
ÇEVRE TAAHHÜTNAMESĠ 
 

MĠLAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ’NE 
 

 

TESĠSTE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALINACAK ÖNLEMLER 
 
a) Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler: 
 
b) Geri DönüĢebilen Katı Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler: 
 
c) Gaz Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler: 
 
d) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Miktarları ve Alınacak Önlemler: 
 
e) Tehlikeli Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler: 
 
f) Gürültü Kaynakları ve Alınacak Önlemler: 
 

 

MĠLAS OSB Atıksu Altyapı Tesisleri ĠĢletilmesi Yönetim Planına göre Atıksu 
ve Yağmursuyu bağlantılarının yapılacağını, 
 

Tesisimizde titreĢim, gürültünün Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği standartlarında belirtilen standart değeri aĢmayacağını, duman, 

kül, kötü koku, zehirli veya korozif gibi hususlar söz konusu olmayacağını, kurulmuĢ 

ve kurulacak diğer tesisleri rahatsız etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, yangın 

ve patlamalar yönünden gerekli önlemleri alacağımızı, 

 

MĠLAS OSB içme suyu 
Ģekilde MĠLAS OSB Yönetim 
etmeyeceğimizi, 

 
Ģebekesi haricinde, içme ve kullanma suyunu hiçbir 

Kurulunun izni olmadan derin kuyulardan temin 

 
MĠLAS OSB’de yapacağımız tesis faaliyete geçtiğinde, MĠLAS OSB’nin atıksu kanallarına sadece 

MĠLAS OSB Atıksu Altyapı Tesisleri ĠĢletilmesi Yönetim Planı DeĢarj Standartları ve OSB 

Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde atık vereceğimizi, ön arıtma tesisimizi MĠLAS OSB 

tarafından belirtilen proje onay Ģartları doğrultusunda yapacağımızı ve uygulama aĢamasında 

proje onay koĢulları ile sınırlandırılmıĢ koĢullara riayet edeceğimizi, atık suyumun kirlilik yükü ve 

miktarı oranında yatırım ve harcama giderlerine katılacağımı, kanalizasyona deĢarj limitlerinin 

üzerinde atık su bırakmam durumunda, iĢyerimin kapatılması dahil OSB Yönetimince yapılacak 

tüm yaptırımlara uyacağımıza; 

 
Atık yağlarımızı, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen Ģekilde 

geri kazanımını sağlayacağımıza veya bertaraf edeceğimize, 
 

Ambalaj atıklarımızı, Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliğine göre ayrı olarak 
biriktireceğime ve toplama sistemine verilmek üzere hazır edeceğimizi, 
 

Tıbbi ve Tehlikeli atıklarımızı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 
belirlenen esaslara göre bertaraf edeceğimizi veya ettireceğimizi, 
 

Geri kazanabilen atıklarımızı kaynağında ayrı toplayacağımızı, 
 

Uygun metot ve teknolojileri kullanarak atıklarımızı en az düzeye düĢüreceğimizi, 



 

Parsel içi açık depolama alanları hususunda 4562 sayılı OSB Kanunu hükümlerine ve 

bölge içi yollarda yatay düĢey trafik iĢaretleri ile belirtilen trafik kurallarına uyacağımızı,  
MĠLAS OSB dâhilinde yapılabilecek inĢaatımızda gerekli Ģantiye binasını geçici 

olarak, MĠLAS OSB tarafından kabul gördükten sonra, kendi sınırlarımız içinde 

yapacağımızı, inĢaat bitiminde sökerek, yerinden kaldıracağımızı, inĢaat sırasında 

ortaya çıkan hafriyatı, Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliğine göre dökmeyi, gösterilen yerler dıĢına hafriyat dökmemeyi, kendi 

sınırlarımız dıĢında malzeme istifi ve depolama yapmamayı, 

 

MĠLAS OSB’de faaliyette olduğumuz tesis için çevre tanzim projesi hazırlatıp, 

onaylatacağımızı ve fabrika inĢaatı tamamlanmadan çevre tanzimini bitireceğimizi, 

 

Müracaat ettiğimiz sektör grubu dıĢında baĢka sektör grubunda yatırım yapmayacağımızı, 

Bölge altyapılarından (yol, bordür, karo, ayırma taĢı, içme-kullanma suyu, yağmur suyu Ģebekesi 

ve muayene bacaları, atıksu Ģebekesi ve muayene bacaları, telekomünikasyon, alçak gerilim 

elektrik Ģebekesi, kablo kanalları, tevzii ve parsel kabinleri ve trafo binaları ve benzeri tesisler) 

hiçbir Ģekilde zarar vermeyeceğimizi, zarar verildiği takdirde MĠLAS OSB tarafından belirlenecek 

zarar bedelini itirazsız ödeyeceğimizi, inĢaat aĢamasında ve faaliyete geçtiğimizde yolları hiçbir 

Ģekilde kirletmeyeceğimizi, kirlettiğimiz takdirde derhal temizleyeceğimizi, MĠLAS OSB tarafından 

yapılacak düzenlemelere istinaden fenni koĢullara uygun uzaklaĢtıracağımızı, drenaj kanallarını 

amacına uygun kullanacağımızı ve yukarıda belirtilen Ģekilde, üretim sürecimde oluĢacak atıkları 

ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uyması için gerekli proje ve raporları hazırlatacağımızı, 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve mer’i mevzuat çerçevesinde “Üretim, tüketim ve 
hizmet faaliyetleri sonucunda oluĢan atıklarımızı bertaraf edeceğimizi veya 
ettireceğimizi, öngörülen izinleri” alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. 

 

AĢağıda gösterdiğimiz adresimize yapılacak her türlü tebligatın aynı gün 
tarafımıza yapıldığını kabul ve beyan ederiz. 
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(FĠRMA KAġE - YETKĠLĠ ĠMZA) 


