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İİlmiz Mahalli Çevre Kurulu'nun: |810712019 günü saat 14:00,da Vali-Yardımcısı
Ümit
BaŞkanlığında aşağıda isimleri yİzı|ı üyelerin işJiraki ile,Valilik Toplantı
Şeref
Salonunda toPlanılmıŞ ve gündemde yer alan konulaİ gorıışııİtın ka.ala bağlanmıştır.

KAYACAN

i

Karar No:280

'3I.12.2004

tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

Kirliliği Korİtrolü Yönetmeliğinin Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları başlıklı Su
45.
maddesinin h (DeğiŞik:RG-|3l2l2008-26786) fikrasında "Endtistİiyel nitelikli
lrıçuı, atık su

kaYnaklarının, SonLı orıtma tesisi ile ,on
çİon*ayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya
kısıtlama YaParak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 2İ,te verilen standİrt
değerllri
sağlaYarak bağlanıP bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam
özellikleri
dikkate alınarak, Mahatli Çevre Kurulu tarafından karar verilir," denilmektedir.
Bu doğrultuda
SinanPaŞa İlÇesi, Akören Beldesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan
istiklal parİ ve Sç
Park Dinlenme Tesislerinde oluşan evsel ve araç yıkama sularınırr kanalizasyon sistemine
verilmesinin uygun olduğuna,

Karar No: 281
Sıfir atık projesi kapsamında; İlimiz dahilinde olup toplu yemek üretilen veya tüketilen

(Oteller, Yemek fabrikaları, furtlar, restoranlar, kurumlar, süpermarketler
vb. ) yerİerde ortaya
çıkan;
1. Artıklarının (ekmek, tencerede kalan yemek artığı, meyve ve sebzeier) öncelikle
ihtiYacı olanlara ve kalan krsmınrn sokak hayvanlaİına verilmek üzere Beİediyesince
toplanmasrna,
2. Kalan Yemek atıklarının (tabaktan sıyrılan), yenildiğind e zalar verebilecek diğer

(kürdan, PeÇete

3.

y

ve

benzeri) atıklarla karıştırılmİmasrnın kurum/kuruluşlİa

sağlanmasına (kürdanın çıkışta verilmesi, bez peçete kullandırılması vb. önlemİerle),
toPlanan Yemek atıklarının sokak hayvanlarına verilmek rtzere Belediyesince
toplanmasına,
Bu iŞ ve iŞlemleri uygulayan kurum ve kuruluşlarda görülebilen yerlerde (Masa üstü,
toPlama aracı yanIarr, yemek salonu vb) "0 Atrk" projesi loğolarının, broşür ve
bilgilendirme afi şlerinin bulundurulmasrna,

birliği ile karar verilmiştir.
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