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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi/Saati : 24.12.2019/10:30
Toplantı Sayısı
:198
MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI
A. 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Madde 23/ç gereği inşaat faaliyetlerinin akşam (saat 19:00 – 23:00 arası) ve
gece (saat 23:00 – saat 07:00 arası) zaman diliminde de sürdürülmesi ile ilgili
dosyaların görüşülmesi,
1) Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mah.Akansu Sok. No:2, 33 pafta, 322 ada, 36 parsel
adresinde yapımı devam eden konut inşaatı kapsamındaki inşaat
faaliyetineşehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü ve ince
imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
24.12.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
2) Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mah., Eski Büyükdere Cad. No:10, 154 ada, 70
parseladresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetineşehir
içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
24.12.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
3) “Avrupa 1.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere
Islahı İnşaatı” projesi kapsamında Bakırköy İlçesi sınırları içerisindeki Filiz
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Sok., İncirli Cad., Kennedy Cad. ve İstanbul Cad.’de yapımı devam eden atıksu
ve yağmursuyu kanal imalatı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz
trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
24.12.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
4) Beyoğlu İlçesi, Asmalı Mescit Mahallesi, Asmalı Mescit Cad. No: 30-32, 1
pafta, 305 ada, 5 parsel adresinde bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton
dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 24.12.2020 tarihine kadar
saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
5) “İstanbul Genelinde Cadde Düzenleme İşi” kapsamında Kurbağalıdere ıslah
çalışmaları kapsamındaki inşaat faaliyeti şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde
(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı
forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 24.12.2020 tarihine
kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
6) Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mah.,Münif Sevi Cad., No:1, 6 ada, 9 parsel adresinde
bulunan Çatalca Kaymakamlığı binası yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetifaaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı
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ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton
dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 24.12.2020 tarihine kadar
saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
7) Beşiktaş İlçesi, Dolmabahçe-Levazım Arası Tüneli ve Levazım Tünel Bağlantı
Kavşağı inşaatı faaliyetine22.01.2019 tarih ve 185sayılı İl Mahalli Çevre
Kurulu Kararı Madde 15 ile verilen çalışma izninin,ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla(akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadar çalışma izninin
uzatılmasına,
8) Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, 85/1 pafta,774
ada, 83(eski 69) ve 73 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı
kapsamındaki inşaat faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183sayılı İl Mahalli Çevre
Kurulu Kararı Madde A.19 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma
izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından
dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadarçalışma
izninin uzatılmasına,
9) Ümraniye İlçesi, Çamlık Mahallesi, Sevin Sokak, No:2-14, 36 pafta,277 ada,19
parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı
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Madde A.21 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin
uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden
dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve
gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadar çalışma izninin
uzatılmasına,
10) Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mahallesi, Yıldırım Sokak, 283 Pafta, 3424ada,6
parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki
inşaatfaaliyetine, 07.03.2017 tarih ve 164sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı
Madde 2.d ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin
uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden
dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve
gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadar çalışma izninin
uzatılmasına,
11) Kuzey Marmara Otoyol ve Bağlantı Yolları kapsamındaki inşaat faaliyetine,
22.01.2019 tarih ve 185sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 11 ile
19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadar çalışma izninin
uzatılmasına,
12) Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mah. Ahbap Sk. No:5/1, 155 ada, 6 parsel
adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,
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31.07.2018 tarih ve 180sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 15 ile
19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla)24.12.2020 tarihine kadar çalışma izninin
uzatılmasına,
13) Kadıköy İlçesi, Erenköy Mah. Ömer Paşa Cad. No:82 adresinde yapımı devam
eden Erenköy Kız Lisesi Yenileme İnşaatına 27.06.2011 tarih ve 112 sayılı İl
Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 2.c ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen
çalışma izninin, şantiye çevresinden gelen yoğun şikayetlere istinaden yapılan
değerlendirme neticesine verilen iznin iptal edilmesine ve yasal çalışma
saatlerine (07:00-19:00) uyulması,

