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Uşak ili Mahalli Çeıre Kurulu 06.02.2018 tarihinde Saat 10:00'da Valilik Toplanfi
Salonunda Sayın Valimiz sa]im DEMiR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kaıarları almıştır.

l.\ 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayırrılanarak yiiriirlüğe giren }bbi
Atıklann Kontrolü Yönetrneliği'nin 5.maddesinin l.fıkrasının (0 bendi ve 24.
Maddesinin l.ve 2.fikrası gereğnce ; İıimizde 2018 yılı tıbbi atık ioplam4 taşıma ve
bertaraf ücretinin KDV hariç 2,40 TL/kg olarak belirlenmesine, her hangi birkimyasalla
işlem gönrıi§ patolojik atıklann toplam4 taşlma ve bertaraf ücretinin KDV Hariç 9,00Tllkg olarak uygulaıımasrn4
Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetrıeliği'nin 8.maddesinin 4.fikrası gereğince iıimizde tıbbi
atık iŞleme tesisi bulurunadığından, hbbi atıkların Afuonkarahisar İlinde bulıınaı ubbi
atık işleme tesisinde bertaraf eülmesinin uygun olduğuna,

2.) ilil.lzUlqbey İlçesinde faaliyet göstercn Yaman Et ltd.Şti. ile Sivaslı İlçesinde faaliyet
gösleren Halil ÖNDER mezbüanelerinirı, ilgili Belediye kanalizasyon alt yapı hattına
bağlantı talepleri değerlendirilmiş olup; ahcı ortam özel]ikleri de dikkate alınarak
kanalizasyon alt yapısının Atıksu Antma Tesisi ile sonuçlanmaması nedeniyle su
Kfuliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin Tab1o 5.6'da belirtilen deşarj kriteılerini saglamaıan
şartıyla karıalizasyon alt yapısına bağlanmalanna, pğe onayı ve denetimlerinin Çevreve Şehircilik il Müdtirlüğü'nce yiirütiilmesine,

3,) İlimizde oluŞan katı atıklann ve sıvr atrklann bertarafinın değerlendirilmesi sonucırnda;

- İlimizin büyiik kısmının Büyi.ik Menderes havasrnda yer alması nedeniyle, Büyiik
Menderes Nehrini besleyen yan kollara atıksu deşa{ eden yerleşim birimlerinden henüz
Atıksu Antma Tesisini tamamlayamamlş olanlann iş ve işlemlerini ivedilikle
tamamlayarak At*su Antrna Tesislerini işletneye almalarına,- KaPasitesi Yetersi durumda olan Atıksu Antna Tesislerinin kapasite artışları ile ilgili
işlemlerini ve yafinmlannı ivedilikle tamamlamalanna,

- Belediye mücavir alanında bulunan ve kanalizasyon alğapısına bağlanamayan yapı ve
yerleşimleri de içine alacak şekilde altyapı çalışmalannın acilen tamamlanmasrna.- İlimiz merkez Nuri Şeker bölgesinde faaliyet gösteren .*uyi t".irİ".irı, 

--iıİ-ıro"ti

organize sanal Bölgelerine en kısa siirede taşnmalannrn uygun olacağının tavsiye
kararı olarak ilgililere tebliğ edilmesine,

- İlçelerimizde oluşan katı atıklann ,ılimiz merkez ovademirler köytinde bulunan uşak
BelediYeler Birliğine (Bel-bir) ait Kah Ahk Diizenli Depolama alanında bertarafinrn
sağlanması iÇin Yapım yerieri belirlenmiş olan Katı Atık Aktarma İstasyonlannın
ivedilikle tamamlaılmasuvı, vatşi depolama alanlannın acilen rehabilite edilmesine,
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4.) İlimizdeki Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ısınmada doğalgaz kullarumın-ın
yaygınlaştınlmasına, bırnun için de uşak Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İ1
Müdiırlüğü, İı sagııt Müdiırtüğti ve IIDAŞ (Uşak Doğalgaz Dağıtm a.ş.; taranndan
ha]kımızı bilinçlendirici ve özendirici faaliyetler yapılmasın4

5.) Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Y*ııtı Atıklannın Konholü Yönetrneliği gereğince, İıimizde
oluşan hafriyat topraklannın yıkıntı atıklan ile kanştınlmamasına, ha"{iiyat toprağı,inşaat
ve yıkıntı atıklannrn altyapr malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesine,
-BelediYe sınırları içinde ilgili Belediyelerince, belediye mücavir alanlan dışında il Özel
ıdaresince hafriyat toprağ,inşaat ve y*rnü at*lan geri kazanrm süaları iıe depolama
sahalanrun belirlenmesine,

Bfusan TDK_,A.C
n&e,ü*ıaıı

Ziraat Odasi Başkanlığı
(I(atılmadı)

Doğa Ko
Uş Müdiirlügü

İl Emniyet Müdtirlüğü

illi parklar
Dr$edat I(AVAS
.ilŞağl*Müdürii

I n,-.-t,
Aytaç YÜCE

Ticaret ve Şdnayi Oğa§İ
Başkanlığı,,''/

Yrd.

İl Bilim, Sanayi ve T,

11 Kültiir ve Turizm Müd.V

Hasan Cenk ÇETN

,/4 ,/V'/' lA/,/ V
2


