ATIK YÖNETİM PLANI
(Atık Üreten her bir Sanayi tesisinin Oluşturması gereken Plan)
ATIK ÜRETİCİSİ :
1-Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri:
- Adı SOYADI,
- Adres, Telefon ve Faks :
- Vergi Kimlik Nosu:
-Tesis Sahibi (Yetkili Kişi) :
2-Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) :
- Adı SOYADI,
- Adres, Telefon, Faks :
3-Ekler : (Atık Beyan Formu, taşıma formları)
4-Atık kaynağı hakkında detay bilgi -Atık üretim yeri (Firma merkezi ile üretim yapılan yer farklı ise)
5 – Tehlikeli atık listesindeki (EWC) kodu ve açıklaması verilecek (her bir atık türü için miktar ve bertaraf şekli ayrı
olarak belirtilecek).
6-Bir önceki yıla ait atık miktarı, yıllık atık üretim miktarı tahmini ( gelecek 3 yıl için)
- Gelecekteki üretilmesi tahmin edilen miktarlar için ne şekilde bertaraf/geri kazanım düşünüldüğü (% ’ ler ile)
- Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise teknik ve mali yönden kısa açıklama.
BERTARAF/GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN ATIKLARIN GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER
1- Bertaraf işletmecisi iletişim bilgileri;(Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks)
2- Tesis iletişim bilgiler; (Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks)
3- Bakanlık lisans No:
4-Yetkili kişi
5-Bertaraf tesisi tipi( Düzenli depolama, yakma, kimyasal/fiziksel/biyolojik işlem)
6 - Bertaraf/Geri kazanım işlemlerinin açıklanması(Yönetmelik Ekinde yer alan D ve R ler)
7-Bertaraf işlemleri ile ilgili detay: Atıklar farklı bertaraf işlemi görebilir. Bir kısmı yakmaya, bir kısmı düzenli
depolamaya, bir kısmı da geri kazanıma gidebilir. (% ’ ler ile nereye gittiği verilecek)
8 - (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf düşünüyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma v.s) Bertaraf
birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler)
9 -Atık Devamlılığı ;
-Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun nedenlerini vermek zorundadır. “ Bertaraf gönderilmesinin nedeni ”
(Örneğin; geri kazanım maliyeti, Uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin Pazar payı
bulunamaması v.b.)
-Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilmiyorsa, atık üreticisi ne kadar, nerede bertaraf edileceğini beyan etmelidir.

