ATIK ALIM SÖZLEŞMESİ
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TARAFLAR
BATIÇİM
Firma Adı

: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

Adres

: Ankara Caddesi No:335 Bornova/İZMİR

Vergi Dairesi ve No

: HASAN TAHSİN V.D. 1500003046

Telefon

: 0232 478 44 00

Faks

: 0232 478 44 44

E-Posta

: cevre@baticim.com.tr

ATIK ÜRETİCİSİ
Firma Adı

:

Adres

:

Vergi Dairesi ve No

:

Telefon

:

Faks

:

E-Posta

:

KONUSU VE KAPSAMI

Bu sözleşmenin konusu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü tarafından BATIÇİM’e verilen 342 numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi
kapsamında atıkların bertarafıdır.
Bu sözleşmenin kapsamı, Çevre İzin ve Lisans Belgesi ekinde verilen atık kodlarına sahip olan
atıkların, BATIÇİM laboratuarlarında ve/veya akredite kuruluş tarafından yapılmış analiz sonucuna
göre uygun bulunması durumunda Alternatif Yakıt veya Alternatif Hammadde olarak tesise kabulü ve
geri kazanımıdır.
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3

ATIK ÜRETİCİSİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI
1. ATIK ÜRETİCİSİ, atık bertaraf bedelini BATIÇİM tarafından tanzim edilecek faturaya istinaden
peşin olarak öder. 50 Kg’ın altındaki atıklar için 50 Kg’a karşılık gelen bertaraf ücreti ATIK
ÜRETİCİSİ’ne fatura edilir. Atık bedelinin faturalandırılabilmesi için geçerli olan rakam
BATIÇİM kantarı ile belirlenen miktar olacaktır. ATIK ÜRETİCİSİ, mezkûr yönetmelikler gereği
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirdiği yani Ulusal Atık Taşıma Formuna yazdığı
miktarda atığı BATIÇİM’e teslim etmek zorundadır ATIK ÜRETİCİSİ’nin talep etmesi
durumunda BATIÇİM, ATIK ÜRETİCİSİ’ne kantarlar ile ilgili kalibrasyon raporlarını sunacaktır.
2. ATIK ÜRETİCİSİ, BATIÇİM tesisine atıkların teslimini yolda geçecek süreleri de dikkate alarak,
hafta sonu, resmi ve özel tatiller hariç, aksi bir durum belirtilmedikçe hafta içi 08:00 - 14:00
saatleri arasında yapacaktır. Bu saatler dışında gönderilecek atıklar tesise kabul
edilmeyecektir.
3. Atıkların sevki ATIK ÜRETİCİSİ’ne aittir. Tehlikeli koda sahip atıklar için Çevre Bakanlığından
lisanslı araç kullanılması zorunludur. ATIK ÜRETİCİSİ; atıkların lisanslı araçla taşınmasının
gerektiği durumlarda, atıklarını “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne ve diğer mevzuat
hükümlerine uygun şekilde BATIÇİM’e lisanslı nakliye araçlarıyla sevk edecek ve BATIÇİM’in
gösterdiği uygun noktaya teslim edecektir. Taşıma sırasında, aracın tehlikeli atık taşıma
belgesi/lisansı, ulusal atık taşıma formu ve sevk irsaliyesi BATIÇİM’e teslim edilmek üzere
araçta bulunacaktır. ATIK ÜRETİCİSİ, atıkları taşıyan araçların plakalarını sevkiyattan önce
BATIÇİM’e bildirecektir. Bu araçların ilgili mevzuata uygun olarak gerekli izin ve belgelerinin
bulunduğunu kontrol etmek ATIK ÜRETİCİSİ yükümlülüğündedir. Lisanslı olmayan araçla
yapılan sevkiyatlarda fabrikaya tehlikeli atık kabulü yapılmayacaktır. Tehlikesiz koda sahip
atıklar için uygun donanıma sahip lisanssız nakliye aracı kullanılabilir. Atığın yüklenmesi,
nakliyesi ve boşaltımı (dökme olarak yüklenenler)sırasında oluşabilecek her türlü hasar, zarar
ve çevre kirliliğinden ATIK ÜRETİCİSİ sorumludur.
4. Atık kodlarının doğruluğundan ve gönderilen atığın işbu sözleşmede belirtilen şartları
sağlamasından ATIK ÜRETİCİSİ sorumludur. Yanlış ya da yanıltıcı atık kodu bildirimi nedeniyle
ve sözleşme şartları dışında bir atık gönderiminden dolayı BATIÇİM’in uğrayacağı tüm zararlar
ve çıkabilecek idari para cezaları ATIK ÜRETİCİSİ’nden tazmin edilecektir.
5.

