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Diizce ili Mahaili Qevre Kurulu, vali Yardrmcrsr M. Mustafa itrlauoct-u
Baqkanhfirnda aqafrd a adr, soyadr, unvanl ve imzast bulunan kurul flyelerinin katrhmryla

25.03.201,6 Cuma giinii saat io.ob'au valilik Toplantr Salonu'nda toplanmrqtrr. ilgili bu

toplantrda;

1- 04.06.2010 tarihli ve 2760I sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirltige giren Qevresel

Giirtilttintn Deferlendirilmesi ve Yonetimi Ydnetmeli[i'nin (Defiqik: RG-18.]-1'2015-29536)

24. maddesinin (E) bendinde; "Birden fazla ellence yerinden giirtilti.iye hassas kullammlara

iletilen toplam gevresel gtirtiitti seviyesi, Lrq giiriiltii gostergesi cinsinden arka plan giiriiltii

seviyesiniT-ro lga u"6-tz dBc arahfrndan fazla aqamaz.Bu arahk esas almmak kaydryla,

ioptu- gevresel giiriilti.i seviyesi, gtirtilttiye mawz kalman alandaki etkilenen kiEi sayrst,

gtiruitii kaynafr iG giiriiltiiy.'hurrur=ktllammlar arasmdaki mesafe gibi faktorler goz oniinde

bulundurularak Il M"ahalli i",rr" Kurulu Karan ile belirlenir. Bu bentte verilen srmr deferin

aqrlmasr halinde, arka ptan giiriiltii seviyesine katkrsr olan her bir iqletme smrr defer

airmrnda' eqit olarak ,oi.,*ludur. Giiriiltiiye katkr oranlanna gore her bir iqletme ve tesis

gerekli tedbirleri alrr." htikmii bulunmaktadrr. Ayrrca Eflence Yerlerinden Kaynaklanan

f,"rrresel Giiriiltiiniin Kontrolii Genelgesinin (201JllL) 5. maddesinde; Denetimlerde, eflence

jeri/yerlerinden kaynaklanan gevresel rylii]t1..:.Yi{": ile arka plan giiriiltii seviyesini

L"hri"yecek qekilde olgiimler, Q.u.. ve lehircilik il tvttidiirliig.i veya yetki devri yaptlmasr

halinde yetki devri yaprlan telediye baqkanhfr tarafindan yaprlrr. Yonetmelifin 24'

maddesinin birinci fik asrntn (b) ve/veya (c) ve/veya (g) bentlerinde belirtilen slnr deferlerin

agrlmamasr gerekmememeaii. 
-Yetkiii 

idare tarafindan, birden fazla e[lence yeri igin

,uglurr*u* gJreken (g) bendinde belirtilen 7-10 dBA ve 9-!2 dBC arahfrndaki smrr de[erin;

Alanlar
Gtiri.iittiye
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hassas k rllunt*lutdan e[itim, ktiltiir ve safhk alanlarr

rl erinin vofi rnluklu olduEu alanlar.

ile
Arahk
7 dBA,9 dBC

Tsarur rv rlE^rrr J -^

sas kullantmlann birlikte bulundufu

alanlardan konutlarrn yo[un olarak bulundufu alanlar

fi*ri Vuprlar ile Gii*ttiD- h"rsas kullammlann birlikte bulundu[u

^l^nl^ri^i isverlerinin voEun olarak bulundufu alanlar'

8 dBA, 10 dBC

9 dBA, 11 dBC

Sanayi alanlarr. 10 dBA, 12 dBC

,rl\'^(
(

olarak belirlenmesine; 2g.06 .201r tarlhlive 2011104 sayrh Mahalli Qevre Kurulu Karanrun 3.

maddesinin ise iPtal edilmesine,

2- 04.06.2010 tarihli ve 27601sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytiriirlii[e giren Qevresel

