-ıaıı 26351 sayılı Öıııı,Liııi.i Taınamlaınış LastikIerin Kontrolü
Yönetıneliğiııiıı 5. ınaddesi (e) bendinde. "(iıı,ıı,iiı-ıi.i taıııaırı|aıı-ıış lastiklerin lıangi sebeple olursa tılsı.ııı vadi veya
Çukurlarda dolgu ınalzeınesi olarak kullanılnıası. katı atık clepolaıııa tesisleriııe kabulii ve depoIaııı-nası, ısınmada
kullaııılınası, gösterive beıızeri flilleri kapsay,acak şekilcle hçr ne aı-ı,ıaçla cıltırsa tılsuı,ı yakılınasıyasaktır." hükmü yer
alınaktadır.
Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek, gibi benzeri
faaliyetlerin yapılabileceği alanlar ile, konser, gösteri, ınitiırg, tören, festival, dügün ve beı-ızeri açık hava
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Festival Alanları: Valilikyrılu soııuııdabulı-ıııaıı bıış aı,azi, Karaağaç Mevkii, Sı.ıveren Mevkii
{ı
Düğün ve beıızeri Açık Hava Faaliyetleriııiıı Yapılabileceği Alanlar: Bağlar Mahallesi.528. Soka (Xo:2
adresiııde bı-ıltıııaı-ı Gcıııca Yüznıe Htıvrızrı,,''l'i,ıpçtılaı,Mahallesi Vali Konağı Yolu Caddesi adresinde bulunaı
('addesi adresiı-ıde btıltıııan
Yarerı Çay tsahçesi.
Bahçesi. Tr,ıpçı-ılar
|-1ıpçtılar }ria\alle.si
brıltıııan Sürmeli Çfy
}ria\alle_si Vali Ktıııağı Yoltı
Evren paşa
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Tuzluca İlçesinde:

ı

Düğün ve benzeri açık hava faaliyetleri ile havai fişek ve benzeri maddeleri kullanmak, ateşlemek gibi
b.enzeri faaliyetlere iziıı verilen alaıılar: Yukarı Mahalle Cumhuriyet Meydaı-ıı, Yeni Mahalle lğdır Yolu
ÜzeriTop Sahası

Aralık İlçesinde:

ı

Düğün ve benzeri açık hava faaliyetleriııe izin verilerı alanlar: Köprüler Mahallesi Coşkun Caddesi Kurtuluş
Minibüs Garajı

karakovunlu İlçesi nde:

o

Düğün ve beıızeri açık lıava f-aalivetleı,iııe iziı-ı ıcrileıı alaı-ılar: l,.rgeııekcııı Mahallesi Atatürk Caddesi Şeker
Pancarı Toplan-ıa Alanı

Hoşhaber Beldesinde:

ı

Düğün ve benzeri açık hava faaliyetleri ile lıavai fişek ve benzeri maddeleri kullanmak, ateşlemek gibi
benzeri faaliyetlere izin verilen alanlar: Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi yol güzergahında bulunan
Mehmet YILDIzuM ve Kerem KAYA'nııı kahveleri önünde bulunan Mevdan
Taşburun Beldesinde:

.

Düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerine izin verileıı alanlar: Atatürk Bulvarı Belediye Binası karşısında

bulunan geniş alan

Halfeli Beldesinde:

o

Düğün ve benzeri açık hava fbaliyetleri ile havai tişek ve beıızeri ınaddeleri kullanmak, ateşleınek gibi
benzeri faal iyetlere izin veri leıı alan laı,: Be l ı,lcıı ıı ıeııı şt i r.
i

i

Melekli Beldesinde;

o
ı
ı

Düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerine iziıı verileı-ı alaıılar:
Konser, Töreır ve Festival Alaııları : Melekli Beldesi Naıııık Kemal Mahallesi İstanbul Bulvarı adresinde yer
alan Belediye Binası karşısındaki Meydaıı

Düğün Alanları : Melekli Beldesi Melıınet Akif Ersoy Mahallesi adresinde Iğdır Caddesi ile Atatürk
Caddesiııin birleştiği alarıda ve düğüıı sahipleri taraflııdaıı uygurı buluııaıı alaırlarda
Gösterive Miting Alanları : Melekli Beldesi Gtiııeşli Mahallesi adresiııde Atatürk caddesinde buluııan havuz
başı

ı

Havai fişek ve benzeri ınaddeleri kullanmak, ateşlemek gibi beırzeri faaliyetlere izin verilen alanlar:
Belirlenmemiştir.

d/
.rç

fç&M-

§

1

'KARAR TARİHİ | ı2103120|5
KARAR NO
: 20I5l01
Madde-l. Bu kapsamda, ilimizde eğlence anracıyla. patlayıcı, maytap, havai fişek ve

benzeri

Şeyleri kullanmak. ateşlemek gibi benzeri f'aalil,etler ile koırser. gösteri. miting, tören, f'estival. düğün ve
benzeri açık hava f'aaliyetlerinin yukarıda bahsedilen alanlarda l9:00-23:0O saatleri arasında yapılmasına,

Madde-2. Yukarıda bahsedilen alanlar dışında; eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve
benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi faaliyetler ile konser, gösteri, miting, tören, festival, düğtin ve
benzeri açık hava faaliyetlerinin yapılmamasına,

Madde-3. İl genelinde Nevruz Bayramı etkinliği yapıldığı takdirde gerekli hassasiyetlere riayet

edilmesine, bu etkinliğin belirtilen alanlarcla ve belirtilen saatlerde gerçekleştirilmesine,

Madde-4. Alınan kararların, Valilik ilan panosu, yerel basın kuruluşları ve Belediye anonsları
kanalıyla tüm halkımıza duyurulmasına,
Madde-5. Düzenli veya ani/şikal"ctc [ıağlı

clcı-ıctiı,ırlerde. sorı.ınılu]uk sahasına göre

mülki amir

onayıyla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personeliııc. cırrı-ıil,et/.ianclarma personelinin ref'akat etmesine,

Madde-6. İleride yaşanabilecek şikayetler göz önünde bulundurularak, yukarıda bahsi geçen
alanların kullaırımının, gerek görülmesi halinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla

kısıtlarrmasına/yasaklanmasına
üzere karara eklenmesine.

veya ihtiyaç duyulduğunda başka alanların bu tiir amaçlar için kullanılmak

Madde-7. Alınan kararlara riayet etıneyenlcı, hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili

Yönetmelikler kapsamında, idari para cezası hüktiınlerinin uygulanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
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No

Karar
:20l5l0lı
Karar Tarihi : 12.03.20]ı5

Nu

Ya

03.08.20l3 tarih ve28727 sayılı Resı-ııi Gaz,etede vayıınlaırarak yi.irürli.i
ren )Bakan lığıın ız
"Yüksek Çevre Kurıılu Ve MahalIi Çievrc Ktıı,ıı l|ırıı-ııı-ı ('alışıııa Usııl Ve
ıı]a Ilişkin
YönetmeIiği"ne göre lgdır İli 20l5 yılı 2i;1 _S/()l sırr ılı \,1aı1 ar.,ı Malıalli ('evre Kurulu Tcıplaııtısı

yapılmıştır.
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