Mahalli Çevre Kurulu, 04/09/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu,
Deşarj İzni, Emisyon İzni ve Tehlikeli Atık Yönetim Planı konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı H.
Necdet ÖZEROĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ
1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.07.2006 tarih ve 5702 sayılı
yazısında, Regal Inter Sport Hotel Çifteçeşmeler Mevkii Beldibi 3 Kemer /ANTALYA
adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl
Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon
üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 08.08.2006 tarih ve720-1792 sayılı yazılarında
“adı geçen otelin yakın çevresinde herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı
anlaşıldığından , söz konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına
giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında, ilgili yasalar
yönünden bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,817 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar veri lmiştir.
2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.07.2006 tarih ve 5751 sayılı
yazısında, Masadağı Mevkii ANTALYA adresinde Yayın Teknolojileri ve Rekl. San. Ve
Tic. A.Ş. tarafından Radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre
Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 09.08.2006 tarih ve720-1799 sayılı
yazılarında “adı geçen kulenin yakın çevresinde herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı
bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı
kapsamına giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında,
ilgili yasalar yönünden bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde; aynı yerde bulunan Emniyet
Müdürlüğü’ne ait telsiz istasyonunun etkilenmemesi amacıyla Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış
gücü 500 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca
olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 5788 sayılı
yazısında, Masadağı Mevkii / ANTALYA adresinde Üsküdar Radyo Tv. A.Ş. tarafından
radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu radyo
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 09.08.2006 tarih ve 720-1799 sayılı
yazılarında “adı geçen kulenin yakın çevresinde herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı
bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı

kapsamına giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında,
ilgili yasalar yönünden bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde; aynı yerde bulunan Emniyet
Müdürlüğü’ne ait telsiz istasyonunun etkilenmemesi amacıyla Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış
gücü 500 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca
olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.07.2006 tarih ve 5761 sayılı
yazısında, Seyir tepesi Mevkii – Alanya / ANTALYA adresinde Merkez Atv. Tv. Prod.
A.Ş. tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun
görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu radyo
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 500 watt olan bahse konu radyo istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 5787 sayılı
yazısında, Seyir Tepesi Mevkii Alanya / ANTALYA adresinde Üsküdar Radyo Tv.
tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü
istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt olan bahse konu radyo istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 5792 sayılı
yazısında, Üçgen mh. 107. sk. Mehmet Gencer ap. No:11 / ANTALYA adresinde
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl
Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon
üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 10.08.2006 tarih ve720-1808 sayılı yazılarında
“belirtilen adreste herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı anlaşıldığından, söz
konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına giren yerlerden
değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında, ilgili yasalar yönünden bir
sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar
verilmiştir.

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 5793 sayılı
yazısında, Karşıyaka mh. Türkmenistan cd. No:28 / ANTALYA adresinde Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli
Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon
üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 10.08.2006 tarih ve720-1808 sayılı yazılarında
“belirtilen adreste herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı anlaşıldığından, söz
konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına giren yerlerden
değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında, ilgili yasalar yönünden bir
sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile
karar verilmiştir.
8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 13052 sayılı
yazısında, Azıkara Mah. Mevkii 150 Ada 37 Parsel Kızılcaşehir Köyü Obaköy Alanya/
ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz. A. Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile
ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.120 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile
karar verilmiştir.
9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 13057 sayılı
yazısında, Meydan Kavşağı Mah. Perge Bulv. No:40 Atalay Apt./ ANTALYA adresinde
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl
Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 28.08.2006 tarih ve 700-8277 sayılı
yazılarında “belirtilen adreste herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı
anlaşıldığından, söz konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına
giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında, ilgili yasalar
yönünden bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile
karar verilmiştir.
10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.08.2006 tarih ve 13184 sayılı
yazısında, Sungate Otel Beldibi / ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü
istenmiştir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 28.08.2006 tarih ve 700-8277 sayılı
yazılarında “belirtilen adreste herhangi bir Kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı
anlaşıldığından, söz konusu yer 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına

giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda GSM Baz istasyonu kurulmasında, ilgili yasalar
yönünden bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17-10 ve 0.5 watt olan bahse konu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy
çokluğu ile karar verilmiştir.
11.

12.

13.

14.

15.

EMİSYON İZNİ
Emisyon İzni talebinde bulunan, Limyra Turizm İnş.İnş. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz
Kemer İlçesi, Kiriş Beldesi Turizm Cad. No:15 adresinde bulunan Limak Limra Otel ile
ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
Emisyon İzni talebinde bulunan, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olan,
İlimiz Alanya İlçesi Ulugüney Köyü adresinde bulunan Kırma –Eleme Tesisi ile ilgili
hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B
grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
Emisyon İzni talebinde bulunan, Kybele Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olan, İlimiz
Serik İlçesi, Belek Beldesi, Kadriye Köyü, Çamlık Mevkii adresinde bulunan , Clup Asteria
Belek Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş
olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" ve rilmesi uygun görülmüştür.
Emisyon İzni talebinde bulunan, Dumlu ÖZCAN Madencilik tarafından işletilen İlimiz Alanya
İlçesi Oba , Alacami Köyü mevkii adresinde bulunan Kırma –Eleme Tesisi ile ilgili hazırlanan
emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu
emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
Emisyon İzni talebinde bulunan, Cömertoğlu Otelcilik ve Tic. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz Alanya İlçesi,
Okurcalar Beldesi, Karaburun Mevkii adresinde bulunan Botanik Otel ile ilgili hazırlanan emisyon
izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni"
verilmesi uygun görülmüştür.

