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Atık Yönetimi

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve
çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir
biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı her türlü madde atık
olarak adlandırılmaktadır.

Atıkların; kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması,
toplanması, ara depolanması, geçici depolanması, geritoplanması, ara depolanması, geçici depolanması, geri
kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası
kontrol ve benzeri işlemler bir bütün olarak ATIK YÖNETİMİ
olarak ifade edilmektedir.

Entegre atık yönetimi ise atık yönetiminin entegre olarak
tüm atıklarla birlikte uygulanmasıdır.



ÖNLEME

YENİDEN KULLANIM

MİNİMİZASYON

En Öncelikli Seçenek

Atık Yönetimi Hiyerarşisi

YENİDEN KULLANIM

GERİ DÖNÜŞÜM

ENERJİ GERİ KAZANIMI

BERTARAF

En Son Seçenek



Atık Yönetiminde Hedef

Atık Önleme

Atığı önleyen ve  
oluşan atığı kaynak 
olarak kullanan bir 

geri dönüşüm 
toplumu 

olusturmak.

Atık hiyerarşisi 
2020 yılı hedefi…

Atık Önleme

Atık Geri Kazanım

olusturmak.
s



Atık Yönetiminde Hedef

Hızlı ekonomik büyüme, nüfus artışı, yaşam
standartlarının yükselmesi artan miktarda atık üretimine
sebep olmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için; atık yönetiminde yeni bir
bakış açısı SIFIR ATIK kavramı ve DÖNGÜSEL EKONOMİ’dir.

Döngüsel ekonomi; Neredeyse hiç atık üretmeyen ve
hammaddeleri kapalı devrede geri dönüştürülerek yeniden
kullanılan ekonomi modeli olarak tanımlanmaktadır. Bu
modele kısaca geri dönüşüm ekonomisi diyebiliriz.



� Atık sorumlusu belirlemek

� Atığın tanımlanması

� Kaynağında ayrı toplama

Verimli Bir Atık Yönetimi İçin;

� Personel eğitimi

� Geçici atık depolama sahası 
kurulması

� Atıkların bertaraf/geri kazanıma 
gönderilmesi

� Kayıt tutulması



Atık Yönetimi

� Yasal Çerçeve

- Çevre Kanunu

- Atık Mevzuatı

� Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Atık Listesi- Atık Listesi

� Atık Yönetiminde Üretici Sorumlulukları



Atıkların, çevreye zarar verecek şekilde, 
ilgili yönetmeliklerde belirlenen 

standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 
doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı 

ortama verilmesi yasaktır. (Madde 8)

Çevre Kanununda   
Atık Yönetimine İlişkin Genel Prensipler

ortama verilmesi yasaktır. (Madde 8)

Kirleten öder 
(Madde 8)
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Kapsam İstisnalar

EK-IV’de listesi verilen atıklar • Atmosfere salınan gaz atıklar,

• Radyoaktif atıklar,

• Taş ocağı faaliyetleri ile mineral
kaynakların aranması, çıkarılması,

Kapsam ve İstisnalar

kaynakların aranması, çıkarılması,
işlenmesi ve depolanması sonucu
oluşan atıklar,

• Hayvan kadavraları ile tarımsal 
atıklar,

• Sıvı haldeki atıklar hariç atık sular,

• Kullanım ömürleri bitmiş 
patlayıcılar ve atıkları



Yükümlülük Muafiyet

Lisans alma

• Atık bertarafı ve geri kazanımı
yapan gerçek ve tüzel kişiler
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan lisans almakla

Lisans alma

• Atığın üretildiği yerde, kendi
atıklarının geri kazanımını yapan ve
piyasaya sürmemek üzere geri
kazanılan ürünlerin tamamını aynı
tesis içerisinde tekrar kullanan tesis

Yükümlülükler

Bakanlığı’ndan lisans almakla
yükümlüdürler.

