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BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, Ilkeler 

Amaç  
Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci, tehlikeli atiklarin, üretiminden nihai bertarafina kadar;  
a) Insan sagligina ve çevreye zarar verecek sekilde dogrudan veya dolayli biçimde alici ortama verilmesinin önlenmesine,  
b) Üretiminin ve tasinmasinin kontrolünün saglanmasina,  
c) Ithalinin yasaklanmasina ve ihracatinin kontrolüne,  
d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlarin saglanmasina,  
e) Üretiminin kaynaginda en aza indirilmesine, 
f) Üretiminin kaçinilmaz oldugu durumlarda, üretildigi yere en yakin mesafede bertaraf edilmesine,  
g) Yeterli bertaraf tesisi kurulmasi ve bu tesislerin çevresel bakimdan saglikli bir sekilde kontrolüne,  
h) Çevreyle uyumlu yönetiminin saglanmasina,  
yönelik prensip, politika ve programlarin belirlenmesi için hukuki ve teknik esaslari kapsar.  
  
Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atik olarak siniflandirilan, (EK 5) te listelenmis olan ve  tehlikeli kabul edilen 

özelliklerinden birini veya birden fazlasini gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakimindan ise (Ek 6) daki esik 
konsantrasyonlarinin üzerinde bir degere sahip atiklarin üretimi, toplanmasi, geçici olarak depolanmasi, ara depolanmasi, tasinmasi, 
geri kazanilmasi, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatina iliskin yasak, sinirlama ve yükümlülükleri, alinacak önlemleri, yapilacak 
denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklari kapsar.  

Yerli ve yabanci bayrakli gemilerin ve diger deniz araçlarinin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atiklarin liman kabul 
tesislerine veya atik toplayici gemilere bosaltilmasi bu Yönetmelik kapsami disinda olup, bu atiklar için 24/6/1990 tarihli ve 20558 
sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge giren Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkinda Uluslararasi 
Sözlesme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanir.  

  
Dayanak  
Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve 

21935 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Sinirlar Ötesi Tasiniminin ve Bertarafinin Kontrolüne Iliskin Basel 
Sözlesmesinin 3 üncü maddesine dayanilarak hazirlanmistir.  

  
Tanimlar  
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;  
Bakanlik: Çevre ve Orman Bakanligini,  
Kanun: 2872 sayili Çevre Kanununu,  
Tehlikeli Atik: Bu Yönetmelikte tehlikeli atik, atik olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) isareti ile gösterilmis atiklarin herhangi 

tehlikeli atik konsantrasyonuna bakilmaksizin tehlikeli atik sinifina girerken, ayni listede (M) isareti ile gösterilmis atiklar (EK 6) da 
verilen tehlikeli atiklarin esik konsantrasyonu üzerinde bir degere sahipse tehlikeli atiktir. Ayrica dogal karakterleri yada olusmalarina 
neden olan aktiviteye bagli olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atiklarin, (EK 5) 
teki özelliklerden bir veya birkaçina sahip olmalari  ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atik olarak 
siniflandirilan atiklari,  

Bertaraf: (Ek 2) de yer alan islemlerden herhangi birini veya birkaçini,  
Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan islemlerden bir veya birkaçini yapmak üzere kurulmus tesisi,  
Atik Yönetimi: Atigin kaynaginda azaltilmasi, özelligine göre ayrilmasi, toplanmasi, geçici depolanmasi, ara depolanmasi, geri 

kazanilmasi, tasinmasi, bertarafi ve bertaraf islemleri sonrasi kontrolü ve benzeri islemleri,  
Tehlikeli Atik Yönetim Plani: Atiklarin çevreyle uyumlu bir sekilde yönetimini saglamak üzere hazirlanan kisa ve uzun vadeli 

program ve politikalari,  
Acil Durum Plani: Tesiste ve tasima islemleri esnasinda olabilecek kazayi sonuçlariyla birlikte degerlendirerek kaza o lusumunda 

