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Konu : Atıklar Hakkında
DAĞITIM YERLERİNE
02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği
madde 9/1-(b)'de atık üreticisi; "Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla," ve madde 9/1-(g)'de
"Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı
almış atık işleme tesislerine göndermekle" yükümlü tutulmuştur.
Geçici depolama işleminin tehlikeli atıklar için en fazla 180 gün, tehlikesiz atıklar için ise en fazla
1 yıl süre ile yapılması, tehlikeli atıkların bertaraf/geri kazanım tesislerine Entegre Çevre Bilgi Sistemi
(MOTAT) kullanılarak sevk edilmesi, tüm atıklarla ilgili kayıtların düzenli olarak tutulması, atıkların
geçici faaliyet belgesi/çevre izni ve lisansı bulunan bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderimine ait bilgi
ve belgelerin denetimlerde ibraz edilmek üzere işletmede bulundurulması ve her yıl Mart ayı sonuna
kadar atık beyanının internet (http://ecbs.cevre.gov.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir.
Son dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Müdürlüğümüze yapılan başvurularda
İlimiz bünyesindeki Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisine bertaraf edilmek üzere gönderilen
atıkların tesise karışık halde gönderildiği bildirilmekte olup işletmeden kaynaklı atıkların ayrıştırılarak,
ilgili yönetmelik kapsamında lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Bu kapsamda; atık üreticileri ve atık sahipleri tarafından ilgili yönetmelik maddelerine uygun
olarak atıkların kaynağında ayrılması ve lisanslı tesislere gönderilmesi gerekmekte olup yükümlülüğün
yerine getirilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari işlem uygulanacaktır.
Odanıza ve/veya Müdürlüğünüze bağlı olarak faaliyet gösteren/çevre yönetimi danışmanlık
hizmeti alan işletmelerin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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