Gtiriiltiiniin De[erlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeli[i'nin 26. maddesi ([) bendinde

c.ryg;**A{.d,M& f



25.03.2016 tarihli Mahalli Qevre Kurulu Kararrmn devamt

genelinde yaprlan festival gibi biiyiik kutlamalar drgrnda; eflence maksadryla patlaytct,

may'tap, havai figek ve benzeri qeyleri kullanmak, ateglemek gibi benzeri faaliyetlerin, gok

hassas ve hassas kullammlann bulundufiu yerlerde yaprlmast yasaktrr. Bu faaliyetler az hassas

kullanrmlann bulundu[u yerlerde ancak 14.8.1987 tarihli ve 87112028 sayrh Bakanlar Kurulu
Karan ile yiirtirliife konulan Tekel Drqr Brrakrlan Patlayrcr Maddelerle Av Malzemesi ve

Benzerlerinin Uretimi, khali, Taqrnmasr, Saklanmast, Depolanmasr, Satrqr, Kullanrlmast, Yok
Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslanna iliqkin Ttiztifiin 117. maddesine istinaden yerel

miilki amirinden izin ahnarak yaprlabilir." denildifiinden 24.03.2014 tarihli ve 20t4104 sayt'h

Mahalli Qevre Kurulu Karanrun iptal edilmesine,

Qevresel Giiriilti.iniin Defierlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmelifinde belirtilen Eok hassas ve

hassas kullanrm alanlarr drqrnda kalan az hassas kullammlarrn bulundulu yerlerde eflence

maksadryla patlayrcr, ma14ap, havai figek ve benzeri qeyleri kullanmak, ateqlemek gibi

benzeri faaliyetlerin yaprlabilmesi iEin en az 3 gun onceden ilgili kolluk kuwetine

baqvurulmasr, bu baqlurularrn kolluk kuwetince uygun goriilmesi ve yerel miilki amirin

Olur'u ile en geg saat 23:00'a kadar kullarumrnaizin verilmesine,

3- 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayrh Resmr Gazete'de yaytmlanan Ulusal Geri Doniiqi.im

Stratejisi ve Eylem Plam kapsammda kamu, i.iniversiteler, ozel sekttir ve STK'run ilgili
temsilcilerinin katrhmr ile i.ilkemizdeki geri dtiniiqi.im sistemine etkin bir yapr kazandrtlmast

hedeflenmektedir.

Soz konusu eylemler arasmda yer alan ve "Hedef: 5 Atrk Uretimini Kayrt Altrna Alarak Etkin

Bir Denetim Sistemini Kurmak" baqhfr altrnda yer verilen 5.7 Nolu Eylem "Mahalli Qevre

Kurullanrun gairqmalan etkinleqtirilecektir." olarak tammlanmtqtrr.

Bu dofrultuda uygulamalarr geri doniigiime yonelik olarak geliqtirmek ve attk i.iretimini kayrt

altrna alaraketkin bir denetim sistemi kurmak igin;

3.1: ilimizdeki atrk toplama ayrma ve/veya geri doniiqi.im iqlemlerinin, gevre izin
lisanslr/tehlikesiz atrk toplam a ayrma belgeli olarak yaprlmasr ve kayrt altma ahnabilmesi,

denetim iglemlerinin kolaylagtrrlmasr amactyla, ilgili Belediyelerce ve Organize Sanayi

Bolgesi Miidiirliiklerince izinsillisanssrz/ruhsatsv geri doniiqi.im faaliyetlerine miisaade

edilmemesine ve bu ttir igletmelerce gerekli baqvurularrn yaprlmasrmn saflanmaslna, bu ttir

faaliyetlerin Belediyelerce, Oryaniie Sanayi Bolgelerince ve Qevre ve $ehircilik it
Miidtirlti$i' nce daha srkt denetlenmesine,

