ANTALYA KENT KONSEYİ
ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
ÖNERİ RAPORU

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
VE YERELDE ÜZERİMİZE DÜŞENLER
KONU:
Düğün, asker uğurlaması ve siyasi parti propagandası gibi etkinliklerin gürültü kapsamından
çıkarılması
İLGİLİ MEVZUAT:
1. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimine Dair Yönetmelik
2. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
3. AB ilerleme raporu
ÖNCEKİ DURUM:
Son açıklanan AB İlerleme Raporu’nda en olumlu görünen başlık, 'gürültü kirliliği ile mücadele' idi.
Gürültü kirliliği, ülkemizde çok ciddi bir sorun olmasına rağmen ileriye dönük çalışmalar umut
vericiydi.
Yerelde de gürültü kirliliği ile mücadele verilmekte, kökten bir çözüm getirilmese bile verilen
mücadelenin kısmen karşılığını bulduğu örnekler görülmekteydi.
Yerelden örnek vermek gerekirse; Antalya'da açık hava ve sokak düğünlerinin ancak kaymakamlıkların
belirleyeceği alanlarda, saat 24.00'e kadar yapılmasına izin verilmekteydi. Her yerde olduğu gibi
kentimizde de vatandaşı mağdur eden kural dışı uygulamalar olsa da, şikayet edildiğinde mağdur
olanı koruyacak bir mevzuat vardı. Keza düğün konvoyları ve havai fişek kullanımları gibi düğün
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler kısmen de olsa Valilik tarafından kısıtlamalara tabi
tutulmaktaydı.
Seçim dönemlerinde kullanılan ses sistemleri, propaganda otobüsleri başlı başına bir gürültü kaynağı
olmakla birlikte bu propagandaların yapılmaması veya kısıtlanması için sivil toplum tarafından verilen
mücadele her seçim öncesi yinelenmekteydi.
MEVCUT DURUM:
18 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, düğün, asker uğurlaması, havai fişek

atılması ve siyasi parti propagandası gibi etkinlikleri gürültü kapsamından çıkararak, söz konusu
etkinlikler için mekan ve zaman kısıtlaması zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
Söz konusu düzenleme ile, kural dışı uygulamaların yasak olduğu halde yasak değilmiş gibi zaten
rahatlıkla yapılabildiği ülkemizde, gürültü kirliliğinin artarak devam edeceği açıktır. Uygulamaların
mevzuata uygun hale getirilmesi gerekirken, mevzuatın mevcut uygulamalara uyar hale getirilmesi ise
akla, bilime ve hukuka tamamen aykırıdır.

ÖNERİLER:
Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak yıllardır mücadele verdiğimiz gürültü kirliliği konusunda bu
geriye gidişi ve bu gerilemenin yasalarla desteklenmesini kabul etmemiz mümkün değildir.
Önerimiz, mevzuatta yapılan değişikliğin ivedilikle iptal edilmesi; düğün, asker uğurlaması, havai fişek
atılması ve siyasi parti propagandası gibi etkinliklerin yeniden gürültü kapsamına alınması ve
önlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması yönündedir.
Yerel yönetimlerin öncelikle mahalle aralarında yapılması serbest bırakılan düğünler için somut bir
adım atması önemlidir. Kentimizde yılın dörtte üçünün bahar ve yaz olarak yaşandığı göz önünde
bulundurulduğunda, dış mekanda yapılacak etkinliklerin kontrol altına alınmasının önemi
görülebilmektedir.
Yerel yönetimlerce yapılacak düğün salonlarının her semtin ihtiyacını karşılayacak düzeye getirilmesi,
bu tesislerin ücretsiz olarak veya sembolik bir ücret karşılığında kent halkının kullanımına sunulması,
bu kirliliği önlemede önemli bir adım olacaktır.
Halkımızın geleneksel ritüellerinden biri olan asker uğurlamaları için ise belediyelerin kent halkını
kapalı pazar yerleri, düğün salonları vb mekanlara yönlendirmesi, hem gürültü kirliliğini en aza
indirgeyecek, hem de tamamen yasaklamak yerine çözümcül bir bakış açısı geliştirerek yürüttüğü için
geleneksel toplum değerlerine saygılı hizmet politikası kent halkı tarafından takdir edilecektir.
Söz konusu yönetmelik ile doğrudan ilişkili olmasa bile, gürültü kirliliği ve kaldırım işgali gibi iki can
alıcı sorun ile doğrudan ilişkili olan bir diğer konu, sokak aralarında kurulan pazar yerleridir. Sokak
pazarlarının hem gürültü hem de kaldırım işgalini ortadan kaldıracak şekilde hizmet verebilmesi için,
kapalı pazar yerlerinin her semtin ihtiyacını karşılayacak şekilde arttırılması, yine yerel yönetimlerin
üzerine düşen bir görevdir.