16. Emisyon İzni talebinde bulunan, Cömertoğlu Otelcilik ve Tic. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz Alanya İlçesi,
Okurcalar Beldesi, Karaburun Mevkii adresinde bulunan Delphin Deluxe Resort Hotel ile ilgili
hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu
emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
17. Emisyon İzni talebinde bulunan, Berberoğlu İnş. San. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne ait olan, İlimiz
Manavgat İlçesi, Boztepe Köyü, Alara Çayı Mevkii adresinde bulunan Kum Çakıl Kırma yıkama
Eleme tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz
konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
18. Emisyon İzni talebinde bulunan, Milengaz (Mutfak Gaz) Tic. San. A.Ş. ne ait olan, Antalya ili ,
Yeniköy adresinde faaliyetde bulunan Antalya Dolum Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni
dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi
uygun görülmüştür.

19. Emisyon İzni talebinde bulunan, Minelko Mineral Katkılar San. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz Merkez
İlçe, Karaöz Beldesi, Hacıceliler Köyü, Cümletepesi Mevkii, adresinde bulunan Kum Çakıl Kırma
yıkama Eleme tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon r aporları incelenmiş
olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
20. Emisyon İzni talebinde bulunan, Limtur Seyahat Otelcilik Tur. san. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz
Merkez İlçe, Lara Bölgesi, Kemerağzı Mevkii adresinde faaliyet de bulunan Limak Lara Deluxe

Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
DEŞARJ İZNİ
21. Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Alanya İlçesi, Kestel Beldesi, Hisarönü Mevkii 704 ada 1 nolu
parsel de faaliyet gösteren, Orient Palace Resort Hotel A.Ş’’ne ait olan ve çıkış suyunu zemine deşarj
eden Orient Palace Otel ile
ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları
incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre
ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
22. Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez ilçesi, ışıklar caddesi adresinde faaliyet gösteren, Cender
Tur. İşl. İnş. Tic. A.Ş’ne ait olan ve çıkış suyunu zerzemine deşarj eden Orient Palace Otel ile ilgili
hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu
doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
23. TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM PLANI

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe istinaden Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2004 / 9 sayılı Tehlikeli Atıklar Konulu genelgesi ile 2005/11
sayılı Tehlikeli Atıkların Taşınımı konulu genelgemiz gereğince İlimizde tehlikeli atıkların
üretilmesi, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, taşınması ve Bertarafı ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen şekilde “Antalya İli Tehlikeli Atık Yönetim Planı “ oluşturulmasına ,
A-ANTALYA İLİ TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM PLANI:
1.İlimizdeki tehlikeli atık üreten firma ve işletmelerin tespit edilerek “Atık Beyan Formunun “
(T.A.K.Y. Ek-8) her yıl düzenli olarak yıl sonuna kadar Tehlikeli Atık Üreticisi tarafından
doldurularak Bakanlığımıza gönderilmek üzere Valiliğimize iletilmesinin sağlanmasına,
2 Valiliğimize gönderilen Atık Beyan Formları dikkate alınarak söz konusu tesislerin
periyodik olarak denetlenmesine,
3 Yapılacak Denetimler için gerekli görüldüğü taktirde Valilik Olur’u ile ilgili Kamu Kurum
ve Kuruluşlarından oluşan bir denetim komisyonu oluşturulmasına ,
4 Kurulacak tehlikeli atık bertaraf tesislerinin yer seçimi ile ilgili başvuruların Mahalli Çevre
Kurulunun görüşü alınarak Valilikçe Çevre ve Orman Bakanlığına iletilmesine,
5 Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda
geçici depolanmasına
Valilikçe izin verilmesine,
6 İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara Valilikçe
taşıma lisansı verilmesine,
7 Valilikçe verilen taşıma lisanslarının yönetmelik hükümleri doğrultusunda yine Valilikçe
kontrol edilmesini, iptal veya yenilenmesine,
8 İl sınırları içinde atık taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda Valilikçe her türlü
acil önlemin alınmasına ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına,
9