3.2: Iymizde atrk toplama ve/veya geri doni.iqi.im faaliyetlerinde bulunan/planlayan

kigi/kurum/kuruluqlar igin, mevzuatrmrz kapsamrnda belirlenen gartlarr saflayabilecek olan

tesislere, Ambalaj Atrklannrn Kontroli.i Yonetmeli[inin Belediyelerce Ahnacak Tedbirler

bag[kft 8. maddesindeki "Lisans baqvurusunda bulunacak olan toplama ayffina ve geri

d6ntiqiim tesislerine gahqabilecekleri uygun gahqma alanlanm gosterir." hiikmii ile "Toplama

aylrma ve geri dontiqiim tesislerini belediye imar planlarr iizerinde igaretler ve altyapr

hizmetlerini oncelikle yapar." hiiktimleri do[rultusunda Belediyelerce uygun alanlann

belirlenmesine,

3.3: 31,.12.2014 tarthli ve 29222 saylt 4. Miikerrer Resmi Gazete'de yayrmlanarak

yiiriirliife giren Atrk Getirme Merkezi Teblifi kapsamrnda geri kazamlabilir atrklarrn geri

kaza11111_ ielveya bertarafa gonderilmek iizere brrakrlabilecefi yerlerin diizenlenerek, bu

atrklarrn di[er atrklarla karrqtrnlmadan kayna[rnda ayn toplanmast, miimkiin olan en i.ist
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25.03.2016 tarihli Mahalli Qevre Kurulu Karanrun devamr

dtizeyde geri kazarulmasmt sallamak, dtizenli depo alanlanrun verimliligini arttrrmak
amactyla atr[rn ydnetiminden sorumlu ilgili belediyeler tarafindan 1. Srmf Atrk Getirme
Merkezlerinin kurulmasr /kurdurulmasr, iqletilmesi/iqlettirilmesine,

3 .4: 25 .1I.2006 tarihli ve 26357 saylt Resmi Gazete' de yayrmlanarak yiirtirltife giren
OmriinU Tamamlamrq Lastiklerin Kontrolii Yonetmelifinin 8. maddesi'dogruliusunda
Belediyelerce; OTL'lerin, belediye katr atrk depolama tesislerine kabul edilmemesine, Gegici
depolama alanlart igin uygun yer bulunamamasl durumunda, gegici depolama alanlan igin yer
gosterilmesine, OTL'lerin toplanmasr ile ilgili olarak tireticilerin sorumlulufiu ve programl
dahilinde, gerekti$inde iiretici ile iqbirli[i yaparak, ayrr toplama yapmasma, halkrn
bilgilendirilmesine ve efitim programlan dtizenlenmesine,

3.5: 06.06.2015 tarihh ve29378 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiirtirlii[e giren
Bitkisel Atrk Ya[lann Kontrolii Yonetmeli$inin 8. maddesi do[rultusunda Belediyelerce;
Bitkisel atrk ya[larm hanelerden ayn toplanmasr igin yetkilendirilmiq kuruluq, gevre lisansr
almrq gerr kazamm tesisleriyle veya bitkisel atrk ya[ ara depolama tesisleri ile igbirlifi
yaparak toplama sisteminin oluqturulmaslna, bitkisel atrk ya! toplama faaliyetleri konusunda
halkrn bilgilendirilmesine ve toplama miktarlan hakkrnda Qevre ve $ehircilik il lzitidiirltigtine
bilgi verilmesine,

3 .6: I8.03.2004 tarihli ve 25406 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiinirli.ife giren
Hafriyat Topra[r, inqaat ve Yrkrntr Atrklanmn Kontrolti Ydnetmelifi kapsamrnda Belediyeler
tarafindan hafriyat topra[r ile inqaat ve yrkrntr atrklanrun gevreye zatat vermeyecek qekilde
oncelikle riretildikleri yerde yani kaynakta azaltrlmasr, toplanmasr, geEici biriktirilmesi,
taqrnmasr, gerr kazanrlmast, deferlendirilmesi ve bertaraf edilmesinin sa[lanmasr, bu amagla
hafriyat topra[r ve inqaat /yrkrntr atrklan geri kazamm tesisleri ve dtizenli depolama
sahalanmn kurulmasr /kurdurulmasr, igletilmesi/iglettirilmesine,

3.7: it Milli Egitim Mtidrirhigti tarafindan okullarda egitim faaliyetlerinin
yi.irtitiilmesine,

Katrlanlarrn oy birli[i ile karar verilmiqtir. 25.03.2016
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