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KILAVUZLARININ HAZIRLANMASI” projesi kapsamında revize edilmiştir.
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1.0 GİRİŞ
Sektörel Tehlikeli Atık Yönetimi Kılavuzları dizisi, sanayi kaynaklı
tehlikeli atıkların tanımlanması, doğru şekilde sınıflandırılması, atıkların
önlenmesi/azaltılması ve uygun şekillerde geri kazanımı/bertarafı için
atık üreticilerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) teşkilatına yol
gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzlarla
o

atık üreticileri tarafından ÇŞB’ye yapılan beyanların kalitesinin
artırılması,

o

yapılan beyanların ÇŞB tarafından kontrolünün kolaylaştırılması,

o

önleme/azaltma ve geri kazanım yoluyla ürettikleri tehlikeli atık
miktarını düşürmek isteyen atık üreticilerine yol gösterilmesi ve

o

atıklara en uygun bertaraf yönteminin seçiminde hem atık
üreticilerine hem de İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’ne destek
verilmesi

hedeflenmektedir.
Sektörel Tehlikeli Atık Yönetimi Kılavuzları dizisi Türkiye’de yüksek
miktarda atık ürettiği belirlenen öncelikli aşağıdaki sektörler için ve bu
sektörlerden ortaya çıkan atıklar hakkında bilgi edinmek isteyen herkese
hitap edecek şekilde hazırlanmıştır:
o

o

Ana metal sanayi
o

Demir çelik sektörü

o

Metal kaplama sektörü

o

Beyaz eşya sektörü

o

İlaç sanayi

o

Döküm sektörü

o

Otomotiv sektörü

Organik kimya sanayi
o

Organik bitki koruma ve pestisit üretimi
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Demir çelik sektörünü ele alan bu kılavuz kapsamında, öncelikle
sektörde uygulamada olan süreçler ele alınmış, daha sonra bu süreçlerde
tehlikeli atık üretimine neden olan noktalar belirlenmiş ve bu atıkların
sınıflandırılmaları ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Ardından demir çelik
sanayinde uygulanabilecek tehlikeli atıkların önlenmesi ve azaltılması
ile ilgili bilgiler verilmiştir. Son olarak atıkların önlenemediği ya
da azaltılamadığı durumlar için sektörden kaynaklanan atıklara
uygulanabilecek geri kazanım ve bertaraf yöntemleri irdelenmiştir.
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2.0 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ
İnşaat, otomotiv, demiryolu ve akla gelebilecek tüm cihaz ve eşya üretimine
katkısı olan demir çelik sektörü Türkiye’de özellikle 2001 yılından itibaren
hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 2008 yılında Türkiye’nin ham çelik
üretme kapasitesi 34.1 milyon tona ulaşırken üretim 26.8 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir [1]. 2010 yılında ise üretim 29.1 milyon tona çıkmıştır [2].
2011 yılına ait bilgilere göre Türkiye’de 30 adet demir çelik işletmesi
faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler özellikle İskenderun, İzmir ve
Marmara Bölgesi’nde yoğunluk göstermektedir. Kurulu tesisler arasında
yıllık 2 milyon ve üzerinde kapasiteleri ile İskenderun’da İsdemir, MMK
– Atakaş, Yolbulan – Baştuğ, İzmir’de Habaş ve Ege Çelik, İstanbul ve
Çanakkalede’de İçdaş, Kocaeli’de Çolakoğlu ve Ereğli’de Erdemir öne
çıkmaktadır [3].
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3.0 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE UYGULANAN SÜREÇLER
Demir çelik sanayi, demir cevheri ve hurdanın indirgenmesi ile demir
elde edilmesi ve daha sonra demirin içindeki safsızlıkların azaltılarak
çelik üretilmesini içerir. Çelik, demire göre daha kolay dövülebilen ve
ağrılıkça %1’in altında karbon içeren demir alaşımdır [4]. Ham çeliğin
elde edilmesinin ardından ingot döküm ya da sürekli döküm işlemleri
uygulanır.
Demir çelik üretimine ait genel akım şeması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Ham çelik üretim prosesleri [5]
Şekil 1’de de görüldüğü üzere günümüzde dünya genelinde kullanılmakta
olan dört farklı ham çelik üretim prosesi mevcuttur. Bunlar yüksek fırın/
bazik oksijen konvertörü, elektrik ark ocağı, elektrik ark ocağı/doğrudan
indirgeme ve ergitme indirgenmesidir.
Yukarıda sıralanan yüksek fırın/bazik oksijen fırını ve ergitme
indirgenmesi yöntemleri demir cevherinden başlayarak çelik üretimine
kadar uzanan entegre üretim yöntemleridir. Geleneksel olarak entegre
demir çelik tesisleri yüksek fırın/bazik oksijen fırınları ile üretim
gerçekleştirmektedir. Elektrik ark ocakları ham çelik üretimi için
tamamen hurdanın kullanıldığıbir yöntem olup Türkiye’de yaygın
olarak kullanılmaktadır. Belirli oranlarda demir cevheri ve hurda
çelik kullanılarak uygulanan elektrik ark ocağı/doğrudan indirgeme
metodunun ise Türkiye’de daha uygulaması bulunmamaktadır.Ergitme
indirgenmesi kullanılarak yapılan demir çelik üretimi Avrupa’da sadece
sınırlı sayıda tesiste gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 2’de yukarıda bahsedilen dört yönteme ait akım şemaları
verilmektedir.

Şekil 2. Ham çelik üretim yöntemleri için proses akım şeması [5]
Çelik üretiminden sonra elde edilen sıcak çelikten, ingot ya da sürekli
döküm prosesleri sonucunda yassı, kütük, çubuk şekillerinde nihai ham
çelik ürünleri elde edilir. Elde edilen bu ürünler haddehanelerde çeşitli
amaçlarda kullanılmak üzere şekillendirme işlemine alınır. Gerek entegre
demir çelik tesislerinde gerek hurdadan tekrar çelik üretimi yapan
tesislerde yapılan çelik, haddehanelerde levha, bobin, kangal vb. haline
getirilir. Bu yüzden demir çelik sektörünün kapsamına haddehanelerin de
dahil edilmesi gereklidir.
Çelik üretimi sonucu elde edilen kütük ve ingotlara sıcak haddeleme
uygulanır. Bu işlemde kütükler yüksek sıcaklıklarda tavlandıktan sonra
çeşitli mekanik sistemler ile istenilen şekillendirme gerçekleştirilir.
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Türkiye’de demir çelik üretimi sonucu başlıca üç tip ürün elde edilir.
Bu ürünlerin arz talep oranları demir-çelik sektörüne yön veren temel
unsurlardan biridir.
o

Uzun hadde ürünleri alt sektöründe, demir cevheri veya hurdanın
ergitilmesiyle elde edilen sıvı çeliği dökerek külçe (ingot), blum ve
kütüğe dönüştüren çelikhaneler ile, söz konusu yarı ürünlerden,
betonarme çelik çubuk, filmaşin, profil, tel ve ray üretimi yapan
haddehaneler faaliyet göstermektedir. Üretilen uzun hadde
ürünleri inşaat sektörü, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, çelik
sanayi ve demiryollarında kullanılmaktadır [6].

o

Yassı hadde ürünleri; sıcak haddelenmiş ürün, levha, soğuk
haddelenmiş ürün, teneke, galvanizli sac ve diğer yassı hadde
mamulleri olmak üzere altı ana ürün grubunda sınıfalandırılabilir.

o

Vasıflı çelik ürünleri, özellikle otomotiv sanayi, makine imalat
sanayi ve savunma sanayi içerisinde kullanılmaktadır.

Takip eden bölümlerde demir çelik üretim proseslerine ait ayrıntılı bilgiye
ulaşılabilir.

3.1 Yüksek Fırın + Bazik Oksijen Fırını
Yukarıda tanımlanan dört çelik üretim yönteminden, klasik yüksek fırın
+ bazik oksijen fırını içlerinden en karmaşık olanıdır ve entegre demir
çelik üretim prosesi olarak bilinmektedir. Entegre demir çelik tesisleri,
içinde birçok bağımsız madde ve enerji akışları bulunan alt proseslerin
birleşiminden oluşur (Şekil 3).
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Şekil 3. Entegre demir – çelik üretim tesisi akım şeması [7]
İlgili prosesler aşağıda sıralanmıştır [5].
I.

Sinterleme Tesisi

II. Peletleme Tesisi
III. Koklaştırma Tesisi
IV. Yüksek Fırın
V. Bazik Oksijen Fırını (Çelikhane)
VI. Döküm
I.

Sinterleme Tesisi: Sinterleme işleminin amacı fiziksel ve metalurjik
hazırlama yöntemleri ile yüksek fırına beslenen malzemenin
geçirgenliğinin ve indirgenebilirliğinin artırılması ve yüksek fırının
performansının iyileştirilmesidir. Sinterleme tesisinde öncelikle
demir cevheri ve kireç taşı başta olmak üzere sintere beslenecek
malzemelerin karıştırılması, yaklaşık 1350˚C sıcaklık altında
yanmanın sağlanması ve soğutulması gerçekleştirilir. Sinterleme
sırasında nemin uzaklaştırılması, hidratların ayrışması, kalsiyum
oksitlerin hermatitlerle tepkimeye girmesi gibi birçok reaksiyon
gerçekleşir [4].
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II. Peletleme Tesisi: Sinterleme gibi peletleme de yüksek fırının
performansının artırılması için uygulanır. Peletleme sırasında ham
maddelerden yüksek sıcaklıklar altında 9 – 16 mm arası küreler
elde edilir. İnce taneli cevherlerin topaklanarak küresel bir şekil
almaları tambur, tabla veya kesik konilerde sağlanır [4,8].
III. Koklaştırma Tesisi: Koklaştırma prosesi, kömür pirolizine yani
kömürün oksijen bulunmayan şartlarda yaklaşık 12 – 24 saat
süresince, 1000 – 1100 ˚C’ ye ısıtılmasına dayanır. Bu esnada,
kok (katı madde), çeşitli gazlar, sıvı formda maddeler ve katı
formada kalıntı (tar) açığa çıkar. Sıcak metal üretiminde en önemli
indirgenlerden biri olan kok, metal eriyiğin içinde bulunan
oksijeni, karbon dioksit meydana getirerek dolaylı olarak giderdiği
gibi, karbon içeriğini de doğrudan giderir. Aynı zamanda kokun
gazifikasyonu indirgenme için gerekli olan ısıyı sağlar. [5].
IV. Yüksek Fırın: Bu aşamada, hammaddelerin (sinter, pelet, topak
demir cevheri), katkı maddelerinin (kireç gibi cüruf oluşturucular)
ve indirgen maddelerin (kok) kapalı bir sistem olan yüksek
fırınlara, sürekli beslenmesiyle pik demir üretimi gerçekleştirilir.
Fırınlar yüksek fırın baca gazının kaçması engelleyen bir sistem
ile donatılmıştır. Yüksek fırın içerisine üflenen sıcak hava, kok
kömürünü yakarak karbondioksit (CO2) haline dönüştürür. CO2
ise yüksek sıcaklıkta kok ile yeniden reaksiyona girerek karbon
monoksit (CO) şeklinde parçalanır. CO hammadde içindeki demir
oksitleri metal demire dönüştürür. İşlem sonunda ergimiş demir,
cüruf ve işletmenin farklı noktalarında yakıt olarak kullanılan
yüksek fırın gazı açığa çıkar [4].
V. Bazik Oksijen Fırını: Çelik üretiminin gerçekleştiği prosestir. Bu
prosesin en önemli amaçları [5];
o

Karbon içeriğininin istenilen düzeye indirilmesi, (yaklaşık
olarak %4 – 5 karbon seviyesinden, %0,01 – 0,4 seviyesine
düşürmek)

o

Yüksek fırından çıkan sıvı sıcak demirin içerisindeki
safsızlıkların (karbon, silikon, manganez, fosfor ve sülfür)
yakılması ya da oksitlenmesi
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o

İstenilen farklı
eklenmesidir.

