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İlgi : 23.05.2022 Tarihli 562299 no'lu başvurunuz.

10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin 8  nci  maddesi 
gereğince ilgide kayıtlı Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun 
Yönetmeliğin 7  nci  ve 8  nci  maddeleri ile EK-3A ve Ek-3B kapsamında değerlendirilmesi sonucu 
eksik bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş ve işletmeniz için Yönetmeliğin 8  nci  maddesi 
gereğince Toplama Ayırma Tesisi konularında GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilmesi uygun 
bulunmuştur.

İş bu Geçici Faaliyet Belgesi 30.05.2023  tarihine kadar geçerli olup, Yönetmeliğin 9  ncu  
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 
180 takvim günü içerisinde (26.11.2022  tarihine kadar) Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar 
sunulmak suretiyle çevre izin/çevre izin ve lisans başvurusunun yapılması gerekmektedir. Aksi 
durumda, Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilecek ve Yönetmeliğin 13  ncü  maddesinin 3  ncü  fıkrası 
kapsamında tekrar müracaatta bulunulması gerekecektir.

Geçici Faaliyet Belgesi olmadığı halde çalıştığı tespit edilen işletmeler hakkında ise 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

  Ayrıca, Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, geçici faaliyet belgesi başvuru 
aşamasında sunmuş olduğu bilgi, belgelere ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak 
çıkarılan mevzuat şartlarına aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından 
Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal 
edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hacı Mehmet GÜNER

İl Müdürü

 

Ekler:
1)Atık ve DR Kodları

2)Çalışma Koşulları
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TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

Toplama Ayırma Tesisi (R12)

 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 020110 Atık metal

 030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

 030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)

 030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)

 040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

 040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

 040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

 070213 Atık plastik

 100302 Anot hurdaları

 101105 Partiküller ve toz

 101112 10 11 11 dışındaki atık camlar

 110501 Katı çinko

 120101 Demir metal çapakları ve talaşları

 120102 Demir metal toz ve parçacıklar

 120103 Demir dışı metal çapakları ve talaşları

 120104 Demir dışı metal toz ve parçacıklar

 120105 Plastik yongalar ve çapaklar

 120113 Kaynak atıkları

 120121 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

 150101 Kağıt ve karton ambalaj

 150102 Plastik ambalaj
 150103 Ahşap ambalaj

 150104 Metalik ambalaj
 150105 Kompozit ambalaj
 150107 Cam ambalaj
 150109 Tekstil ambalaj
 160112 16 01 11 dışındaki fren balataları

 160116 Sıvılaştırılmış gaz tankları

 160117 Demir metaller
 160118 Demir olmayan metaller
 160119 Plastik
 160120 Cam
 160122 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar

 170101 Beton
 170201 Ahşap

 170202 Cam
 170203 Plastik
 170401 Bakır, bronz, pirinç

 170402 Alüminyum

 170403 Kurşun

 170404 Çinko

 170405 Demir ve çelik
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 170406 Kalay
 170407 Karışık metaller

 170411 17 04 10 dışındaki kablolar

 191001 Demir ve çelik atıkları

 191002 Demir olmayan atıklar

 191201 Kağıt ve karton

 191202 Demir metali
 191203 Demir dışı metal

 191204 Plastik ve lastik
 191205 Cam
 191207 19 12 06 dışındaki ahşap

 191208 Tekstil malzemeleri
 200101 Kâğıt ve karton

 200102 Cam
 200110 Giysiler
 200111 Tekstil ürünleri

 200138 20 01 37 dışındaki ahşap(1) (8)

 200139 Plastikler
 200140 Metaller
 200307 Hacimli atıklar
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ÇALIŞMA KOŞULLARI

Toplama Ayırma Tesisi

- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan 

atıkların nihai bertarafına kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler 

kapsamında yapmakla,

- Tesise kabul edilecek atıkların tutarlılık kontrolünü yapmakla, tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunda 

tesise kabul edilmeyen atıkları 24 saat içinde İl Müdürlüğüne bildirmekle,

- Tesise kabul edilen, işlenen ve tesisten çıkan ürün/malzeme ile atıklara ilişkin bilgilerin elektronik 

ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunur. Veri kayıt sistemine girişi yapılan bilgilere ait 

belgeleri en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle,

- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve İlgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uymakla,

- İşletmenin Geçici Depolama Alanında ve Ayrıştırılmış Atık Stok Sahasında 6 aydan fazla bekleyen 

tehlikeli atık ile 1 yıldan fazla bekleyen tehlikesiz atık bulundurmamakla,

- Tesisin kapatılması durumunda 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan 

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım  Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hüküm ve esaslarına

çerçevesinde  gerekli iş ve işlemleri yapmakla,

- Atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesi için personelin eğitimini sağlamakla/sağlatmakla veya ilgili 

alanda Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan personel 

çalıştırmakla,

- Tesislerde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her türlü önleyici 

tedbiri almak ve uymakla,
- İşletme 9 Ekim 2021 tarihi ve 31623 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Geri 

Kazanım  Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hüküm ve esaslarına uygun faaliyet 

göstermekle,

- Bakanlıkça ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce belirlenebilecek diğer hususlara uymakla,

- Kütle denge bildirimlerini Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içerisinde yer alan 

çevrimiçi "Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Kütle Denge Sistemi (KDS)" kullanılarak, Kütle 

Denge Bildirimleri konulu 2021/18 sayılı Genelge doğrultusunda yapmakla,

- İşletme Geçici Faaliyet Belgesi başvuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde 

faaliyet göstermekle,

- 9 Ekim 2021 tarihi ve 31623 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım  

Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I listesinde bulunan ve Geçici Faaliyet Belgesi 

kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul etmemekle,

- Kapasite raporunda (Kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarında ilgili odalardan alınacak 

ekspertiz raporu / kurumsal akademik rapor)  yer alan yıllık tüketim kapasitesi tablosunda belirtilen 

atık miktarından daha fazla atığın tesiste bekletilmemesi ve tesise kabul edilen atıkların 1 yıl içerisinde

işlenmesini sağlamakla,

- Tabi olunan izin ve lisans konularına ilişkin İl Müdürlüğü Uygunluk yazısına esas fiziksel şartların 

devamlılığını sağlamakla, fiziksel şartlarda değişiklik olması durumunda İl Müdürlüğüne bilgi 

vermekle,
- İşletmeye kabul ettiği atıkları atık kabul biriminde, faaliyeti sonucu elde ettiği atık/ürünleri 

Ayrıştırılmış atık stok sahası/ürün stok sahasında, Diğer oluşan atıkları geçici depolama alanında ayrı 

ayrı biriktirmekle,

- Tesise hiçbir şekilde atıksu, gaz, radyoaktif, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan 

materyaller kabul etmemekle,
- Atıklarını Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak GFB / çevre izin ve lisansı almış atık işleme 

tesislerine göndermekle yükümlüdürler.
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- Atık işleme tesislerinde 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile getirilen yükümlülüklere 

uyulmakla,


