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Kazan ı ma 

ENDÜSTRİ YEL ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI 

(Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından  Tehlikeli ve Tehlikesiz At ıklar ı  için 

Hazırlanması  Gerekmektedir.) 

1- Tesis İ letişim Bilgileri 

Firma Ad ı : 
İ letişim Bilgileri 

Adres: 

Telefon: 

Faks: 

Vergi Kimlik Numarası: 
Tesis Sahibi: 

İ letişim Bilgileri 

Telefon: 

E-posta:  

2- Firmada At ı k Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İ letişim Bilgileri 

Ad ı  Soyad ı:  
İ letişim Bilgileri 

Adres: 

Telefon: 

Faks: 

E-posta: 

3- At ı klar ı n Oluştuğu Proses ve Faaliyete İ lişkin Bilgi 

Tesisin at ı k oluşumuna neden olan her bir faaliyetinin ayr ı  ayr ı  aç ı klanmas ı  ve at ı klar ı n bu faaliyetlerin 

hangi aşaması ndan çı ktığı na dair bilgilerin verilmesi gerekmektedir. 

4- At ı k Miktar ı  ve Planlanan Yönetimi 

• Her bir at ı k kodu için y ı ll ı k oluşacak miktar belirtilecektir (üç yı ll ı k olarak her yı l için ayr ı  ayr ı  
haz ı rlanacakt ı r) 

• Toplarna-ayı rma, ara depolama, geri kazan ı m ve/veya bertaraf şekline göre miktarlar ayr ı  olarak 

belirtilecektir. 

Ara 

Depolama 

Miktarı  (4)  

Bİ R İ NCİ  YIL 

Tarih Aralığı  (1): •/•/••• -  
At ı  k 
	

At ı k 	Açı klama 

kod u 
	

kodu 	(-/M/A) 
(2) 
	

tan ı m ı 	(2) 

(2) 

Toplam 

At ı k 

Miktar ı  
(3) 

Toplama-

Ayı rma 

Yap ı lan 

Miktar ı  
(Tehlikesiz 

At ı klar 

için) 4)  

Geri Kazan ı m 

Yöntemi Gönderilecek 
(4) 	Miktar (3)  

Bertaraf 

Bertaraf 	Bertarafa 

Yöntemi Gönderilecek 
(4) 	Miktar 
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ÜÇÜNC 

Tarih A 

Ü YIL 

ralığı  (1): •/••/••• - 
Atık Atı k 	Açıklama Toplam Toplama- Ara Geri Kazan ım Bertaraf 

kodu kod u 	(-/M/A) Atı k Ayırma Depolama Geri Geri Bertaraf Bertarafa 
(2) tan ım ı  (2) Miktarı  Yapılan Miktarı  (4) Kazan ım Kazan ıma Yöntemi Gönderilecek 

(2) (3) Miktarı  Yöntemi Gönderilecek (4) Miktar 3) 

(Tehlikesiz (4) Miktar (3) 

Atı klar 
için) (4)  

İKİNCİ  (IL 
Tarih A ralığı  (1): •• /•••/••• - 
Atı k 
kodu 
(2) 

Atı k 
kodu 

tan ı  m ı  
(2) 

Açıklama 
(-/M/A) 

(2) 

Toplam 

Atık 
Miktarı  

(3) 

Toplama-

Ayırma 
Yapılan 
Miktarı  

(Tehlikesiz 

Atı klar 
için) 

Ara 

Depolama 

Miktarı  (4) 

Geri Kazan ım - - Bertaraf 

Geri 

Kazan ım 
Yöntemi 

(4) 

Geri 

Kazan ıma 
Gönderilecek 

Miktar (3) 

Bertaraf 

Yöntemi 
(4) 

Bertarafa 

Gönderilecek 

Miktar )3) 

Açıklamalar:  
(1)  Her y ıl için ayr ı  tablo hazırlanacaktı r. 
<2>Atı k Yönetimi Yönetmeliği Ek-4'teki Şekliyle verilecektir. 
(3) Kg/yıl veya Litre/y ıl olarak bir y ı ll ı k toplam miktar verilecektir. 
(4) Atı k Yönetirri Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B'de verilen geri kazan ı m bertaraf yöntemi kodlar ı  kullan ılacaktı r. 

