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İlgi : Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.06.2015 tarihli ve 90438820220.99-5169 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile çeşitli ambalaj atıklarının (cam, pet, polietilen, polipropilen, polistiren
metal, ahşap ve kağıt karton) toplama, ayrıştırma, kırma işlemlerinden sonra, kırılmış olan
muhtelif pet, polipropilen, polistiren, polietilenden elyaf üretimi Projesinin ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi talep edilmektedir.
Son zamanlarda bu ve benzeri prosesler için Valilikler ve Danışman Firmalar
tarafından yoğun bir şekilde Bakanlığımız görüşüne başvurulmaktadır. Uygulamada
birlikteliğin sağlanması amacıyla; aşağıda belirtilen prosesler tehlikesiz atıkların fiziksel geri
kazanımı kapsamında değerlendirilmekte olup 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılacak bir işlem
bulunmamaktadır.
Bu prosesleri içeren tesisler;
- Atık metal, kağıt, atık karton, cam gibi atıkların toplama ayırmasını ve tasnifini,
yapan tesisler,
- Kağıt, metal ve plastik gibi atıkların parçalayıcı makinalarda parçalanarak
öğütüldüğü tesisler, parçalanan plastiklerin ekstrüder makinasında ısıl işlem uygulandıktan
sonra doğrudan veya boya katarak granül, elyaf, plastik boru, plastik bidon vb.
(vulkanizasyon işlemi yapanlar hariç) üreten tesisler,
- Kendi tesisindeki üretim sonucu oluşan fireleri (üretim atıklarını) parçalayıcılarda
parçalayarak işlemden geçirerek tekrar prosesinde kullanarak ürün elde eden tesisler, olarak
değerlendirilmektedir.
Ancak, bahse konu proseslerle ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna
istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulmasına ve diğer ilgili kurum
ve kuruluşlarca mer’i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli tüm izin ve tedbirlerin
alınmasına, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine
yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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