
 
 
TEHLİKELİ OLMAYAN ÜRETİM ATIKLARINDA İZLECEK YOLLAR 
 
 İşyeri ve sanayi kuruluşlarının üretiminden kaynaklanan tehlikeli olmayan üretim atıkları Yenikent ve 
İnegöl Depolama Alanlarına kabul edilmektedir. Depolama Alanlarında 26.03.2010 tarih ve 27533 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 
Madde 9’da belirtilen atıklar ile 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 8 gereği ambalaj atıklarının 
Depolama Alanlarına kabul edilmesi yasak olup, söz konusu atıkların mevzuatlarına uygun şekilde 
bertaraf edilmesi esastır. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üretim atıklarını Yenikent ve İnegöl Depolama Alanlarına kabul edilmek üzere gönderecek olan 
işletmelerin müracaatında izlenen yol şöyledir: 

1. Kuruluş bertaraf edilecek atık türlerini ve miktarlarını da belirten bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına müracaat eder. 

Yenikent Depolama Alanı İnegöl Depolama Alanı 



 

2. Kuruluşun müracaat dilekçesi 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereği incelenir. 

3. İlk müracaat esnasında gerekli olması halinde Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik 
Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetki verilen akredite bir laboratuarda yapılmış bir atık analiz 
raporu istenir.  

4. Depolama alanına kabul edilmesi yasak olan atık türlerinin belirlenmesi aşamasında, şüphe 
duyulan atıklardan ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Madde 22 gereği 
numune alınarak laboratuarımızda doğrulama testi amaçlı analiz yapılır. Analiz bedeli Bursa 
Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda tahsil edilir. 

5. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ne göre tehlikeli atık sınıfına girmediği anlaşılan üretim atıkları 
Yenikent ve İnegöl Depolama Alanlarına hafta içi her gün 10:00-16:00 saatleri arasında tartılarak 
kabul edilir. Tartıma ait kantar fişinin bir nüshası atık getiren araç şoförüne verilir. 

6. Depolama alanına her atık sevkiyatında Taşıma Formu eksiksiz olarak doldurup onaylanarak 
araçla birlikte gönderilir. 



 

7. Atık bedelinin tahsilatı kantarda bulunan tahsildar tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir 
tarifesi doğrultusunda günlük olarak yapılır. 

8. Atık miktarı aylık 5 tondan fazla olan ve periyodik olarak atık getirecek olan işletmeler, aylık 
ödeme yapabilmek için Sanayi Atıkları Taahhütname Formunu iki nüsha olarak düzenleyerek bir 
nüshasını eklediği bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığına müracaat eder. 



 

9. Tartım ile tespit edilen atık miktarlarının bedeli aylık olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir 
tarifesi doğrultusunda taahhütnamede belirtilen koşullarda yapılır. 

 
Şikayet öneri ve müracatlarınız için; Büyükşehir Belediyesi   Tel: 0 224 444 16 00 
                                                                                                                                 Tel: 0 224 244 72 52 
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