Taşıma lisansı

• Atık toplama ve/veya taşıma
işlerini yapan kişi, kurum veya
kuruluşlar çevre ve şehircilik il
müdürlüklerinden taşıma lisansı
almakla yükümlüdürler

tesis içerisinde tekrar kullanan tesis
veya kuruluşlar

Taşıma lisansı

• Evsel atıklar

• Tehlikesiz atıklar

• Ambalaj atıkları



Yükümlülük Muafiyet

YOK

Kayıt tutma

Atık üreten tesis ve işletmeler ile
bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan
kişi, kurum ve kuruluşlar;

• Atık türü,

Yükümlülükler

YOK
• Atığın kod numarası,

• Atık miktarı,

• Atığın kaynağı,

• Gönderildiği tesis,

• Taşıma şekli,

• Atığın EK-II A ve EK-II B’de belirtilen
yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler
ile ilgili olarak kayıt tutmakla
yükümlüdürler.



Yükümlülük Muafiyet

Tehlikeli atık dışındaki diğer

Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli atıkların toplanması, 
taşınması, geçici ve ara 
depolanması, geri kazanımı, 
yeniden kullanılması ve bertarafı

Yükümlülükler

Tehlikeli atık dışındaki diğer
atık türleri

yeniden kullanılması ve bertarafı
faaliyetlerinde bulunanlar, 
faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir 
kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve 
çevreye verebilecekleri zararlara 
karşı tehlikeli atık malî sorumluluk 
sigortası yaptırmak zorundadırlar 



Yasaklar

Kirletme yasağı

• Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması,
bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere,
göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi,
dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin
kirletilmesi yasaktır.kirletilmesi yasaktır.

İthalat yasağı

• Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.



AtıkAtık :: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya  bırakılan EK-1’de yer 
alan sınıflardaki herhangi bir madde,

EK I - ATIK SINIFLARI
Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemi ş üretim veya tüketim artıkları,
Q2 Standart dı şı ürünler,
Q3 Son kullanım süresi geçmi ş olan ürünler,
Q4 Dökülmü ş, niteli ği bozulmu ş ya da yanlı ş kullanıma maruz kalmı ş olan maddeler

(örneğin, kaza sonucu kontamine olmu ş maddeler ve benzeri),
Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmu ş ya da kirlenmi ş maddeler (örne ğin, temizleme

işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri ),

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Q6 Kullanılmayan kısımlar (örne ğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri)
Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örne ğin, kontamine olmu ş asitler, kontamine olmu ş

çözücüler, bitik yüzey i şlem tuzları ve benzeri),
Q8 Endüstriyel i şlem kalıntıları (örne ğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),
Q9 Kirlili ğin önlenmesi i şlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örne ğin, yıkama çamurları, filtre tozları,

kullanılmı ş filtreler ve benzeri),
Q10 Makine/yüzey i şlemleri kalıntıları (örne ğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),
Q11 Hammadde çıkarılması ve i şlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örne ğin, petrol sahası slopları,

madencilik atıkları ve benzeri),
Q12 Saflığı bozulmu ş materyaller (örne ğin, PCB'lerle kontamine olmu ş yağlar vb),
Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmı ş olan ürün, madde ve materyaller,
Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örne ğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve

benzeri),
Q15 Arazi ıslahı ve iyile ştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine o lmuş madde, materyal ve

ürünler,
Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, m ateryal ve ürünler.