ATIK ÜRETİCİSİ, tehlikeli atıkları aşağıdaki atık kabul kriterlerine göre hazırlamak zorundadır:
a. ATIK ÜRETİCİSİ; her ambalaj üzerine atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ile
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Ek.4’de belirtilen tehlikeli atık işaretlerini eksiksiz
yapıştıracaktır. Bir örneği BATIÇİM tarafından istendiğinde e-posta veya faks yoluyla
gönderilecektir. Atık etiketi üzerindeki atık tanımı, atık üretici temsilcisi tarafından
doldurulmuş atık formundaki ve Ulusal Atık Taşıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı
olmalıdır.
b. BATIÇİM tarafından istendiği şekillerde paketlenmemiş, yüklenmemiş, etiketlenmemiş
ve istenen fiziksel ve kimyasal şartları sağlamayan atığı reddetme hakkı BATIÇİM
uhdesinde olacaktır. Usullere aykırı paketlenmiş atıkların tesise kabulü durumunda,
bununla ilgili oluşan ilave ambalaj, işçilik, paketleme, toplama, ayırma ve paletleme
giderleri ayrıca ATIK ÜRETİCİSİ’ne fatura edilecektir.
c. Ambalajlama olarak IBC, Big-Bag, plastik varil, metal varil, karton koli ve BATIÇİM’in
önceden onay vereceği ambalaj ile hazırlanacak, metal teneke kutularla atık kabul
edilmeyecektir.
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4
4.1

ATIK KABUL KRİTERLERİ
SIVI ATIKLAR
Sıvı atıklar ilgili mevzuatta belirlendiği şekilde ambalajlanmış ve etiketlenmiş olmalıdır.
1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre II. Kategori atık yağlar ve I.kategori atık yağların
geri kazanım işlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamamış atık yağlar bu durumun
belgelendirilmesine istinaden BATIÇİM’e teslim alınabilecektir. III. Kategori atık yağlar teslim
alınmayacaktır.
2. BATIÇİM’e kabul edilecek atık yağların ve sıvı yakıtların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
BATIÇİM’e bu özelliklerin dışında herhangi bir sıvı atık kabul edilmeyecektir. Aşağıdaki
tabloda yer alan sınır değerlerini sağlamayan sevkiyatların belirlenmesi halinde tesise atık
kabulü durdurulur ve bu sözleşmenin 3. Maddesinin 4. ve 5. Fıkrasına göre işlem yapılır.
PARAMETRE
Partikül büyüklüğü
Su oranı
Isıl değeri(HU)
Kükürt
Kül
Arsenik (As)
Kadmiyum (Cd)
Krom (Cr)
Klorür (Cl)
Kurşun (Pb)
Toplam halojenler
PCB
Diğer

Maksimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
-

DEĞER
0,15
8
6500
0,5
1
5
2
10
2000
100
2000
50
Tali madde içermeyecek

BİRİM
mm
%
Kcal/Kg
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
-

a. Isıl değeri ve su oranı tespitleri BATIÇİM’e getirilen her sevkiyat veya her ambalaj için
yapılır.
b. Isıl değeri ve su oranı tespit edilecek numuneler BATIÇİM tarafından alınan örneğin,
ikiye bölünmesi suretiyle alınır. Bir numune ısıl değeri ve su oranı tayini için analiz edilir,
diğer örnek şahit olarak BATIÇİM tarafından saklanır. İtilaf halinde bu şahit
numunelerinin analizi BATIÇİM tarafından belirlenecek akredite olmuş bir laboratuara
yaptırılır. Çıkan sonucu her iki taraf kabul eder. Akredite laboratuara yaptırılacak
analizin bedelini haksız olan taraf öder.
c. Yukarıdaki tabloda belirtilen ısıl değeri ( HU), Kuru Alt Kalori değerini ifade eder.
d. Fabrikaya gelen kamyonlardan alınan atık yağ numune sonucunda tabloda belirtildiği
gibi su miktarı maksimum %8, ısıl değeri kuru alt kalori olarak minimum 6500 Kcal/Kg
olmalıdır. Bu analizlerin sonuçları çıkıp BATIÇİM tarafından onay verilene kadar nakliye
aracı yükünü boşaltamaz ve tesisten ayrılamaz.
3. Atık yağlar için kesinlikle kategori analizi gerekmektedir. Analizi olmayan atık yağlar fabrikaya
kabul edilmeyecektir.
4. Atık Yağlar ve sıvı atıklar miktarına göre lisanslı tanker ya da araçlar ile taşınmalı, lisanslı
araçla taşınması durumunda 200 lt’lik metal varillerde ve palet üzerine devrilmeyecek şekilde
sabitlenmiş olmalıdır. BATIÇİM güvenli görmediği ve kalitesi uygun olmayan
araçları/tankerleri boşaltmayı reddetme hakkına sahiptir.
5. Aynı ebatta metal variller sığıyorsa palet üzerine tekli, ikili veya dörtlü olarak yerleştirilmiş ve
çemberlenmiş olmalıdır.
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6. Her varilde usulüne göre hazırlanmış ve yapıştırılmış atık etiketi bulunmalıdır. Atık etiketleri
ıslanmayacak ve düşmeyecek şekilde ambalajlara yapıştırılmalıdır.
4.2

