
-Şehrin sağlık güvenIiğinin alınması için tıbbi atıkların sağlıklı toplanmasının sağ|anması için Ankara
Büyükşehir meclisine önerge verilmesinin sağlanması

- Tehlikeli atık sınıfına giren zirai ilaç ambalajların toplatılmasının sağlanması ve uygun şekilde imhası
için Ankara Büyükşehir meclisine önerge verilmesinin sağlanması

-Kırsal mahaIlelerde mayısların gelişi güzel atılmasının önlenmesi için her kırsal mahallenin 2-3 km
dıŞına mayıs topiama alanlarının oluşturulması için Ankara Büyükşehir meclisine önerge verilmesi

-Şehir şebeke hattının değiştirilmesi sonucu yollarda meydana gelen hasarların en kısa sürede tamir
edilmesi

- Oto ve Halı yıkama yerierindeki atık sularının kanalizasyona deşarjlarının uygun olup olmadığının
periyodik zamanlarda takip ediimesinin sağlanması

EVsel atlklarla ilgili Polatlİ Kent Konseri Ve PolatIı belediyesi işbirliği halinde Vatandaşl bilgilendirme
ça lışma la rın ın yapılması gerekmektedir.

C-ilÇevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve iltarım Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılacak işler;

-Gürültü kirliliğinin önlenmesi için Çevre Ve Şehircilik il müdürlüğü ile işbirliği halİnde düğünlerden
kaynakllyüksek sesin önlenmesi içİn İl Çevre Müdürlüğü ile işbirliği hatinde tedbirlerin alınması
gere km ektedir.

-Şehrimizin ilçe sınırları içerisindeki Besihaneler ile Biogaz tesislerinin tarlalara döktüğü mayı5 ve atık
malzemelerjni Polatlı da sinek ve koku oluşturmayacak uygun yerlere dökmelerinin sağlanmasl
hususunda; oy birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisinin takdir ve tasviplerine sunarız
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Konu: Çevre Kirliliği hk

KOMiSYON RAPORUDUR

MEclis BAŞKANLlĞlNA

07.08.2019

BeIediye Meclisimızin O1.o8.2019 tarihli toplantıslnda komisyonumuza havale edilen

Belediyemiz meclis üyeleri Metin BAYSAR Ve serpil ÖZTÜRK'ün "PolatlI ilçe slnırları içerisinde çevre

kirlıliğine neden olan unsurların tespit ediIerek gerekIi tedbirlerin alınması " hakkındaki müşterek

önerğesi; 07.08.2019 tarihinde yapılan toplantı da görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

PolatIı da Çevremizi temiz tutmaya mecburuz, Sloganıyla;

A- Polatlı Belediyesinin yapacağı işler

-Heykelmeydanındakuşlarayemekatıklarıverilmektedir.Budakoku,sinekVegörüntü
bo,ukl,g,nasebepolmaktadır.KuşlaraVerilenevselatıklarınyasaklanmaslkuşyemivebuğday
verilmesine teşvik edilmesi amacıyla uyarıcl levhaların asllarak vatandaşların bilgilendirilmesi

gerekmektedir.
_-Evsel atıkların geri dönüşüme gitmeden önce evlerde ayrışmasının yapllması için; Şehrin belirli

noktalarına guridöntişü. kutularının konularak hakkın teşvik edilmesinin sağlanması gerekmektedir,

-Şehrimizdeçöpkonteynerlerindekiçöplerkötübirgörüntü,kokuyavesineğenedenolmaktadlr.Bu
senepıe çoplerin uygun saatlerde atllmaslnin sağlanması gerekmektedir. Belirli bir mahallede veva

aıanja pilot bolge uygulaması yapıIarak çöp toplama saatlerinin oluşturulmasl; Ev ve işyerlerinden

kaynaklanan katı at,kıarın sağlam poşetler içerisinde dışarıya konulması ve gelişi güzel çöp blrakanlar

hakkında cezai işlem uygulanması

_yeni sanayi sitesinde görsel kirliliğin önlenmesi amaclyla; yeni ürünlerin teşhir edilebilmesi için sergi

yerl oluşturulması. Hurda ve eski malzemelerin kaldırllması gerekmektedir,

_Hayvan severler tarafından beslenen sokak hayvanlarının; belirli yerlerde beslenme odakları

olujturularak hayvan severlerin bu böIgelere yönlendirilmesinin sağlanması

-ŞehirmerkezindeözelayrılmışböIgedışındakikümesVe-Veyakoyun,slğlryetiştiriciliğinin
önIenmesi

-Yenisanayidekullanılanatıkyağlarınyakıtolarakkullanılmasınınönünegeçilmesininsağlanmasl

_inşaat yapan inşaat sahiplerinin oluşturduğu çevre kirliliğinin önlenmesi ve binalarının bahçe

düzenIenmesinin Şehre yakışır tarzda yapılmasının sağlanması

B-Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapacağı işler

-SoğanatıkIarlnlndökülebileceğiuygunbirdökümsahasınınoluşturulmasuAnkaraBüyükşehir
Belİdiyesinin soğan atıkIarı döküm sahasından ücret almamasının sağlanması

_Hafriyat atlklarlnın Ankara Büyükşehir BeIediyesi ile işbirliği haIinde hafriyat atlğl döküm sahasına

dökülmesininsağlanmaslVedökümyapmayanlarhakkındacezaiişlemuygulamasınınyapılması