BertarafBertaraf :: EK-II A’da yer alan işlemlerden herhangi birisi,

EK II-A  - BERTARAF YÖNTEMLER İ

D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (ör, düzenli depolam a vb),
D2 Arazi ıslahı (ör, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyol ojik bozulmaya u ğraması vb),
D3 Derine enjeksiyon (ör, pompalanabilir atıkların kuyula ra, tuz kayalarına veya do ğal olarak bulunan

boşluklara enjeksiyonu vb)
D4 Yüzey doldurma (ör, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, h avuzlara ve lagünlere doldurulması vb),
D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmi ş ve örtülmü ş

hücresel depolama vb)
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hücresel depolama vb)
D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine bo şaltım
D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara bo şaltım
D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen i şlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bile şiklerin veya

karışımların olu şmasına neden olan ve bu ekin ba şka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik i şlemler,
D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen i şlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bile şiklerin veya

karışımların olu şmasına neden olan fiziksel-kimyasal i şlemler (örne ğin, buharla ştırma, kurutma,
kalsinasyon vb),

D10 Yakma (Karada)
D11 Yakma (Deniz üstünde)
D12 Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerle ştirilmesi vb)
D13 D1 ila D12 arasında belirtilen i şlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya

karıştırma,
D14 D1 ila D13 arasında belirtilen i şlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden amb alajlama,
D15 D1 ila D14 arasında belirtilen i şlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildi ği

alan içinde geçici depolama, toplama hariç)



Geri kazanım : EK-II B’de yer alan i şlemlerden herhangi birisi,

EK II-B   - GER İ KAZANIM İŞLEMLER İ

R1 Enerji üretimi amacıyla ba şlıca yakıt olarak veya ba şka şekillerde kullanma
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı /geri dönü şümü (kompost

ve diğer biyolojik dönü şüm prosesleri dahil)
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönü şümü,
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R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönü şümü,
R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönü şümü,
R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
R7 Kirlili ğin azaltılması için kullanılan parçaların (bile şenlerin) geri kazanımı,
R8 Katalizör parçalarının (bile şenlerinin) geri kazanımı,
R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya di ğer tekrar kullanımları,
R10 Ekolojik iyile ştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,
R11 R1 ila R10 arasındaki i şlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki i şlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere

değişimi,
R13 R1 ila R12 arasında belirtilen i şlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar

atıkların depolanması (atı ğın üretildi ği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)



Atık Kodlarının Kullanım Alanları

• Tüm geri kazanım ve bertaraf tesisleri

• Atık taşımacılığı

• Atıkla ilgili işlem yapan tesislerin lisanslandırılması ve 
kontrolü

• Atık üreten işlemlerin ve tesislerin lisanslandırılması ve 
kontrolükontrolü

• Ulusal ve uluslararası notifikasyonlar

• Yıllık raporlamalar için atıkların sınıflandırılması

• İlgili tarafların atıklarla ilgili konsept ve programları

• İstatistikler ve raporlar ile ilgili yasalardan kaynaklanan 
diğer görevler



Atık Listesi

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

(05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete)

• Ek-IV Atık Listesi

• Sınıflandırma Türü: Atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine 

göregöre

• 20 Bölüm

• 839 Atık Kodu

– 405 Tehlikeli Atık

– 434 Tehlikesiz Atık



Atık Listesi

Atık kodu 20 bölümden oluşur

• Bölüm 1-12, 17-19 Kaynağa dayanır (endüstriyel işyeri branşı)

• Bölüm 6 - 7 İşleme dayalı

• Bölüm 13 – 15 Madde ve malzemeye dayalı• Bölüm 13 – 15 Madde ve malzemeye dayalı

• Bölüm 20 Evsel atıklar

• Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar



Atık Listesi

839 Atık

405
Tehlikeli Atık

434
Tehlikesiz Atık

232 261173173

Muallak

+ +



Altı haneli atık kodu : xx yy zz(*)

�Atıklar, altı haneli kodlar ve ilgili iki haneli ile dört haneli bölüm
başlıkları ile tanımlanmışlardır.

Atık Kategorisi Atık Tanımı

Kodlama Sistemi

XX YY ZZ Atık A

XX Bölüm (01’den 20’ye kadar)

YY Alt bölüm (01’den en fazla 14’e kadar)

ZZ Listeleme (01’den en fazla 41 ve 99’a kadar)

* Tehlikelilik işareti

�Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık
gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.