özellikler

için

diğer

elementlerin

Sülfür, fosfor ve silikonun uzaklaştırılması, sıcak metalin bazik
oksijen fırınına verilmesinden önce gerçekleşen ön arıtımda
sağlanır. Bazik oksijen fırınında yanmanın gerçekleşmesini ikincil
arıtım işlemi izler [5].
VI. Döküm: Çeliğin dökümü iki şekilde gerçekleştirilmektedir.
o

İngot Döküm: Sıvı çelik hazır kalıplara dökülerek soğutulur.
Buradan elde edilen külçeler, haddelenerek yassı, kaba ve
çubuk kütükler elde edilir. İngot döküm giderek yerini
sürekli döküme bırakmaktadır. [4].

o

Sürekli Döküm: Sürekli dökümde isimden anlaşılacağı gibi
ayrı ayrı kalıplara döküm yapılması yerine yassı, kaba ve
çubuk kütükler sürekli olarak dökülür. Bu yöntem enerji
tasarrufu yapılması, emisyonların azaltılması, çalışma
koşullarının iyileştirilmesi ve üretim miktarının artırılması
gibi avantajlara sahiptir [4].

3.2 Elektrik Ark Ocağı
Demir içeren hurdaların direkt olarak eritilmesi yoluyla çelik üreten elektrik
ark ocağı, modern çelik üretiminde önemli rol oynamaya başlamıştır. Şuan
Avrupa Birliği’ne üye 25 ülkenin çelik üretiminin yaklaşık %38’i elektrik
ark fırınları ile hurdadan üretilmektedir[5].
Bazik oksijen konvertörünün aksine elektrik ark ocağında sıcak metal
yerine “soğuk” metal (hurda çelik) kullanılır. Hurda çeliğin fırına
beslenmesinin ardından indirilen elektrotlardan geçen elektrik bir ark
oluşturur ve açığa çıkan ısı hurdayı eritir. Eritme prosesinde gerekli
kimyasal kompozisyonu sağlamak için diğer metal alaşımlar ilave edilir.
Çeliği saflaştırmak için ek olarak oksijen de üflenir. Ayrıca yüksek fırınlarda
olduğu gibi bu sistemde de sıvı çelik içerisindeki istenmeyen bileşenleri
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü • 13

ayırmak için kireç eklenerek cüruf oluşturulur Erimiş çeliğin yüzeyinden
cüruf tabakasının uzaklaştırılmasının ardından eriyik bir potaya aktarılır.
Buradan saflaştırma ya da sürekli döküme gönderilir [5,9]. Elektrik ark
ocağı akım şeması Şekil 4’de gösterilmektedir.

Hurda

Kireç

O2

Elektrik
Ark Oca

kincil
Metalurjik

lem

-Safla

Şekil 4. Elektrik ark ocağı ile çelik üretimi akım şeması

3.3 Elektrik Ark Fırınları / Doğrudan İndirgenme
Doğrudan indirgeme yönteminde demir cevheri indirgen maddeler
yardımıyla katı fazda doğrudan metalik demire indirgenir. Bu süreç sonucu
elde edilen ürün doğrudan indirgenmiş demir (DRI) olarak adlandırılır
ve genellikle elektrik ark fırınları için hammadde olarak kullanılır [5].
Doğrudan indirgeme ve elektrik ark fırınlarının beraber kullanımı Şekil
5’de gösterilmektedir.
Doğrudan indirgeme işlemi baca fırın, döner tabanlı ya da akışkan
yataklı fırınlarda gerçekleştirilebilir [5]. Proseslerin çoğunda yakıt olarak
doğal gaz, indirgen madde olarak da karbon monoksit ya da hidrojen
kullanılmaktadır [4]. Bu yöntem ile çelik üretimi doğal gazın ucuza
mal olduğu durumlarda avantajlı olmaktadır [4], dolayısyla doğal gaz
fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde kullanım alanının gelecekte sınırlı
olacağı tahmin edilmektedir.
14 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Şekil 5. Elektrik ark ocağı/doğrudan indirgenme ile çelik akım şeması [7]

3.4 Ergitme İndirgenmesi
Ergitme indirgemesi prosesi, kok kullanılmadan demir cevherinden
sıcak metal üretimine dayalı bir yöntemdir. [5]. Ergitme indirgenmesi
kullanılarak yapılan demir çelik üretimi bu kitapçığın yayınlandığı tarihte
Türkiye’de uygulanmamakta ve Avrupa’da sadece sınırlı sayıda tesiste
gerçekleştirilmektedir.
Ticari anlamda uygulaması bulunan 2 proses tipi vardır:
o

Corex Proses: Bu proses 2 aşamada gerçekleşir. İlk adımda, demir
cevheri indirgen bir gaz yardımıyla sünger demire indirgenir.
İkinci aşamada kısmen indirgenen cevher ergitilerek sıvı demir
ya da sıvı çelik üretilir. Birinci aşamada indirgen gaz olarak
kullanılan karbon monoksit ve hidrojen, ikinci aşamda demirin
ergitilmesi için kullanılan ısıl özütleyici/gazlaştırıcı’da
kömürün oksijen yardımıyla gazlaştırılması yoluyla elde edilir.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü • 15

Kömürün gazlaştırma sırasında kısmi yanması sonucu aynı
zamanda demirin ergitilmesi için gerekli olan ısı da ortaya çıkar
[4]. Bu proses, yeni geliştirilen yöntemler arasında, endüstriyel
uygulaması olan yüksek fırına alternatif tek yöntemdir [10].
o

Finex Proses: Corex prosesinden farkı, direkt olarak ince demir
cevherini ve koklaştırmadan kömürü kullanabiliyor olmasıdır.
Finex prosesi, ergitme-gazlaştırma sisteminin giriş kısmında
4 bölümlü akışkan yataklı sistemden oluşur. Akışkan yataklı
sistemde indirgenen ince boyuttaki cevherler, yoğun, sıcak
formda ergitme-gazlaştırma sistemine girer [5].

Ticari olarak uygulanmakta olan prosesler dışında ergitme indirgenmesini
kullanan AISI-DOE, DIOS, HISMELT, ROMELT gibi yeni prosesler de
gelişim aşamasındadır [4,5].
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4.0 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
4.1 ATIK TÜRLERİ VE KODLARI
Sektörden kaynaklanan tehlikeli atıklar üç ana sınıf altında incelenebilir.
o
o
o

Prosese özel atıklar
Yan proseslerden kaynaklanan atıklar
Proses dışı atıklar

Bu atıklar Tablo 1 – 3’de sıralanmıştır. Bu tablolarda en sağ kolonda
atıkların türleriyle ilgili bilgi verilmiştir. Bu kolonda “A” işareti ile
gösterilen atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarından
bağımsız olarak tehlikeli kabul edilmektedir. “M” işaretli atıklar ise
içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı olarak
tehlikeli ya da tehlikesiz olarak sınıflandırılabilir. Listede “M” işareti
ile gösterilmiş atıklar üzerinde analiz yapılmalı ve analiz sonuçlarına
göre atık koduna karar verilmelidir. Eğer yapılan analiz sonucunda atık
içerisindeki tehlikeli bileşenler Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B’de
verilen konsantrasyonları aşıyorsa atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır
ve “M” işareti ile gösterilen yanında yıldız (*) işareti bulunan altı haneli
kodla tanımlanmalıdır. Eğer tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonları,
Ek 3-B’de verilen eşik değerlerin altında kalıyorsa, bu atıklar tehlikesiz
olarak sınıflandırılmalı ve “M” işaretli atıkların tehlikesiz karşılıkları
olan altı haneli kodla tanımlanmalıdır. Aşağıdaki tablolarda tüm “M”
işaretli atıkların altındaki satırda bu atıkların analiz sonucunda tehlikesiz
çıkması durumunda almaları gereken altı haneli kodlar da verilmiştir.
Ancak atıkların tehlikesiz altı haneli kodlarla tanımlanabilmeleri için
tehlikesiz olduklarının analiz sonuçları ile doğrulanması gerektiği
unutulmamalıdır.
Prosese özel atıklar
Prosese özel tehlikeli atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4’de 10 02 Demir ve
çelik endüstrisinden kaynaklanan atıklar ve 05 06 Kömürün pirolitik işlenmesinden
kaynaklanan atıklar başlıkları altında “*” işaretli olarak kapsanmıştır. Bu
başlıklar altında sıralanan altı haneli kodlar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Demir çelik sanayinden kaynaklanan prosese özel atıklar [11]
Atık Kodu
10
10 02
10 02 07*

Atığın Tanımı
Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
Tehlikeli maddeler içeren ve gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan
katı atıklar

M

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli
atıklar

M

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren
çamurlar ve filtre kekleri

M

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar 1

10 02 12

10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları1

10 02 14

10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve
filtre kekleri1

10 02 11*
10 02 13*

05

05 06
05 06 01*

05 06 03*

A/M

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün
Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
Asit ziftleri

Diğer ziftler

A

A

Bu kod numaralarının atik beyanlarında kullanılabilmesi için atıkların bünyesindeki
tehlikeli bileşen konsantrasyonlarının Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B’de verilen eşik
konsantrasyonların altında kaldığı analizlerle kanıtlanmalıdır.

