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Bilindiği üzere, o2.o4.2ol5 tarih ve 293l4 sayülı Resmi Gazetede yaylmlanarak
yürürlüğe giren'Ahk Yönetimi Yönetmeliği"nin 9-ğ) maddesine göre;

Atık Üİeticileİi; Atük beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl
ocak ayl itibariylc başlamak üzere en qec M.rt avl sonunı kİd.r Bakanllkça hazırlanan
çevrimiçi uygulamalar kullanarak do|durmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir
nüshasını saklamakla,

17.06.20ll tarih ye 2'1967 Saylh Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 8iren Bızı
Tehlikesiz Atlkl.rın Geri Kaza!ılmı Tebliği'nin 8-ç) Msddesine görc:

Tchlikesiz At* Üreticileri; Tehlikesiz atık bcyan formunu, her yll takip eden yılln g3gg
Mı.t ıvı lonur. Lıd.r bir önceki yıIa ait biIgileri içerecck şkilde Bakanlıkça hazırlanan
int.mct labınlü programı kullanarık doldurmak, onaylamık, çıktısını ılmak ve beş yı| bowncı
bir nüsha§ınt saklımakla y{iklımlüdür.

Aynca, 20l6 yılı içerisinde atlk üretİneyen üreticilerinin de tesistc atlk oluşmadığına dair
firma bilgilerini güncellemek suretiyle beyan yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda; tehlike|i, ıeh|ike§iz ve tıbbi atık ürcticiıeri için, Mırt ayı §onunı kıda.,
ilgili yönetmeIik ve tebliğ gereğince, beyanlann http§://oDline.cevre.gov.tl adresine
yapılmasının sağlanması amacıyla bağlı kurum ve kuruluşlar/üyelerinize beyan ırygulama§ı ve
süreleri ile ilgili duluru yapılarak uyarılması gerekmekte olup; beyan işlemlerinin süresi içinde
tamamlanmamasl halinde, 2872 sayıl| Çevre Kanununun 20(g) bendi gereği cezai işlem
uygulanacaktir-

Bilgilerinizi ve gereğinini arzlrica ederim.
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. il Halk Saglıgı Mtidtirııigtı
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ş.n",/{N
,6|

AdEs: lhİlsıanbul Yolu Unobo2lt6y M.v. Noj 459 / MANis^ Bilgiiçin: Js]. EKlcl
Tel: (0 236) 233 26 70 fats: (0 2]6) 233 l 7 90 sb i evffihirciliLgov.lİ

B! b.lg. 5lı?0 ılalt d.kfo!ü l|M ıınru.ı görc a0!.ılt .l.ıtİoniı i@ lk lEıl..n{t.
Evdl. t yİdh. htaDr/or.ld.rE|.iı6b.8ov.t rdğh.h ada. Nm.:90oİftl.la5.0l-El63 v. B.İİod N.D.:9,!ı!l3 haE||.İirl. .rirblll.tlıjı

Gıi!elıh tlektronik lnrlah Es,
(o rtİolu asaidaki bi]gtlı,

ı]o,]rultı§unda y;r|)]lahllll