ÇAMUR, TOZ VEYA GRANÜL TÜREVLİ ATIKLAR

Çamur atıklar maksimum % 8 bünye nemine sahip olmalıdır. Çamur atıklar dökme olarak
nakliye araçlarıyla tesise sevk edilmelidir. BATIÇİM tarafından atığın dökme olarak istenmemesi
durumunda atıklar sağlam paletler üzerine konulmuş sızdırmasız ve sağlam Big-Bag çuvallarda sevk
edilebilir. Atık koduna göre tehlikeli olanlar lisanslı araçlar ile ve tehlikesiz olanlar lisanssız araçlar ile
sevk edilebilir. Nakliye araçları yüklerini yalnızca tesis yetkililerinin gösterdiği bölümlere boşaltabilir,
bunun haricinde işlem yapıldığı durumda iş bu sözleşmenin 3. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları geçerlidir.
4.3

KONTAMİNE ATIKLAR
Kontamine atıklar ilgili mevzuatta belirlendiği şekilde ambalajlanmış ve etiketlenmiş olmalıdır.
1. Atıklar sızdırmasız Big-Bag, 200 lt’lik sac varil veya plastik bidonlarda kelepçelenmiş olmalıdır.
2. Aynı ebatta sac variller palet üzerine tekli, ikili veya dörtlü olacak şekilde yerleştirilmiş ve
çemberlenmiş olmalıdır.
3. Big-Bag ile taşımalarda Big-Bag palet üzerine yerleştirilmiş, paletleri sağlam olmalıdır.
4. Her ambalajda, Big-Bag, varil ve bidonlarda atık etiketi bulunmalıdır. Atık etiketleri
ıslanmayacak ve düşmeyecek şekilde ambalajlara yapıştırılmalıdır.

Atıklar hazırlanmış ambalajları ile (palet, fıçı, varil, IBC, Big-Bag vb.) birlikte tartılacaktır ve
bertaraf edilecektir. Ambalaj, bertarafı yasak bir başka madde ihtiva etmeyecektir. Aksinin tespit
edilmesi durumunda iş bu sözleşmenin 3. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları geçerlidir.
5

BATIÇİM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. BATIÇİM, ATIK ÜRETİCİSİ’nin tesise iş bu sözleşmeye göre uygun şartlarda getirmiş olduğu
atıkların T.C. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak geri kazanımını sağlamakla
yükümlüdür. BATIÇİM’in aksine hareket etmesinden dolayı ortaya çıkacak her türlü sonuç ve
vecibelerden ATIK ÜRETİCİSİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.
2. BATIÇİM; kendisine teslim edilen atıkların usule uygun olarak tesis tarafından teslim alındığını
belirten belgeyi (irsaliye veya UATF), atık sorumlusu tarafından ilgili bölümleri imzalandıktan
sonra ATIK ÜRETİCİSİ’ne vermekle yükümlüdür.