Atık Listesi

Atık üzerine bir örnek

10 03 04* - Birincil üretim cürufları (A)

Burada

10 Bölüm 10 ısıl işlemlerden kaynaklanan atıkları 10 Bölüm 10 ısıl işlemlerden kaynaklanan atıkları 
ifade etmektedir

03 10 03 Alt bölümü alüminyum ısıl metalürjiden 
kaynaklanan atıkları ifade etmektedir

04 Birincil üretim cürufları

* Tehlikelilik işareti (A)



Atık Listesi

01
MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL 
İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03
Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan 
AtıklarAtıklar

01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A

01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M

01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

01 03 07*
Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli 
maddeler içeren diğer atıklar

M

01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar



Tehlikeli Atıklar

• ( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır,

• Tehlikeli atıklar, EK-III A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler,

• Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık
konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.

• Atık Listesinde (M) işaretli atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır.
Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre yapılır.



Atık Listesi

• Genel olarak muallaklı atıklar bir işaret ile tehlikeli maddeler olarak 
karakterize edilirler

xx yy zz* atık W, tehlikeli maddeler içerir

xx yy zz+1 atık W xx yy zz’de belirtilenlerin dışında

– Bazı durumlarda muallaklı atıklar, bazı özel tehlikeli atıkları karakterize ederler, 
örneğin

10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları

– Bazı durumlarda ilgili tehlikelilik özelliği atık kodu içerisinde tanımlanmaktadır.
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran 
yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler



Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi

• 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu 
atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.1

• Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan 
bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler 
incelenir.2 incelenir.2

• Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme 
göre değerlendirilir.3

• Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet 
kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile 
biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.4



Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

EK-III A
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H1 Patlayıcı
H2 Oksitleyici
H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler
H3-B Tutuşabilen
H4 Tahriş edici
H5 ZararlıH5 Zararlı
H6 Toksik
H7 Kanserojen
H8 Korozif
H9 Enfeksiyon yapıcı
H10 Üreme yetisini azaltıcı
H11 Mutajenik
H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya

aşırı toksik gazları üreten maddeler
H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek

olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini
gösteren madde ve preparatlar

H14 Ekotoksik
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EK-III B
TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

a) Parlama noktası ≤ 55 ºC,
b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun

≥ %0,1 olması,
c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,
ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,
d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun

≥ %1 olması,
e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun

≥ %5 olması,≥ %5 olması,
f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun

≥ %10 olması,
g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam

konsantrasyonun ≥ %20 olması,
ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun

≥ %0,1 olması,
h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,
ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki

konsantrasyonun ≥%0,5 olması,
i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki

konsantrasyonun ≥ %5 olması
j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki

konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,
k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun

≥ 1 de olması



Atık Sınıflandırma Hiyerarşisi

Önceden yapılmı ş analiz var mı?

Atığa ve içindeki maddelere 
ili şkin bilimsel veri var mı 

(MSDS gibi)?

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Fiziksel-Kimyasal Analiz

Biyolojik Analiz

Tehlikeli mi?

Evet

Hayır

Hayır



Atık Sınıflandırma Kılavuzu

Atık Sınıflandırma Kılavuzu;

- Atık Listesi

- Sınıflandırma Yöntemleri

- Sınıflandırma Hiyerarşisi

- Analizler

- Atık Bilgi Formları- Atık Bilgi Formları

- Sınıflandırmalar arası değişim 

tabloları



ATIK BİLGİ FORMU

Tehlikeli Atık Kodu:

Mutlak Tehlikeli
Muhtemel Atık
Diğer ayrım gereksinmeleri

Genel açıklamalar

Diğer mevzuatlara göre 
gereksinmeler

Kod ile ifade edilen atık türleri

Ürün atığı:

Toplam durum:

Tehlikeli Atığın kodu

Muhtemel / Kesin tehlikeli atık?

