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ilimiz Mahalli Çevre Kurulu, (Q .lOgl20|3tarihinde *Jlİ.9?ro., izmir Vali yardımcısı Mustafa
ERDOĞAN başkaı,ılığı'nda İl Çevre ve Şehirciiik Müdürlüğü toplantı salonunda toplanarak aşağıda
yer alan kararları alınışür.

1- Eyüp YALUR tarafindan 24.06.20|3 tarihli dilekçe ve eklerinde, İüimiz, Buca İlçesi, l27
sok., No:2 adresinde faaliyet gösteren Via Cafe (eski adı: Cafe 1928) isimli eğlence
yerlerinin, Buca Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü'nün 30.06.2013 twih ve 4657
sayılı yazıları ile"'...Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hasıanesinin mülkiyet sınırına kuş uçuşu
mesafesi 235,96 m. Hastanenin ilk binasına olan mesafe 279,78 m.dir... " olarak belirtildiği,
işyeri (eğlence yeri) ile hastane arasında yoğun yapılaşma olduğu belirtilerek çok hassas
kullanım alanı içinde kaldığına dair 277120|2/07 nolu MÇK Kararına itiraz konusunda
yapılan başvurusunun Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya esas yazılan doğrultusunda tekar görüşülmüş
olup, söz konusu işletmenin Bakanlığın uygulamaya yönelik açıklaması doğrultusunda çok
hassas alan sınırı dışına çıkarılmasına ve Bakanlığımızın 29.06.2006 tarih ve 31819 sayılı
yazılan ile yetki devri yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Yönetmelik
hükümleri gereği denetim ve gerektiğinde idari yaptırım yapılmasına,

2- Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından yapılan, "..Mavi-Bahçe AVM İzmir
Karşıyaka-Mavişehir Mahallesi, 21-KIIB pafıa 25473 ada 1 parsel, 25479 ada 1 parsel,
25480 ada l parsel.. gerçekleştirilecek olan inşaatın,... ilgili^imar planı notları uyarınca
inşaat alanının altına-komuya terk edilmek üzere- 70.000 m' kapalı oıopark alanı inşaa
edilmektedir ..,. toplu konut alanı projesi ilan edilen balgede yer alması, ...kamuya terk
edilmek üzere kapalı otopark alanı içermesi, inşaqtın teknik zorunluluklardan ötürü kesintisiz
çalışma gerektirmesi....Yönetmelikte belirtilen saatler dışında çalışabilmemiz için izin
verilmesi..." talebinin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmetiği,
Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adh 23.maddesinin ç bendinde "*oıııız
yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, ololol, şehlr içi anayol, toplu konut gibi projelerin
inşaaı faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyer L inşaat faaliyetleri gündüz
zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan: )lo-5'teki gündüz değerinden
alqam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıknrlılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu
kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdırılebilir" hi,ikmü doğrultusunda
görüşülmüş olup, söz konusu talebin reddine ve Bakanlığımızın 01.04.2010 tarih ve 20109
sayılı yazıları ile yetki devri yapılan Karşıyaka Belediye Başkanlığınca Yönetmelik
hüümleri gereği denetim ve gerektiğinde idari yaptırım yapılmasına,

3- Piramit İnşaat Turizm ve San. Tic. A.Ş. tarafından, İlimiz Karşıyaka İlçesi, 1717 sok.,
No:26 adresinde mülkiyeti ING Bank A.Ş.ne ait binanın inşaahnın beton döki,im
çalışmalarının 17l7 sokağın giindüz saatlerinde trafiğe kapalı olması nedeniyle yapılamadığı
belirtilerek, beton döküm çalışmalarında kullanılmak izere, 27.05.2013 ile 30.07.2013
tarihleri arasında saat 23:00'den sonra çahşma izni verilmesi talebinin, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü
kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendinde " kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel,
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çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahaüüi

Çevre Kurulu Kararı ile Sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup, söz konusu
talebin KABULÜNE ve Bakanhğımızın 01.04.2010 tarih ve 20109 sayılı yazıları ile yetki
devri yapılan Karşıyaka Belediye Başkanlığınca Yönetmelik hfüümleri gereği denetim ve
gerektiğinde idari yaptırım yapılmasına,

4- Bayraklı Belediye Başkanlığı'nın, l1.04.2013 tarih ve 1392 sayılı yazısıyla Bayraklı
Belediyesi Hizmet Binası yapılması işini yürüten yüklenici firmanın işi planlanan ihale
sürecinde bitirebilmesi için mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışılabilmesi hususunda
gerekli iznin verilmesi talebinin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23,maddesinin ç
bendinde " kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, oıoyol, şehir içi anayol, toplu konut
gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaaı

faaliyeıleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-S'ıeki
gündüz değerinden alqam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkırtılarak elde edilen sınır
değerlerin sağlanması ve bu kapsamda cılınacak İl Mqhalli Çevre Kurulu Kararı ile
Sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup, söz konusu talebin saat 19:00 ile
23:00 saatleri arası olmak üzere KABULÜNE ve Bakanhğımızın 01.04.2010 tarih ve 20109
sayıh yazıları ile yetki devri yapılan Bayraklı Belediye Başkanlığınca Yönetmelik hükümleri
gereği denetim ve gerektiğinde idari yaptınm yapılmasına,

5- "1000 A İnşaat Dekorasyon Peyzaj Çöziimleri Mustafa Anl ÇAKIR" firması tarafından
yapılacak olan "Karşıyaka Recep Haykır ve Oda Tiyatrosunun bina yıkım işi" sırasında,
bölgenin giindtizleri araç trafiğine tam kapah, akşamları ise sınırlı olması nedenİyle, anılan
firmanın 20:00-08:00 arasında inşaat ve taşıma işlemlerine devam edilebilmesi talebinin,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için
Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendinde " kamu yararı gerektiren
baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile

şehir içinde gündUz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde

çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-S'ıeki gündüz değerinden ağam için 5 dBA,
gece için l0 dBA çıkıırtılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda
alınacak İl Mahaüüi Çevre Kurulu Kararı ile stirdürülebilir" hükmü doğrultusunda
görüşülmüş olup, söz konusu talebin KABULÜNE ve Bakanlığ .ızın 01.04.2010 tarih ve
20109 sayılı yazıları ile yetki devri yapılan Karşıyaka Belediy, 3aşkanlığınca Yönetmelik
hükümleri gereği denetim ve gerektiğinde idari yaptırım yapılmasına,

6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanhğı tarafından yapılan, ahnan yoğun şikayetlere dayanarak,
2'79l20lzl10 nolu MÇK Kararı gereğince belirlenen "düğün Tören vb" alanları içerisinde yer alan
"Menderes Gençlik parkı" nın listeden çıkarılması talebinin, Çevresel Gürültünün
DeğerlendiriImesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin gürültüye hassas kul]anımlar için gürültü.kontrolü
konulu 26. Maddesinin () bendinde "Çok hassas kullan»ıları etkileyebilecek şekilde yakınında,
büişiğinde, alıında veya üSıündeki alanlarda konSer, göSteri, miling, ıören, İestival, düğün ve benzeri
açık hava faaliyeılerinin gerçekleşıirilmesi yasaklır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu
alanlarda bu ıür faaliyetlerden çevreye yay an gürültü seviesi Leq giirültü göslergesi cinsinden
meycut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan fazla aşamaz. Bu maddede belirlilen açık hava

faaliyetlerine, çevreseI gürültğe maruz kalan kişilerin ve yaşanan şiktıyellerin yoğunluğu göz önünde
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doğrultusunda görüşülmüş olup. söz konusu alanın Çevre ve Şehircilik İt Vtidtirttigtl ve İzmir
Büyiikşehir Belediyesi ekipleri tarafindan birlikte denetimlerin yapılmasına,

7- 28.09.2010 tarihinde yayımlanan 2O10lI4 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Genelgesi geregi İlimizde 2013-20|4 kış sezonunda kullanılacak yakıt özellikleri görüşülmüş
olup, ilimizde hava kirliliğin önlenmesi için resmi kurum ve kuruluşlarda altematif yakıt
(eotermal, doğa| gaz, vb.) kullanımının arttrılmasının teşvik edilmesi için gerekli önlemlerin
alınması,

a- 28.0S.20l0 tarihinde yayımlanan 20l0'I4 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Genelgesi gereği l.Grup iller içerisinde yer alan İlimiz Merkez ve Merkez İlçelerinde;
ısınma amaçlı kömür kullanımında, Genelge'nin " ... Büyükşehirlerde, Yöneımeliğin
31.maddesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yerleşim alanları
için MÇK kırarları ile Tablo ]0'da belirtilen kömür zorunlu hale gelirilebilir"' hiikmn
gereği, aşağıda yer alan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tablo 10'da belirtilen kömürün kullanılması.
b-28.09.20 | 0 tarihinde yayımlanan 2010ü|4 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Genelgesi gereği I.Grup ilçeler içerisinde yer alan Ödemiş ve Bergama İtçelerinde;
ısınma amaçlı kömür kullanımında, Genelge'n\n ".....Bu grupta yer alan il/ilçeler,
IKHKK Ytinetmeliğinin Tablo ]0 ve Tablo ] ]'inde belirtilen kömürler ile TSE ]2055'te
belirtilen Briket Kömürü kullanacaklardır. " hükmü gereği, aşağıda yer alan Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 10 ve Tablo 1 1 'de belirtilen
kömürlerin kulIanılması,

c- 28.09.20l0 tarihinde yayımlanan 20l0/14 Hava Kirliliğinin KontroIü ve Ön]enmesi
Genelgesi gereği II.Grup ilçeler içerisinde yer alan İümiz diger ilçelerinde; ısınma
amaçlı kömür kullanımında, "...Bu grupta yer alan il/ilçeler, IKHKK Yanemeliğinin
Tablo ]0, Tablo l1 ve Tablo ]2'sinde belirtilen kömürler ile TSE 12055'te belirtilen
Brikeı Kömürü kullanacaklardır. " hükmü gereği, aşağıda yer alan Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo l2'de
beliıtilen kömürlerin; bunlara ilaveten, Belde ve Köylerde ısınma amaçlı kömür
kullanımında, Yönetmeliğin Tablo 13 de belirtilen özelliklerdeki kömürlerin de
kullanılması,
hususlarınrn Çevre ve Şehircilik İl MtiOı ıüğü Başkanlığında, İl Saglık Müdürlüğü,
İzmir Büyülşehir Belediye Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü personeli ile oluşturulacak komisyonca incelenerek rapor halinde Mahalli
Çevre Kuruluna §unulmasına,
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il Md. ıüğü
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Başkanlığr

Erharı AKTAŞ
DSİ 2. Bölge M+.1üğü

MTA Bölge Müdiirlüğii
ızmir Ticaret odası

Başkanlığı

Katılmadı
izmir iı lr,ıtıffııütığtı

Ziraat Odası Başkanhğı
Katılmadı

Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkaniığı

I(atılmadı

Katılmadı
Süil Güvenlik Ege Deniz

Komutanlığı


