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Manisa İli Mahalli Çevre Kurulu 26.02.2019 tarihinde Saat: 10:00'da; Vali Yardımcı mız Sayı n
Hayri SANDIKCI başkanlığında; aşağıda unvanları yazı lı kurul üyelerinin katılımı yla toplanmış ve
gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamıştı r.
GÜNDEM 1— İlimizde Sıfır Atık Projesinin Uygulamaya Geçirilmesine Yönelik Olarak Yapılacak
Çalışmaların Belirlenmesi:
Sıfı r Atı k; israfı n önlenmesi, oluşan atığın azaltı lması, atı kları n geri dönüştürülmesini kapsayan
atı k yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bireysel veya kurumsal olarak uygulanabilmektedir.
Daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atı k miktarı nın fazla olması ve yaşam standardı temelinin
atılması açısı ndan kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadı r.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atı klarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere
temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
sıfir atı k yaklaşımını öncelikle kendi binasında hayata geçirerek önderlik yapmaktadır. Sıfir Atı k Projesi
Bakanhığımızın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulamaya başlanmış olup, 26.09.2017
tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atı k Projesinin açı lışı ile tüm Türkiye'de uygulanmasının temeli atılmıştır.
Bu proje çerçevesinde; öncelikli olarak tüm kamu kurumlarının "Sıfir Atı k Projesi" kapsamında;
israfı n önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim
sistemine geçilmesi için, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yürütmesi
gerekmektedir.

Herhangi Bir Takvime Bağlı Kalmaksızın Devamlı Olarak Takip Edilmesi/Yapılması Gereken
Çalışmalar
Madde 1— (1) İlimizdeki Kurum, kuruluş ve işletmelerin herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın devamlı
olarak takip etmesi/yapması gereken çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Dosyaya kaldı rı lacak her türlü evrakın, tek tarafı basılı müsvedde k ğıtlara yazdırı larak dosyaya
kaldırılması,
b) Postaya verilmesi zorunlu evrakları n önlü/arkalı olarak yazdırılması,
e) Yazıcılarda; tekrar tekrar dolumu yapılabilen kartuşlultonerli yazıcı ların kullanılması,
ç) Ortak kullanılabilecek makine, araç ve gereçlerin tercih edilmesi, (örneğin her odada bir yazıcı
bulunması yerine, koridorda ortak bir yazıcı bulunması vb.)
d) Basılacak broşür, katalog vb. sayısı nın en asgariye indirilmesi ve bu dokümanların erişiminin web
sayfası üzerinden sağlanması,
e) Tekrar kullanımı, onarımı ve geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanımın tercih
edilmesi,
1) Toplantı/konferans vb. etkinliklerde kullanı lacak afiş, pankart, döviz vb. malzemelerin, mümkün
olduğu sürece, tekrar tekrar kullanı labilecek matbu şekil ve söylemleri içermesi,
g) Su israfinın önlenmesi amacıyla; bozuk olan muslukların, su boruları nın tamir ve bakımları nı n
zamanında yapı lnıası, suyun dikkatli kullanımı ile ilgili kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi,
ğ) Binalara ısı yalıtımı yaptırı lması,
h) Enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla; gereksiz yere çalışan; aydı nlatma ekipmanları, ısıtmasoğutma ekipmanları, bilgisayar, yazıcı, vb. her türlü araç ve ekipmanı n kapalı kbı uma
getirilmesi, stand-by konumunda tutulmaması,
/
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ı) Aydı nlatma ekipmanlarını n; enerji tasarrufu sağlayan LED vb. gibi ekipmanları ile değiştirilmesi,
i) Yemekhanelerde; suyun damacanalsürahi ve cam bardaklar ile dağıtılması, tek kullanı mlı k
ambalajların kullanımın azaltı lması/önlenmesi,
j) Satı n alım süreçlerinde; çevreye duyarlı, tekrar kullanılabilir, sürdürülebilir ürünlerin tercih
edilmesi,
k) Yapı lan uygulamalar sayesinde; geçen yı lı n aynı dönemine göre ne kadar tasarruf sağladığı ile
ilgili kayıtların tutulması, (ÖR] Geçen yı l Ocak ayında tüketilen kağıt miktarı ile bu yı l Ocak
ayında tüketilen kağıt miktarı gibi)