Atık koduyla ilgili genel Açıklamalar

Kod ile ifade edilen atık türleri

Atığın durumu:

Atık Bilgi Formları

Toplam durum:

Katı içeriği:

Dönüştürme katsayısı:

Atığın içerdiği tipik bileşenler

Atıkların neden olduğu tipik 
zararlar

Ayrım ve tanımlama için tavsiyeler

R-D kodlarına göre tanımlama ve 
açıklama

İlişkin yeşil ve sarı liste kodları

İlişkin EWCStat kategorileri

Diğer ilgili kategoriler

Açıklamalar

Atığın durumu:
Sıvı, katı, çamurumsu

Birimler arası dönüştürme katsayısı

Atığın içerdiği tipik bileşenler

Atığın neden olduğu tipik zararlar

Atığın geri kazanımı/bertarafı için 
önerilen yöntemler (R ve D kodları)



Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Çalışmaları

Tehlikelilik 
Özellikleri
H-Kodları

Risk İbareleri
R-Kodları

Diğer Risk 
İfadeleri

Xn, T, C, Canc. 
Vb.

Ek-III/B
Kriterleri

Değişim Tabloları

H Kodları R Kodları Risk İfadeleri
Ek-III/B 

Kriterleri



Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

19911991

19931993

19951995

20042004

20052005

20062006

20072007

15 Yönetmelik
6 TebliğAtık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğ

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğ

20072007

20082008

20092009

20102010

20112011

20122012

20132013

20142014

6 Tebliğ
24 Genelge



Endüstriyel Atık Yönetim Planı

• Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum,
kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların
üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici
depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili
esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimineYönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine
yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği uyarınca; atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli
ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü
tutulmuşlardır.



� Endüstriyel Atık Yönetim Planı

� Atık üreticisinin iletişim bilgileri

� Atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler

� Atık yönetim planının ekleri

� Atık kaynakları hakkında bilgi

� AYGEİY Ek-4 listesinde yer alan atıkların kod, isim, � AYGEİY Ek-4 listesinde yer alan atıkların kod, isim, 
bertaraf/geri kazanım açıklaması

� Bir önceki yıla ait atık miktarları ile gelecek 3 yıl için 
tahmini yıllık atık üretim miktarları

� Atıkların bertaraf/geri kazanım yapıldığı tesislere ait 
bilgiler



Geçici Depolama

� Tesis içinde, binalardan uzak bir alanda

� Beton,sızdırmaz bir zemin üzerinde

� Etrafı ve üstü kapalı bir alanda

� Üzerlerinde tehlikeli atık ibaresi bulunan, atığın
cinsi,miktarı ve depolama tarihi etiketlenmiş olancinsi,miktarı ve depolama tarihi etiketlenmiş olan
uluslararası standartlara sahip konteynırlarda



Tehlikeli Atık  Taşıma

• Ulusal Atık Taşıma Formları

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temin edilir.

� D formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisi tarafından Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir.

� A, B,C ve E formları taşıma esnasında bulundurulmak üzere 
taşıyıcıya verilir.taşıyıcıya verilir.

� A,B,C formları taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna 
imzalatılarak A ve B formları atıkla birlikte teslim edilir, C formu 
taşıyıcıda kalır, bir nüsha üreticiye teslim edilir.

� A ve B formları bertarafçı firma tarafından imzalanır. A formu net 
miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi doldurulduktan sonra Bakanlığa 
gönderilir.

� B formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine 
doldurulduktan sonra, bertaraf eden üreticiye gönderilir.