tesiste ve civarinda yapilacak islemleri ayrintili olarak belirleyen plani,  
Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sirasinda tehlikeli atik üreten gerçek ve tüzel kisiler, atigi üretenin bilinmemesi 

durumunda ise bu atiklari zilyetliginde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kisileri,  
Bertaraf Eden: Atiklarin bertaraf islemini yapan veya yaptiran gerçek ve tüzel kisileri, 
Ihracatçi: Ihracatçi devletin yetkisi altinda atiklarin ihracatini yürüten gerçek ve tüzel kisileri,  
Ithalatçi: Ithalatçi devletin yetkisi altinda atiklarin ithalatini yürüten gerçek ve tüzel kisileri,  
Transit Devlet: Atiklarin sinirlar ötesi hareketi sirasinda transit geçtigi veya geçmesini planlandigi devleti,  
Yasadisi Trafik: Atiklarin 47 nci maddede belirtildigi sekilde sinirlar ötesi hareketini, 
Tasiyici: Yurtiçi ve yurt disinda atiklarin tasinmasi isleminin tümünü veya bir bölümünü gerçeklestiren gerçek ve tüzel kisileri,  
Atiklarin Sinirlar Ötesi Hareketi: Ihracatçi, ithalatçi ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atiklarin bir 

devletten baska bir devlete sevk edilmesini,  
Bildirim: Atiklarin sinirlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapilan basvuruyu,  
Atik Tasima Formu: Üretici ve tasiyici tarafindan ortak doldurulacak, üretim noktasindan atik bertaraf tesisine kadar kayit ve 

beyanlari içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formlari, 
Atik Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu,  
Kompresibilite (Dpr): Mineral sizdirmazlik tabakasinda ince taneli zemin sikligin i, 



Ön Lisans: Bu Yönetmelik geregince, atik bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kisilerin bakanliktan almalari gereken 
kuracaklari tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açiklamalar ve diger dokümanlara iliskin tesisin projelendirilmesine 
iliskin izni,   

Geçici Çalisma Izni: Atik bertaraf tesisi isletmecisinin lisans basvurusu yaptiginda isletme esnasinda bu Yönetmelik esaslarina 
uygun olarak çalistigini belgelemesi için Bakanlikça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni, 

Lisans: Bu Yönetmelik geregince atik tasimaciligi yapmak isteyenlerin valilikten, atik bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi 
kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip oldugunu belirten belgeyi,  

Inert Atik : Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir degisime ugramayan, çözünmeyen, yanmayan, 
fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya ugramayan veya temas ettigi maddeleri çevreye veya insan 
hayatina zarar verecek sekilde etkilemeyen ve toplam sizinti kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve 
yeralti suyu kirliligi tehlikesi yaratmayan maddeleri, 

Ara Depolama:  Atiklarin geri kazanim ve nihai bertaraf tesislerine ulastirilmadan önce atik miktari yeterli kapasiteye ulasincaya 
kadar güvenli bir sekilde depolanmasini, 

Geçici Depolama: Atiklarin ara depolama, geri kazanim ve nihai bertaraf tesislerine ulastirilmadan yada tesiste tekrar 
kullanmadan önce, atik üreticisi tarafindan tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmamasi durumunda üreticiye ait uygun bir alanda 
güvenli bir sekilde depolanmasini, 

Meskun Mahal: Üst ölçek planlarina uygun olarak imar plani ile belirlenmis ve iskan edilmis alani, 
ifade eder. 
  
