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Karar Tarihi z 3\lÇlZOZO
Karar No: :24

Dünyada ve Ülkemizde yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan pandemi olarak
nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve
salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında uzaktan iletişim ile İlimiz
Mahalli Çevre Kurulu 2020124 sayılı toplantısı, X!../.Ş,.\2020 günü saat .lar."al, Vali Yardımcısı
Sayın Tahir ŞAHN Başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri belirtilen üyelerin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

TOPLANTIDA:

l- Bakanlığlmızca (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ihalesi yapılarak Olgun Gtlr İnş. Taah.
Mim. Müh. İnş. Malzemeleri Çevre Dan. Makina Tic.ve San. A.Ş &Olgun Gür İş Ortaklığında
kalan ve taahhütleri altında yapımı devam eden Çanakkale İli Merkez İlçesi İntepe Köyü 5l5l
Parsel l7l Konut 4 Adet Ticari ve 1Cami İnşaatları ile Alt Yapı ve Çevre Düzenleme İşi
07.0|.2020 tarihinde sözleşme altına alınmıştır.l3.0|.2020 tarihinde işyeri teslimi yapılmış ve
taahhüt edilen süre başlamıştır. Taahhüt edilen süre içinde işin bitirilebilmesi için iş bitimine kadar
19:00 - 07:00 saatleri arası çalışılabilmesi için gerekli iznin verilmesi |2.03.2020 tarihli ve
2020l003 sayılı yazıda talep edilmiştir.

0410612010 tarihli ve2760| sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel
Gür ül tün ün D e ğe r l e nd ir i l me s i v e Yö ne t i mi Y ö ne t m e l i ği " nin 23 . Maddesinin
(a) bendinde; "Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Eb-VII'de
yer alan Tablo 5'teki sınır değerleri aşamaz. ",

(ç) bendinde;"Kamu yarart gerektiren baraj, köprıi, 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 sağlanması ve bu
kapsamda alınacak lü lı,lahaüüi Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir.",
(d) bendinde; "Şantiye .faaliyeti sonucıı olıışabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültti göstergesi
cinsinden 100 dBC'yi aşmaz. ",

(e) bendinde; "Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, biıiş tarihleri ve

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

Sonuç olarak mezkür yönetmelikte Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerleri şantiye
faaliyetinin bina olması nedeniyle Lgundiiz:70 dBA belirtildiğinden, akşam saatlerinde (70-5) :65
dBA, gece saatlerinde ise (70-10) :60 dBA sınır değerinin aşılmaması, hız limitlerine uyulması,
gerekli uyarı ve ikaz levhalarının konularak can mal güvenlik tedbirlerinin alınması ve 2872 Sayılı
Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümlerine
uyulması ve mer-i mevzuat çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması kaydıyla İllmlz Merkez
İlçesi bağh İntepe Köyü 5151 Parselde 171 Adet Konut 4 Adet Ticari ve 1 Adet Camii inşaatı
yapım işlerinin iş bitimine kadar 19:00-07:00 saatleri arasında yapılmasının uygun olduğuna,

Oy birliği ile karar verildi.
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