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KONU
: İlçemiz sınırlarındaki özel mülkiyet alanlarında ağaçların izinsiz şekilde kesimleri veya
ilçe dışına nakil edilmesi sonucunda ilçemiz ekosisteminde yaşanan azalışın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesine istinaden kesim ve nakil işlemini gerçekleştirenlere yükletilmesi suretiyle ilçemizdeki ekosistemin
korunmasının sağlanması.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 05.11.2018 günlü birinci birleşiminde Çevre Trafik ve Ulaşım
Komisyonuna havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.10.2018 tarih ve 1571 sayılı teklifi ve eki;
İlçemizde son yıllarda artan inşaat faaliyetleri hızla devam ederken yetişkin ağaçların izinsiz kesimi de aynı oranda hızla
artmakta olup sağlıklı ve sürdürülebilir kentler yaratmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için mevcuttaki yeşil
dokunun korunması büyük önem arz etmektedir.
İlçemizde bulunan inşaat alanlarındaki mevcut ağaçların hava kalitesini arttırma, yüzeysel akışı engelleme, toz tutma
kapasitesine sahip olma, araçlar tarafından salınan karbondioksit miktarını düşürme ve oksijen üretimi sağlamak gibi
kent ekolojisine büyük katkı sağlamaktadır. Kentlerde su geçirmez tabakalarla kaplanan alanlar nedeniyle yağışlar
sonucu toprağa sızarak depolanabilecek su alanları engellemekte olup suyun yüzeysel akışa dönüşmesini sağlamakta ve
bu durum su baskınlarına neden olmaktadır.
Özel mülkiyet alanlarında kesilen her ağacın ekonomik değeri mülk sahibine ait olmasına rağmen ağaçların cins ve
çaplarına göre ekte yer alan ekosisteme katkı hesabı yapılarak oksijen üretim miktarı belirlendiğinden kentteki tüm
canlılara ciddi katkıları bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz tarafından rapor edilen özel mülkiyet alanlarındaki izinsiz ağaç kesimlerinde ve ağaç tespit raporu ile
ilçe dışına nakil edilen ağaçlarda, kesilen ve uzaklaştırılan ağaçların ekosisteme katkısı hesaplanır. Belediyeler
Kanunu’nun 15. Maddesi esas alınarak söz konusu işlemi yapan ilgililerden aynı katkıyı sağlayacak miktarda,
Müdürlüğümüzün belirleyeceği türde ve boyutta yetişkin ağacın, Beşiktaş İlçesine kazandırılması konusunda karar
alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim, şeklinde hazırlanan teklif ve eki Komisyonumuzca
yapılan toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; İlçemizin doğal yapısının ve ekosisteminin korunarak
gelecek nesillere aktarılması belediyenin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Öyle ki, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla “… çevre ve
çevre sağlığı, …” belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde ise belediyenin belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazının olduğu, (b) bendinde ise kanunların belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde yasaklar koyup uygulayabileceği belirtilmektedir. Buradan hareketle ilçemizin doğal yapısının ve
ekosisteminin korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi, böylece çevrenin ve çevre sağlığının tesis edilebilmesi için
özel mülkiyet alanlarında da olsa izinsiz şekilde kesilen ya da ilçe dışına nakil edilen her ağaç dolayısıyla ilçemiz
ekosisteminde yaşanan ve ağacın cins ve çaplarına göre ekteki yönteme göre hesaplanacak azalışa karşılık gelmek üzere
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce belirlenecek tür ve sayıda ağacın 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü
ve 15 inci maddelerine istinaden kesim ve nakil işlemini gerçekleştirenlere yükletilmek suretiyle ekosisteme
kazandırılmasının sağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 09 Kasım 2018 tarihli Kasım dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; ilçemizin doğal yapısının ve ekosisteminin korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi, böylece çevrenin ve
çevre sağlığının tesis edilebilmesi için özel mülkiyet alanlarında da olsa izinsiz şekilde kesilen ya da ilçe dışına nakil
edilen her ağaç dolayısıyla ilçemiz ekosisteminde yaşanan ve ağacın cins ve çaplarına göre hesaplanacak azalışa karşılık
gelmek üzere Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce belirlenecek tür ve sayıda ağacın 5393 sayılı Belediye
Kanununun 14 üncü ve 15 inci maddelerine istinaden kesim ve nakil işlemini gerçekleştirenlere yükletilmek suretiyle
ekosisteme kazandırılmasının sağlanmasına ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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