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iıimiz Mahaı|i Çevre Kurulu 04.04.2013 tarihinde
Başkanlığı'nda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Ahmet KURT
Toplantı Salonunda topIanarak Nisan ayı

2.

l. İzmir Konak Belediye Başkanlığının 18.|2.20|2 tarih ve 1288 sayılı yazısıyla, Atattirk
Cad.No:218/A adresinde bulunan AKKUŞ Restaurant Tur.Tic.Ltd.Şti.'nin itirazı
değerlendirilerek 287l20lı2l09 nolu MÇK da alınan "işletmenin çok hassas alandan
çıkarılması" kararına yaptığı itiraz, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetme]iği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya esas yazıları doğrultusunda
tekrar görüşülmüş olup, Konak Belediye Başkanlığının itirazının reddine ve 287 /20lZl09 nolu
Kurul kararının uygulanmasının devamına,

İlimiz, Konak ilçesi, Atatürk Cad. No:230lA adresinde faaliyet gösteren Kordon Turz. Ltd-
Şti.'ne işletmenin (eğlence yerleriııin) çok lrassas kul]anım alanı içinde kaldığına dair
277l20lZl07 nolu MÇK Kararına itirazı konusı.ında yapılan başvurusunun Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
uygulamaya esas yazıları doğrultusunda tekrar göriişülmi.iş olup, iş|etınenin talebinin
uygunluğuna ve 2'77l20l2/07 nolu Kurul Kararının iptaline ve çok hassas kullanım alanı
sınırının dışına çıkarılmasına,

Keremoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, İlimiz Karşıyaka İJçesi, Mavişehir Mah.,2040
Sok. No:l42 adresinde yapılmakta olan özel okula ilişkin; deprem bölgesinde olunduğu, bu
bölgede inşaa edilecek yapılarda farklı zamanda dökülen betonIarda soğuk derzlerin oluşacağ
ve soğuk derzden ötürü ayrı ayrı dökülen betoırların bir deprem sırasında ayrı ayrı çalışacağı
bu durumun ise yapının depremde daha çok hasar görmesine sebep o|acağı, 2 aşamada
dökülecek temel radye,4 aşamada dökülecek bodrum perdeleri ve 5 aşamada dökülecek kat
betonları için değişik tarihlerde olmak üzere toplam l l gün, saat 23:00'a kadar beton
dökülebilmesi yönündeki talebin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevrese l GürüItü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç
bendinde "kamu yarrırı gerektiren baraj, köprü, tünel, oloyol, şehir içi anayol, toplu konut
gibi projelerin inşaaı faaliyetleri ile şehir içinde gündüz ırafiği engelleyecek inşaaı faaliyetleri
gündüz zaman diliminde çalışmcımak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-S'teki gündüz
değerinden al<şam için 5 dBA, gece için l0 dBA çıkarıılarak elde edilen sınır değerlerin
sağlanması ve bu kapsanıda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir"
hükmü doğrultusunda görüşüImüş olup, Yönetmelik hükümlerine uygun çahşması şartıyla,
Kamu yararı bulunması sebebiyle, 11 gün 23:00'a kadar çalışması talebinin uyguokiğuna,

İlimiz, Bergama İlçesi, Berksoy Turizm A.Ş. ve Ihsan ÖZISSI'ya ait işletmelerin (eğlence
yerlerinin) 27 4l20l|l07 nolu MÇK Kararı ile "çok hassas kullanım alanı" dışına çıkarılmış
olması nedeniyle her iki işletme için İI Müdiirlüğümüze sunulaı,ı Çevresel Gürültü Seviyesi
Değerlendirme Raporları ile "canll müzik iznine esas" İl Müdürlüğü görüşü taleplerinin
değerlendirilmesi aşamasında, yerinde yapılan denetimde ve Bergama Belediyesinin
yazılarınd.a Fatih Kız Öğrenci Yurdu'na Berksoy Turizm A. Ş. adlı işletmenin l50 metre,
Ihsan OZISSI (Kardeşler Restaurant) adlı işletmenin l70 metre mesafede olması nedeniyle,
Çevresel Gürültiinün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın uygulamaya esas yazıları doğrultusunda tekrar görüşülmüş olup, 274120||/07
nolu Kurul Kararının İptaline ve söz konusu işletmelerin Çok Hassas Alan sınırında yer
almasına,
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