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2872 Sayılıı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 02.04.2015 tarih ve 29314 Atık Yönetim
Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda Atık iiretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda
atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer
işlemler ile geri kazanılması, enerj i kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır.

06.10.2010 taih ve 27721 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların
Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek
olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu
oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle
önlemek ve sınırlandırmaktır. Bu Yönetmelik atık yakma ve beraber yakma tesisleri için asgari

şartları kapsar.
Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerii iiretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları

altematif veya ek yakıt olarak kullanan veya ahğı termal olarak bertalaf eden, atık kabul
ünitesi, geçici depolama birimi, On işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan,
baca gazı arıtlm üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atıksuların
arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma

şartlannı kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçiim cihazları ve sistemler de dAhil olmak üzere
bütün iiniteleri kapsayan tesis olarak tanımlanmaktadır.

Yakma tesisi kurmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri
yer için mer'i mevzuat çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Bakanhğın uygun görüşü
ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin almak ve imar planına işletmek zorundadır.
Yakma veya beraber yakma tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre
Izin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre müracaat eder ve lisans alırlar.

ÇED Olumlıı/ÇED Gerekli Değildir karan verilen tesisler ile Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almayan tesislerin işletmeye alınması için.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre lisans başvuruları yapılır.
İlimiz SOke İlçesi, Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve

Ticaret A. Ş. tarafından. Batı Kipaş Kağıt Üretim Fabrikası ve Enerji Santrali Entegre Projesi
planlanmaktadır. Tesiste atık kağltlardan k6ğıt üretimi gerçekleştirilecek olup, kapasitesi
730.000 toıı/yıl olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında, proseste ihtiyaç duyulan elektrik
ihtiyacının bir kısmını ve tüm buhart karşılamak üzere 55 MWe/290 MWt gücünde aktşkan
yataklı bir Enerji Santrali kurulması planlanmaktadır. Planlanan proje kapsamında, atıksu
arıtma tesisinden kaynaklı antma çamurlan, prosesten kaynaklı ıska(a atıklan ve diğer proses
atıklan kurulacak enerji santralinin yakma kazanında yakıiarak bertaraf edilecektir. Tesiste
kağıt üretiminin yanı sıra, hammadde olarak tek başına ekonomik değeri olmayan ve tamamen
atıl durumda olan kullanılmış kağıtların kullanımı sağlanarak ülkemizdeki geri dönüşüm
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Bu doğrultuda; Batı Kipaş K6ğıt Üretim Fabrikası ve Enerji Santrali Entegre Projesi
kapsamında, ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacının bir kısmını ve tüm buharı karşılamak üzere 55

MWe/290 MWt gücünde akışkan yataklı, yakıt olarak kömür, rejekt atıkları, arıtma ç,ımunı ve
kağıt hamurunun kullanılacağı yakma tesisi için, Çevre Mevzuatı ve ilgili mer'i mevzuatlar

çerçevesindeki gerekli tüm izin, onay vb. iş ve işlemlerin yapılması şartı ile tesislerle ilgili
süreçlerin tamamlanması kapsamında aşağıdaki karar alınmıştır:

1) Aydın İli Soke İlçesi, Soke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Batı Kipaş Kağıt
Sanayi ve Ticaret A. Ş. tarafindan planlanan Batı Kipaş Kağıt Üretim Fabrikası ve Enerji
Santrali Entegre Projesi kapsamında, 55 MWe/290 MWt gücünde akışkan yataklı beraber

yakma tesisinin kurulmasına,

oy »r,bü/ijı]", iıe karar veriı iştir.
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Tarih Sayı Kanun Adı
25.11.2014 29186 ÇED Yönetmeliği
|0.09.2014 29l15 Çevre lzin ve Lisans Yönetmeliği
02.04.2015 29314 Atık Yönetimi Yönetmeliği
06.10.20l0 27,721 Atıklann Yakılmasına llişkin Yönetmelik
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