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(20/010 ••)

6831 sayili Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarinca orman sayilan alanlarda kati
atik bertaraf ve düzenli depolama tesislerine verilecek izinlerde asagidaki esaslar uygulanir.

Belediyelere veya belediyeler tarafindan kurulacak birlik1ere, mahalli idare birliklerine
ve çevre koruma birliklerine; evsel, endüstriyel, tibbi, tehlikeli atiklar ile insaat yikinti ve
atiklarinin usulüne uygun olarak geri kazanildiklari, bertaraf edildikleri veya belirli teknik
standartlara göre düzenli depolandiklari tesisler için orman sayilan alanlarda izin verilebilir.

Gerçek ve özel hukuk tüzel kisilerine ise sadece kendi tesislerinden çikan ve Atiklarm
Düzenli Depolanmasma Dair Yönetmelikte belirtilen II. Sinif ve III. Sinif düzenli depolama
tesisleri için verilen kriterlere uyan atiklarin, bertarafi, düzenli depolanmasi, geri kazanilmasi
ve yakilarak enerji elde edilmesi maksadiyla, izin verilebilir. Ayrica Bakanliktan lisans alarak
çalisan veya çalisacak olan atik geri kazanma (enerji dahil) tesislerine izin verilebilir. Bunun
disindaki atiklarin bertarafi ve düzenli depolanmasi için gerçek ve özel hukuk tüzel kisilerine
orman sayilan alanda izin verilmez.

Uygun görülen orman sayilan alanlara Orman Genel Müdürlügü tarafindan 24 ay süreli
ön izin verilir. Daha sonra gerekli sartlarin saglanmasi halinde ön izin kesin izne dönüstürülür.

A-Ön izin asamasinda;

1. Talep sahibi, kati atik bertaraf ve düzenli depolama tesisine ait talebin ön degerlendirmesi
için asagidaki evraklari, 2 (iki) takim olarak hazirlayip Il Çevre ve Orman Müdürlügü'ne
sunar.

a) Talep edilen yerin 1/25 000 ölçekli haritasi
b) Koordinat özet çizelgesi
c) Vaziyet plani
d) Genelge ekindeki formata uygun 2 takim olacak sekilde hazirlanmis Ön Fizibilite Raporu
Ön fizibilite raporunda tesise iliskin kisa ve genel bilgiler; sahanin uygunlugu, en yakin
yerlesim birimlerine olan mesafeleri, seçilme sebepleri, arazi kapasiteleri-depolama hacmi,
düzenli depolama sahasinin büyüklügü, mülkiyet durumu, tesisin tahmini ömrü, tesis sinifi,
belediye atiklarinin depolanacagi sahanin II. Sinif tesis olmasi durumunda hizmet verecegi
nüfus ve belediyeler, depolanacak atik türleri, atik miktari, tesiste yer alacak üniteler ve bu
ünitelerin gösterildigi taslak vaziyet plani varsa proje kapsaminda kurulmasi planlanan diger
ünitelerle ilgili bilgiler yer alir.
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2. Iletilen dosya Il Çevre ve Orman Müdürlügü tarafindan incelenip degerlendirildikten sonra
Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) karari alinir (Mahalli Çevre Kurulu Karari alinirken, Mahalli
Çevre Kurullari Çalisma Usul ve Esaslari Yönetmeligi 5. maddesinde tanimlanan Mahalli
Çevre Kurulunu olusturan kamu kurum ve kuruluslari temsilcilerinin söz konusu tesislerin yer
seçimi asamalarinda yer almasi ve çevre düzeni planlari göz önünde bulundurularak alternatif
sahalar ile birlikte degerlendirilmesi gerekmektedir. Diger taraftan seçilen sahanin
degerlendirilme raporlarinda, saha büyüklügünün tesis için gerekli ve ihtiyaç duyulan alan
olup olmadigi ve tesis için alternatif baska bir alan bulunup bulunamadigi, tesisin çevre ve
insan sagligi açisindan gerekli olup olmadigi, kamu yarari ve zaruret bulunup
bulunmadigi hususlari irdelenmelidir. Ayrica seçilen alan ile ilgili yapilan yerinde inceleme
çalismasi tutanaklari bu karara eklenmelidir.)

Alinan bu MÇK karari ile birlikte degerlendirilen dosya müracaat yazisina eklenerek 2 (iki)
takim olarak Il Çevre ve Orman Müdürlügü tarafindan Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü'ne
gönderilir.

3. Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü tarafindan uygun görülen talepler 1 (bir) takim müracaat
evraki ile birlikte uygun görüsle .orman Genel Müdürlügüne iletilir.

4. Orman Genel Müdürlügünce orman mevzuati hükümleri ile ormancilik bilim ve teknigi
açisindan yapilan degerlendirme neticesinde olumlu bulunanlara Bakanlikça ön izin verilir.
Verilen ön izin olurunun bir nüshasi bilgi için Çevre Yönetimi Genel Müdürlügüne gönderilir.

B) Kesin izin asamasinda;

1. Talep sahibi,
a) ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Degildir" karari ve
b) Uygulama projesi ile birlikte Çevre Yönetimi Genel Müdürlügüne müracaat eder.

2. Çevre Yönetimi Genel Müdürlügünden alinacak uygunluk yazisi ve onayli 1/1000 ölçekli
vaziyet plani ile birlikte Orman Genel Müdürlügüne kesin izin için müracaat eder.

3. Orman Genel Müdürlügü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlügünden alinan olumlu gorus
yazisi ve ön izin taahhüt senedinde istenen belgelerin talep sahibince teslim edilmesi halinde
gerekli degerlendirmeyi yaparak uygun görülenlere kesin izin verilir. Verilen kesin izin
olurunun bir nüshasi bilgi için Çevre Yönetimi Genel Müdürlügüne gönderilir.

4. Ormanlik Alanlarda Kati Atik Tesislerine Verilecek Izinlere Iliskin 15/02/2010 tarihli ve
(2010/2) sayili Genelge yürürlükten kaldirilmistir.

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Veysel EROGLU
Bakan
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Içisleri Bakanligi
81 Il Müdürlügü
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