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Degıaıl Çşrı DÖıiiisiiıiı Saılılı"i ı,ş Ticaret Liıııiteıİ §u,keti,ılirı
sar,ılı vazııı.

t 1_05.]{Jİ § t*Ii}tli
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İlgi vızı ekıııde. İlırııız ('l,ırıttrra iÜçesı_ Şekeı,pıııar trIşiı. Çiiktiirk 5ı_ık. Xı:1 aıiresiııdç
lııiil*t göıteıeıı ilırııııiızrlı" atık akiiıırıilatiir,atık şıii geçici ılepoıaıııa.ıı.ıapılacağı belırtil*rek si:iz
l'oıliısıı thalivet iÇiıı "Atılı AkiuiıiilıtiirAtıi, Pi1 Geçici Delıaiaıııa İzıii" r.erilıııe*i taielı eililıiıelıterlıı.
iJ.05.:Ç18 tırihiııie teŞisiııizıle. tekıiik elaıriaırlaı:ıııız taraftııelRıı ı.apılaır iıiteleıiıeieııle.
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Tesısİe gğÇıcl tl*i-ıolııiiıii \nha§iıııt1 zeiıriııı iısl*ıı ı-ılıt.
çıtie çeı.ı,ı}ı ııldıığıı. iaLıelısıriııı aıılı
oldıığu. zelıiiıı \'e ılııı:iıılarılıı aıiıie ıl;ı1.,aıııklı lıı-ı_va ıır,gııl;ııııııış tlepclııııı ııi:rıiıııcli,ı
ılel,ıoiaııiıği.
Depiı sı,ılı a ıııtla pııiilu,op i leı ı kap lıııiıuıcitığıı.
Delııı alaıuıiılı *lıışal:ilecek *ızııalaıa kıırşı ızgaıiı ıisteı*uıiıı bııliııielıığıı.
DePo ıalia.ırııııı tesiı içljlldg. iistiiııiiıı kal:ıh olıiıığıı" ı,ağııırıra kaışı koıruıaklı ııltiıığıı.
Tesıiiıi AKL.'DER ile siizleııiı*ıiııiı ülevcııt r-ılılıığıı lıusrıılııı tcıl:ıi eciilıııisıiı..

Tesl:ıir eıiiieıı İrıısuslaı'a ilateteıı to1.:ılaıiarı atık akiuııtiiatöıleıiıı k*l,ıtlaı,ııı
tıılıiıııi;. L.ııı kaı.ıılaı.ı
iiıeiiÇi-r'e tıililiıııiek. iisiıııılı seri kazııııııı tesiıle;iııe lıelgeli cilaı,ırk iesiiıı eiıiıelı. ie;isç
giıeıı ı,e
ıesisteıı Çık*ıı atık akiiıııiilaıörleı'e ait aı,lık eırı,aııteri }tiiıiliı"liiğıiıııiize iliizeııli r.ı}nıak qöııdeııiıek.

tesiı* atık iikiiıııiiİaıöri*ı,iıı 1isaırsiı ııııçlarla ii]şıııtııtı, kaLııılii içiıı işleııleriıı \it-ıT-{T ıiıterui
iiz*riıııİeıı }'ıPllırıısı ka}'ılıü:lı ııik akiiııııilıtiiı kıbııi etııek" ılepo ;ılırıiıııtlıı sızıiıı.;rır ıkrileıı
iıolıpropıieıı kiıpıarıla ııııııııtaza elıııek. sızelırırı*ı.aıı ııkiiıiıiilaıiııleri iist iisle 5 ııraılau 1lızlii
kr-iı,ırıııiıık. atık akliniiilatiiılerİ ıİeçıaıla F{.} giilliigl, tazia lıekl*tııieıııek ı.e ırrer_i 1ııel.ziıaii]
ıışıılıııaıı
şırtır'la: : t -08.]üü]J iaı'ilı ı'e :::6ç saçılı Resıııi (iızeie'ı,le r,ayuıılaıli]ıı Atık pıl ı,e Akiııılilıtörleriıı
KŞntrolii Yılııehıieliği'nin i8" ı'e l9.ıııılileleıi gereğiıict. "Atık Akümülatörı_i.tık pil Geçiti
Dcpolınıı İı ııi " ı.eıılıneı i Ta lil iğiıııı zce ü\,gluı gıiıiilıniiıtiır,
Bılgileıiııizi ı,e geıeğiıii ııız 'ıitıi eır,eıiııi.
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