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VALiLiK MAKAMINA
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 03.01.20l9 tarih ve 2019168 sayılı kararının,
03.08.20l3 tarih ve 28727 sayıl.ı Resmi Gazetede yayımlanarak ytiırürlüğe giren Yüksek Çevre
Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin İ|an

Başlıklı 23. Maddesinde yer alan "Alınan Mahalli Çevre Kıırıılıı kararları toplantı tarihinden
ilibaren biı, hafta içerisinde, Valilik ilan panosunda eıı az beş işgünü süreyle ilan ediliı,ve Valilik
interııet sitesiııden dııyuııılıır. Kurııl kararlaı,ı ilaıı sonıınıı beklemedeıı, imza tarihinde yiirürliiğe
girer. " hüküm gereğince, Valilik ilan panosunda en az beş işgünü süreyle ilan edilmesi ve Valilik
internet sitesinden duyurulmasr, ayrıca; ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

ft e-imzalıriır

İsmail Tuna CEBECİOĞLU
Çevre ve Şehircilik İl vtatrli

Ek : Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 03.01.20l9 tarih ve 2019/68 sayılı kararı (4 sayfa)

No!: 5()70 sayılı Elekrronik lıuza Kaııuntı gereği bu beJge elektronik imza ile iıırzalannrıştır
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lliıniz Mahalli Çcvrc Kurulu 03/0l/2019 tarihindc Vali Yardımcısı Ahmeı Saiı
KtjRı-AZ başkanlığında ıoplanarak aşağıda bclirtilcn kararları a[mıştır:

l- lJlaşıırma ve Alıl,apı Bakanlığı Alı},apı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün "AKM
(M4)-Kızılay l laıtı Yapım ı,e t,]lektronik Sislemleri 'femin. Monıaj vc İşlctmcl,c Alma İşlcri"
işi kapsamında mcıro güzcrgahı üzerinde hulunan Gar İslaslonu. Adliyc İstasyonu,7.a[cr
['arkı ve Güvenpark'ta proje süresincc gcce uc tatil günlcrindc çalışma yapılabilmesi talebi
iizcrine. Bakanlığıınızca yapılan 1,etki devri kapsamında ilgili bclediye başkanlıklarına
(Altındağ. Çankaya ve Ankara l}üyükşchir I}elcdiyclcri) görüşlcri sorulmuş. Çankaya
Beledil,e tlaşkanlığı tarafındaıı lhlamur Sokak Ankara l]arosu Iiğitim ve Müdürlüğü
önünden(Z.ai'er I'ark [,sı Yolu) ölçüm ve değerlendirmc nctiçc§indc şantiye faaliyctinden
kay,naklanan gürültü düzct,inin 79.5 dB(A) olduğu bclirtilerek Çevrese| Gürühünün
Değcrlcndirilme si ve Yöneıiıni Yöneımeliğinin 23. Madde (ç) bcndindc bclirtilen '['ablo 5'te
vcrilcn 70 dB(A) sınırı aşıığı belirtilerek gece ve ıatiI günlerindc çalışmanın uygun
olmay,acağı bclirıilmiş. diğer kurumlardan olumsuz bir görüş belirtilmcmiştir.

Buna görc Altındağ İlçesi sınırları içerisinde kalan kısımlar için gccc vc tatil günü

çalışma izni vcrilmcsine. Çankal,a İlçesi sınırları dAhinde kalan kısmında isc lckrar Bakanlık
tarafından ölçüın yapılmasından sonra bir sonraki Maha|li Çcvrc Kurulunda görüşülmesinc.

2- 25.0| .20|7 ıarih ı,e 29959 sayılı Resmi Gazcte'de yayımlanarak yürürlüğc gircn -f ıbbi
Atıkların Konırolü Yöııctmeliği'nin Atık bcrtarafında mali yükümlülük başlıklı 24. Maddcsi
gereği. Aııkara İli"dc 20l 9 _ı,ılında uygulaııaçak 'I\bbi Atık toplama. taşrrTra vç bertaral'
ücretinin belirlenmesi konusunda ilgili baz.ı kurum ve kuruluşların görüşlerinin aIınması
amacı1,1a 07ll?!2018 tarihindc Aırkara Çeıre ı,e Şehircilik [l Mtldlrltlgtlnde toplantı
gerçckleşıiriln,ıiş tılup, tııplanııl,a kaıılan kurumların görüşlcri kayıı altına alınmıştır.

I}u kapsamda:

İliınizde uygulaııacak l ıbbi Aıık loplama. taşıma vc bcrtaral ( Yakma) ücrctinin

20l9 yılı için;
- Ayda 20 kg'a kadar tıbbi atık ürcten sağlık kuruluşları için aylık 47 'l'l,(Kırkycdi lira)
(Kl)V hariç).
- Ay,da 2() kg iizcrindc ııbbi aıık ürctcn sağJık kuruluşları için 2.95 -I'I./kg (lkilira
doksanbcş kuruş ) (Kt)V hariç).
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3- A) Ankara Çevrc vc Şehircilik iı Mtıdıırıııgtı olarak Ambalaj Alığı Toplama-Ayırma
Tesislerinden 

-l 
alep iidilccek I]izikscl Şanlar:

ı\. l - Tcsis güven|iğinin sağlanabili1-or olması gerckmektcdir. 'I'esise izinsiz giriş

çıkış cngcllenmclidir. l'csis girişinde nizamil,c olmalı açılır/kapanır kapı ile
güı,enlik sağlanmalıdır.

