İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Karar Tarihi : 25.02.2015
Karar No
: 148
İl Mahalli Çevre Kurulu, 25.02.2015 Perşembe günü saat HıOO'da Vali Yardımcısı
Onur KÖKÇÜ başkanlığında toplanarak gündemdeki konuların görüşülmesi sonucu aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
GÜNDEM
Kamu, üniversiteler, özel sektör ve STK'nın ilgili temsilcilerinin katılımı ile
Ülkemizdeki geri dönüşüm sistemine etkin bir yapı kazandırılması amacıyla Ulusal Geri
Dönüşüm Stratejisi ve Eylem planı 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete
yayımlanmıştır.
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı eylemleri arasında yer alan " Hedef:5
Atık Üretimini Kayıt Altına Alarak Etkin bir denetim sistemi kurmak " altında yer verilen 5.7
Nolu Eylem "Mahalli Çevre Kurullarının Çalışmaları Etkinleştirilecektir" olarak
tanımlanmıştır.
Bu kapsamda geri dönüşüm faaliyetleri
alınmasına;

ile ilgili olarak aşağıdaki kararların

1-Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplanması, taşınması için 24.08.2011 tarihli ve 28035
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında Belediyeler tarafından "Ambalaj atığı yönetim planının
hazırlanması, ambalaj atığım kaynağında ayrı toplama -ayırma faaliyetini kendisi veya
sözleşme imzaladığı çevre lisanslı /geçici faaliyet belgeli toplama - ayırma tesisleri ile
gerçekleştirmesine ve konu ile ilgili tedbirlerin alınmasına,
2-24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında lisanssız olarak faaliyet gösteren ambalaj atığı
toplama-ayırma ve ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerinin lisans şartlarının sağlanması ve
lisans alabilmeleri için Belediyelerce ve Organize Sanayi Bölgelerince yer gösterilmesine,
3-Geri dönüştürülebilir atıkların (atık elektrik ve elektronik eşyalar, ambalaj atıkları, atık pil
vb.) belediyeler ve belediyelerin anlaşacağı lisanslı işletmeler tarafından kaynakta ayrı,
organik atıklarla kirlenmeyecek ve etkin bir şekilde toplanması ve taşınmasını sağlayacak
sistemler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 4 üncü
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Getirme Merkezi Tebliği
kapsamında Belediyeler ve mahalli idare birliği Geri kazamlabilir atıkların diğer atıklarla
karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım veya bertarafa
gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan 1. Sınıf atık getirme merkezlerin
kurması /kurdurması, işletmesi/işlettirmesine,
4-Atık toplama, ayırma ve/veya geri dönüşüm işlemlerinin lisanslı olarak yapılması ve kayıt
altına alınabilmesi amacıyla, izinsiz/li şanssız/ruhsatsız geri dönüşüm faaliyetlerine
Belediyelerce ve Organize Sanayi Bölgelerince müsaade edilmemesine ve bu tür işletmelerce

gerekli başvuruların yapılmasının sağlanmasına, bu tür faaliyetlerin Belediyelerce , Organize
Sanayi Bölgelerince ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce daha sıkı denetlenmesine,
5-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda Çevre ve Geri
Dönüşüm bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesine,
6-18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyeler
tarafından hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde
öncelikle üretildikleri yerde yani kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi,
taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesinin sağlanması, bu amaçla
hafriyat toprağı ve inşaat /yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ve düzenli depolama
sahalarının kurulması /kurdurulması, işletilmesi/işlettirilmesine;
7-ÖTLTeri. belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle. Geçici depolama
alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer
göstermekle. ÖTLTerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı
dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmasına, halkı
bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemesine,
8-Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı
almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği
yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı
bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi verilmesine.

Oy birlisi ile karar verildi.
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