Katı Atıkların 
Kontrolü 

Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü 

Yönetmeliği

Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik

Bazı Tehlikesiz 
Atıkların Geri 

Kazanımı Tebliği

ATIK

Yeni Yönetmelik

ATIK
YÖNETİMİ

YÖNETMELİĞİ

2008/98/EC Atık Direktifi



Ortak KavramlarOrtak Kavramlar

Yan ÜrünYan Ürün“N” İşareti“N” İşareti

AYY Yeniden KullanımYeniden Kullanım

Genişletilmiş 
Üretici 

Sorumluluğu

Genişletilmiş 
Üretici 

Sorumluluğu

Getirme MerkeziGetirme Merkezi

Tehlikelilik 
Özelliği H13
Tehlikelilik 

Özelliği H13

Ek-III/B AnalizleriEk-III/B Analizleri AYY



ORTAK KAVRAMLAR

Atık Tanımı
Bakanlığın 
Görevleri

İl 
Müdürlüğünün 

Görevleri

Büyükşehir ve Atık Atık İşleme Büyükşehir ve 
Belediyelerin 

Görevleri

Atık 
Üreticisinin 
Görevleri

Atık İşleme 
Tesisinin 
Görevleri

Yetkilendirilmiş 
Kuruluş

Geçici 
Depolama

Bildirim ve 
Kayıt Tutma



YENİ KAVRAMLAR

Yan Ürün Olma Durumu

• Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite 
raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,

• Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite 
raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,�

• Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,• Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,� • Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,• Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,�

• Doğrudan bir proseste kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel 
işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor ise,

• Doğrudan bir proseste kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel 
işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor ise,�

• İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da 
hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün 
standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

• İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da 
hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün 
standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

�

• Kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler 
alınıyor ise,

• Kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler 
alınıyor ise,�



YENİ KAVRAMLARYENİ KAVRAMLAR

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

• Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeyecek şekilde• Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeyecek şekilde�

• Kaynakların etkin kullanılması amacıyla onarım, yeniden kullanım, • Kaynakların etkin kullanılması amacıyla onarım, yeniden kullanım, 

�
• Kaynakların etkin kullanılması amacıyla onarım, yeniden kullanım, 

parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere, ürünlerin 
hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan

• Kaynakların etkin kullanılması amacıyla onarım, yeniden kullanım, 
parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere, ürünlerin 
hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan

�

• Bu amaçla ürünün üretiminden, hatta ürünü üretecek fabrikanın 
tasarımından başlayarak, satış ve atık olduktan sonraki süreci de içeren 
sorumluluk.

• Bu amaçla ürünün üretiminden, hatta ürünü üretecek fabrikanın 
tasarımından başlayarak, satış ve atık olduktan sonraki süreci de içeren 
sorumluluk.

�

• Araçlar

• Pil ve Akümülatörler

• Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

• Ambalajlar

• Araçlar

• Pil ve Akümülatörler

• Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

• Ambalajlar

�



GÜNCELLENEN KAVRAMLARGÜNCELLENEN KAVRAMLAR

Ek-1 – Atık Listesi Açıklamaları

• Kod belirleme hiyerarşisi• Kod belirleme hiyerarşisi�

• Ek-3/B’ye alternatif çalışmalar
(MSDS, Bakanlık kılavuzları)

• Ek-3/B’ye alternatif çalışmalar
(MSDS, Bakanlık kılavuzları)� (MSDS, Bakanlık kılavuzları)(MSDS, Bakanlık kılavuzları)�

• Liste Açıklamaları• Liste Açıklamaları�

• 99’la biten atıklar• 99’la biten atıklar�

• N işareti• N işareti�



Ek-3/B Analizleri

• Sınır değerler değişmedi

• Ek açıklamalar eklendi.

• Sınır değerler değişmedi

• Ek açıklamalar eklendi.�

• Mineralojik yapı• Mineralojik yapı�

GÜNCELLENEN KAVRAMLARGÜNCELLENEN KAVRAMLAR

• Mineralojik yapı• Mineralojik yapı�

• Ekotoksisite• Ekotoksisite�

• Talaş Atıkları• Talaş Atıkları�

• Arıtma Çamurları - %50 Kuruluk• Arıtma Çamurları - %50 Kuruluk�



Birleştirme

Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri 
Kazanımı Tebliği

Tehlikeli ve Tehlikesiz 
Atıkların Yönetimi

Tanker Temizleme Tesisleri 
Tebliğ
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