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ATIK YÖNETİMİ 

Atığın, 

 toplanması, 

Taşınması, 

Geri kazanılması, 

Bertaraf edilmesi, 

Bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür 

faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi 

 

 işlemlerini kapsayan bir faaliyet bütünüdür. 

 



ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GENEL 

PRENSİPLER 



ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ 





 Bazı atıkların geri kazanımı ya da işlenmesi konusunda izin bulunmamaktadır. 

Atığın zorunlu olarak bertaraf edilmesi (yok edilmesi) gerekir. 

 Örnek: Kalıcı organik kirleticiler (POPs). 

 

     Bazı atıklar için mevcut koşullar altında geri      kazanıma yönelik bir olanak  

     bulunmamaktadır. Atıkların geri kazanımı teknolojinin gelişimine bağlıdır. 

 Örnek: Asbest 



GENEL İLKELER 
• Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması 

• Atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması 

• Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve proseslerin 

kullanılması 

• Atıkların kaynağında ayrı toplanması 

• Atıkların taşıma lisanslı araçlar ile taşınması 

• Atıkların lisanslı bir tesis tarafından bertaraf edilmesi veya geri kazanılması 

• Atıkların en yakın ve en uygun tesiste bertaraf edilmesi 

• Atıkların yetkisiz kişi, kurum/kuruluşlar tarafından toplanmaması 

• Çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması 

• Atıklardan kaynaklanan zararlardan dolayı müteselsil sorumluluk 



YÖNETİM ŞEMASI 



ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT 



TEBLİĞLER 



YÖNETMELİK 



Amaç  

 

Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve 

insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin 

sağlanmasına yönelik, genel esasların belirlenmesi  



ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK  







ATIK LİSTESİ 

• 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 

göre 

20 Bölüm 

 839 Atık Kodu 

– 405 Tehlikeli Atık 

– 434 Tehlikesiz Atık 





ATIK LİSTESİ 

 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 20                          Evsel atıklar 

 

 Bölüm 16                          Listede başka türlü                          

                                            tanımlanmayan atıklar 



KODLAMA SİSTEMİ 







TEHLİKELİ ATIKLAR 

( * ) 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) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan 

atıklardır. Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre yapılır. 



TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN 

ÖZELLİKLERİ 





ATIK KODLARININ KULLANIM 

ALANLARI 

• Tüm geri kazanım ve bertaraf tesisleri  

 Atık taşımacılığı  

 Atık üreten işlemlerin ve tesislerin lisanslandırılması ve 

kontrolü  

 Yıllık raporlamalar için atıkların sınıflandırılması  

 İstatistikler ve raporlar ile ilgili yasalardan kaynaklanan diğer 

görevler  

 



ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI 



 

 Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu Madde 12 - Taşıma 
işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları 
atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık 
taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, 
(E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da 
yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), 
(C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha 
olmalıdır.  

 

 Bu formlardan;  

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe 
gönderilir,  

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,  

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir 
nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,  

d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, 
(A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası 
üreticiye teslim edilir,  

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak 
alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi 
form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,  



ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU DÖNGÜSÜ 



TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI VE 

UZAKTAN TAKİP SİSTEMLERİ- MOTAT 

Atıkların Karayolunda 

Taşınmasına İlişkin  

Tebliği  

( RG: 18.01.2013  -  

28532 ) 



ATIKLARIN KARAYOLUNDA 

TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİ 
(R.G.:28532-18.01.2013) 

Amaç 

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik Ek-IV atık 

listesinde yer alan tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasına dair 

esasların belirlenmesidir. 

 

Kapsam 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık 

listesinde yer alan tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasına dair 

idari ve teknik yaptırımları kapsamakta olup, maden atıkları, tıbbi 

ve radyoaktif atıkların taşınması bu tebliğin kapsamı dışındadır. 



TEBLİĞ İLE NE DEĞİŞECEK 



BAKANLIĞIN SORUMLULUKLARI 



MÜLKİ  AMİRLERİN SORUMLULUKLARI 



TAŞIMA LİSANSI VERİLİRKEN İSTENEN  

BELGELER 
  

ATIK TAŞIMA FİRMALARINDAN İSTENEN BELGELER E H 

1 Atık taşıyacak araçların model yaşı 10’dan küçük mü?     

2 Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.     

3 Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.     

4 Ticari sicil gazetesi     

5 imza sirküleri.     

6 Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı 

yazı. 

    

7 Araç ruhsat fotokopisi.     

8 Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC kimlik numarası,  sürücü ehliyet 

fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi. 

    

9 Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.     



ATIK TAŞIMA FİRMALARINDAN İSTENEN BELGELER  E  H 

10 Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta 

kayıtları. 

11 Aracın ADR’ye uygun olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

verilmiş belge ile, yurt dışından ithal edilmiş taşıtlardan ise ilgili 

otoritesinden alınmış ADR’ye uygunluk veya tip onay belgesi var mı 

    

12 Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli 

yetki belgesi örneği (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, 

M3). Taşıt Kartı 

    

13 
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında 

Karar doğrultusunda yapılan Mali Sorumluluk Sigortası. 

    

14 
TSE Karayolları İle Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi     

15 Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği.     



                                                                                                                              
ATIK TAŞIMA FİRMALARINDAN İSTENEN BELGELER E H 

16 Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler 

listesi ve acil müdahale planı. 

    

17 Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması 

konusunda uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 

yetkilendirilmiş periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren 

kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi. 

