
MİLAS OSB ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ 
 

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamındaki; faaliyet, ürün, hizmet, proses atıkları Atık 

Yönetim Sistemine uygun değerlendirilir veya bertaraf edilir.  
Katı Atıklar ve Tehlikeli Atıklar, çevreye zarar vermeden yasalar dâhilinde bertaraf 

edilmek üzere ayrı bidonlarda/yerlerde/kutularda biriktirilirler.  
Tehlikeli atık kapsamına giren; Pil, Kartuş, Toner, fleorasan lambalar, Kutular ve 

Aküler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tehlikeli atık sınıfına girer ve aynı 

yönetmeliği hükümleri doğrultusunda nakledilir ve bertaraf edilirler. İlgili atıklar için geri 

kazanım ve bertaraf firmaları ile MİLAS OSB ön anlaşmalar yapmıştır. Bu hizmetlerden 

faydalanmak isteyen katılımcı firmalar MİLAS OSB Bölge Müdürlüğü Çevre Yönetim 

Merkezi ile irtibata geçebilir.  
Revirlerde oluşan atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanıp, 

nakledilir ve işlem görürler. Tıbbi Atıkların bertarafı konusunda YALOVA Belediyesi yetkilidir.  
Ofislerde çalışan her personel ürettiği geri dönüştürülebilir katı atığı (Kâğıt Atık, Cam, 

Plastik, Metal) masasının yanında diğer çöplerden ayrı biriktirmekle yükümlüdür. Bu atıklar 

MİLAS OSB Bölge Müdürlüğünün anlaşmalı kuruluşu olan ………………………. firması 

tarafından düzenli olarak toplanmakta olup burada elde edilecek olan gelirler 

…………....... bağışlanacaktır.  
Katılımcı firmalarımızın üretim faaliyetleri sonucunda oluşan ambalaj atıkları Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. MİLAS OSB’nin Çiftlikköy 

Belediyesi sınırları içerisinde kalmış olması sebebiyle ve Çiftlikköy Belediyesinin Çevre 

Bakanlığınca onaylanmış olan Atık Yönetim Planı çerçevesinde üretim fireleri hariç olmak 

üzere oluşan her türlü ambalaj atığı firma içerisinde ayrı olarak biriktirilmek ve Çiftlikköy 

Belediyesinin anlaşmalı TAT tesisine verilmesi yasal bir zorunluluktur.  
Katılımcı firmaların yemekhanede, ofis ve üretim bölümünde oluşan Tehlikeli ve 

Zararlı atık kavramına girmeyen, yeniden değerlendirme ve/veya satılabilme olanağı 

olmayan, kahve, çay süprüntü vb. gibi atıklar Evsel Atıklar olarak işlem görür. MİLAS 

OSB’de oluşan her türlü Evsel ve Evsel Nitelikteki Endüstriyel Atıklar yapılan anlaşmalar 

gereğince YALOVA Valiliği kuruluşu olan Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından 

periyodik olarak standart 800 lt konteynerlere konulmak şartıyla düzenli olarak 

toplanmakta ve …………çöp depolama tesislerine gönderilmektedir.  
Katılımcı firmalar üretim, bakım ve diğer faaliyetlerinden dolayı oluşan atıkların 

işletme içerisinde düzenli olarak toplatılmasından ve çevre mevzuatına uygun koşullarda 

biriktirilmesinden ve bertarafından sorumludurlar.  
Kimyasal atıklar tehlikeli atık kapsamına giren atıklardır. Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliğine göre işlem görürler.  
Kontamine atıklar (yağlı bezler, boş kimyasal kapları, her türlü yağ ambalajları, vb.) 

birlikte toplanırlar. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun nakledilirler ve 

depolanırlar. Bu atıklar Çevre Bakanlığından lisanslı bertaraf firmalarına gönderilirler.  
Yağ atıkları, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır, nakledilir ve 

depolanırlar.  
Katılımcı firmalarda oluşan Bitkisel Atık Yağlar diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanarak Çevre bakanlığından lisanslı tesislere verilmelidirler. Bitkisel Atık Yağların 

kanalizasyon, toprak vb. alıcı ortamlara dökülmesi yasaktır.  
Katılımcı firmalar işletmelerinde oluşan her türlü tehlikeli atık, geri dönüşebilen atıklar, 

evsel nitelikteki atıklar vb. türdeki atıkların oluşturulacak bir klasör içerisinde bütün kayıtlarını 



tutmaları gerekmektedir. Bu kayıtlar Çevre Bakanlığı ve MİLAS OSB Çevre Yönetim 

Birimince yapılacak olan denetimlerde belgelendirilmek zorundadır. 