1

10 02 07* kodlu “Tehlikeli maddeler içeren ve gaz arıtımı sonucu ortaya
çıkan katı atıklar”, entegre demir çelik tesislerinde, yüksek fırın, sinterleme
ve çelikhaneden; elektrikli ark fırınıyla üretim yapan tesislerden baca
gazlarının kuru tutulması sonucu ortaya çıkan baca tozlarıdır. Benzer
şekilde baca gazları ıslak tutucu ile temizleniyorsa, 10 02 13* kodlu “Gaz
arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre
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kekleri” başlıklı atık ortaya çıkabilmektedir. Gerek baca tozları gerek baca
gazı arıtma çamurlarının tehlikelilik özellikleri içerdikleri alkaliler, asitler,
yağ bileşikleri, dioksin ve furanlar ve metalletden kaynaklanmaktadır
[44]. Demir çelik tesislerinde, baca gazı tozlarının tutulma yöntemine bağlı
olarak (ıslak ya da kuru) 10 02 07* ve 10 02 13* kodlu atıkları en azından
biri mutlaka oluşmaktadır.
10 02 11* kodlu “Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ
içerikli atıklar” demir çelik tesislerinde “yağlı tufal” olarak anılmaktadırlar
ve tehlikelilik özelliği bu atık içindeki yağ miktarına göre değişmektedir.
Bu atık, sahada kaba tufal olarak geçen ve Atık Yönetimi Yönetmeliği
Ek 4’de tehlikesiz olarak sınıflandırılan 10 02 10 kodlu “Haddehane
tufalı” ile karıştırılmamalıdır. Tufal sürekli döküm ve haddehanelerde
temizleme ve soğutma işlemi sonucu oluşmaktadır. Soğutma suyu hadde
makinelerinin arasından aktığı ve yağlandığı için buradan çıkan tufal
de yağ ve suyla karışmaktadır. Tufal ayırma işlemi için tufalli yağlı su
havuzlarda bekletilmektedir. Dibe çöken yağından ayrılmıştufal 10 02
10 kodlu tehlikesiz “Haddehane tufalini” oluşturmaktadır. İlk etapta
askıda katı madde şeklinde olduğu için ayrılamayan ve ikinci bir ayırma
işlemi sonucu ayrılan tufal ile 10 02 11* kodlu tehlikeli “Soğutma suyunun
arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar”ı oluşturmaktadır. Eğer
tufal ayırma işlemi sürekli döküm ünitesi çıkışında yani haddeleme
işleminden önce gerçekleştiriliyorsa ayrılan tufal yine tehlikesiz olarak
sınıflandırılmalıdır. 10 02 11* kodlu atık, tüm demir çelik tesislerinden
beklenmektedir. Haddeleme yapan tesislerde bu atıktan daha yüksek
miktarda çıkması beklenmektedir.
Kömürün pirolitik işlenmesinden (yani kömürün koklaştırılmasından)
kaynaklanan 05 06 01* “Asit ziftleri” ve 05 06 03* “Diğer ziftler” mutlak
tehlikeli atıklardır. Gazlaştırma işlemleri sırasında kok kömürünün içinde
bulunan katran (zift) kok gazına geçmektedir. Kok gazının arıtımı sırasında
ziftler geri kazanılmakta ve satılmaktadır; ancak geri kazanılamayan
ziftler 05 06 01* ve 05 06 03* kodlu atıkları oluşturmaktadır. Bu atıklar
sadece entegre demir çelik tesislerinden beklenmektedir. Ark fırınlarda
bu atıklar oluşmamaktadır.
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Yan proseslerden kaynaklanan atıklar
Entegre bir demir-çelik tesisinde demir çelik üretimi ve kömürün pirolitik
işlenmesi haricinde boyama, fiziksel ve kimyasal yüzey işlemleri gibi
prosesler de uygulanabilmektedir. Dolayısyla bu yan proseslerden
çıkabilecek atıklarında demir çelik sanayinden çıkan atıklar altında
kapsanması gerekmektedir. Bu atıkların bir listesi Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Demir çelik sanayi yan proseslerinden kaynaklanan atıklar
[11]
Atık Kodu
08

08 01
08 01 11*

Atığın Tanımı
Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler),
Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin
İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK)
Kaynaklanan Atıklar
Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve
Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan
Atıklar
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
atık boya ve vernikler

M

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan
boya ve vernik çamurları

M

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
boya ve vernikli sulu çamurlar

M

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan
boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

M

08 01 12

08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler1

08 01 14

08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları1

08 01 16

08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar1

08 01 18

08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden
kaynaklanan atıklar1

08 01 13*
08 01 15*
08 01 17*

A/M
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Atık Kodu
08 01 19*
08 01 20

08 01 21*

11

11 01
11 01 05*

Atığın Tanımı
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler
içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu
süspansiyonlar

M

Boya ya da vernik sökücü atıkları

A

08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu
süspansiyonlar1

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve
Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir
Dışı Hidrometalurji
Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve
Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme,
Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin
Degradasyonu, Anotlama)
Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

A

Sıyırma bazları

A

11 01 06*

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

11 01 08*

Fosfatlama çamurları

11 01 07*
11 01 09*
11 01 10

A/M

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri1

A
A

M
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Atık Kodu
11 01 11*
11 01 12

11 01 13*
11 01 14

11 01 15*

11 01 16*

11 01 98*
11 01 99

Atığın Tanımı

A/M

Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

M

Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan
tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

M

11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları

1

Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları1
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar1

12 01 08*

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey
İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan
Atıklar
Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden
ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve
solüsyonlar hariç)
Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve
solüsyonlar hariç)
Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları

12 01 12*

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

12

12 01
12 01 06*

12 01 07*

12 01 09*

12 01 10*

12 01 14*
12 01 15

12 01 16*
12 01 17

12 01 18*

12 01 19*

12 01 20*
12 01 21

Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları
Sentetik işleme yağları

Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 14 dışındaki işleme çamurları1

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları1

Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme
tortuları)
Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme
maddeleri
12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri1
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M
A

M

A

A

A

A

A

A

M

M
M
A

M

Tablo 2’de verilen liste yine Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4’den alınmış
olup üç temel yan proses olan boyama, kaplama ve fiziki yüzeysel işlemler
için bu ekte sıralanmış tehlikeli atıkların bir listesidir. Tehlikeli atık beyanı
yapan üreticilerin, işletmelerinde bu yan işlemlerden biri ya da bir kaçı
uygulanıyorsa bu tablo içinden kendileri için uygun olan atıkları seçerek
atık beyanlarında göstermeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle yanlızca
boyama yapan kuruluşlardan 08 kodlu atıklar, yanlızca kimyasal yüzey
işlem yapılam kuruluşlardan 11 kodlu atıklar ve yalnızca fiziksel işlem ve
şekillendirme yapan kuruluşlardan 12 kodlu atıklar beklenmelidir.
08 01 11* kodlu “organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
atık boya ve vernikler” boyama yan prosesi için tanklarda, karıştırıcılarda
ve proseste kullanılan diğer aletlerde kalan organik çözücüler ya da diğer
tehlikeli maddeler içeren atık boya ve verniklerdir. Ayrıca, standartlara
uymayan (rengi tutmayan, viskozitesi uygun olmayan) organik çözücüler
ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boyalar ve vernikler de bu atık
kodu kapsamındadır. Toz boya üretiminde ise taşıma dolum esnasında
dökülen toz boyalar ve ekstrüzyon ve kırma işlemleri sırasında dökülen
cips halindeki boyalar 08 01 11* atık kodunca kapsanır. Eğer atık boya
ve vernikler, organik çözücü ya da diğer tehlikeli maddeler içermiyorsa
08 01 12 kodlu “08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler” kapsamına
girer. Atık bitkisel boyalar buna örnek olarak verilebilir. Bu atıkların, Atık
Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılacak analizler sonucunda
“tehlikesiz” olarak nitelendirilmeleri gerekmektedir.
08 01 13* kodlu “organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
boya ve vernik çamurları”, boyama yan prosesinde tankların diplerinde
biriken organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya
ve vernik çamurlarını kapsamaktadır. Eğer çamur organik çözücü ya da
başka tehlikeli maddeler içermiyorsa 08 01 14 kodlu “08 01 13 dışındaki
boya ve vernik çamurları” kapsamına girer. Bitkisel boya çamurları, 08
01 14 kodu ile belirtilen atığa örnek olarak verilebilir. Bu atıkların, Atık
Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılacak analizler sonucunda
“tehlikesiz” olarak nitelendirilmeleri gerekmektedir.
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08 01 15* kodlu “organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
boya ve vernikli sulu çamurlar” boyama yan prosesinde tankların
diplerinde biriken organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren
atık boya ve vernikli sulu çamurlardır. Boya sızıntılarının yerde su ile
karışması sonucu oluşan sulu çamurlar da bu kod kapsamına girer. Toz
boya üretiminde üretim tanklarının dışına dökülen toz boyanın su ile
temizlenmesi esnasında oluşan sulu çamurlar da 08 01 15* atık kodunca
kapsanır. Ancak; boya, organik çözücü ya da diğer tehlikeli maddeleri
içermiyorsa tanımlanan sulu çamur 08 01 16 kodlu “08 01 15* dışındaki
boya ve vernik içeren sulu çamurlar” kapsamına girer. Bu atıkların, Atık
Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılacak analizler sonucunda
“tehlikesiz” olarak nitelendirilmeleri gerekmektedir.
08 01 17* kodlu “ organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler
içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar” özellikle
tankların ve proseste kullanılan diğer alet ve kapların temizlenmesi için
uygulanan boya sıyırma ve çatlatma gibi yüzey temizleme işlemlerinden
kaynaklanan boya veya diğer kurumuş maddelerden kaynaklanan
atıkları kapsamaktadır. Eğer boya veya vernik, organik çözücü ya da
diğer tehlikeli maddeler içermiyorsa oluşan kurumuş maddelerden
kaynaklanan atıklar 08 01 18 kodlu ”08 01 17 dışındaki boya ve vernik
sökülmesinden kaynaklanan atıklar” kapsamına girer. 08 01 17* koduyla
tanımlanan boya veya diğer kurumuş maddelerin, su-solvent gibi yıkama
sıvılarına karışmasıyla oluşan sulu süspansiyonlar ise 08 01 19* kodlu
“organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik
sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar” atık kapsamındadır.
Eğer boya veya vernik, organik çözücü ya da diğer tehlikeli maddeler
içermiyorsa oluşan sulu süspansiyon 08 01 20 kodlu “08 01 19 dışındaki
sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar” kapsamına girer.
Bu atıkların, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılacak
analizler sonucunda “tehlikesiz” olarak nitelendirilmeleri gerekmektedir.
Boya ve verniğin herhangi bir yüzeyden uzaklaştırılması için kullanılan
solventler ise 08 01 21* kodlu “boya ya da vernik sökücü atıkları”
kapsamındadır.
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11 01 05* kodlu “sıyırma asitleri (parlatma asitleri)” veya 11 01 07* kodlu
“sıyırma bazları” sıyırma (dekapaj) banyolarından kaynaklanmaktadır.
Bunlar genellikle sülfürik-hidroklorik-nitrik asit atıklarıdır.[50]
11 01 11* kodlu “tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları” başlıklı
atık, prosesten kaynaklanan yıkama sıvıları ve yıkama banyoları atıklarıdır.
11 01 11* kodlu atık metal ve bileşiklerini, yağ temizleme atıkları içeren
asit ve bazları ve sızıntılarda bulunan ağır metalleri içermektedir. Bu
atıklarda su fazını ayırmak ve nötralize etmek için çökeltme/flokülasyon
ve filtreleme işlemleri uygulanabilir.[50] 11 01 12 kodlu “11 01 11
dışındaki sulu durulama sıvıları” ise 11 01 11* dışındaki sulu durulama
sıvıları atıklarını kapsamaktadır. Bu atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği
Ek 3-B çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda “tehlikesiz” olarak
nitelendirilen atıklardır.
11 01 13* kodlu “tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları” asidik veya
bazik yağ giderme banyolarının yanı sıra, yağ giderme banyolarının
yüksek miktardaki içeriği nedeniyle yağ giderme işlemlerinden sonraki
durulama suları için de kullanılmaktadır. Standart dışı banyolar ya
da tesisin bakım ve işletimi sonucu uzun süre beklemiş olan banyolar
da 11 01 13* koduna dahil edilmektedir.[50] Ayrıca madeni yağların
indirilmesinden kaynaklanan yağ temizleme sonrası durulama banyoları
için de 11 01 13* kodlu atıklar kullanılmıştır. 11 01 14 kodlu “11 01 13
dışındaki yağ alma atıkları” ise 11 01 13 dışındaki yağ alma atıklarını
kapsamaktadır. Bu atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde
yapılan değerlendirme sonucunda “tehlikesiz” olarak nitelendirilen
atıklardır.
11 01 09* kodlu atıklar flakslama prosesinden sonra ağır metallerin
çöktürülmesinden kaynaklanan çamurlar ya da çamurun ilave torbalı filtre
preslerde filtrelenmesinden kaynaklanan filtre keklerinden oluşmaktadır.
Bu çamurlar veya filtre kekleri, metal ve metal bileşiklerini, alkali içeren yağ
giderici atıkları ve asit ve alkali içeren kalıntıları içerebilir. 11 01 10 kodlu
“11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri” ise 11 01 09* kodlu atıkların
dışındaki çamur ve filtre kekleri atıklarını kapsamaktadır. Bu atıklar,
Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılan değerlendirme
sonucunda “tehlikesiz” olarak nitelendirilen atıklardır.
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11 01 15* kodlu “membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan
tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar” ve 11 01 16* kodlu “doymuş
ya da bitik iyon değişim reçineleri”, elektrogalvaniz kaplama yapan
tesislerde, suyu yumuşatmak amacı ile membran ya da iyon değişim
sistemleri kullanılması durumunda çıkması beklenen atıklardır. Bu
atıksuyu yumuşatmak amacıyla kullanılan iyon değişim ya da membran
sistemlerinden kaynaklanan çamurlar ve birçok kez kullanılmış işleme
banyosu suyu içeren konsantrelerdir [50]. 11 01 16* kodlu “doymuş ya
da bitik iyon değişim reçineleri” ise iyon değişim sisteminin kullanımı
sonucu oluşan bitmiş iyon değişim reçineleridir.
12 01 ”metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden
ve biçimlendirilmesinden kaynaklanan atıklar” başlığı altında bulunan
atıklar, metal yüzey işlemleri yapan tesislerden çıkması beklenen atıklardır.
12 01 06* kodlu “halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve
solüsyonlar hariç)”, halojen içeren soğutma metal işleme yağlarıdır. 12 01
07* kodlu ”halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve
solüsyonlar hariç)”, halojen içermeyen soğutma, metal işleme yağlarıdır.
Metal işlemede yağlama, soğutma ve talaş nakli için sıklıkla yağ kullanılır
[50]. 12 01 08* kodlu “halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları”
soğutma, yağlama ve metal işlemede kullanılan halojen içeren emülsiyon
ve solüsyonlardır. 12 01 09* kodlu “ halojen içermeyen işleme emülsiyon
ve solüsyonları”, soğutma, yağlama ve metal işlemede kullanılan halojen
içermeyen emülsiyon ve solüsyonlardır [50].
12 01 10* kodlu “sentetik işleme yağları”, metal yüzey işleme prosesleri
sırasında sentetik yağ kullanılması durumunda ortaya çıkan atıktır. Petrol
esaslı olmayan kimyasal sentez metotları ile sentetik yağlar elde edilir.
12 01 12* kodlu “kullanılmış (mum) parafin ve yağlar”, metal yüzey işleme
prosesleri sırasında kullanılan parafin ve yağlardır.
12 01 14* kodlu “tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları” makine
yağlayıcılarının filtrelenmesinden kaynaklanan atık çamurlardır [50].
12 01 15 kodlu “12 01 14 dışındaki işleme çamurları” ise Atık Yönetimi
Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda
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“tehlikesiz” olarak nitelendirilen atıklardır. 12 01 16* kodlu “tehlikeli
maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları” mineral veya metal kumlama
malzemelerinden (cüruf, korindon, çelik taneciği), özel uygulamalar için
özel kumlama malzemelerinden (plastik parçalar ya da fındık kabukları
gibi sert doğal malzemeler), sabit ya da taşınabilir tesislerden gelen,
özellikle tesis cihazlarının yenilenmesinde veya inşa kısmında kullanılan
malzemelerden kaynaklanan atıklardır [10]. Kumlama ile temizlenmiş
kaplama ve boyalardan gelen benzofuran içeren katran, ağır metal,
organotin bileşikleri ve boya maddeleri içerir. 12 01 17 kodlu “12 01 16
dışındaki kumlama maddeleri atıkları” Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek
3-B çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda “tehlikesiz” olarak
nitelendirilen atıklardır. 12 01 18* kodlu “yağ içeren metalik çamurlar
(öğütme, bileme ve freze tortuları)” ise metallerin mekanik yüzey işlemleri
sırasında ortaya çıkan eğe talaşı ve döküntülerden kaynaklı yağ içeren
çamurlardır [50]. 12 01 19* kodlu “biyolojik olarak kolay bozunur işleme
yağı”, metal yüzey işleme esnasında kullanılan biyolojik olarak parçalanıp
bozunabilen işleme yağları kullanımı sonucu ortaya çıkan atıklardır.
12 01 20* kodlu “tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve
öğütme maddeleri” ile ifade edilen atık çeşitleri kullanılmış öğütme
malzemelerinden dolayı uzun süre kullanılamayacak öğütme parçaları,
öğütme tekerleri ve ezerek öğütme proseslerinden gelen kıymıklardır
[50]. 12 01 21 kodlu “12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme
maddeleri” ise 12 01 20* kodlu atıkların dışındaki öğütme parçaları ve
öğütme maddeleri atıklarını kapsamaktadır. Bu atıklar, Atık Yönetimi
Yönetmeliği Ek 3-B çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda
“tehlikesiz” olarak nitelendirilen atıklardır.
Proses dışı atıklar
Proses dışı atıklar kategorisinde sınıflandırılan atıklar tesislerde
uygulanan süreçlerden bağımsız olarak ortaya çıkması muhtemel
atıklardır. Genel olarak endüstriyel sektörler incelendiği zaman proses
dışı atıkların farklı sektörler arasında benzerlik gösterdiği görülecektir.
Proses dışı atıklar ile ilgili listenin hazırlanması aşamasında endüstriyel
sektörlerdense genel atık türlerini içeren 13 “Yağ atıkları ve sıvı yakıt
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atıkları”, 15 “Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler,
silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler”, 16 “Listede başka
şekilde sınıflandırılmamış atıklar” gibi sınıflar incelenmiştir. Atık beyanı
veren tehlikeli atık üreticilerinin aşağıdaki genel listeyi inceleyerek kendi
tesislerinden kaynaklanan proses dışı atıkları tanımlayarak beyanlarında
bu atıkları göstermeleri gerekmektedir.
Tablo 3. Demir çelik sanayinden kaynaklanabilecek proses dışı atıklar
[11]
Atık Kodu
13
13 01