6

GİZLİLİK İLKESİ

Yürütülecek çalışmalar süresince karşılıklı olarak tesisler hakkında edinilen tüm bilgi, doküman
ve gözlemler üçüncü şahıslar nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır.
7

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İHTİLAFLAR
1. ATIK ÜRETİCİSİ ve BATIÇİM, sözleşmeyi ilgili maddelerde belirtilen bildirimleri yapmak ve bir
hafta sonra hüküm doğurmak kaydıyla istediği zaman feshedebilir.
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2. Taraflar, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde yazılı ihtarda bulunarak sözleşmenin tek
taraflı olarak herhangi bir süre verilmeksizin feshi yoluna gidebilir.
3. Taraflar, aralarında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf halinde iyi niyetle hareket edeceklerdir.
Buna rağmen çözümü mümkün olmayan ihtilaf halinde iş bu sözleşmenin 10. Maddesi geçerli
olacaktır.
8

TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar her türlü tebligat ve bildirimi sözleşmede yazılı adrese noter kanalı ile yazılı olarak
yapacaklardır. Adreslerde bir değişiklik olduğu takdirde taraflar yeni adreslerini yazılı olarak 1 (Bir)
hafta içerisinde bildirmek zorundadırlar; aksi halde sözleşmede yazılı adrese yapılacak tebligat geçerli
addedilecektir.
9

MÜCBİR SEBEPLER
1. Sözleşmenin konusunu yerine getirmeyi engelleyecek savaş hali, yangın, deprem, sel gibi
doğal afetler, ayaklanma, sabotaj, resmi merciler tarafından verilmiş kararlar,
makine/ekipman arızaları, ve ani fırın duruşları gibi fabrikada meydana gelen teknik
aksaklıklar ve tarafların kontrolü dışında sözleşmenin icrasını engelleyen sair haller, tarafların
kendi kusurları olmaksızın gerçekleşmiş olma şartına bağlı olarak, bu sözleşme kapsamında
mücbir sebep sayılırlar.
2. Mücbir sebep durumunun ortaya çıkması halinde, mücbir sebepten etkilenen taraf derhal
durumdan karşı tarafı haberdar etmek ve mücbir sebebin varlığına ilişkin tatmin edici delil
göstermek zorundadır.
3. Mücbir sebep halinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

10 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar arasında çıkabilecek ve bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde İZMİR
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmenin işbu maddesi HMK hükümleri çerçevesinde yetki
sözleşmesi hükmündedir.
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11 MUHTELİF HÜKÜMLER
1. İşbu sözleşme, sözleşmenin konusu iş ilişkisinden kaynaklanan taraflar arasında daha önce
gerçekleştirilmiş görüşme ile her türlü yazılı ve sözlü anlaşmanın yerine geçer
2. Bu sözleşmenin bedeli ve sözleşme metni gizli olup, taraflar bunları hiçbir şekilde üçüncü
şahıs veya kuruluşlara açıklayamaz.
3. İşbu sözleşme ile üstlenilen yükümlülükler diğer tarafın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın
bir başkasına devredilemez.
4. ATIK ÜRETİCİSİ, sözleşmeyi imzalarken basiretli bir tacirin karşılaşabileceği riskleri
değerlendirmiş ve göz önüne almış olduğunu kabul eder ve sözleşmenin hitamına kadar
malzeme fiyatları, resim, vergi, sosyal sigortalar primleri, taşıma ve işçi ücretlerinin artması
veya diğer sebeplerle indirim isteminde bulunamaz.
5. Sözleşmede taraflara verilmiş haklardan feragat ancak yazılı şekilde yapılması halinde
geçerlidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ileride ortaya çıkabilecek her türlü, rüsum, harç
ve damga vergisi de dâhil olmak üzere tüm vergiler ATIK ÜRETİCİSİ tarafından vadesinde
ödenecek ve ödemeye ilişkin belgelerin bir örneği BATIÇİM’e teslim edilecektir.
12 BATIÇİM’İN BEYANLARI
BATIÇİM;
1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmet alanında gerekli uzmanlık, deneyim ve iş gücüne sahip
olduğunu,
2. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik de dâhil olmak üzere konuya ilişkin tüm mevzuatın
gereklerini yerine getirdiğini, gerekli izin ve lisanslara sahip olduğunu,
Kabul ve beyan eder.

BTC-ÇYS-FR-19/01.01.2015/10.06.2015/Rev.01

6/7

ATIK ALIM SÖZLEŞMESİ

13 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE GEÇERLİLİK TARİHİ
Sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıldır ve imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir.
Bu sözleşme __/__/____ Tarihinde 13 Madde ve 7 sözleşme sayfası ile tanzim edilmiş olup, taraflarca
okunarak imzalanmıştır.
İş bu sözleşme karşılıklı imzalanıp yürürlüğe girmekle birlikte taraflar arasında iş bu sözleşme
kapsamında yapılmış daha önceki sözleşmeleri başkaca bir merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden
hükümsüz kılar.
BATIÇİM

ATIK ÜRETİCİSİ

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO
SANAYİ A.Ş.
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