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CEVRESEL GiRtILTU KONTROLU YONERCESi

Amag ve Kapsam
Madde t- Bu Yiinerge, gevresel giiriiltiiye maruz kalma seviyelerinin insan salhlr

iizerinde zararh etkilere sebep olabileceli ve gevresel giiriiltii kalitesini korumanrn gerekli
oldulu yerlerde, niifusun yolun oldulu alanlarda, parklard4 yerleqim bdlgelerinde, umuma
agrk istirahat ve ellence yerlerinde, okul, hastane ve giiriiltiiye hassas diler alanlarda kigilerin
huzur ve silk0nu ile beden ve ruh salhlrnrn konmmasr amacryla ahnacak tedbirlere iligkin esas

ve usulleri kapsar.
Esaslar
Madde 2- (l ) Kigilerin huzur ve stikinunu, beden ve ruh salhlrm bozacak gekilde ilgili

mevzuatla belirlenen standa(lar iizerinde gi.irilltil yaprlamaz.
(2) Ulagrm araglan, $antiye, atdlye, igyeri, ellence yeri ve konutlardan kaynaklanan

giiriiltiiniin mevzuatla belirlenen standartlara indirilmesi igin faaliyet sahipleri tarafindan
gerekli tedbirler ahnr.

(3) insan ve gevre salhlrm etkileyecek bigimde gi.irtilti.i yaprlmasr durumunda ilgili
denetim gdrevlilerince gerekli idari iglemler yaprlrr.

Tanrnlar
Madde 3-Bu ydnergede gegen;

Faaliyet Sahibi: Duliin, niFn, krna gecesi, silnnet, asker ulurlam4 panayrr, festival
gibi faaliyetleri gergeklegtiren gergek veya ti,izel kigileri,

Qevresel giiriiltti: Ulagrm araglan, kara yolu trafili, demir yolu trafili' hava yolu

trafrli, deniz yolu trafili, aqrk alanda kullanrlan teghizat, gantiye alanlan, sanayi tesisleri,

atdlye, imalathane, igyerleri vb. ile umuma agrk istirahat ve e$lence yerlerinden geweye yayrlan

giiLriiltii dAhil olmak iizere, insan faaliyetleri neticesinde olugan zararh veya istenmeyen aqtk

hava seslerini,
Qok hassas kullenrmlar: Konut, yatakh hizmet veren salhk kurumlan, gocuk ve ya;h

bakrm evleri, yatrh egitim kurwnlan, iilrenci yurtlan gibi kullamrnlan,
Kolluli: il/ilge Emniyet M[diirliigi.inu, Il/llge Jandarma Komutanhfrm,
Denetim Elemrnlan: Qevre ve $ehircilik il Uuamtugii denetim gdrevlisi, kolluk

gtirevlileri ve ilgili belediye zabrtasrnt,
ifade eder.
Mahalle Aralannda ve Meskenlerde Yaprlan Diiliin, Asker Uturlamalan ve

Benzeri Kutlamalara iligkin Giirnttii Kontrolii
Msdde 4-
(l) Kamuya agrk alanda dii!'rin, ni;an, krna gecesi, siinnet, asker u$urlama panayr'

festival gibi gtirUittiye sebebiyet verecek benzeri faaliyetterden 6nce faaliyet sahibi tarafrndan

ilgili koiula-faaliyete baglanmadan 24 saat 6nce ekli formla bildirimde bulunulur.

(2)1Erk aianda yaprlacak dii[iiLn, nigan, kma gecesi, silnnet, asker ulurlama panayrr'

festival gibi kutlamalar saat l2:00'de baglayrp saat 23:00'te sonlandrnlrr. Saat 23:00'ten sonra

higbir surette gewe halkrmn huzur ve siiktnunu bozacak qekilde giiriiltii yaptlamaz.

(3) ptettronit olarak ses yiikseltici (amfi, ses sistemi, megafon, hoparl6r vb.)

kullamlarak yaprlan dilliin, ni'an, kina gecesi, siinnet, asker ulurlam4 panayrr'. festival gibi'

faaliyetlerden laynaklanan giiriiltiiLntin seviyesi, faaliyetin yaprldr$r yere en yakln ve uygun

mahalde yapilacak Olgiirn neticesinde 90 desibeli gegmeyecek gekilde ayarlarur'

1+1 iigiti denetim elemanlannca yaprlacak 6lgiimde 90 desibel srmr deperinin agrldrltrun

tespiti haiinie 5326 sayrl Kaba6atler Kanunu'nun 36 ncr maddesine g6re idari para cezasr

uygularur.
Yiirffrlfik
Madde 5-Bu ydnerge Kmkkale Valisi tarafindan onaylandrlt

Ytriitme
Madde 6- Bu Ytinerge hiikiimlerini Krnkkale Valisi yiiriittiri

M.



EK-FORM

EMNiYET/JAIIDARMA

.../ . ..1201.. tarihinde miizikli e$ence diizenleyecetim.

Bu faaliyet esnasrnda Krnkkale Valililinin ilgili ydnergesinde belirtilen huswlara uyacaltmt,

higbir surette 90 desibelin itzerinde gtiriiltll kirlili$ine sebep olmayaca$mra, ses seviyesi

nedeniyle halkrn huzur ve suktnunu boznrayacalrmrzr ve bu konuda her tiirlo tedbiri

alacaltmrzr taahhiit ederiz. . . ...1 ' . ../201 ..

FAALIYET SAHiBi
(A& Soyadrlmza)

SAZ EKIB'ORGANIZASYON FIRMASI
(Adr Soyadr-lmza)
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