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Ilimiz Mahalli Çevre Kurulu 14.03.2011 tarihinde, Sayin Vali
ERDOGAN Baskanliginda toplanarak asagidaki Karar'lari almistir:
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Yardimcimiz

Ekrem

2011 yili için uygulanacak tibbi atik bertaraf ücretlerinin görüsülmesi sonucunda;

a) Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak tibbi atiklari toplayip bertaraf
eden belediyelerce, tibbi atik üreten saglik kurum/kuruluslarinin her birinden (Toplum Sagligi
Merkezi, Aile Hekimligi Merkezi ile eczaneler dahil) kilogram basina (%18 KDV hariç);
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30.001 ve üzeri KgNil

TL/Kg
TL/Kg
TL/Kg
TL/Kg
TL/Kg

bertaraf ücreti alinmasina,
Ilçelerde de tibbi atiklarin, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak toplanip bertaraf edilmesi
amaciyla Kaymakamliklar tarafindan ilgili kurum/kuruluslar ile gerekli koordinasyon saglanarak
benzer uygulamalarin yapilmasi için Kaymakamliklara gerekli duyurunun yapilmasina,
b) Sterilizasyon tesisinin faaliyete geçirilmesinden

20 vekg benzerleri,
üzeri atik

sonra: Denizli Belediyesi sinirlarinda bulunan;
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c)· Sterilizasyon tesisinin faaliyete geçirilmesinden sonra: Denizli Belediyesi sinirlari disinda
kalan ilçe ve beldelerde bulunan saglik kuruluslarindan tibbi atik toplama, tasima ve bertaraf ücreti;
TL/Kg

Ilçe Adi BertarafÜcreti

(KDV Dahil)

2,6
2,5
2,3
2,4

rTavas

d) Denizli Il Sinirlari içerisinden, Denizli Belediyesi sterilizasyon tesisine usulüne uygun olarak
lisansli araçlarla getirilen tibbi atiklarin bertaraf ücreti ( toplama ve tasima hariç): 1,75 TL/ Kg
KDV Dahil, ograk uygulanmasina,
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e) Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 23. maddesi; "Tibbi atik üreticileri, ürettikleri atiklarin
toplanmasi, tasinmasi ve bertarafi için gereken harcamalari, bertaraf eden kurum ve kuruluslara
ödemekle yükümlüdürler. Tibbi atik bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayili

Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tibbi atik
üreticilerinden tahsil edilir" hükmü geregi tibbi atiklarini ilgili kurulusa vermeyen, protokol
imzalamayan veya bertaraf ücretini ödemeyen tibbi atik üreticisi hakkinda yasal islem yapilmasina,
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18.08.2010 tarih ve 32 numarali Il Mahalli Çevre Kurulu Karari 5 numarali maddesi ile;
Gökpinar Baraj Gölü ve Su Toplama Havzasi Uzun Mesafeli Koruma Alaninda kalan, Ilimiz Merkez
Ilçesi, Çukurköy Köyü, Böcek Mevkiinde bulunan, T.C.K. 2. Bölge Müdürlügü Mülkiyetindeki
Ruhsatli Tas Ocagindaki çalismalar esnasinda yapilan patlatmalarin, Gökpinar Baraj Gölü ve Su
Toplama Havzasi ile Havzadaki Su Kaynaklarina etkisinin 31.12.2010 tarihine kadar Karayollari 2.
·Bölge Müdürlügü tarafindan bilimsel çalismalar ile tespit ettirilerek, bilimsel çalisma sonuçlarinin
rapor halinde, 2011 yili ilk Mahalli Çevre Kurulu Toplantisinda görüsülmek üzere Denizli Il Mahalli
·Çevre Kurulu Baskanligina sunulmasi karari kapsaminda, Karayollari Bölge Müdürlügü tarafindan
Pamukkale Üniversitesine hazirlatilan Tas Ocagi Sahasina Ait Patlatma Degerlendirme Raporunun
degerlendirilmesi neticesinde;
Söz konusu raporda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasi ve her patlatma için ayri ayri rapor
hazirlanarak DSI 212.Sube Müdürlügü'ne ibraz edilmesi, ayrica konkasör tesisindeki üretim faaliyeti
sirasinda ocak sahasinin yakinindaki ve bitisigindeki tarlalarin etkilenmemesi için mutlaka su
püskürtme sisteminin es zamanli olarak devreye sokulmasi ve üretim süresince çalistirilmasi, tesis içi
·yollarin hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için yollarin bitümlü kaplama malzemeleri,
beton veya benzeri malzemelerle kaplanmasi, düzenli olarak temizlenmesi veya toz baglayan
maddelerle muameleye tabi tutulmasi ve faaliyetler esnasinda komsu parsellerde bulunan tarim
arazilerine zarar verilmemesi kaydiyla; 18.08.2010 tarih ve 32 numarali Il Mahalli Çevre Kurulu
Karariyla belirlenen 18.08.2011 tarihinde üretim ve stoklama faaliyetinin sonlandirilmasina,
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DSI 212. Sube Müdürlügünün 11.08.2010 tarih ve 604/889 sayili yazisinda; "Gökpinar Baraj
Gölü Havzasi ile birlikte güneybati tarafinda bulunan Babadag, Akdag ve batida bulunan
Çubukdag'a kadar olan daglarla çevrili bulunan su havzalarinda ocak açilarak malzeme teminine izin
verilmemesi" talep edilmistir.
DSI tarafindan hazirlatilan "Denizli Içmesuyu Temini Projesi Master Plan Raporu"
kapsamindaki "Denizli ve Honaz Ovalari Hidrojeolojik ve Jeofizik Etüd Raporu"nda; Denizli il
merkezi ve çevresindeki yerlesim birimlerinin su ihtiyacini karsilayan ve karsilamasi düsünülen
kaynak ve yeralti suyu derin. kuyularinin beslenme ve bosalimlari ayrintili bir sekilde incelendigi,
rapora göre kaynak ve kuyularin beslenme· alani, Denizli il merkezinin Güney, Güneydogu,
Güneybati ve Bati yönünde bulunan su havzalari oldügu ve gelecek nesillere saglikli ve yeterli içme
suyu birakilabilmesi için;
Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginin "Yeralti Sulari ile Ilgili Kirletme Yasaklari ve
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iliskin 16 Aralik 1960 tarihli ve 167 sayili Yeralti Sulari Hakkinda Kanun ile Devlet Su Isleri Genel
Müdürlügüne verilen yetki ve sorumluluklar sakli kalmak üzere, yeralti suyu korunmasina iliskin
Düzenlemeler" baslikli 22. Maddesi 1. Paragrafi "Yeralti sularinin kullanilmasi ve korunmasina
özel planlama esaslari getirilinceye kadar asagida söz edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi

gerekir;" ve (o) bendinde belirtilen "Yer
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formasyonlardan malzeme temini yasaktir. Ancak yer alti suyu beslenme havzalarindan malzeme
teminine Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünün uygun görüsü alinarak izin verilebilir." hükümlerine
istinaden;
Asagida koordinatlari verilen noktalarla çevrili akifer karakterindeki ve akiferi besleyen su
havzalarinda, hangi yöntemle olursa olsun maden aranmasi, ocak açilmasi, isletilmesi ve ne sebeple
olursa olsun bu havzalardan malzeme temininin yasaklanmasina, koordinatlarla çevrili saha
içerisinde halen isletilmekte olan ocaklarin almis olduklari izin süresinin sonunda kapatilmasina,
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Ticaret Odasi Baskanligi
Katilmadi

Ziraat Odasi Baskanligi
Katilmadi

Ismail Hakki GERELIOGLU
Sanayi Odasi Baskanligi
Yönetim Kurulu Üyesi