6- Tesis İçi Geri Kazan ı m/Bertaraf 
Atı k üreticisinin kendi geri kazan ı m/bertaraf tesisi varsa ve atı klar ı n bu şekilde geri kazan ı m/bertarafı  
sağlarıı yorsa geri kazan ı m/bertaraf birimi hakk ı nda bilgi (Planlar ve Yöntemler) 

7- Önleme ve Azaltı m Bilgileri 
Tesis prosesinde atı k azaltım ı na ve önlenmesine yönelik proses deği şikliği düşünülüyor ise buna ilişkin 
teknik ve mali açıklama 

8- Atı kların Bertarafa Gönderilme Gerekçesi 
Geri kazan ı m ı  mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atı klarla ilgili olarak, atı k üreticisi tarafı ndan 
bunun nedenlerinin açıklanması  gerekmektedir. (Örneğin; geri kazan ı m maliyetinin yüksek oluşu, 
uygun geri kazan ı m tesisi bulunmaması, geri kazan ılan malzemenin pazar pay ı n ı n bulunmaması  vb.) 

9- Geçici Depolama 

Tehlikeli ve tehlikesiz atı klar ı n geçici depoland ığı  alan ı n zemin geçirimsizliği, s ızma, dökülme, tozuma, 
koku gibi çevresel tedbirleri, yangı n güvenliği, tesis d ışı nda yap ı l ı yorsa koordinatları  v.b. bilgiler 
verilecektir 

10- İl Müdürluğünce Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler 

- 	 \r 

\- 

- 
- ?4 (k. be,c- f r  
—. 
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TEHLİKELİ  VE TEHLİKESİZ ATIK GEÇİCİ  DEPOLAMA ALANLARI 

1. Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan depolanı r. Geçici depolama 

alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı  olarak depolanır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar aynı  
konteynırda depolanmaz. 

2. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını  geçici 

olarak depoladığı/depolayacağı  alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin 

kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını  geçici depoladığı  
alanları /konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alı r. Geçici depolama izni İ l 

Müdürlüğü tarafından süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması  halinde geçici 

depolama izni yenilenir. 
3. Geçici depolama alanı na alınan her bir atık etiketlenir. Etiket üzerinde; 

a) Atığın atık kodu, 
b) Tehlikeli atık olup olmadığı, 
c) Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri, 

ç) Atığın depolama alanına giriş  tarihi 

bilgileri yer alır. 
4. Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 16'ncı  maddesi kapsamında sigorta yaptırma yükümlülüğü 

olan geçici depolama alanları  için miktara bakılmaksızın mali sorumluluk sigortası  yaptı rı lır. Mali 

sorumluluk sigortası  olmayan tesislere geçici depolama izni verilmez. Geçici depolama 
alanları/konteynırları  için yaptırılan mali sorumluluk sigortaları  her yı l yenilenerek il müdürlüğüne 

sunulur. 
5. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanı r. 

Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yı l süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen 
süreler dolmadan atı klar lisanslı  atık işleme tesislerine gönderilir. 

Geçici Depolama Alanının Özellikleri  
1. Geçici depolama alanı  üstü kapalı  ve her türlü dış  etkenden atıkları  koruyacak şekilde 

oluşturulur. İ l müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, tehlikesiz atık geçici depolama alanının 
üstünün kapalı  olması  şartı  aranmayabilir. 

2. Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz maizemeden teşkil edilir. 
3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı  absorban malzeme bulundurulur. 
4. Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı  etrafi ızgarayla çevrelenir. Izgarada 

biriken sıvı lar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı  sağlanır, alıcı  ortama deşarj edilmez. 
5. Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı  güvenlik tedbirleri alınır. 
6. Geçici depolama alanı  dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir. 
7. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapı lır. 

Atı klar atı k kodlarına göre ayrı  ayrı  depolanı r. 
8. Geçici depolama alanı  olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanı lması  halinde 

konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynırın etrafı  ızgara ile çevrelenir, sızma ve 
dökülmelere karşı  absorban malzeme bulundurulur. 

9. Geçici depolama alanındanlkonteynı rından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan 
geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını  tutar ve izinsiz giriş  ve 
çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilir. 

10. İl müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alı nı r. 