Ilkeler  
Madde 5 - Atiklarin yönetimine iliskin ilkeler sunlardir; 
a) Her türlü atigin ithali, bu Yönetmeligin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler sakli kalmak kaydiyla yasaktir,  
b) Atiklarin kaynaginda en aza indirilmesi esastir,  
c) Atik yönetiminin her safhasinda sorumlu kisiler, çevre ve insan sagligina zarar vermeyecek tedbirleri alirlar,  
d) Atiklarin yarattigi çevresel kirlenme ve bozulmadan dogan zararlardan dolayi atik üreticileri, tasiyicilari, bertaraf edicileri 

kusur sarti aranmaksizin sorumludurlar. Adi geçen sorumlularin , meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat 
sorumlulugu saklidir.  

e) Atiklarin yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararin giderilmesi için yapilan harcamalar kirleten öder prensibine 
göre atiklarin yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kisiler tarafindan karsilanir. Atiklarin yönetiminden sorumlu kisilerin çevresel 
zarari durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almamasi veya bu önlemlerin yetkili makamlarca dogrudan alinmasi 
nedeniyle kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü 
Hakkinda Kanun hükümlerine göre atiklarin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,  

f) Atiklarin, Bakanliktan lisans almis bertaraf tesisleri disinda üçüncü kisiler tarafindan ticari amaçlar ile toplanmasi, satisi ve 
bertaraf edilmesi, diger yakitlara karistirilarak yakilmasi yasaktir, 

g)Atiklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön islemler haricinde kesinlikle dogrudan baska bir madde veya atikla karistirilamaz ve 
seyreltilemez, 

h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atikla karisik atik gelmesi durumunda öncelikle ayristirilmalidir. Ayristirmanin mümkün olmadigi 
durumda atigin tamami tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.  

i) Atiklarin geçici depolanmasi isleminin atigi üreten tesis içinde yapilmasi esastir. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamamasi 
durumunda üreticiye ait, gerekli kosullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapilmasi mümkündür.  

  
IKINCI BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar  
  

Bakanligin görev ve yetkileri 
Madde 6 - Bakanlik;  
a) Kanun geregince atiklarin çevreyle uyumlu bir sekilde yönetimini saglayan program ve politikalari saptamak, bu 

Yönetmeligin uygulanmasina yönelik isbirligi ve koordinasyonu saglamak, valiliklerden bölgesel yil lik rapor, izin, tesis kapatma onayi 
gibi her türlü bildirimi almak ve degerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla,  

b) Bölgesel boyutta atik yönetim plani yapmak ve halkin bilgilenmesini saglamakla,  
c) Atiklarin sinirlar ötesi tasinimi ve bertarafina iliskin uluslararasi çalismalari yürütmek, ilgili bildirim ve tasimacilik belgelerini 

degerlendirmek, atik ihracatina iliskin faaliyetleri onaylamak, uluslararasi bilgi degisimini saglamak, herhangi bir kaza durumunda diger 
ülkeleri haberdar etmekle,  

d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) isareti ile yer alan, ancak tehlikeli atik olmadigi iddia edilen atiklarin tehlikeli özelliklerden 
bir yada bir kaçini içerip içermediginin  akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arasi kabul görmüs  kuruluslarca yapilan analizlerle 
üretici tarafindan tespitini saglatmakla, 

e)Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, 
bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykirilik halinde gerekli cezanin uygulanmasini saglamak 
ve lisansi iptal etmekle,  

f)Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanmasi halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle,  
g) Atik bertaraf tesisleri için acil önlem planlarinin hazirlanmasinda genel ilke ve prensipleri belirlemekle,  
h) Kapatilan bertaraf tesislerinin yirmi yil boyunca denetlenmesini saglamakla,  
i) Atiklarin çevreyle uyumlu bir sekilde yönetimine iliskin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasinda ulusal ve uluslararasi 

koordinasyonu saglamakla,  
yükümlüdür.  
  
Mülkü Amirlerce Alinacak Tedbirler  
Madde 7 – Mahallin en büyük mülki amiri; 
a) Il sinirlarinda atik yönetim planlarinin mahalli çevre kurullarinca uygulanmasini saglamakla,  
b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili basvurulari mahalli çevre kurulunun görüsünü alarak Bakanliga iletmekle,  
c) Ayda bin kilogramdan fazla atik üreten Atik üreticisinin atiklarini nihai bertarafa kadar kendi alanlarinda gerekli önlemleri 

alarak alti ayi geçmemek üzere geçici depolamasina izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle,  