B. 2020 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan
Tıbbi Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin Görüşülmesi Konusu,
25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl Mahalli Çevre
Kurulu’na sunulmuştur:
1) 20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti
Hususunda Kasım’2019 itibariyle gerçekleşen TÜFE (Yıllık % Değişim) esas
alınarak %10,56 artış öngörülerek yapılan yeniden fiyatlandırmaya göre;
a. 2020 yılı için tıbbi atık bertaraf ücretinin, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık
tesislerinde birim fiyat olarak 1,04 TL+KDV, özel hastaneler ve vakıf üniversitesi
hastanelerinde 1,32 TL + KDV olmasına,
b. Baskül arızası, personel eksikliği ve baskül bulunmaması vb. sebepler ile tartım
yapılamadığı durumlarda ilgili sağlık kuruluşunun yıllık tıbbi atık miktarı baz alınarak
ortalama günlük tıbbi atık miktarı üzerinden tıbbi atık bertaraf ücreti hesaplanmasına,
ayrıca bu durumun 15 iş gününü geçmesi halinde yıllık tıbbi atık miktarı baz alınarak
ortalama günlük tıbbi atık miktarı üzerinden tıbbi atık bertaraf ücretinin yüzde 20
fazlası hesaplanarak uygulanmasına, bahsi geçen durumlarda Büyükşehir Belediyesi
tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirimde
bulunulmasına,
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c. Tartımların hatalı yapıldığının tespiti halinde Büyükşehir Belediyesi tarafından İl
Sağlık Müdürlüğü’ne ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirimde
bulunulmasına,
Sağlık kuruluşlarında kurulan basküllerle ilgili periyodik bakım ve kalibrasyon evraklarının
sağlık kuruluşları tarafından düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmasına,
2) 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşları için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti
Hususunda 2019 yılı için gerçekleşen yeniden değerleme oranı esas alınarak
%12 artış öngörülerek yapılan yeniden fiyatlandırmaya göre;
a. 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşları için tıbbi atık bertaraf ücretlerinin aşağıda
belirtildiği gibi belirlenmesine,

No Ünitenin Cinsi

Ücret
(TL/yıl)
(KDV
Dahil)

A - TIP DOKTORLARI VE TIBBİ HİZMET VEREN ÜNİTELER
1

Bireysel Dahili Branş Muayanehanesi

279,00

2

Bireysel Cerrahi Branş Muayenehanesi

438,00

3

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Toplam Alanı 500
m2'den az üniteler (poliklinikler, tıp merkezleri, özel dal klinikleri, güzellikten
dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık birimleri,
havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe belediyelerinin sağlık
üniteleri vs.)

1.210,00

4

5

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Toplam Alanı 500-1.000
m2'den arası üniteler (poliklinikler, tıp merkezleri, özel dal klinikleri,
güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık
birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe
belediyelerinin sağlık üniteleri vs.)
2.217,00
Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Toplam Alanı 1.0003.000 m2'den arası üniteler (poliklinikler, tıp merkezleri, özel dal klinikleri,
güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık
birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe
belediyelerinin sağlık üniteleri vs.)
3.330,00
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Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Toplam Alanı 3.000
m2'den fazla üniteler (poliklinikler, tıp merkezleri, özel dal klinikleri,
6 güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık
birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe
belediyelerinin sağlık üniteleri vs.)
8.743,00
7.a Yataklı Sağlık Tesisleri (1-15 yatak kapasiteli)
3.195,00
7.b Yataklı Sağlık Tesisleri (16-19 yatak kapasiteli)
4.067,00
8

9

10

11
12
13
14
15

Radyoloji, sintigrafi, nükleer tıp müesseseleri, görüntüleme ve tanı merkezleri
ve fizik tedavi merkezleri
Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ve tıbbi atık üreten
laboratuvarlar ve merkezler (tıbbi tahlil laboratuvarları, tıbbi araştırma
merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, kan bankaları ve
transfüzyon merkezleri, biyomedikal laboratuvalarlar, gıda laboratuvarları,
mikrtobiyoloji laboratuvarları, üniversite laboratuvarları, deney ve test
sonucu tıbbi atık üreten işyerleri/işletmeler vb.) (1-15 personel çalıştıran)
Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ve tıbbi atık üreten
laboratuvarlar ve merkezler (tıbbi tahlil laboratuvarları, tıbbi araştırma
merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, kan bankaları ve
transfüzyon merkezleri, biyomedikal laboratuvalarlar, gıda laboratuvarları,
mikrtobiyoloji laboratuvarları, üniversite laboratuvarları, deney ve test
sonucu tıbbi atık üreten işyerleri/işletmeler vb.) (15 personelden fazla)
Aile sağlık merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri,
birinci basamak muayene merkezleri, resmi kurum tabiplikleri ve revirler,
toplum sağlığı merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, göçmen sağlığı
birimleri
İş yeri hekimliği yapılan üniteler (hekim sayısı kadar)
Evde tedavi merkezleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve hemşire hizmetleri
servisi veren sağlık kuruluşları, engelli bakım evleri
Bağımsız ambulans hizmetleri ve gezici sağlık servisleri (gezici sağlık aracı
sayısı kadar)
Sağlık kabinleri ve sağlık evleri

438,00

873,00

2.775,00

278,00
278,00
278,00
169,00
169,00

B - DİŞ HEKİMLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN ÜNİTELER
16
17
18
19

