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MAHALLİ Çnvnr KURULU

KARARI

iıimiz Mahalli çevre Kurulu 2020 Y|ıı 23 No'lu toplantısı, 0410312020 günü saat 14:30' da, Vali
yardımcısı Sayın Tahİr'şaııiN başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri beliıtilen üYelerin katılımıYla

ç;r;; ve şehircilik iı vıiİau.ıtigü toplantİsalonunda gerçekleştirilerek aşağıdaki kararlar alınrnıŞtır.

1_ Bakanlığımızca (yapı işleri Genel Müdürlüğü) ihalesi yapılarak Egemen İPPJ u_'

Ticaret A.ş. & ıvıay Tnşaat ruunİrtıt Müşavirlik ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, IŞ

ortutırgrau kalan ,. tuuhhtıtleri altında bulunar, I|l02l20|g tarihinde 35 maddelik sözleŞmesi

yapılan çanakkale Ili Ayvacık ve Ezine ilçelerine Rağlı Köylerde Afet Konutu YaPım İŞi ile ilgili

olarak, Babakale ve Ğtiıprr* Köylerinde yaz dönemi içerisinde saat _19:00 
_ 07:00 arasr

çahşılabilmesi için gerekli iznin verilmesi 
'|4.02.2020 

tarİhli ve 2020l]101 saYılı Yazıda taleP

edilmiştir.
04l06l20]0tarihli ve 2760l sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel

G urriltrinün D e ğerl e ndir il me s i v e Yö ne t imi Yö netme l i ği " nin 23, Maddesinin

(a) bendin d"i "şontiy, alanındaki faaliyet türlerinien çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek_VII,de

)İ, olo, Tablo 5'teki sınır değerleri aşamaz, ", 
_ __. ^1 ^ ^1^:.. : ^i ^_nııaı tnnlıı knnııt <ıih.

(ç) bendin de;"Kamu yararl gerehiren boroi, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi

projelerin inşaat faaİiyetlerİile _şeni, 
ıİİİj, sıİary ffafiği eigelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz

zaman diliminde çalışmamak koşuluyia Ek|VII'de yer alan Taiüo-S'trki gündüz değerlerinden

akşam için 5 dBA, gece için l0 dı,q, iıkaıtılarak ilde edilen sınır değerlerin sağlanmay ve bu

Üp5o,*İo alınacakfı uolrlııi çevre Kurulu Kararı ile sürdtirülebilir,",

(d) bendin de; "Şantiye faaliyeti ,onu,r,u oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi

cinsinden l00 dBC'yi aşmaz,",

(e) bendin a"; " riolıyrlt sahibı _tarafından şantiye alan,ında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve

çalışma periyotları ıı, ııyıırşrnı, 
"urir|iiyi,i 

uryo il/ilçe beleiiYesinden alınan izinlere iliŞkin

bilgiler inşaat alannnda huiırrri, ıroıoy'ro İarebiteieği bir tabelada gösterilir. " denilmektedir'

Sonuç olarak mezkür yönetmelikte pt--vıı,a. yei alan Tablo-5-'teki gündüz değerleri ŞantiYe

faaliyetinin bina olması nedeniyle Lr*,:70 dBi belirtildiğinden, akŞam saatlerinde (70-5) :65

dBA, gece ,uutl..ino. ise (zo-i0) *ö"o]ea sınır değerinin 
-aşılmaması, hız limitlerine ulıılması'

gerekli uyarı ve ikaz levhalannln konularak can mal güvenlik iedbirlerinin alınmasl ve 28'72 SaYılı

çevre Kanunu ve bu Kanuna trtli*]r;ayımlanarak ytırtirıtig. giren ilgili Yönetmelik hükümlerine

ululması ve mer_i mevzuat ç"rç"r.ri.ri.'g"r"tıi denetimleri, iupı**ı kaydıyla iıımiz Ayvacık

ilçesine bağlı Babakale ve Gülpınarköyierinde yazdöneml".ı"o" inŞaat bitimine kadar 17:00

_ 07:00 saatleri arasrnda afet konutr_yup,- faalİyetinin yapılmasrnrn uYgun olduğuna,

.\ ilimiz Merkez ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No:13

adresinde, 30 pafta |75 ada ] parselde bulunan Çanakkale Liman Başkanlığı Eski Hizmet

Binasr'nın depreme dayanıksız olduğundan dolayı yıkım işlemine başlandığı, hizmet binasının

bulunduğu mevkide gündüz saatlerinde yoğun araç ve yaya trafiği olduğu, binanın cadde tarafinda

bulunan kesiminde can ve mal emniyeti açısından çalışmanın ancak akşam saatlerinde yolun trafiğe

ve ek güvenlik tedbirleri alınması ile mümkün olacağı ve bu amaçla İl Trafik
kapatılması

saatlerinde trafi ğe kapatılması için izin alındığı 20.02.2020 tarihli ve
Komisyonundan yolun akşam

olup, söz konusu yıkım faaliyetinin
5920923 8 -1 5 5 .99 -F..532 sayılı yazıda
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0410612010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yiirürlüğe giren " Çevresel
Gtirıiltlnt;n Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nin 23. Maddesinin
(a) bendind,e; "Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürüln seviyesi Ek-VII'de
yer alanTablo 5'teki sınır değerleri aşamaz.",
(ç) bendinde;"Kamu yqrqrı gerehiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi
projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz
zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-S'teki gündüz değerlerinden
alqam için 5 dBA, gece için l0 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanmosı ve bu
kapsamda alınacak lü lırlahaüüt Çevre Kurulu Kararı ile sürdürtilebilir.",
(d) bendinde; "Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi
cinsinden 100 dBC'yi aşmaz.",
(e) bendinde; "Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve

çalışma periyotları ile büyülqehir belediyesi veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin
bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterillr. " denilmektedir.

Sonuç olarak mezkür yönetmelikte Ek-VII'de yer alan Tablo-S'teki gtindüz değerleri şantiye
faaliyetinin bina olması nedeniyle Lgundtiz :70dBA beliıtildiğinden, akşam saatlerinde (70-5)
:65dBA sınır değerinin aşılmaması gerekli uyarı ve ikaz levhalarlnln konularak can mal güvenlik
tedbirlerinin alınması, trafiğin engellenmemesi için gündüz zarflan diliminde çalışılmamasıve 2872
Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik
hükümlerine uyulması ve mer-i mevzuat çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması kaydıyla
Çanakkale Liman Başkanlığı eski hizmet binası yılam faaliyetlerinin a§am zaman diliminde
yapılmasrnm uygun olduğuna,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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