d) Atik tasima formlari ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen islemleri yerine getirmekle,  
e) Il sinirlari içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamina giren tesisleri tespit ederek Bakanliga bildirmekle ve 

periyodik olarak denetlemekle,  
f) Il sinirlari içinde atik tasinmasi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara tasima lisansi vermek, bu lisansi kontrol etmek, 

iptal etmek veya yenilemekle,  
g) Il sinirlari içinde atik tasimasi sirasinda meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu 

saglamak ve kaza raporlarini yillik olarak degerlendirerek Bakanliga bildirmekle,  
h) Il sinirlari içinde bulunan atik ara depolama, geri kazanim tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlikça verilen isletme 

lisansi belgelerindeki kosullar dogrultusunda isletilmelerini saglamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin isletme bilgi, 
belge ve teknik raporlarini düzenli olarak kontrol etmek, degerlendirmek ve Bakanliga rapor etmek, tesisin lisans kosullarina uygun 
çalismadiginin tespiti halinde gerekli yasal islemleri yapmak ve Bakanliga bilgi vermekle, 

i) Tehlikeli atik bertaraf tesisi kurulmasi için belirlenen yer mücavir alan disinda ise, bu yerin imar planina islenmesini 
saglamakla, 

j) Atik üreticisinin tesisinden kaynaklanan atiklara iliskin hazirlamis oldugu atik yönetim planlarini onaylamakla,  
k) Üreticilerin göndermekle yükümlü oldugu bir önceki yilin bilgilerini içeren atik be yan formunu degerlendirerek, ilde olusan 

atik miktari ve bilançosunu belirleyerek her yilin nisan ayinda Bakanliga göndermekle, 
l)  Atik üreticisinin ve belediyenin atik yönetim planlarini esas alan üç yillik il  tehlikeli atik yönetim planini hazirlayarak 

Bakanliga rapor halinde sunmakla, 
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alir. 
  
Mahalli Idarelerce Alinacak Tedbirler  
Madde 8 - Belediyeler, Büyüksehirlerde ise Büyüksehir Belediyeleri;  
a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atiklarin yönetimine iliskin plan ve programlarini bu yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden 

itibaren alti ay içinde hazirlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,  
 b) Atik üreticileri ve bertarafçilari ile beraber veya istemesi durumunda ayri olarak atik bertaraf tesislerini kurmak veya 

kurdurmakla,  
c) Atiklarin bertarafina iliskin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkinda valiligin uygun görüsü ile birlikte Bakanligin onayini 

almakla,  
d) Belediye ve mücavir alan sinirlari içinde faaliyette bulunan atik bertaraf tesislerinin insasi ve isletilmesinde bu Yönetmelikte 

belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldirmakla,  
e) Atiklarin tasinmasi ve bertarafi konusunda izin almis kisi ve kuruluslar ile yapacaklari sözlesmelerde bulu ndugu ilin valiliginin 

uygun görüsünü almak, yapilan faaliyetin söz konusu sözlesmelere uygunlugunu denetlemek ve bu konuda Bakanliga bilgi vermek 
üzere bagli oldugu valilige rapor vermekle, 

f) Tehlikeli atik bertaraf tesisi kurulmasi için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planina islenmesini 
saglamakla, 

g) Belediye ve mücavir alan sinirlari içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atik üreten tüm tesislere insaat ve isletme ruhsati 
verilmesi asamasinda, tehlikeli atiklarin bertarafinin bu Yönetmelik hükümleri dogrultusunda saglandiginin tesis sahibi tarafindan 
belgelenmesini saglamakla, 

h) Gerçek ve tüzel kisilerce kurulacak ortak atik bertaraf tesislerinin planlanmasi, insaati ve isletilmesi asamalarinda yapilacak 
çalismalari desteklemekle,  

ilgili tedbirlerin alinmasini saglar.  
  