A.2-'l'esisin kalıcı 5,apı malzemesi (belon. tuğla. briket. taş örme vb. ilc (eğer tesis

çeı,rcsi sac malzemc ile kapatılmış ise bu yapı beton dirckler ya da beton

bloklar. çclik konstrüksiyon. pannaklıklar ilc sağIamlaştınlabilir) dışarıdan
görünmcyecek şckilde (en az. 2 m olacak şekilde ) etrafının çevrilmesi
gerckmekıcdir.

A.3-'l'esisin tamamının üzcrinin kapalı olması gerckmcktedir. Ancak tesis girişinde
güı,cnlik önlemi varsa araç girişiçıkış imkanı sağlamak üzcre tek cephede

açıklık bırakılması imkan dahilindedir.
A.4- Sıok sahasının zenıin gcçirimsizliği beıon veya benzcri malz.cmc ilc sağlaıımalı

yağmur vc yüzcy sularının drcnajı için tcdbirler alınmalıdır.
A.5- Tesiste oluşan sızınıı/yüzey yıkama suları akışa görc cğim oluşlurmak suretiyle

ızgara sistcmi ile toplanarak yağ tutucudan gcçirildiktcn sonra kanalizasy<ın

sisıemine bağlanmalıdır.
A.6- 'I'csiste "atık kabul alanı". "cinslgrine göre ayrılmış alıklann depolandığı

a|anlar". *ıehlikeli atık gcçici dcpolama alzuıı" bclirlcnmiş vc levhalarla
işarctlenmiş olmalıdır.

A.7- '['csisıc kapasiıcl c u),8un ayınna bandı, bcslcme bunkcri vc prcs bulunmalı,
clektrik bağlantılan tamamlanmış r,c kullanıma hazır durumda olmalıdır.
ljlckırik kesintileri duruınu için 1,eıcrli jeneratör bulundurulmalıdır.

A.8-,,\ınbalajların tcsis içcrisindc naklini sağlamak üzcrc aytrma bandı üzerindeki
a1 ırma gözleri alıına tckerlckli konıcl,ncrler ycrleşıirilmclidir.

A.9- llcr tcsisin kcndinc aiı kanıarı r,e vcri kal,ıt sistcmi. intemet kurulumu olmalıdır.
Kaı,ıtar programı ilc manucl müdahalcyc inıkan vermedcn gelcn alık miktarı
kayıı cdilmelidir.

A. l 0- Paraloncr. Kamcra sislcmi kurulu olmalıdır. (Kaııera kayıtları cn az- 30 gün

süre1,|c sak laııabiIccek şekilde olmalı)
A, I l- Personclin ihıil,açlarını karşılal,acak şckildc sosyal tesislcr olmalıdır.

li) Ankara Çevrc vc Şchircilik ll Müdürlüğü olarak Aınbalaj Atığı 'liıplama-Ayırnıa

|'esislerinden T alcp lidilccek Bclgelcr:
l].l - 'l'csisc ait günccl ÇIıD l)eğcrlcndirme Yazısı
l].2- Sicil Gazctesi
l}.3- Kapasitc Raporu (güncel vc ıüm ambalaj

kapasiıesinin vcr aldığı )

cinslerinin m'/gün cinsinden
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B.4- İş Akım Şeması ı,e Proses Özeıi: (Bakanlık }'ormalına Uygun Şekilde
I Iazırlanmış)

likinde:
*İlgili I}clcdil,cden alınacak "ıesisinin iınar planına işlendiği ve tesisin ycrlcşim
alanlarına mesafesinin Atık Yönetim Yönctmeliğine ul,gun olduğu" ifadesini içeren
bir 1.,azı
*1'apu I}elgcsi (tesis alanını gösıerccek şckilde)
*Vaziyet Planı
+Kanal Bağlantı lJeIgesilFossepıik Projesi
*Mali Sorumluluk Sigortası
+Çevre Görcvlisi Be|gesi/Son aya aiı S(iK Bildirgcsi
*,\cil l)urum l:ylem Planı ı,c İtfaiyc Raporu

4- [limiz. Mamak İlçesi. Kuıludüğün ve Kıbrısköy Mahallelerinde faaliyeı göstcrcn
madencilik l'aalil,ctleri ile ilgili olarak alınacak tcdbirler ilc i|gili kurumlar ile görüşmelcr vc
dcğcrlcndirmclcr dcvam cıtiğindcn. konunun bir sonraki Mahalli Çcvre Kurulunda karara
bağlannıısına.

()v çokluğu ilc karar vcrilmiştir
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İ l .landarma Komutanlığı
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Sanayi vc 'l'eknoloji
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Saliha ATLlĞ
Ankara İl Defterdarlığı

Adalet AKBUL[Jl'
ii Ktııtıır vc 'l'urizm Miıdürlüğü

Ml'A Ccnel Müdürlüğü Orta Anadolu
lII. i}ölgc Müdürlüğü

(jt]
lM ü lüğü

( Kaıılmadı )

Ankara Sanayi ()dası Başkan lığı

Ankara Ticarct Odası l}aşkanlığ
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İt n tet ve Acil I) Müdürluğü
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