İvedilikle / Zaman Kaybetmeden Yapılması Gereken Çalışmalar
Madde 2— (1) İlimizdeki Kurum, kuruluş ve iş letmelerin; ivedilikle / zaman kaybetmeden, takip
etmesi/yapması gereken çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Resmi kurumların; Sıfir Atık Projesi kapsamındaki iş ve işlemleri takip etmesi amacı yla; her bina
için en az 1 asil ve 1 yedek personelin odak noktaları olarak belirlemesi/görevlendirmesi,
b) Mümkün olduğu sürece her türlü evrakı n elektronik ortamda imzalanması,
c) Aktif olarak KEP adresi bulunmayan kamu kurumlarını n derhal KEP adresi alarak, tüm
yazışmalarını KEP üzerinden yürütmeleri,
ç) KEP üzerinden yapı lan yazışmalarda; evrakların ayrıca posta yoluyla gönderilmemesi,
d) KEP üzerinden gönderilen evraklardan yazılı çıktı alınmaması, arşivlerin dijital olarak kayıt altına
alınması,
e) Ancak; KEP adresine yüklenemeyecek kadar büyük dosyalar, fiziksel ek içeren (numuneler,
paketler vb.) yazı ların posta/kargo yoluyla gönderilmesinin uygun olacağı,

01.04.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gereken Çalışmalar
Madde 3— (1) Ilimizdeki Kurum, kuruluş ve işletmelerin kısa vadede (ivedilikle) yapması gereken
çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Resmi kurum hizmet binalarının fiziksel yapısı, kişi sayısı dikkate alınarak ihtiyaçların
belirlenmesi,
b) İhtiyaçları n temini amacıyla; her kurumun kendi ödenek kaleminden, ödenek tedariki ile ilgili
çalışmaların yürütülmesi,
c) İlçelerde Kaymakamlıklara bağlı resmi kurumların; her ayı n sonunda topladıkları verilen; bir
sonraki ayı n 3'üne kadar; İlçe kaymakamlıklarında bulunan "İlçe Odak Noktası"na göndermesi,
ç) Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin; her ayın sonunda topladıkları verilen;
bir sonraki ayın 3'üne kadar; organize sanayi bölgelerinde bulunan "OSB Odak Noktası"na
göndermesi,
d) Manisa Merkezde Valiliğe bağlı kurumlardan, İlçe Kaymakamlı klarından, organize sanayi
bölgelerinden ve OSB dışındaki iş letmelerden toplanan verilenin; bir sonraki ayın 5'ine kadar;
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafı ndan belirlenen e-posta adreslerine gönderilmesi,
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01 .07.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gereken Çalışmalar
Madde 4— (1) Ilimizdeki Kurum, kuruluş ve işletmelerin; 01.06.2019 tarihine kadar yapması gereken
çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Manisa Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Saruhanlı , Soma ve Turgutlu
İ lçelerinde bulunan resmi kurum hizmet binalarını n, Sı fir Atık Projesi kapsamında; tüm fiziki
şartları tamamlaması,
b) İ lçe belediye başkanlı kları nı n "Atı k Getirme Merkezleri"nin kurulumu ile ilgili; yer seçimi, ön
fizibilite ve projelerin hazı rlanması ile ilgili çalışmaları tamamlaması,
c) Organize sanayi bölgesi hizmet binaları, alış-veriş merkezleri, 100 kiş inin üzerinde çalışanı
bulunan işletmelerin hizmet binalarının fiziksel yapısı, kişi sayısı dikkate alı narak ihtiyaçları n
belirlenmesi,

01.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması Gereken Çalışmalar
Madde 5— (1) İlimizdeki Kurum, kuruluş ve işletmelerin; 01.01.2020 tarihine kadar yapması gereken
çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
a) Manisa Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kı rkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi
İ lçelerinde bulunan resmi kurum hizmet binalarının, Sıfir Atık Projesi kapsamında; tüm fiziki
şartları tamamlaması,
b) Organize sanayi bölgesi hizmet binaları, alış-veriş merkezleri, 100 kiş inin üzerinde çalışanı
bulunan işletmelerin hizmet binalarını n, Sı fir Atık Projesi kapsamı nda; tüm fiziki şartları
tamamlaması,
e) İlçe belediye başkanlıklarını n "Atı k Getirme Merkezleri"nin kurulumu ile ilgili; tüm iş ve
işlemleri tamamlaması / "Atık Getirme Merkezleri"nin aktif olarak kullanı labilir durumda olması,

GÜNDEM 2Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy OSB Mah. Halil Yurtseven Cad. No: 1 adresinde
35.018,66 m2 alanda mevcut doğalgaz kojenerasyon tesisinin yakma sisteminin revize edilerek, arıtma
çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarım ve orman atıklarının (biyokütle)
yakılarak elektrik ve buhar üretilmesi faaliyetinin yer seçiminin uygun görüldüğüne,
GÜNDEM 3İlimiz, Salihli İlçesi, Durasıllı Mah. 89 Sokak No: 19 adresinde gıda işleme faaliyeti gösteren
Kempostar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuların, Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği'nin 45. (h) ve (ı) maddeleri kapsamında Durasıllı kanalizasyon sistemine bağlannıasının
uygun görüldüğüne,
03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Çevre
Kurulu ve Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurul
üyeleri tarafindan .o.
ile karar verilmiştir. 26.02.20 19
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Hayri SANDIKCI
Vali Yardı mcısı
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