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MANİSA Salihli 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde konserve 
üretimi yapan bir 
fabrikanın, piyasa 

sürülemeyen 
konserveleri toprağa 
gömdüğü ortaya çıktı. 
Manisa Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün iş 
makineleriyle yaptığı 
kazıda konserveler 
topraktan çıkartılarak, 
konserve firmasına 121 
bin para cezası kesildi. 

Nermin UÇTU 

Manisa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü 
Mustafa Yılmaz, Salihli 

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren konserve firmasının 
çevreyi kirlettiğini açıkladı. İl Müdürü Yılmaz, Salihli Kaymakamlığına 
ve İl Müdürlüğüne yapılan ihbarların ardından harekete geçtiklerini, 
24 Haziran’da şikayet edilen firmanın konserveleri ambalajlı şekilde 
toprağa gömdüklerinin tespit edildiğini söyledi. Yılmaz, “Salihli’den 
ilgili firmanın tarım arazilerini atıklarla kirlettiğine yönelik pek çok 
şikayet aldık. İş makineleriyle yaptığımız kazılarda tarladan piyasaya 
sürülemeyen çok sayıda ambalajlı konserve kutusu tespit 
ettik.”dedi. İl Müdürü Yılmaz, iş makineleriyle yapılan kazının 
ardından konserve firmasına 121 bin 908 TL ceza kestiklerini ve 
toprağa gömülen atıkların tarladan alınarak bertaraf edilmesi için 1 
ay süre verdiklerini açıkladı.  

CEZALAR 1 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ 

Tehlikeli ve özel atık konusunda çok titiz çalıştıklarını söyleyen 
Yılmaz, 2013 yılının ilk altı ayında fabrikalara kestikleri cezaların 
miktarının 1 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı. Çevre mevzuatına vurgu 
yapan Yılmaz, “atık konservelerin; açılarak içlerindeki miladı dolmuş 
sebze-meyve konservelerinin Bakanlıktan lisans almış Düzenli Katı 
Atık Depolama Tesislerine bertaraf için gönderilmesi; alüminyum 
kutu ambalajların ise yine bakanlıktan lisans almış Atık Geri 

 



Kazanım Tesislerine gönderilerek bertaraf edilmesi gerekmektedir. 
Bazı hallerde firmalar bertaraf maliyetinden kurtulmak için Çevre 
Mevzuatına aykırı olarak bu örnekte de olduğu üzere atıklarını 
usulsüz olarak alıcı ortama doğrudan vermekte ve çevre kirliliğine 
sebep olmaktadırlar.Ancak tüm kontrollere rağmen, her fabrika 
başına bir nöbetçi veremeyeceğimiz de ortada iken işletme 
yetkililerinin de bu konuda büyük hassasiyet göstermeleri 
gerekmektedir.”dedi.  

TEHLİKELİ ATIKLARIN TAKİBİ ONLİNE YAPILACAK 

Fabrikaların Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MOTAT) ile daha sıkı 
kontrol edileceğini açıklayan Yılmaz, Manisa’da da bu sistemin 
kurulacağını ve sistem sayesinde atıkların fabrikalardan taşınma ve 
sürecinin ve bertaraf tesisine varış sürecine kadar online 
izleneceğini söyledi. Yılmaz vatandaşlara çevre kirliliğine neden olan 
fabrikaları Alo 181 hattına şikayet etmelerini istedi.  

http://www.manisagunebakis.com/index.php?pages=haberg&id=5985 

 

 


