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29 Nisan 2021 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 

KKTC Sağlık Bakanlığı, 

Lefkoşa. 

 

Konu: Canlı Müzik Yapılmasının Uygunluğuna İlişkin Başvuru ve Talep 

 

Müvekkilim Sn. İbrahim Erben’dan aldığım yetki ve talimata binaen: 

Müvekkilim İbrahim Erben, Lefkoşa’da bulunan “Mod Cafe & Bistro” isimli işletmenin sahibi ve 

işletmecisidir. Sağlık Bakanlığı tarafından karar alınarak Resmi Gazete’de yayınlanan Covid-19 önlemleri 

kapsamında Pazartesi-Cumartesi günleri, 10:00-20:30 saatleri arasında kafe-restoran olarak hizmet 

vermektedir. 

 

Önlemler kapsamında halihazırda açık olan işletmelerde canlı müziğin pandemi önlemleri doğrultusunda 

yasak olduğu yönünde genel bir algı olmasına karşın bu hususta herhangi bir yazılı karar bulunmadığından 

Dairenize işbu başvuruyu yapma gereği gördük. Şöyle ki; 

 

Daha önce 14/12/2020 tarihli kararlarda müzikli eğlence programlarının yapılmasının yasaklandığı 

Bakanlığın sosyal medya hesabından belirtilmiş ancak ilgili kararların yer aldığı 227 sayılı Resmi Gazete’de 

bu yönde hiçbir düzenleme yer almamış, sonraki kararlarda da ne sözlü, ne sosyal medyada ne de Resmi 

Gazete’de canlı müziğin yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yer almamıştır. Ek olarak, 06 Nisan 2021 

tarihi itibariyle konserler de önlemler çerçevesinde serbest bırakılmıştır. 

 

Mevcut kararlarda, kapalı ve/veya yasak olduğu belirtilmeyen tüm faaliyet ve iş yerlerinin açık olduğunun 

da belirtildiği göz önüne alındığında, kafe-restoranların açık olunmasına izin verilen saatlerde ve Çevre 

Dairesinden izinli olmak kaydıyla canlı müzik yapılmasının herhangi bir yasal sakıncası bulunmadığını 

anlamakla birlikte herhangi bir cezai kovuşturmaya maruz kalmamak için tarafınızdan resmi bir bilgiye 

ihtiyaç duymaktayız. 

 

Bu bağlamda, özelde müvekkilim İbrahim Erben’in işletmesi olan Mod Cafe & Bistro’da, genelde ise 

önlemler çerçevesinde açık olan kafe-restoranlarda, önlemler çerçevesinde açık olunan saatlerde, açık 

havada ve müşterilerle araya en az 2.5 metre fiziksel mesafe koyarak canlı müzik yapılmasının 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve/veya Sağlık Bakanlığı tedbir kararlarına uygun olup olmadığı 

hakkında bilgi talep ederiz. 

 

Yukarıda istenilen bilgi ve/veya belgeler gerek kişisel amaçlı gerekse de haber amaçlı basın kuruluşları 

tarafından kullanılacaktır.  

 

İstenen bilgi ve belgelerin on beş iş günü içerisinde tarafımıza birer kopyasının verilmesini ve/veya kopya 

verilmesinin mümkün olmadığı halde, bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not alınmasına veya içeriğinin 

görülmesine izin verilmesini,  şayet istenen bilgi veya belgenin başka bir birimden sağlanması ve/veya 

başka idarenin görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla İdareyi ilgilendirmesi 
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halinde, bilgi ve belgeye erişimin otuz gün içinde sağlanacağının gerekçesiyle birlikte tarafımıza yazılı 

olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilmesini, işbu başvurunun reddedilmesi durumunda 

yine gerekçesiyle birlikte ve yine on beş iş günü zarfında tarafımıza bildirilmesini yasal haklarımız saklı 

kalarak talep ederiz. 

 

 

Saygılarımla, 

 

 

Av. Cemre İpçiler 

 

 

EK: Avukat Tutma Varakası 