Atik üreticisinin yükümlülükleri  
Madde 9 - Atik üreticisi;  
a) Atik üretimini en az düzeye indirecek sekilde gerekli tedbirleri almakla,  
b) Atiklarin insan sagligi ve çevreye yönelik zararli etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düsürecek sekilde 

atik yönetimini saglamakla, üç yillik atik yönetim planini bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren alti ay içinde hazirlayarak 
valilikten onay almakla,  

c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atiklarini tesislerinde geçici olarak depolamasi durumunda  valilikten izin almakla,  
d) Ürettigi atiklarla ilgili kayit tutmakla, atigini gönderecegi lisansli geri kazanim yada bertaraf tesisinin istemis oldugu 

uluslararasi kabul görmüs standartla ra uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,  
e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) isareti ile yer alip (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermedigi öne sürülen atiklar için bu atiklarin 

tehlikeli olmadigini akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arasi kabul görmüs  kuruluslarca yapilan analizlerle Bakanliga belgelemekle,  
f) Atigin niteliginin belirlenmesi için yapilan harcamalari karsilamakla,  
g) (Ek 8) de yer alan atik beyan formunu her yil ocak ayinda bir önceki yila ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valilige 

göndermek ve (EK 7) de yer alan atik tanimlama kodunu kullanmakla ve bir yil boyunca bir nüshasini saklamakla, 
h) Atik depolanmasi veya bertarafinin tesis disinda yapilmasi durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren tasima formunu 

doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,  
i) Atik tasimaciliginda mevcut uluslararasi standartlara uymakla,  
j) Atigi bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda tasiyiciyi baska bir tesise göndermekle veya tasiyicinin atigi geri 

getirmesini ve bertarafini saglamakla,  
k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atiklarin bertaraf edilmesi amaciyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kisilerle 

ortak atik bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkida bulunmakla, 
l) Atiklarini bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanlari ile veya kurulmus atik bertaraf tesisinde gerekli 

harcamalari karsilayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kisilerle kurulacak ortak atik bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya 
ettirmekle, 

m) Atiklarin fabrika sinirlari içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerlestirilmis saglam, sizdirmaz, emniyetli ve 
uluslararasi kabul görmüs standartlara uygun konteynirlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynirlarin üzerinde tehlikeli 
atik ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarini ve depolama tarihini konteynirlar üzerinde belirtmekle, konteynirlarin hasar 
görmesi durumunda atiklari, ayni özellikleri tasiyan baska bir konteynira aktarmakla, konteynirlarin devamli kapali kalmasini 
saglamakla, atiklarini kimyasal reaksiyona girmeyecek sekilde geçici depolamakla, 



n) Ayda bin kilograma kadar atik üreten üretici biriktirilen atik miktari alti bin kilogrami geçmemek kaydi ile valilikten izin 
almaksizin atiklarini arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem 
alabilmek için en az bir kisiyi görevlendirmekle ve bu kisinin, adini, telefonunu valilige bildirmekle,  

o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atiklarini gerekli önlemleri alarak 
fiziksel, kimyasal veya biyolojik islemlerle zararsiz hale getirmek, bakiye atik olusuyor ise uygun sekilde bertaraf tesisine götürmekle 
veya gönderilmesini saglamakla, 

p) Tesis içinde atiklarin toplanmasi tasinmasi ve  geçici depolanmasi gibi islemlerden sorumlu olan çalisanlarin sagligi ve 
emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla, 

r) Kaza sonucu veya kasti olarak atiklarin dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliligin önlenmesi amaciyla, 
atigin türüne bagli olarak olayin vuku buldugu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm 
harcamalarin karsilanmasiyla, 

s) Kaza sonucu veya kasti olarak atiklarin dökülmesi ve bunun gibi olaylar  vuku buldugunda valiligi bilgilendirmek ve kaza 
tarihi, kaza yeri, atigin tipi ve miktari, kaza sebebi, atik bertaraf  islemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna iliskin bilgileri içeren raporu 
valilige sunmakla,   

t) Faaliyetlerine yönelik insaat ve isletme ruhsati alinmasi asamasinda, tehlikeli atiklarinin bu Yönetmelik hükümleri 
dogrultusunda bertarafinin saglandigini belgelemekle, 

yükümlüdür.  
  
