Canlı Müzik İzin Belgesi Başvurusunda İstenen Belgeler
12345-

Başvurusu Aşamasında;
Başvuru formu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
Vergi Levhası Örneği
Tüzel kişiler için imza sirküsü, varsa vekâletname
Mesul Müdür Sözleşmesi (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Md. 35
gereği)

İşletme incelendikten ve asgari tedbirler alındıktan sonra uygun görülmesi halinde yetkili
idare onayından sonra;
1- Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği Madde 7 (2) a bendi gereği).
2- İşletmenin yapı kullanım izin belgesinin bir sureti (3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilgili
işletme, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış ise bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi
bir belge, ilgili belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

Açıklama:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Madde 38 gereği canlı müzik yayını yapan
işletmelerin gerekli izinleri alması ve ruhsattan ayrı bir belge olarak işyerinde bulundurması gerekmektedir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) Madde 24 (1) k bendi gereği
de canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez. Gerekli izinler alınmadan
canlı müzik yayını yapıldığını tespiti halinde kolluk kuvvetlerince 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
Eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün kontrolüyle ilgili mevzuatlar gereği konut,
yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları
gibi kullanımları ifade eden çok hassas kullanımların olduğu alanlarda bulunan açık ve yarı açık eğlence
yerlerinde canlı müzik yapılması yasaktır. Bu alanlarda açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin
verilmeyecektir. Yine ilgili yönetmelikte kapalı eğlence yeri; bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton,
tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere
direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânları olarak tanımlanmaktadır.
Canlı Müzik İzin Belgesi başvurusuna istinaden ilgili mevzuatlar ışığında işletmede gerekli
incelemeler yapılmakta, yukarıda açıklanan nedenlerle açık ve yarı açık yerler için yapılan canlı müzik izin
belgesi başvuruları olumsuz değerlendirilmektedir. Kapalı alanlar için yapılan başvurularda ise içeride oluşan
sesin kapı, pencere vb. açıklıklardan hava yoluyla ve ortak duvar, kolon gibi yapı elemanları ile de katı
yoluyla sesin çevreye ulaşmasını önlemek için asgari yalıtım tedbirlerinin alınması sağlanmaktadır. Bu
tedbirlerin alınması için yapı kullanım izin belgesindeki alanlar dikkate alınmakta olup özellikle
apartmanların altında bulunan işyerlerinde ortak kullanım alanlarının üzeri sundurma, cepheleri branda vb.
malzemelerle kapatılarak yapıya sonradan ilave edilen alanlar varsa böyle yerler için başvurular olumsuz
değerlendirilmekte gerektiğinde Belediyemiz ilgili birimlerinden görüş yazıları istenmektedir.
Canlı müzik izin belgesi başvurusunda bulunan ve asgari yalıtım tedbirlerini almış olan
işletmelerden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince Çevresel Gürültü
Seviyesi Değerlendirme Raporu (ÇGSDR) hazırlatılması istenmektedir. Söz konusu raporun incelenmesi
ve sonuçların uygun olması halinde işletmelere canlı müzik izin belgeleri düzenlenmektedir. İzin
belgesi düzenlenen işletmeler, belirlenen saatlerde ve ilgili yönetmelikteki sınır değerleri sağlamak
kaydıyla müzikli faaliyetlerini sürdürebilirler. Şikayete istinaden ya da rutin yapılacak denetimlerde
işletmelerden kaynaklanan müzik gürültüsünün ilgili yönetmelikte belirlenen sınır değerleri sağlamaması
halinde 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi h bendi gereğince idari işlem uygulanmakta, 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanununun 183. Maddesi gereğince de suç duyurusunda bulunulmaktadır.