Atığın Tanımı
Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05
Ve 12 Hariç)
Atık Hidrolik Yağlar

13 01 10*

Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar

13 02 04*

Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama
yağları

13 02 08*

Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları

13 03 07*

Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

13 01 13*

13 02

13 02 05*
13 03

13 03 01*

13 03 10*
13 05

13 05 02*

13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*

A/M

Diğer hidrolik yağlar

Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları

Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama
yağları
Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları
Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar

Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su

Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık
atıklar
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A

A

A

A

A
A

A

A
A
A
A
A

Atık Kodu
13 07
13 07 03*

Atığın Tanımı
Sıvı Yakıtların Atıkları
Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

15

Atık Ambalajlar; Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş
Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri Ve Koruyucu
Giysiler

15 01

Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 10*

15 01 11*

15 02

15 02 02*

16

16 01

16 01 07*
16 02

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli
maddelerle pislenmiş ambalaj

Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli
gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu
Giysiler

Yağ filtreleri

A

Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü
Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların
Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç)
Kaynaklanan Atıklar
Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta
ekipmanlar 1

16 06 01*

M

Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

16 02 14
16 06

M

M

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

16 02 15*

A

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre
maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil),
temizleme bezleri, koruyucu giysiler

16 02 09*

16 02 13*

A/M

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında
tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar

Iskartaya çıkan parçalardan çıkartılmış tehlikeli maddeler
içeren parçalar
Piller ve Aküler
Kurşun piller

M

M
A
A
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Atık Kodu
16 06 02*

16 06 03*

16 06 06*
17

17 04
17 04 10*

17 04 11

17 05

17 05 03*
17 05 04

Atığın Tanımı
Nikel kadmiyum piller
Cıva içeren piller

Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

İnşaat Ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan
Çıkartılan Hafriyat Dahil)

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

M

17 04 10 dışındaki kablolar

Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar
ve Dip Tarama Çamurları
17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar

1

İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme
Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

20 01 21*

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı
özel işleme tabi olan atıklar
Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları
(Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel Ve
Kurumsal Atıklar)

A

Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
Flüoresan tüpler(lambalar) ve diğer cıva içeren atıklar

20 01 26*

20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

20 01 28

20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve
reçineler1

20 01 27*

A

M

1

18 01

20 01

A

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

18

20

A

Metaller (Alaşımları Dahil)

İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki
Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan
Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları
Hariç)

18 01 03*

A/M

Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar
ve reçineler

30 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A
A

M

Atık Kodu

Atığın Tanımı

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsedilen pil ve
akümülatörler ve bu pilleri içeren karışık akümülatörler

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli
ve elektronik ekipmanlar1

20 01 35*

20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli
maddeler içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik
ekipmanlar

A/M
A

M

Bu kod numaralarının atik beyanlarında kullanılabilmesi için atıkların bünyesindeki
tehlikeli bileşen konsantrasyonlarının Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 3-B’de verilen eşik
konsantrasyonların altında kaldığı analizlerle kanıtlanmalıdır.

1
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4.2 ATIK OLUŞUM KAYNAKLARI
Şekil 6 ve Şekil 7’de proses atıklarının oluşabilecegi üretim noktaları
gösterilmiştir.

Şekil 6. Entegre demir çelik tesislerinde tehlikeli atık üretim noktaları

Şekil 7. Elektrikli ark fırınlarında tehlikeli atık üretim noktaları
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Yukarıda da belirtildiği üzere yan proseslerden kaynaklanan atıklar demir
çelik tesisinde boyama, kaplama (kimyasal yüzey işlem) ya da fiziksel
yüzey işlem uygulanması halinde meydana gelecektir. Proses dışı atıklar
için ise tüm yan işletmeler, yemekhane, ofisler ve revir gibi üniteler de göz
önünde bulundurularak incelenmelidir. Proses dışı atıkların incelenmesi
için örnek bir kontrol listesi aşağıda verilmiştir. Ancak bu listenin tesis
bazında genişletilmesi gerekebileceği unutulmamalıdır.
o

o

13 “Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları”
o

13 01 “Atık hidrolik yağlar” için tesis bünyesinde kullanılan
hidrolik cihazlar

o

13 02 “Atık motor, şanzıman ve yağlama yağları” için tesise
ait tüm araçlar

o

13 05 “Yağ/su ayırıcısı içerikleri” için tesis içerisinde yağlı/
su karışımlarının ayrıldığı tüm üniteler özellikle fiziksel
kimyasal arıtma üniteleri

o

13 07 “Sıvı yakıtların atıkları” için tesisde kullanılıyorsa sıvı
yakıtlara ait depolama tankları ve sıvı yakıt döküntüleri

15 “Atık Ambalajlar; Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler,
Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri Ve Koruyucu Giysiler”
o

o

o

Tesis içerisinde muhtelif noktalar

16 “Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar”
o

16 02 “Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları” için tesisin
muhtelif yerleri

o

16 06 “Piller ve aküler” için gerek üretim alanları gerek ofis,
yemekhane, revir gibi alanlar gerekse tesise air araçlar

