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  Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 27.09.2012 tarihinde, saat: 14:30’da Vilayet Toplantı  Salonunda 

(Göl Salonu) Vali Memduh OĞUZ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 

1- 1-  İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 13.06.2012 tarihli toplantısında “Belediye toplu taşıma araçlarının 

egzozlarından çıkan gazların hava kirliliğine sebep olması nedeniyle 16/06/2010 tarih ve 179 sayılı MÇK’nın 

2.maddesinde motorlu taşıtlar için alınan kararın yeniden değerlendirilmesi” için 24/07/2012 tarihinde Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen alt komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu 

Komisyonunca  değerlendirilmesi neticesinde; Yeni alınan belediye toplu taşıma araçlarının Belediyesince 

periyodik olarak takip edilerek egzoz emisyon ölçüm sonuçlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

bildirmeleri ve egzoz emisyonlarının sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almalarına,   
2-  İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 13.06.2012 tarihli toplantısında “İlimizde, 2012-2013 kış sezonu hava 

kirliliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesinin görüşülmesi sonunda; ilimizde kullanılacak yakıt 

özelliklerinin belirlenmesi için” 17/07/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen 

alt komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunca  değerlendirilmesi neticesinde; 

İlimizde ısınmada kullanılan kazan (yakma) sistemlerinin iyileştirilmesine,  yakıcıların eğitimine önem 

verilmesine, konu ile ilgili cezai müeyyidelerin artırılmasına, 
3-  İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 13.06.2012 tarihli toplantısında “23/03/2012 tarihinde Mimarlar odası , 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Meteoroloji İl Müdürlüğü ile yapılan çalışmada 

ilimizde hava kirliliğin azaltılması için yapılacak çalışmalar esas teşkil etmek üzere Süleyman Demirel 

Üniversitesinin Çevre ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden uzmanlarında katılımıyla yeniden 

değerlendirme yapılması” için 16/08/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen alt 

komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunca  değerlendirilmesi neticesinde; Yerli 

kömürdeki kükürt oranı artırıldığı taktirde hava kirliliğine etkisinin ne oranda olduğunun belirlenmesi için 

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bilimsel çalışma yapılıp sonucunun Ekim ayı Mahalli Çevre 

Kurulu’nda değerlendirilmesine, 
4- Çevresel gürültünün kontrol altına alınması ve insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeye indirilebilmesi için 

sorunlu bölgelerin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne giden yolda ve uygulamaya konulmasında 

kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı önem arz etmektedir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği’nin  belirtilen hassas ve çok hassas kullanım alanlarının bu alanlarda yer alan mevcut 

açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile canlı müzik iznini veren ilgili 

kurumlarca ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Turizm Müdürlüğü) belirlenerek İl 

Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunda durumun değerlendirilmesi neticesinde; Canlı müzik yapabilecek 

eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması 

şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli 

görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin 

yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır. Bu maddede belirtilen esasların sağlanıp sağlanmadığı, yetkili 

idarenin belirleyeceği sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ve/veya yetkili 

idare koordinasyonunda diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 

yapılacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir.  Bu doğrultuda Eğlence yerlerinin ruhsat ve izin 

denetimlerinin il ve ilçe  belediyelerince yapılması, hassas alanların belirlenerek Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca yayınlanan gürültü eylem planında belirtilen gürültü haritalarının Isparta Belediye Başkanlığı 

tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmasına ve hassas alanlarda işletmelere izin 

verilirken kurum görüşümüzün esas alınmasına riayet edilmesine ve canlı müzik izni olmayan eğlence 

mekanları ile izini kapalı mekan için verilen ancak açık alanda müzik yayını yapan mekanların tespitinin 

yapılarak yetkili idareye bildirilmesine ve konu ile ilgili tahkikatın başlatılarak ilgili belediyesince yasal 

mevzuatın uygulanmasına,  ayrıca akşam saat 23:30’dan sonra havai fişek atılmasının yasaklanmasına, İl 

Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takibinin yapılmasına, 
2-   

5- Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar  verilmiştir. 
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           Başkan 

Memduh OĞUZ 

       Vali    

       (İmza)         

 

 

 

               ÜYE 

      Altan UĞURLU 

  Isparta Belediye Baş. Yard.            

              (İmza) 

                

                ÜYE 

      Süleyman TÜYER 
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.  
               (İmza) 

 

 

         ÜYE 

    Mehmet OR 

İl Emniyet Müdürü 

       (İmza)          

 

               ÜYE 

        Talip AKTÜRK 

 İl Jandarma Komutanlığı 

             (İmza) 

               

                ÜYE 

          Rahmi TURAN    

           İl  Defterdarı  

                  (İmza) 

                                              

 

                     

                       

                     ÜYE 

             Sedat BALIM 

İ         İl Sağlık Müdürlüğü 

          Halk Sağlığı Müdürü  

              (İmza) 

 

                                                                                                                                  

 

 

                    

                    

                   ÜYE 

Z         

B         SGK İl Müdürü 

           (Katılmadı)                      

 

                    

                     

                      ÜYE 

                

 Gıda Tarım ve  Hayvancılık 

            İl Müdürü   

             (Katılmadı) 

 

 

              ÜYE 

 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
             (Katılmadı) 

 

 

 

                 ÜYE 

          M. Vehbi OĞUZ 

    Bilim Sanayi ve Teknoloji   

İl            Müdürlüğü 

              (İmza) 

 

                

                ÜYE 

           Ali TABUR 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

(                   (İmza) 

 

 

 

             ÜYE 

     Ramazan ÇOMAK 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 

             (İmza) 

 

                

             

   

            ÜYE 

        Şükrü TOP 

Sanayi ve Tic. Odası  

   Meclis Başkanlığı  

                 (İmza) 

 

 

 

 

 

               ÜYE 

        Bayram KUTLU 

     Ziraat Odası Başkanı 

             (İmza) 

                                              

 

 

 

 