Tehlikeli atık üreticilerinin;

a- Ürettikleri atığı en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almasına, ürettikleri
atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamasına,

b- Söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerde geçici olarak
depolaması durumunda Valilikten izin almasına,
c- Ürettikleri atıkların miktar ve türlerinde değişiklik olup olmadığını Valiliğe bildirmelerine,
d- “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-5 ve Ek-6 da Ek-7 de belirtilen özellikleri
içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli atık olmadığını Çevre ve Orman
bakanlığına ispatını sağlamalarına,
e-Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan her türlü harcamaları (Numune alımı, Laboratuar
tahlil ücretleri, Alınan numunelerin Alınan numunelerin laboratuara ulaştırılması,.....v.b. )
karşılamalarına,
f- Çevre ve Orman Bakanlığından atık tanımlama kodu alarak kullanmalarına,
g- Atık depolanması veya bertarafını tesis dışında yapılması durumunda “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” Ek-9A-B deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmalarına ve ön
görülen prosedüre ve Atık taşımacılığında mevcut uluslar arası standartlara uymalarına,
h- Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi taşıyıcı başka bir tesise göndermesine veya
taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamasına,
i- Atıklarını “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak kendi
imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya
belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf
etmelerine veya ettirmelerine,
j- Atıklarını fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş
uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza
etmelerine, Konteynırlar üzerine ‘Tehlikeli Atık’ ibaresine yer vermelerine, depolanan maddenin
miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmelerine, konteynırların hasar görmesi
durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmalarına, konteynırların
devamlı kapalı kalmasını sağlamalarına,
k- Ayda 1000 kg.’a kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000 kg geçmemek kaydı
ile Valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla 180 gün geçici depolamalarına, bu
durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi
görevlendirmelerine ve bu kişinin adını telefonunu Valiliğe bildirmelerine,
l- Atıklarını lisanslı araçlarla taşıtmalarına, atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı
geri kazanım ve bertaraf tesislerine göndermelerine,
m- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Müdürlüğünün 2004-9 sayılı genelgesi gereği,
atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığından işletme lisansı almış olan geri kazanım tesislerine veya
İZAYDAŞ tesislerine göndermelerine,
n- Atıklarını geri kazanım ve/veya yeniden kullanımları amacıyla açtıkları satış ihalelerinde
Çevre ve Orman Bakanlığından işletme lisansı almış olma veya lisansa esas teşkil edecek evrakları
tekemmül etmek amacıyla geçici çalışma izni almış olma şartlarını aramalarına, bu şartları yerine
getirmeyenlere atıklarını vermemelerine, bu durumda lisanslı bertaraf tesislerinde atıklarını
bertaraf ettirmelerine,
10 Tehlikeli Atık Taşıyıcılarının;
a- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini
yerine getirerek Valilikten tehlikeli atık taşıma lisans belgesi almalarına,
b- Atıkların taşınması sırasında araçlarda Tehlikeli Atık Kontrol Yönetmeliği Ek-9A-9B da yer
alan Atık Taşıma Formlarını bulundurmalarına, Söz konusu yönetmeliğin 12. maddesinde
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerine,
11 İlimizde “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde” belirtilen hükümlere göre

faaliyette bulunan veya kurulacak olan tehlikeli atık depolama, geri kazanım ve bertaraf
tesislerinin Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almalarına, lisans almış olan tesislerin ise
aynı Bakanlığın belirlediği esas ve kriterler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelerine,
12 Belediyelerin;
a- Atık yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlayarak kurulacak sistemi öneri halinde
Mahalli Çevre Kuruluna sunmalarına,
b- Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya ayrı olarak atık bertaraf tesisleri kurmak
veya kurdurmak için gerekli çalışmalara başlamalarına,
c- Konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Valiliğe her yıl sonunda rapor vermelerine,
d- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve
işletilmesinde Tehlikeli Atık Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükler çerçevesinde gerekli
önlemleri almalarına veya aldırmalarına,
e- Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları
sözleşmelerde Valiliğin uygun görüşünü almalarına, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere
uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere valiliğe
bilgi vermelerine,
B- Tehlikeli atık üreten firma ve işletmelerin, tehlikeli atık taşıyıcılarının ve tehlikeli atık geri
kazanım, bertaraf ve depolama tesisleri hakkında, yukarıda “TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM
PLANI “maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediklerinin tespiti halinde 2872
sayılı “Çevre Kanunu” ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı kanun
kapsamındaki Yönetmelikler ve Genelgeler gereğince yasal işlem yapılmasına,
C- Gerekli görüldüğü taktirde “Tehlikeli Atık Yönetim Planı” nın Mevcut/yenilenecek ve yeni
çıkacak
yönetmelikler
doğrultusunda
Mahalli
Çevre
Kurulunda
görüşülerek
güncelleştirilmesinde, sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar verilmiştir.

H.Necdet ÖZEROĞLU
Vali Yardımcısı

Mustafa KILINÇ
Çevre ve Orman İl Müd. V.

Ahmet GÜL
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

Gülcan AKKAYA
Kültür ve Turizm İl Müd.

Mustafa HATİPOĞLU
Defterdarlık İl Müd.

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Mustafa ŞİMŞEK
İl Jandarma Komutanlığı

Bahri KAPÇAN
Tarım İl Müd.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gül ACEMİ
Büyükşehir Bld. Bşk.

Müge ERPEK
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü

Hüseyin KARACA
Sağlık il Müdürlüğü

Ant. Ziraat Odası Bşk.

ATSO

Nadir AK KULAK
San. ve Tic. İl Müd.

Hülya TAŞGIN
Bayındırlık ve İskan Müd.

ASAT Genel Müdürlüğü

Akın ACAR

İl Emniyet Müdürlüğü