17 “İnşaat ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan
Hafriyat Dahil)” için tehlikeli maddeler ile kirlenmiş toprak,
kablolar, inşaat malzemesi (özellikle eski tesislerde asbest içerme
riski nedeniyle yalıtım malzemeleri) vs.
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o

18 “İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki
Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar” için revirler ve acil yardım
üniteleri

o

20 “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel
Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel Ve Kurumsal Atıklar)” için
üretim alanları ofisler, yemekhaneler.
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5.0 ATIKLARIN ÖNLENMESİ VE EN AZA İNDİRGENMESİ
Atık Yönetimi Yönetmeliği incelendiğinde atık hiyerarşisinin altının
çizildiği görülmektedir. Şekil 8’de şematik olarak gösterilen bu anlayışa
göre öncelikle atıkların oluşumunun önlenmesi gerekmektedir. Eğer atık
oluşumu önlenemiyorsa, üretilen miktarların mümkün olduğu kadar
aza indirgenmesi esastır. Atıkların önlenemediği ya da miktar olarak
azaltılamadığı durumda, atıkların yeniden değerlendirilebilmeleri için geri
dönüşüm ya da yeni kullanılabilir ürünler elde edilme fırsatları aranmalıdır.
Geri dönüşüm/geri kazanım uygulamaları bir alternatif değilse atıklar ön
işlem tesisleri ya da yakma fırınlarında işlem görmelidir. Bu aşamadaki
en önemli hedef işlenen tehlikeli atık hacminin ya da miktarının işlem
sonunda düşürülmesidir. Bu sayede en az tercih edilen alternatif olan nihai
bertarafa gidecek toplam atık miktarı önemli oranda azaltılacaktır. Atık
hiyerarşisi prensibinde atıklar ancak daha tercih edilebilir alternatifler işe
yaramadığı durumda nihai bertarafa gönderilmelidir.

Şekil 8. Atık hiyerarşisi
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Özellikle sanayiden kaynaklı tehlikeli atıkların miktarlarının mümkün
olduğu kadar düşürülmesi için, atık önleme ve azaltma ile ilgili çok
sayıda çalışma yapılmaktadır. Bunların bir kısmı literatürde önerilmekte
ve sanayi kuruluşları tarafından benimsenmekte, bir kısmı da bireysel
kuruluşlar tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmekte
ve daha sonra uygulama olarak yayılmaktadır. Atık önleme ve azaltma
uygulamaları ya da bir diğer adıyla mevcut en iyi teknikler (MET) sadece
üretilen atık miktarlarının düşürülmesi sayesinde pozitif bir çevresel
etki yapmakla kalmayıp, atık bertaraf masraflarının önlenmesi ya da
azaltılması sayesinde de işletmelere ekonomik bir fayda sağlamaktadır.
Bu bölümde ayrıntıları verilen atık önleme ve azaltma tedbirleri
özellikle demir çelik sanayi proses atıklarını kapsamaktadır. İncelenecek
tedbirlerin bir özeti Tablo 4’de verilmiştir. Bu tabloda tehlikeli proses
atıkları bazında MET hakkında kısa bir açıklama verilmiştir. Demir çelik
sektörü için geliştrilen tüm MET hem yeni hem de kurulu tesislerde
uygulanabilmektedir. Son olarak bu uygulamalar ile ilgili daha ayrıntılı
bilgiye ulaşılabilecek kaynaklar verilmiştir. Tablo 4’de sıralanmış
uygulamaların bir kismi az önce bahsedilen işletmelerin kendi ihityaçlarını
karşılamak için geliştirdiği ve saha çalışmaları sonucu bu kılavuza eklenen
METlerdir. Bununla birlikte, atık önleme ve azaltma uygulamaları ya da
bir diğer adıyla mevcut en iyi teknikler (MET) yürürlükte olan ulusal
mevzuata uygun olması halinde mümkündür.
Tablo 4’de verilen tekniklere ek olarak atık önleme ve azaltma
faaliyetlerinin takip edilmesinin önemine de değinilmiş ve atıkların
tesis içinde kontroledilebilmesi ve izlenmeleri için yapay zeka tabanlı
sistemler önerilmiştir [12]. Ancak üretimin her aşamasının yakından takip
edilebilmesi için ileri teknoloji kullanan bu sistemlerin maliyeti yüksektir.
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Tablo 4 Demir çelik sanayinden kaynaklanan proses atıkları için
kullanılabilecek mevcut en iyi tekniklerin listesi
Atık
Kodu

Atığın Adı

Tehlikeli
maddeler içeren
10 02 07* gazların arıtımı
sonucu ortaya
çıkan katı atıklar

Soğutma
suyunun
10 02 11* arıtılmasından
kaynaklanan yağ
içerikli atıklar

A/M

M

M

MET

Açıklaması

Referans

Briketleme

Atık miktarını
azaltır.

[5,13]

Düşük çinko
içerikli
hurda
kullanımı

Atığın tehlikeli
madde içeriğini
azaltır.

Solvent
kullanımı

Atığın tehlikeli
madde içeriğini
azaltır.

Briketleme

Atık miktarını
azaltır.

Hidrosiklon

Tufal-yağ
ayırıcı
makina

800°C’ye
ısıtma

Gaz arıtımı
sonucu oluşan
ve tehlikeli
10 02 13*
maddeler içeren
çamurlar ve filtre
kekleri

M

05 06 01* Asit ziftleri

A

05 06 03* Diğer ziftler

A

Hidrosiklon
Enerji geri
kazanımı

Enerji geri
kazanımı

Atık miktarını
azaltır.

Atığın tehlikeli
madde içeriğini
azaltır.

Atığın tehlikeli
madde içeriğini
azaltır.
Atık miktarını
azaltır.

Atık miktarını
azaltır.

Atık miktarını
azaltır.

[5,15]

[5,16]

Saha
çalışmaları
[5,17]

[5,17]
[5,13]
[5,15]
Saha
çalışmaları,
[18]

Saha
çalışmaları,
[18]
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MET

Kaynaklar
Hedef Atıklar
Uygun
Proses

Olduğu

Açıklama

Tozların sıcak birketlenmesi ve saha dışı yeniden kullanım için
yüksek çinko içerikli konsantre peletlerin geri dönüşümü
[5,13]
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya
çıkan katı atıklar
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren
çamurlar ve filtre kekleri
Bazik Oksijen Fırını ve fırın gazının elektrostatik çöktürücü (ESP),
torbalı filtre veya ıslak yöntemlerle temizlenmesi

Elektrik ark ocağı gazının kuru veya ıslak yöntemlerle temizlenmesi
Bazik Oksijen Konvertörü gazının kuru ESP ile temizlendiği durumda
ince tozlar ve atık ısı kazanında kaba tozlar oluşmaktadır. Kaba
tozlar %70 oranında, ince tozlar ise %7 civarında metal demir
içermektedir. Ayrıca ince tozlarda yüksek miktarda çinko (Zn)
bulunmaktadır. Bu uygulamada ince ve kaba tozlar karıştırılarak
bir briketleme ünitesinde, hareketli yataklı bir reaktörde 750°C’ye
ısıtılmakta ve daha sonra silindirik bir baskı makinesinde briket
haline getirilmektedirler. Daha sonra briketlerin içerisindeki demirin
yeniden değerlendirilmesi için malzeme Bazik Oksijen Fırını’na
geri beslenmektedir. Ancak bu geri dönüşüm işlemi özellikle
ince tozun içerisinde yüksek miktarda bulunan çinkonun zaman
içersinde zenginleşmesine ve proses içerisinde hammadde olarak
kullanılamayan bir bileşenen sürekli sistemde geri dönmesine
sebep olmaktadır. Bunu önlemek için Laserle TetiklenmişBozunma
Spektroskopisi – Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
yardımıyla EPS’den çıkan ince tozlar çinko içeriği için analiz
edilmekte ve çinko içeriği yüksek olan tozlar briketleme tesisine
gönderilmemektedir. Bunun yerine peletlenip kurutulduktan sonra
saha dışında çinko geri kazanımı için geri kazanım tesislerine
gönderilmektedirler. Çinko içeriği düşük tozlar demir geri dönüşümü
için briketleme ünitesine iletilmektedir.
Bu yöntemin kullanımı ile nihai bertarafa gönderilecek katı atık
miktarı azaltılmaktadır. Ayrıca enerji sarfiyatı gerektiren bir sistem
de olsa hammade kullanımının azaltımı açısından yararları vardır.

Ekonomik boyut

Sistemde çinko birikimini engellemek için yüksek demir içerikli
kaba tozlar ile yüksek çinko içerikli ince tozların birbirleriyle
karıştırılmamaları da Literatürde önerilmektedir [14].
Amerika Birleşik Devletleri’ne bulunan bir demir çelik işletmesi baca
gazı arıtımından kaynaklanan yüksek çinko içerikli atıklarını ton
başına $61 maliyetle geri kazanıma göndererek bertaraf maliyetinde
yıllık $130.000’lık bir düşüş sağlamıştır [13].
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Yüksek fırın çamurunun hidrosiklondan geçirilmesi

MET

Kaynaklar

Hedef Atıklar
Uygun
Proses

Açıklama

Olduğu

Ekonomik boyut

[5,15]

10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu
ortaya çıkan katı atıklar
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler
içeren çamurlar ve filtre kekleri
Yüksek fırın kullanılan entegre proses

Yüksek fırın gazı yüksek miktarda (ton sıcak metal başına 7 –
40 kg kadar) partikül içermektedir. Bu parçacıkların büyük bir
bölümü gaz arıtım sisteminin başında kuru işlem ile yüksek fırın
gazından ayrılmaktadır. Geriye kalan 1 – 10 kg/ton sıcak metal
miktarında parçacık ıslak sıyırıcılar tarafından yıkanmaktadır.
Çöktürme işleminden sonra ton sıcak metal başına 3 – 5 kg
arası çamur oluşmaktadır. Bu çamur görece yüksek çinko (Zn)
seviyesine sahiptir. Yüksek çinko konsantrasyonu çamurun
sinterleme tesisinde yeniden kullanımını engellemektedir.
Çinko çamur içerisinde çinko oksit olarak ince partiküller
halinde bulunmaktadır. Çamurun bir hidrosiklondan
geçirilmesi ile bu ince çinko oksit partiküllerinin ve daha
büyük olan demir parçacıklarının birbirinden ayrılması
mümkündür. Bu yöntemle çinko miktarı yüksek ve düşük iki
çeşit çamur elde edilebilmektedir. Çinko miktarı düşük çamur
yeniden sinterleme ünitesine beslenmekte ve içindeki demir
geri dönüştürülmektedir. Çinko miktarı yüksek çamur ise
nihai bertarafa gönderilmektedir. Çamur içerisinden çinkonun
geri kazanımı da mümkündür.
Bu yöntemin uygulanması ile kullanılan hammadde
miktarının düşürülmesi söz konusudur. Uygulamaların
çamurun özelliklerine bağlı olduğunun (parçacık dağılımının
hidrosiklon ile ayrıma izin verecek şekilde olması) altı
çizilmelidir.
20.000 ton/yıl kapasiteli bir hidrosiklonun yatırım maliyetinin
2 milyon EURO, işletme maliyetinin ise ton başına 25 EURO
olduğu bildirilmiştir[5].
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MET

Hurdanın çinko içeriğinin düşürülmesi

Hedef Atıklar

10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu
ortaya çıkan katı atıklar

Kaynaklar

[5,16]

Uygun
Proses

Bazik oksijen fırınının kullanıldığı entegre proses

Açıklama

Olduğu

Ekonomik boyut

Yüksek fırın içerisinde çinko fırının işletimini olumsuz bir
şekilde etkilediği için istenmeyen bir maddedir. Aynı durum
çinko kadar ciddi olmasa da kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd)
için de geçerlidir. Yukarıdaki iki yöntemde de bahsedildiği
üzere çinko bazik oksijen fırını gazını arıtan sistemlerde toz
ve çamurlarda birikmektedir. Bu çinkonun kaynağı temel
olarak yüksek fırına beslenen hurdalardır. Çinko içeren
toz ve çamurların işlenmesine bir alternatif de demir çelik
üretiminde çinko içermeyen hurdanın kullanılmasıdır. Hurda
yoluyla tesise çinko girişinin önlendiği takdirde sinterleme
tesisinde bazik oksijen fırını tozlarının geri dönüşümü
kolaylaşmaktadır.
Bu yöntemin uygulanabilirliği çinko içermeyen hurdanın
mevcut olmasına bağlıdır. Galvanizlenmiş hurdanın hammadde
olarak kullanıldığı durumda bu yöntem geçerliliğini
yitirmektedir.

