MAHALLİ CEVRtl KtjlttlLLI KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR No
TOPLANTI YERİ

| 21l05l20l,5
2 2015l02
: İl Miidürlüğümtiz'l'oplantı Salonu

sıılıı[1 Ç.r,,,c Kıııı_ıı-ııı. 28'7?.7 sal,ılı "Ytiksck Çcırc Kurrılu Vc Mahallİ Çevre
Kurullarınııı çalışırıa L]sııl Ve I:saslaı,ıı-ıa llişkiı-ı Yiiııctıı,ıcliği.. 276lllr sal ılı Çcı"rcsel Güriiltüıliin
Değerlendirilnıesi ve yöııetinri Yönetı-ııcliği, 5326 sal,ılı Kabahatler Kanunu, 5237 saYılı Türk Ceza
Kanunu, Bakanhğım ızın |2.02.20l4 tarih ve |62l sayılı 20l410l sayılı Genelgesi.

yASAL DAyANAKz2872

Igdır İli Mahalli çevre Kurulu 21.05.20l5 tarihinde saat:l0.00'da Valilik toplantı salonunda Vali
yardımcısı Muhlis ARSI.AN Başkanlığında tcrplanarak aşağıdakİ kararları alnııŞtır.

Madde_l: 7 HaZ1RAN- 20l5 pAZAtt (;[iN(r vz\1,1l.z\(]AK OLAN MiLLETVnri1-1-İĞİ GENEL

sEçiMLEnixiN DAHA çEvREci BiR ANLAvIşLA vAPILMASI İÇİN ALINACAK
öNı,rvırER iLE iı,ciı,i OLARAK;

1.1.iletişimde gereksiz bildiri. broşLir ı,e ztır['kııllaııııı-ııırdan kaçınıltılastna.
1.2.Taırıtım ve propagaııdalarcla ıı,ıiiı,ııkiiıı tildı.ığtıı-ıcıı clcktroı,ıik iı,ııkaıılarıı-ı kullaırııırın sağlaırnıasıVe
1.3.Kı_ıllanılacak olan aliş. bal,rak. llaıı,ıiı r[-ı. [-ıcıızcı,i gcrcçleı,iıı ktığıt. bez rb. gcri kazaııılabilir
tabiata çabuk bozulabilir ııaddelerden 1,apılaır ırralzcıırcliıı kullaı-ıılnıiısına,
1.4,Cadde, sokak, meydan vb. yerlerde eldeır, taşıtlardan gelişi güzel propaganda malzemesi

atılması" açık hava toplantıları vb. organizasyoırlarda tertip heyetince; katılımcılara Çevre duYarlılığı
konusunda gerekli bilgileı-ıdirme ve aç ıkl aııra anons arı n ın yapı lmasına.
1.5.Mitinglerdeır sonra asılaı,ı atiş. bayrak gibi gereçlerİıı tcıplatılması" ortaya Çıkan atık
malzemelerin ambala.| atığı yönetinı sistcıı,ıi içiııde ttıplaıı-ıı-ı,ırısıııııı sağlaıııııası ve gcrİ kazaııııırın sağlaY'acak
l

şekilde tedbirlerin alınması ı-ıa"
1.6.Sesli propaganda araçların kullaııımında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin aşılmaması" susturucu vb. ses giderici özellikleri olmaYan taŞıtların
seçim propagancla ve çalışnıalarında kullaırılnraınası. kc,ırna vb. cil-ıazlarla gi.irültü YaPılmamasına.
l,7.okul" hastane. koı-ıut. gibi giiri.ilttil,c l,ıiıssııs alaı-ılıırcla scs 1,iikse ltİcİlerİıı kı.ı[laı-ıılırıamaslniı1.8.Aday ve},a pirrtilcriı,ı seçiııı ıııcrkcz r c [,ııirtılıırı tlışıııcliı ı c [ıclctlil clcriı-l izin ı'ercliği Y'erler
haricinde aliş. poster r.,e 1laı,ıra asılmaı-ııası. 1,apıştırılıııııııııtsıIıa.
1.9.Kullanılacak atiş" poster, vb. dııvar ilaırlırıııııı. İl ı,c İlçe Seçinı Kurullarınca gösterilecek Yerler
dışında asılmaması, yapıştırılmamasına,
1,10.Özel bina ve konutların(mülk sahibindcıı iziı-ı alınmadan), kamu binaları ile resmi dairelerin,
tarihi, kültürel ve turistik binaların. okullirrı ır. ırrabctlcri ı-ı dı-ır,arlarına. anıtlar. tratlk levhaları. aydınlatma
lamba ve clirekleri ile parktaki donatı ekipıı,ıaııliıı,ı r,c şcl-ıir ıııobily,aları. 1,ollar. cadde. sokak ve kaldırıııılara
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atiş, poster ve flama asılııaıırası, yapıştırılı-ııAılliısttıa-
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UYGULANACAK vıÜEyyİ»Et,ER;