Diş hekimi muayenehaneleri
Diş poliklinikleri
Ağız ve diş sağlığı merkezleri
Diş hekimliği fakülteleri ve diş hastaneleri

447,00
874,00
2.067,00
3.772,00

C - VETERİNERLİK HİZMETİ VEREN ÜNİTELER
20 Veteriner hekim muayenehanesi
21 Veteriner poliklinikleri, hayvan barınma-eğitim yeri, hayvanat bahçesi
22 Hayvan hastaneleri

438,00
1.245,00
3.111,00
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23 Hayvanlar üzerinde araştırma ve deney yapan kuruluşlar

463,00

D - GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI
24 Güzellik salonu işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işletmeler
25 Kulak delme ve dövme merkezleri
26 Akupunktur

438,00
244,00
244,00

E) 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atık bertaraf ücretini 31 Mart 2020
tarihine kadar ödemesine (yeni açılış yapan sağlık kuruluşları hariç), ödenmeyen
ücretlere 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gecikme zammı uygulanmasına,
F) Yeni açılacak olan 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşları için yıllık hesaplamanın,
açılış yaptığı ay itibariyle yılın kalan süresi üzerinden oranlama yapılarak
hesaplanmasına,
G) Diyaliz merkezlerinin seans başına tıbbi atık bertaraf bedeli olarak 1,68 TL/seans
(KDV Dahil) belirlenmesine,
H) Evlerde tedavi gören periton diyaliz hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkların bedel
alınmaksızın toplanmasına,
İ) Yataksız sağlık kurum/kuruluşu olup, yukarıda tanımlı listelerde yer almamış sağlık
kuruluşlarının hizmet talep etmesi halinde en yakın kategori tarifesi üzerinden
ücretlendirilmesine,
J) Kemik yoğunluğu ölçen muayeneheneler ile psikiyatri branş muayenehaneleri ve
psikiyatri merkezlerinin ücretlendirilmemesine,
K) Müşterek muayenehanelerde hekim başına tıbbi atık kabul belgesi başvurusu yapılması
ve hekim başına tıbbi atık bertaraf ücreti alınmasına,
2) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz
ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü’ne yazmış olduğu
28/11/2019 tarih ve 6883 sayılı yazıda belirtildiği üzere, 25/01/2017 tarihli ve 29959
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği 20nci maddesinde yer alan ‘’ …..Herhangi bir kimyasalla muamele
görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur.’’ Hükmü gereği 18
01 06 atık kodlu, birikmiş 1-1,5 ton civarında patolojik atıkların ve ayrıca yılda 1 tonu
geçmeyecek miktardaki periyodik olarak oluşacak patolojik atıklarin Tekirdağ’da
yakma tesisi bulunmaması nedeniyle İstanbul’da bulunan Tıbbi Atık Yakma Tesisinde
yakılması hususunda Tekirdağ İl Mahalli Çevre Kurulunda karar alınması sonrasında İl
Mahalli Çevre Kurulunda görüşülmesi,Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ADR
anlaşmasına, 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine ve
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak taşınması,
8
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Oy birliği ile karar verilmiştir.

Günay ÖZTÜRK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan

Hacı Mehmet GÜNER
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl Müdürü

Naci SAĞMAN
İ.B.B.
Çevre Koruma
Müdür Yrd.

Sabri ALGÜL
İl Emniyet Müdürlüğü
Kom. Yrd.

Abdülkadir ÖNAL
İl Jandarma Komutanlığı
Hrk. Mrk. A.

Ahmet Hüseyin
KARAGÖZ
İstanbul Deftardarlığı
Muhasebe Md. Yrd.

Dinçer TUNA
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
Şube Müdürü

Dr. Metin ÖZAYDIN
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Başkan
Yardımcısı

Hatice KARABULUT
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme 1. Bölge
Müdürlüğü
Mühendis

Songül GÜNDOĞDU
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü
Mühendis

KATILMADI
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü

Aysun TUNCER
Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi

Dr. Halim TAŞKIN
Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı- Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu
Şube Müdürü

KATILMADI
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü

Ömer İNAN
İstanbul Sanayi
Odası
Müdür Yrd.

Uğur GÜNAYDIN
Doğa Koruma ve Milli
Parklar
Mühendis
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Ferruh GÜNDOĞAN
İstanbul Ticaret Odası
Şube Müdürü

İsrafil BAYTAK
Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar
Komutanlığı
Harekat İşlem
Astsubayı

Mustafa METE
Diyanet İşleri
Başkanlığı İstanbul
İl Müftülüğü
Şube Müdürü

Esen BİLBAY
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Çevre Mühendisi
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