Çinko içermeyen hurdalar diğerlerine göre daha pahalıdır
ve birim çelik üretim maliyetini artırmaktadır. Düşük çinko
içerikli hurdanın elde edilmesinin gelecekte de daha da zor
olacağı tahmin edilmektedir. Ancak düşük çinko içerikli
hurdanın kullanımı sayesinde bazik oksijen fırını gaz
temizleme tozlarının ve çamurlarının yeniden kullanılabileceği
unutulmamalıdır.
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MET

Sintere beslenen malzemede uçucu hidrokarbon içeriğinin
azaltılması

Hedef Atıklar

10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ
içerikli atıklar

Kaynaklar

[5,17]

Uygun
Proses

Entegre proses

Açıklama

Olduğu

Ekonomik boyut

Kaynağına bağlı olarak değişse de “yağlı tufal” içerisindeki
yağ miktarı %10’a kadar çıkabilmektedir. Bu tufal sinterleme
ünitesine bir ön işlem uygulanmaksızın beslenmektedir.
Bu hidrokarbonların büyük çoğunluğu 100 – 800°C
arasında uçmakta ve atık gazlarla birlikte salınmaktadır. Bu
hidrokarbonların miktarının azaltılması için çeşitli yöntemler
uygulanabilir:
o Düşük yağ içerikli toz ve tufalin sinterleme ünitesine
beslenmesi
o Yağın aşağıdaki iki yöntemden biri ile uzaklaştırılması
o Yağlı tufalin 800°C’ye kadar ısıtılması ve uçucu
hidrokarbonların en az 850°C’de 2 saniye ve %6’dan
fazla oksijen varlığında yakılması
o Çözücüler yardımıyla yağın tufalden uzaklaştırılması
Sinterleme tesisine beslenen hidrokarbon miktarının
azaltılması ESP içerisinde yangın ve çökelme ihtimalinin
azaltılması ve olası PCDD/F ve uçucu organik karbon
emisyonlarının düşürülmesini sağlar. Bu yöntemle PCDD/F
emisyonları da azalacağından, sinterleme ünitesinden
kaynaklanan 10 02 07 ve 10 02 13 kodlu atıkların, PCDD/F
içerikleri nedeniyle tehlikeli hale gelme ihtimalleri azalacaktır.

Yakma işleminin uygulanması durumunda, yatırım maliyetinin
yanında yakma işlemi için kullanılacak yakıt ve enerji
sarfiyatından ve gaz temizleme ünitesinden kaynaklanacak
giderler ile atık bertaraf masrafları karşılaştırılmalıdır.
Yağın tufalden çözücüler yardımıyla uzaklaştırıldığı durumda
ise yağ-solvent karışımı için ek arıtma ihityacı doğacaktır.
Arıtma ünitesinin maliyeti ile atık bertaraf maliyetleri
karşılaştırılmalıdır.
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MET

Tufal-yağ ayırıcı makina

Hedef Atıklar

10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ
içerikli atıklar

Açıklama

Haddehanelerde ve dökümhanlerde soğutma tufal giderme
amaçlı su kullanılır. Daha sonra yağlı tufal içeren sular
havuzlarda bekletililir. Yağ içermeyen tufal dipten toplanıp
sinterleme ünitesine gönderilirken yağla karışmış askıda kalan
ince tufaller yeniden çöktürülerek belt filtrelerden geçirilir.

Kaynak
Uygun
Proses

Olduğu

Sahaçalışmaları, [19]

Dökümhane ve haddehanelerden çıkan yağlı-tufalli suyun
havuzlarda çökeltilmesi.

Söz konusu makina yağ ve tufali santrifüj yöntemiyle
ayırmaktadır.

Ekonomik boyut

Tufaldeki yağ oranı %2’yi geçtiğinde sinterleme ünitesinde
kullanılamaz. Bu yöntemle tufalin yağ içeriği %0.5’e kadar
düşürülebilir. Bu sayede tufal sinterleme ünitesinde yeniden
kullanılabilmektedir. Böylece nihai bertarafa gönderilecek katı
atık miktarı ve hammadde kullanımı azaltılmaktadır. Bunun
yanısıra ayrıştırılan yaş kok bataryaları ya da yüksek fırınlarda
yakılabileceğinden enerji geri kazanımı da sağlanabilmektedir.
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Enerji geri kazanımı

MET

Kaynak

Hedef Atıklar
Uygun
Proses

Açıklama

Olduğu

Ekonomik boyut

Saha çalışmaları, [20]
05 06 01* Asit ziftleri

05 06 03* Diğer ziftler

Kok gazının su ıslak yöntemlerle temizlenmesi

Söz konusu atık kok gazının temizlenmesi sırasında oluşan
katranla karışık kömür tozudur. Bu atık, kok bataryalarında
veya yüksek fırınlarda yakıt olarak kullanılabilir. Bu sayede
hem nihai bertarafa gönderilecek atık miktarında artış, hem
de enerji geri kazanımı sağlanmış olacaktır.

Bu yöntem uygulanabilmesi için Atıkların Yakılmasına İlişkin
Yönetmelik’in [20] şartlarının yerine getirilmesi, yani atık
yakma lisansının alınması gerekmektedir. Söz konusu lisans
alındığı taktirde, 05 06 01 ve 05 06 03 kodlu atıkların yanı sıra,
tesisten çıkan diğer yakılabilecek tehlikeli atıklar ve dışarıdan
alınacak tehlikeli atıklar da yakılabilecektir.
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6.0 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE BERTARAFI
Sektörden kaynaklanan atıkların önlenemediği ya da azaltılamadığı
durumda, atığın özelliklerine uygun bir teknoloji ile tercihen geri
kazanılması ya da bertaraf edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tablolarda
(Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 ) proses atıkları, yan proses atıkları ve proses
dışı atıklar için uygun olan teknolojiler gösterilmektedir. Bu tablolarda
atıkların dört ana işleme uygunlukları değerlendirilmiştir. Bunlar geri
kazanım, ön işlem, yakma ve düzenli depolamadır. Bazı atıklar birden
fazla işlem için uygun olabilmektedir. Bu durumda atık hiyerarşisi göz
önünde bulundurulmalı ve öncelik sırasıyla geri kazanım, ön işlem, yakma
ve son olarak düzenli depolamaya verilmelidir. Aşağıda da görüleceği
gibi bazı atıkların sıralanan işlemlere ardışık olarak tabi tutulması da
mümkündür. Bu tablolarda verilen bilgilerin okuyucuya rehberlik etmeyi
amaçladığı ve gerçek uygulamaların tesislerden kaynaklanan atıklar,
tesis içi uygulamalar ve sözü geçen teknolojilerin mevcut olmalarına göre
değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.
Geri kazanıma ait kolonda, geri kazanılabilir atıklar için kullanılabilecek
geri kazanım işlemleri Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 2-B’de listelenen R
kodlarına göre verilmiştir. Ek 2-B’ye göre R kodları aşağıdaki geri kazanım
işlemlerine karşılık gelmektedir:
o

R1: Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka
şekillerde kullanma

o

R2: Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi

o

R3: Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/
geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri
dahil)

o

R4: Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü

o

R5: Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü

o

R6: Asitlerin veya bazların yeniden üretimi
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o

R7: Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin)
geri kazanımı

o

R8: Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı

o

R9: Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer yeniden
kullanımları

o

R10: Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek
arazi ıslahı

o

R11: R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların
kullanımı

o

R12: Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine
tabi tutulmak üzere değişimi

o

R13: R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine
tabi tutuluncaya kadar atıkların ara depolanması (atığın
üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

Bertaraf yöntemleri Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 2-A’da listelenen D
kodlarına göre verilmiştir. Ek 2-A’ya göre D kodları aşağıdaki bertaraf
yöntemlerine karşılık gelmektedir:
o

D1: Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin,
düzenli depolama ve benzeri)

o

D2: Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta
biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri)

o

D3: Derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların
kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara
enjeksiyonu ve benzeri)

o

D4: Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların
kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri)
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o

D5: Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden
ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel
depolama ve benzeri)

o

D6: Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım

o

D7: Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım

o

D8: D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden
herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların
oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade
edilmeyen biyolojik işlemler

o

D9: D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden
herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların
oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin,
buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri)

o

D10: Yakma (Karada)

o

D11: Yakma (Deniz üstünde)

o

D12: Sürekli depolama (bir madende konteynerlerin
yerleştirilmesi ve benzeri)

o

D13: D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine
tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma

o

D14: D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine
tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama

D15: D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi
tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama,
toplama hariç)
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Tablo 5. Prosese özel atıkları için geri kazanım ve bertaraf bilgileri
Uygunluk
Atık
Kodu

10 02 07*

10 02 11*

10 02 13*

Geri
kazanım

√
R4/R5

√
R1

√
R4/R5

Ön
işlem1

Yakma2

√
D9/R12

√
D9/R12

√
D9/R12

Notlar
Düzenli
depolama3

√
D5

Bu
atıklar
demirin
ya da çinkonun geri
kazanılamadığı durumda
düzenli
depolanmalıdır.
Çinko
geri
kazanımı
için bknz: [24,25,26].
Demir
geri
kazanımı
için bknz: [27,28]. Bu
atıkların stabilizasyon ve
solidifikasyonu ile ilgili
ayrıntılı bilgi için bakınız:
[29]

Yağlı tufalin içerisindeki
demirin geri kazanımı
önceliklidir. Ayrıca yağ/su
ayırma ünitesi yardımıyla
arıtma yapılabilir ya da
yağlı tufal ısıl işleme
tabii
tutulabilir.
Bu
atıkların biyolojik arıtımı
incelenmış ancak yüksek
arıtım
verimlerine
ulaşılamadığı
rapor
edilmiştir.[30]

√
D10

√
D5

Filtre kekleri ve çamurun
içerisindeki
demirin
değerlendirilmesi
önceliklidir.
Aksi
takdirde filter keki ve
çamurların depolamaya
gönderilmeden
önce
susuzlaştırılması değerlendirilebilir.
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05 06 01*

√
R1

√
D10

05 06 03*

√
R1

√
D10

Zift içeren atıklar kalorifik
değerleri de göz önünde
bulundurulduğunda
ısı
geri kazanımı ve atık
yakma fırınlarında yakma
için uygundurlar [16]. Yağ
içerikli atıkların yönetimi
için bakınız: [31].