2.1. t]u hususlarıı uyınal,aıılar lıakkıııdıı 5j26

saıılı

Kabal-ıatlçr Ktınunu uyarınca ldari İŞlenı

yapılması,

z.2. 2872 sayılı Çevre Kanunu'ııı_ııi tl.ı-ı,ıııddesiı-ıclc. "Atık r.,c artıklarını gelİşİ güzel çevreye 7,arar
verecck biçiıııde yöııetmelikte bclirtilcıl stiıııdartliıı,a vc 1()ııctırıcIiklcre alkıı'ı olarak dtığrudaıl ıc dı-ılallı
biçinıde alıcı ortaına vernrek. depolıııııak. taşııııak rc [ıcırzcri tbaliyetlcrclc btıluırnıak 1'asaktır. Kirlennre
ihtinralinin bulı.ıııclı.ığiı r crlerclc ilgililcr kirlcı,ııııcr i iiıılcı-ııcklc. kirlcırı-ı'ıe ııiıı nıcvdaıra gcldiği hallcrde
kirleten kirleırn-ıeyi dı.ırdı,ırıı-ıak. kirlcıııı-ıcııiıı ctkilcriı,ıi giclcrıı-ıek ı,cl'iı az-altmak iÇin gerekli tedbirleri
almakla ytikümlüdür." Hükmü ile l4.ıııaclclcsiı-ıclc "Kişilcrin l,ıı.ızur vc stikununun. beden ve ruh sağlığını
bozacak şekil<le ilgili yönetmeliklerle belirtileıı staııdartlar üzerinde gtirültü ve titreŞim oluŞturmaları
yasaktır." hükmü yer almaktadır,

*Yiııe aynı

iıtari cczalar (s) bcııciinclc.
'l'l.
idari pıiıit e czi,ısı ı crilir.".
olursa olsuır çcvrel,i kirletcnlerc l [l(ı
kantıırı,ıı-ı 20.ırıaddcsi

"[,Jı,ııı-ıı,ııaı

açık yerlerdç her ne şekilde

*(h) bendinde "bu karıun l4 |iııcti ıııadı.lesiııe g(ırc çıktırılan yönctnıelikle belirlenen önlemleri
almayaır veya standartlara aykırı şekilde gürtillii vc titreşinre ııcden c,ılanlara; konutlar içİn 770 TL ulaŞım
'l'L idari para cezası r,cril i r". clcııi lnıckteclir.
araçları için 2.32l

yukarıcla siır,ılııır. Kiıı-ııııı l-ı|iktiııılcı,iııc ıır kıı,ı tlıır ı,ııııı.ıııliıı, Iiııkkıııiliı gerckli cgzaİ işleıırlCrin
uygulanmasııra.

Oy çokluğu ile karar verilnriştir.
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03.08.2013 tarih ve 28721 sayılı Resıııi Gazetecle yayınılanarak yiiriirlliğe gireıı Bakanlığıını

Ve

Mahalli Çevre Kıırı,ıllarııııı-ı ÇaIışııa l.Jsul Ve Esaslarına İlişl<
Yönetmeliği"ı-ıe göre lgdır İli 2015 yılı 20|5l()2 sayılı Mayıs ayı Malıalli Çevre Kurulu Toplaııtısı
yapılmıştır.

"Yüksek Çevre Krırulu
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