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Çevre ve Şehircilik il vtidtirıtigıi

Yasal Dayanak 2872 sayılı Çevre Kanunu, 28727 sayılı "Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevı,e Krırullarıı,ı ııı
Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
*İIimiz. Katı Atık Revizyonu Pğeleri" kapsamında, Katı Atık
Çevre Hizmetleri Birliği Başkanhğı tarafından.
Düzenli Depolama Tesisi faaliyete alınmadan önce Belediye Başkanlıklarınca düzensiz depolama yapılan alanIarın
rehabilitasyonunun yapılması planlanmaktadır. Yapılacak proje neticesinde toplam günlük debinin 20 m]/gün sızıııtı
suyu ve bu sızıntı suyunun toplam kirlilik yükünün 20 kğgün olacağınıı,ı hesaplandığı, mevcut lğdtr kaıralizasyon
şebekesinin günlük debisinin 11.000 m3igtln atık su ve bu aıık suyun toplam kirlilik yükününde 630O kğgün
olacağının öngörüldüğü, lğdır Atık su arıtma tesisi projesinin bitıne aşaınasına geldiği belirtilııektedir. 25687 sayıIı
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 45. Maddesinin (h) ve (ı) bentleri esas alınarak atıksu kaynak|arınıır, soıru
arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sisteıniııe verilebilmesi hususunun Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile
değerlendirilmesi talep edilmektedir.
1-25687 sayılı Su KirliIiği Kontrolü Yönetmeliği!
h) (Değişik:RG-l31212008-26786) "Endüstriyel

nitelikli küçük atık su kaynaklarının, soııu arı!ıııa lesisi ile

sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlaına yaparak bu Yönetırıeliğin ekinde yer alan ']'ablo
25'te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanalnayacağına toplam kirlilik yükleri ve alücı oıtam
özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu taraflırdaır karaı,verilir"

ı) (Değişik:RG-l31212ü08-26786) "Tehlikeli madde içerıneyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı topIaın debi
ve kirletici yükünün %1'inden fazIa olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıhıa tesisi ile
sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu YönetmeIiğin ekinde yer alan Tablo 25'te verilen standart değerleri veya
kısıtlama yaparak alıcı ortaın deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağ|anamayacağına toplam kirlilik yükleri ve
alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kı.ını|u tarafından karar verilir."
denilmektedir.
2- Sızıntı suların kanalizyon şebekesine verilebilmesi için diizensiz depolaına sahalarıırıır rehab ilitasyon ıı için yapılan
projenin bitirilmesi ve sonrasında alınacak sızıntı suyu ı,ıı.ıınuı,ıelerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde

yer alan Tablo 25'te verilen standart değerleri sağlayıp sağlamadığtnın lespit edilınesi, sağladığı

takdirde

Kanalizasyon şebekesine doğrudan bağlanabileceği, soı,ıuç|arıır Tablo 25'te verileıı staııdart değerlerin sağlaıınıaıııası
durumunda, standart değerleri sağlayacak Arütma sisten,ıi kurulup Tablo 25'te verilen standart değerIefe düşüı,ülerek
Kanalizasyon sistemine bağlanması sağlanmalıdır.

Yürürlük: Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nıı,ı ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, basın bülteni ile
yerel basında 5 iş günü) sonra yürtirlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, Merkez ve
Merkez'e bağIı Belde Belediye Başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili kuruıı ve
kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının sağlanması gereklidir.
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Bu Karar Iğdır Valiliği tarafindan yürütülür.
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