- D9/R12 bertaraf/geri kazanım yöntemleri kapsamında ön işleme tabi tutulan atıklar ön
işlem sonrasında 19’lu bölüm altında uygun kod ile değerlendirilmelidir.
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Tablo 6 Yan proses atıkları için geri kazanım ve bertaraf bilgileri
Uygunluk
Atık Kodu

08 01 11*

08 01 13*

08 01 15*

Geri
kazanım

√
R1-R3/
R5

√
R1

√
R2

Ön işlem1

√
D9/R12

√
D9/R12

√
D9/R12

Yakma2

√
D10

√
D10

√
D10

Düzenli
depolama3

√
D5

Notlar
Mümkün
olduğu
durumlarda çözücülerin
geri kazanımı önceliklidir.
Çözücü içeren atıkların
doğru
yönetimi
için ayrıntılı bilgiye
[32]’den
ulaşılabilir.
Alternatif olarak organik
içeriğinden dolayı bu
atıklar yakılabilir.

Organik içeriği nedeniyle
bu atıkların yakmaya
uygun olup olmadığı
a r a ş t ı r ı l m a l ı d ı r.
Aksi
takdirde
düzenli
depolamaya
gönderilebilir. Her iki
koşulda da öncelikle
susuzlaştırma
gerekip
gerekmediğine
bakılmalıdır.
Öncelikle çözücü geri
kazanımı göz önünde
b u l u n d u r u l m a l ı d ı r.
Sulu çamurlar kalorifik
değerine göre yakmaya
da
depolamaya
da
gönderilse
öncelikle
mutlaka
s u s u z l a ş t ı r ı l m a l ı d ı r.
Çözücü içeren atıkların
doğru yönetimi için
ayrıntılı bilgiye [32]’den
ulaşılabilir.
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08 01 17*

08 01 19*

08 01 21*

√
R1

√
R3 – R5

√
R1/R2

√
D9/R12

√
D9/R12

√
D9/R12
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√
D10

√
D10

√
D10

Organik çözücü içeren
boya sökme atıkları
kalorifik
değerine
göre yakma ya da
düzenli
depolamaya
gönderilebilir.
Sıvı
içeriği
yüksek
olan
atıklarda faz ayrımı ya da
susuzlaştırma ile arıtım
gerçekleştirilmelidir.
Çözücü içeren atıkların
doğru yönetimi için
ayrıntılı bilgiye [32]’den
ulaşılabilir.
Sulu
süspansiyon
halindeki bu atıklardan
solvent geri kazanımı
olasılığı araştırılmalıdır.
Mümkün
değilse
koagülasyon ve çöktürme
işlemi ile süspansiyon
arıtılmalı çıkan çamur
susuzlaştırıldıktan sonra
kalorifik değerine göre
yakma ya da depolamaya
gönderilmelidir. Solvent
içeren atıkların doğru
yönetimi için ayrıntılı
bilgiye
[32]’den
ulaşılabilir.

Atığın fiziksel kimyasal
özelliklerine
göre
ön
işlem,
kalorifik
özelliklerine
göre
yakma
alternatifi
d e ğ e r l e n d i r i l e b i l i r.
Bunların uygun olmadığı
durumda
atıklar
depolanmalıdır.

11 01 05*

√
R4-R6

√
D9/R12

11 01 06*

11 01 07*

√
R4-R6

√
D9/R12

Gerek geri kazanım
gerek ön işlem altında
sınıflandırılmış
olmuş
olsun,
günümüzde
yaygın olarak uygulanan
yöntemlerin bir çoğu
asit ya da metal geri
kazanımına yöneliktir. Bu
durumun dışında kalan
uygulamalardan
biri
asit nötralizasyonudur.
Ancak
bu
yöntem
bertarafı
problemli,
yüksek miktarda çamur
oluşumuna
sebep
olmaktadır
[33][34].
Sıyırma asitlerinden asit
ve metal geri kazanım
yöntemlerinin tanıtımı
için bknz: [35][36][37].
Geri kazanım yöntemleri
sonucu ortaya çıkan
tehlikeli
çamurlar
ve
işlem
artıkları
depolama
sahalarına
gönderilmelidir.
Sıyırma
asitlerinde
olduğu gibi sıyırma
bazlarında da öncelik
geri
kazanıma
verilmelidir. Ancak geri
kazanım uygulanamadığı
durumda nötralizasyon
ile atırım yapılmalı ve
ortaya çıkan çamurlar
depolama
sahalarına
gönderilmelidir.
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Tablo 6 devam
Atık Kodu

Geri
kazanım

Uygunluk
Ön
Yakma2
işlem1

Düzenli
depolama3

11 01 08*

√
R4/R5

√
D9/R12

√
D5

11 01 09*

√
R4/R5

√
D9/R12

√
D5
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Notlar
F o s f a t l a m a
ç a m u r u n u n
çimento
yapımında
değerlendirilmesi
ile ilgili çalışmalar
mevcuttur [38]. Geri
kazanımın mümkün
olmadığı
durumda
bu
çamurların
susuzlaştırılmaları
veya katılaştırılmaları
g e r e k m e k t e d i r.
Daha
sonra
depolama sahalarına
gönderilmeye uygun
hale gelebilirler.
Özellikle
metal
içeriğinin
yüksek
olduğu durumlarda
geri kazanım fırsatları
değerlendirilmelidir.
Metal
içeriği
yüksek
çamurlarda
elektrolitik yöntemler
kullanılarak
metal
geri
kazanımı
uygulanabilir [39]. Bu
atıkların depolamaya
gönderilmeden önce
susuzlaştırılmaları
gerekebilir.
Demir
dışı metallerin geri
kazanımı için bakınız:
[26]
Siyanür
içeren
atıkların geri kazanımı
ve arıtımı için bakınız:
[40]

11 01 11*

√
R4/R5/R9

√
D9/R12

11 01 13*

√
R1/R9

√
D9/R12

√
D10

√
D5

Durulama sularının geri
dönüşümü önceliklidir.
Süzüntü
sularından
vakum buharlaştırıcı
ile nikel geri kazanımı
için bakınız: [41]. Bu
atıklarda su fazını
ayırmak ve nötralize
etmek için çökeltme/
flokülasyon
ve
filtreleme
işlemleri
uygulanabilir.
Metal
içeren
durulama
sularınında
metalin
giderimi için tartarat,
fosfat,
EDTA
ve
amonyak
yerine
sodyum
sülfat
ve
demir sülfat kullanımı
önerilmektedir [39].
Yağ
alma
atık
sularının arıtımından
önce yağ içeriğinin
uzaklaştırılması
gerekmektedir.
Bu
amaçla ultrafiltrasyon
kullanılabileceği
bildirilmektedir. Daha
sonra atık su kireç
ya
da
hidroklorik
asit
kullanılarak
nötralize edilmeli ve
filtreden geçirilmelidir.
Ortaya çıkan çamur
susuzlaştırıldıktan
sonra
düzenli
d e p o l a m a y a
g ö n d e r i l m e l i d i r.
Gerek arıtma sonucu
oluşan gerekse yağ
giderme
tanklarının
temizlenmesinden
k a y n a k l a n a n
yağlı
çamurlar
ise
yakıt
olarak
değerlendirilebilir [42].
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11 01 15*

√
R5/R7

11 01 16*

√
R1

11 01 98*

√
R1

√
D9/R12

√
D10
√
D9/R12
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√
D10

√
D5

Öncelikle geri kazanım
araştırılmalı yoksa ön
işlem uygulanmalıdır.
Ön işlem artıkları
d e p o l a m a y a
g ö n d e r i l e b i l i r.
Sıyırma
asitlerinin
iyon değiştiricilerden
geçirilmesinden
kaynaklanan atıkların
geri kazanımı ve
arıtılması ile ilgili
deneysel çalışmalar
için bknz: [43]
Bitik
iyon
değiştiriciler yakmaya
gönderilmelidir.
Atığın
fiziksel
kimyasal özelliklerine
göre
ön
işlem,
kalorifik özelliklerine
göre yakma alternatifi
değerlendirilebilir.
B u n l a r ı n
uygun
olmadığı
durumda
atıklar
depolanmalıdır.

Uygunluk
Atık Kodu

12 01 06*

12 01 07*

12 01 08*

Geri
kazanım

Ön
işlem1

√
R1

√
R1/R3/R9

√
R1

Yakma2
√
D10

√
D9/
R12

√
D10

√
D10

Düzenli
depolama3

Notlar
Halojen
içerikleri
nedeniyle
bu
atıklar
kesinlikle
uygun
sıcaklıklarda
yakılmalıdır.

Yukarıda
bahsedildiği
üzere atıkların tesis
içerisinde
sıyırıcılar,
y o ğ u n l a ş t ı r ı c l a r,
süzme sistemleri ve
dezenfeksiyon
ile
geri
dönüşümleri
mümkündür. Yağ içeren
atıkların yönetimi ile
ilgili olarak bknz: [31]

Halojen
içerikleri
nedeniyle
bu
atıklar
kesinlikle
uygun
sıcaklıklarda
yakılmalıdır.
PCB
içermesi olası atıklar ile
ilgili ayrıntılı bilgi için
bakınız: [44][45]

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü • 55

12 01 09*

√
R1/R3/R9

√
D9/
R12

12 01 10*

√
R1/R3/R9

√
D9/
R12

12 01 12*

12 01 14*

√
R1

√
R1/R3 – R5

√
D10

√
D10

Yukarıda
bahsedildiği
üzere atıkların tesis
içerisinde
sıyırıcılar,
y o ğ u n l a ş t ı r ı c l a r,
süzme sistemleri ve
dezenfeksiyon
ile
geri
dönüşümleri
mümkündür.
Ayrıca
metal işleme sıvılarının
elektrokoagülasyon ile
arıtımı, biyolojik olarak
arıtımı ve microdalga –
kızılaltı ışınlarla arıtımı
için bakınız: [46][47]
[48]. Yağ içeren atıkların
yönetimi ile ilgili olarak
bakınız: [31]
Öncelikle
geri
kazanım
alternatifi
değerlendirilmeli uygun
olmadığı
takdirde
yakılmalıdır. Yağ içeren
atıkların yönetimi ile
ilgili olarak bknz: [31]

√
D10

√
D9/
R12
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√
D10

√
D5

Bu atıklar için öncelikle
geri kazanım olanakları
araştırılmaldır
[50].
Bu
çamurlar
susuzlaştırmaya
ya
da faz ayrımına tabi
tutulmalıdır. Yağ içeriği
yakılmaya gönderilebilir.
Arıtım
artıkları
ve
yakılamayan
kısım
düzen
depolamaya
gönderilmelidir.

12 01 16*

12 01 18*

√
R4/R5

√
R4/R9

√
D9/
R12

√
D9/
R12

√
D5

√
D10

Metal
kumlama
malzemeleri genellikle
peletleme
gibi
ön
işlemlerden
sonra
ikincil metalürji için ya
da çelikhanelerde geri
kazanım yapılır. Kalan
kısım
depolanmaya
gönderilmelidir.
Metal
ya
da
yağ
içeriğinin geri kazanımı
a r a ş t ı r ı l m a l ı d ı r.
Bu
çamurların
susuzlaştırılması
gerekebilir. Yağ fazı
yakmaya,
inorganik
içeriği de depolama
alanına gönderilmelidir.
Demir dışı metallerin
geri
kazanımı
için
bakınız: [26]. Yağ içeren
atıkların yönetimi ile
ilgili olarak bknz: [31].