    

18 Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek-V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip 

olduğunu gösteren teknik rapor. 

    

19 Araca ait fotoğraflar plaka görülecek şekilde ön-arka ve yan 
    

20 
a)Araç sürücülerinin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi  

b)Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması 

c)Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin eğitimli olunması 

d)Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitimli olmak 

    

21  Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda 

olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgeleri. 

    

22 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesinde geçen hükümlere göre güvenlik danışmanı 

    

23 
Araca çip takıldığına dair sözleşme fotokopisi 

    



ARAÇ / ATIK TAKIBI 



 
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA 

ILIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR 

TEBLIĞ 

 

 Madde 1: 18.01.2013 tarihli 28532 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 

geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 Geçici Madde 1: Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve 

araçlar, 1.1.2015 tarihine kadar bu Tebliğe uygun olarak yeniler. 



 Madde 2:  Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 Geçici Madde 2: Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans 

almış olan firmaların araçları ile taşıma lisansına yeni 

başvuracak firmaların araçlarına 1.1.2015 tarihine kadar mobil 

cihaz taktırılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır. 



 Madde 3:  Aynı Tebliğde aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

 Geçici Madde 3: Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak 

firma ve araçlar için 5 inci maddenin fıkrasının (b) bendine 

göre alınması gereken taşıma lisansı alma hükmü 1.1.2015 

tarihine kadar aranmaz. 



MOTAT- MOBİL TEHLİKELİ ATIK TAKİP 

SİSTEMİ 





MOTAT- MOBİL TEHLİKELİ ATIK TAKİP 

SİSTEMİ 

ULUSAL ATIK  

TAŞIMA FORMU 

 
Form 4 Nüshadan oluşur 

A, B, C, D, E (Uluslar arası 

Taşıma için kullanılır) 

A ve C nüshaları 2 şer adet 



MOBİL  ATIK TAKİP SİSTEMİ (MOTAT) 

Taşıma Lisansı alan firmalar 

sistemden 

izlenebilmektedir. 





ATIK ÜRETİCİLERİ VE 

TAŞIMA LİSANSLI FİRMALAR İÇİN 





LISANSLI GERİ KAZANIM/BERTARAF TESİSİ 



ENDÜSTRIYEL  ATIK YÖNETIM PLANI 

Atık üreticisinin yükümlülükleri  

 

Madde 9 - Atık üreticisi;  

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,  

 

b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini 
sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla 
yükümlüdür. 

 

 14 Mart 2005  tarih ve 25755 sayılı  ‘Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü 

Yönetmeliği’ nde, 

 

 

 



ENDÜSTRIYEL ATıK YÖNETIM PLANI (TEHLIKELI-

TEHLIKESIZ ATIKLAR) HAZIRLANIRKEN NELERE 

DIKKAT EDILMELIDIR? 
ATIK YÖNETİM PLANI 

ATIK ÜRETİCİSİ 

1- Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri: 

 - Adı Soyadı 

 - Adres, Telefon ve Faks 

 - Vergi Kimlik Numarası 

 -Tesisi Sahibi (Yetkili Kişi) 

 

2- Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait Bilgiler (İletişim 

Bilgileri) 

 - Adı Soyadı 

 -  Adres, Telefon ve Faks 

 



3- Ekler (Atık Beyan Formu, Taşıma Formları, Kapasite Raporu, Atık 

Depolama Alanı Fotoğrafları) 

 

4- Atık Kaynağı Hakkında detay bilgi- Atık Üretim Yeri (Firma merkezi 

ile üretim yapılan yer farklı ise) 

 

5- Tehlikeli Atık Listesindeki (EWC) kodu ve açıklaması verilecek (her 

bir atık türü için miktar ve bertaraf şekli ayrı olarak belirtilecek) 

 

6- Bir önceki yıla ait atık miktarı, yıllık atık üretim miktarı tahmini 

(gelecek 3 yıl için) 

 -Gelecekteki üretilmesi tahmin edilen miktarlar için ne şekilde 

bertaraf/geri kazanımın düşünüldüğü(%’ler ile) 

 - Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği 

düşünülüyor ise teknik ve mali yönden kısa açıklama 



BERTARAF VE GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN ATIKLARIN 
GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER 

 

1. Bertaraf işletmecisi iletişim bilgileri (Adı, Soyadı, Adres, Telefon, 
Faks) 

2. Tesis İletişim Bilgileri (Adı Soyadı, Adres, Telefon, Faks) 

3. Bakanlık Lisans No: 

4. Yetkili Kişi 

5. Bertaraf tesisi tipi (Düzenli depolama, yakma, 
kimyasal/fiziksel/biyolojik işlem) 

6. Bertaraf/Geri Kazanım işlemlerinin açıklanması (Yönetmelik ekinde 
yer alan D ve R’ler) 

7. Bertaraf işlemleri ile ilgili detay: Atıklar farklı işlemler görebilir. Bir 
kısmı yakmaya, bir kısmı düzenli depolamaya, bir kısmı da geri 
kazanıma gidebilir (%’ler ile nereye gittiği verilecek)  

 

 



8. (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf 

düşünüyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma v.s.) 

Bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler) 

 

9. Atık Devamlılığı: 

 - Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun 

nedenlerini vermek zorundadır.(Örneğin geri kazanım maliyeti, 

uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan 

malzemenin Pazar payı bulunamaması v.b.) 

 - Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilemiyorsa, atık 

üreticisi ne kadar, nerede bertaraf edileceğini beyan etmelidir. 



KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