- D9/R12 bertaraf/geri kazanım yöntemleri kapsamında ön işleme tabi
tutulan atıklar ön işlem sonrasında 19’lu bölüm altında uygun kod ile
değerlendirilmelidir.
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Tablo 7 Proses dışı atıklar için geri kazanım ve bertaraf bilgileri
Uygunluk
Atık Kodu

12 01 19*

12 01 20*

Geri
kazanım

√
R9

√
R3/R4/R5

Ön
işlem1

Yakma2

√
D9/R12

√
D10

√
D9/R12

58 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Düzenli
depolama3

√
D5

Notlar
Yağların geri kazanımı
önceliklidir.
Geri
kazanım
mümkün
değilse biyolojik olarak
kolay
bozunabilen
yağlar olduğu için
arıtım ya da kalorifik
değeri
yeterliyse
yakma uygulanabilir.
Atık
yağların
geri
kazanımı ve yönetimi
ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bakınız: [49]

Ö ğ ü t m e
malzemelerinin
geri
dönüşüm
olasılığı
i n c e l e n m e l i d i r.
Demir dışı metallerin
geri kazanımı için
bakınız: [26]. Aksi
takdirde depolamaya
gönderilebilir[50].

13 01 10*

√
R1/R9

√
D10

13 02 04*

√
R1/R9

√
D10

13 02 08*

√
R1/R9

13 01 13*

13 02 05*
13 03 01*

13 03 07*

13 03 10*

13 05 02*

13 05 06*

√
R1/R9

√
D10

√
R1/R9

√
D10
√
D10

√
D10

√
R1/R9

√
D10

√
R1/R9
√

R1/R9

√

R1/R9

√
D10
√
D9/R12

√
D10

√
D10

Halojen
içermeyen
yağların geri kazanımı
önceliklidir.
Atık
yağların geri kazanımı
ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bakınız: [46]. Geri
kazanımın
mümkün
olmadığı durumlarda
ya da yağların halojen
içerdiği
durumlarda
bu atıklar yakılmalıdır.
Atık yağların yüksek
fırında enerji kazanımı
amacıyla yakılmaları
için bknz[51]. Ayrıca
yağ içeren atıkların
yönetimi için bakınız:
[31]. PCB içermesi olası
atıklar ile ilgili ayrıntılı
bilgi için bakınız: [44]
[45]

Çamurlardan yağın geri
kazanılması alternatifi
a r a ş t ı r ı l m a l ı d ı r.
Aksi
takdirde
susuzlaştırma sonrası
bu atıklar yakmaya
g ö n d e r i l m e l i d i r.
Yağ içeren atıkalrın
yönetimi için bknz [31].
Yağın
yeniden
kullanımına
öncelik
verilmelidir. Yeniden
kullanılamayan yağlar
yakılmalıdır.
Atık
yağların geri kazanımı
ve yönetimi ile ilgili
ayrıntılı
bilgi
için
bakınız: [31][46]
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13 05 07*

13 05 08*

13 07 03*

√

R1/R9

√

R1/R3R5/R9

√
D9/R12

√
D9/R12

√

R1/R9
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√
D10

√
D10

√
D10

Yağlı su öncelikle faz
ayırımı için arıtmaya
tabi
tutlmalıdır.
Mümkünse
ayrılan
yağ geri kazanılmalı,
değilse
yakılmalıdır.
Yağ içeren atıkların
yönetimi için bakınız:
[31].
Karışık atıklar için
uygun ise ön işlem
sonrasında
sırasıyla
geri kazanım ya da
yakma
alternatifleri
değerlendirilmelidir.

Geri
kazanım
önceliklidir.
Aksi
takdirde bu atıklar
yakılmalıdır.
Atık
yağların geri kazanımı
ve yönetimi ile ilgili
ayrıntılı
bilgi
için
bakınız: [31][46]

Uygunluk
Atık Kodu

15 01 10*

Geri
kazanım

√
R1/R3-5

Ön
İşlem1

Yakma2

√
D9/R12

√
D10

16 01 07*

√
D5

√
D5

15 01 11*
15 02 02*

Düzenli
depolama3

√
R1/R5

√
R1/R4

√
D9/R12

√
D10

√
D10

√
D5

Notlar
Ambalaj
atıklarının
temizlenerek yeniden
kullanımı
mümkün
olmaktadır[50].
Te m i z l e n e m e y e n
atıklar
kalorifik
değerine
göre
yakmaya
ya
da
d e p o l a m a y a
gönderilebilir.
Bu atıklar düzenli
d e p o l a m a y a
gönderilmelidir.
T e m i z l e m e
malzemeleri, filtreler
ve giysilerin kirlilikten
arındırılarak yeniden
kullanımı söz konusu
değilse yakılmalıdır.
Atık yağ filtreleri
yakıt
olarak
yakılabilmekte
ve
metal bileşenleri geri
kazanılabilmektedir.
Eğer geri kazanım
mümkün
değilse,
atık yağ filtreleri
düzenli depolamaya
gönderilmelidir.
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16 02 09*

√
R1

16 02 13*

√
R4/R5

√
D9/R12

√
D10

√
D5

16 02 15*

√
R4/R5

√
D9/R12

√
D10

√
D5

16 06 01*

√
R4/R5

√
R12

16 06 03*

√
R4/R5

√
R12

16 06 02*

16 06 06*

√
R4/R5

√
R4/R5

√
D10

√
R12

√
D5

√
R12

√
D5
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√
D5

Tra n s fo r m a tö rl e r
P C B ’ l e r d e n
arındırılmalı ve PCB
içeren kısım yakmaya
gönderilmelidir. PCB
içermesi olası atıklar
ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bakınız: [44][45]

Iskarta ekipmanlardan
temizlenen tehlikeli
bileşenler
için
özelliklerine
göre
geri
kazanım
yöntemi seçilmelidir.
Geri
kazanım
uygulanamadığı
durumlarda
ön
işlemden
sonra
düzenli depolama veya
yakma
seçenekleri
uygulanmalıdır. [50].
Pillerin içerisindeki
tehlikeli bileşenlerin
ayrılarak geri kazanımı
değerlendirilmelidir.
Geri kazanılamayan
parçalar daha sonra
düzenli depolamaya
g ö n d e r i l m e l i d i r.
Kurşunlu
pil
ve
akümülatörlerin geri
dönüşümü ile ilgili
ayrıntılı bilgi için
bakınız: [26][52]

17 04 10*

17 05 03*

√
R1/R5/R9

√
R1/R5/R10

20 01 21*

√
D10

√
D9/R12

√
D9/R12

18 01 03*

√
R4/R5/R13

Kablolar
geri
kazanım
için
uygun maddeler ile
kirlenmişse temizlik
sonrası bunlar geri
kazanılmalıdır. Aksi
takdirde bu atıklar
yakılmalıdır.

√
D10

√
D5

Toprakta
kirlilik
yaratan maddeye bağlı
olarak geri kazanım ve
arıtım
alternatifleri
göz
önünde
bulundurulmalıdır.
Bunlar uygun değilse
kirlenmiş topraklar
depolanmalıdır.

Enfeksiyona
sebep
olabilecek
atıkların
özellikleri
için
bakınız: [53]. Ayrıca
bu atıkların yönetimi
ile ilgili bilgi [54]’de
bulunabilir.

√
D10

√
D5

Floresan lambaların
tesislerde kırılmadan
muhafaza edilmeleri
gerekmektedir
aksi
takdirde
içlerindeki civa açığa
çıkmaktadır.
Geri
kazanım önceliklidir
[26][55].
Aksi
takdirde bu atıklar
depolanmalıdır.
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Tablo 7 devam
Uygunluk
Atık Kodu

Geri
kazanım

20 01 26*

√
R1/R9

20 01 27*

√
R1

20 01 33*

√
R4/R5

20 01 35*

Ön
İşlem1

Yakma2

Düzenli
depolama3

√
D10
√
D9/R12

√
D10

Yağların geri kazanımı
a ra ş t ı r ı l m a l ı .
Uygulanamadığı
durumda yakılmalıdır.
Geri kazanım mümkün
değilse
tehlikesizlerle
birlikte yakılması tercih
edilmelidir.

√
D10

√
D5

√
D9/R12

Notlar

√
D5

Pillerin
içerisindeki
tehlikeli
bileşenlerin
ayrılarak geri kazanımı
değerlendirilmelidir.
Geri
kazanılamayan
parçalar daha sonra
düzenli
depolamaya
g ö n d e r i l m e l i d i r.
Kurşunlu
pil
geri
dönüşümü
ile
ilgili
ayrıntılı bilgi için bakınız:
[26][52]
Iskarta ekipmanlardan
temizlenen
tehlikeli
bileşenler
için
özelliklerine göre uygun
yöntem seçilmelidir.

- D9/R12 bertaraf/geri kazanım yöntemleri kapsamında ön işleme tabi
tutulan atıklar ön işlem sonrasında 19’lu bölüm altında uygun kod ile
değerlendirilmelidir.
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7.0 İLAVE KAYNAKLAR VE REFERANSLAR
Bu kılavuzda demir çelik sanayinden kaynaklanan tehlikeli atıkların
tanımlanması, önlenmesi/azaltılması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili
bilgiler sunulmuştur. Bu başlıklar ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgilere
aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir:
o

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
resmi internet sitesi.

URL: http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=birimler

Bu siteden yürülükte olan mevzuata, tehlikeli atık taşıma, geri kazanım
ve bertaraf için lisans almış firmaların listelerine ve duyurulara ulaşmak
mümkündür.
o

IPPC Best AvailableTechnique Reference Document on
Production of Ironand Steel ve IPPC Draft Reference Document
on Best AvailableTechniquesfortheProduction of Ironand Steel.
URL: http://eippcb.jrc.es/reference

Bu doküman demir çelik sanayi prosesleri, sektörler kaynaklanan
emisyonlar ve MET hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
o Tehlikeli Atık Sınıflandırma Kılavuzu. URL:
http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/TR_Vol_1-03_04_2012.pdf
http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/TR_Vol_2-03_04_2012.pdf
http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/TR_Vol_3-03_04_2012.pdf
Bu doküman özellikle “M” kodlu atıkların sınıflandırılmalarını
kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Tüm “M” kodlu atıklar için atık bilgi
formları oluşturulmuş ve atıklar ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.
o

Basel Sekreteryası teknik rehberleri:
URL: http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html
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Bu web sitesinde genel atık gruplarının yönetimi ile ilgili bilgilerin yanı
sıra çeşitli geri kazanım, ön işlem ve bertaraf yöntemleri ile ilgili rehberler
mevcuttur.
o

Tehlikeli Atık Beyan Formu, Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu,
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı.
URL:
http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/
TABSkilavuz2013.pdf

Bu web sitesinde atık üreticilerinin atıklarını beyan ederken kullanacakları
TABS arayüzünün kullanımına ilişkin bilgiler mevcuttur.
Demir çelik sektör kılavuzunun hazırlanması sırasında yararlanılan
kaynaklar aşağıda verilmiştir.
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