Bertaraf edenin yükümlülükleri  
Madde 10 - Bertaraf eden;  
a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak teskil etmekle ve proje halinde iken ön lisans 

almakla,  
b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi isletmek ve kapandiktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla,  
c) Bakanligin plan degisikligi talep etmesi yada sartli izin vermesi durumunda bu sartlara uymakla,  
d) Personel egitimini yapmak, acil önlem planlarini hazirlamak, atik yönetimi ile ilgili isletme kayitlarini tutmak ve bu kayitlari 

bes yil süre ile tesiste bulundurmakla,  
e) Isletme planini her yil Bakanliga sunmakla,  
f) Atigin tesise girisinde bertaraf isleminden önce atigin fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atigin tasima formunda 

belirtilen atik tanimina uygunlugunu tespit etmekle, 
g) Tesisin isletilmesi ile ilgili her bölümün isletme planini yaparak uygulamakla,  
h) Tesisin risk tasiyan  bölümlerinde çalisan personelin her türlü güvenligini saglamak, alti ayda bir saglik kontrollerini yaptirmak 

ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kisilerin disinda girisleri önlemekle,  
i) Acil önlemlerle ilgili egitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu oldugu zaman Bakanliga bilgi vermekle,  
j) Kabul ettigi atigin tasima formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,  
k) Atik tasima formu ile ilgili olarak üretici ile arasinda uyusmazlik çikmasi halinde, bu uyusmazlik giderilemezse on bes gün 

içinde, uyusmazligi Bakanliga bildirmekle,  
l) Tasima formu olmaksizin atik kabul etmesi halinde Bakanliga bilgi vermekle, 
m) Tesisin isletilmesi ile ilgili Bakanligin öngördügü isleri yapmakla,  
n)Tesisin kapatilmasi için kapatma plani yaparak yüz seksen gün önceden Bakanliga bildirmekle,  
o) Tesisin kapatilmasindan sonra 37  ve 40 inci maddelerde  öngörülen isleri yapmakla,  
p) Atik üreticisi tarafindan bertaraf tesislerine ödenecek atik bedelini, atik kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf 

tesisinin bulundugu bölgede yer alan illerin sanayi odalari temsilcileri, sanayi odalarinin bulunmadigi illerde ticaret ve sanayi odalari 
temsilcileri ile birlikte belirlemekle, 

r) Faaliyetleri hakkinda atigin tesise kabul tarihi, atigin kaynagi, miktari, tasinim türü ve bertaraf/geri kazanim yöntemi gibi 
bilgileri içeren yillik raporlarini  valilige göndermek ve 5 yil boyunca saklamakla, 

yükümlüdür.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tasima Ile Ilgili Hükümler 

  
Atiklarin tasinmasi  
Madde 11 - Atiklarin tasinmasi bu is için lisans almis kisi ve kuruluslarca tasinan atigin özelligine uygun araçlarla yapilir. Ayni 

araçta ayni kap içinde tasinacak atigin kod numarasi ayni olmak zorundadir.  
  
Araçlarda tasima formu bulundurma zorunlulugu  
Madde 12 - Tasima islemi yapilacak araçlarda atik tasima formu bulundurulmasi zorunludur. Tasima Formlari  atik üreticisi 

tarafindan ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atik tasima formlarindan (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) 
formu beyaz, (D) formu yesil, (E) formu sari renktedir. Atik üreticisi ve tasiyici tarafindan ülke içi tasimada (Ek 9-A) da yer alan (A), 
(B), (C), (D) formlari, uluslararasi tasimada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formlari doldurulur ve valilige basvurulur. 
(A), (C) ve (E) formlari iki nüsha olmalidir.  

Bu formlardan;  
a) (D) formu tasima baslamadan önce, atik üreticisinde kalir, üretici tarafindan valilige gönderilir,  
b) (A), (B), (C), (E) formlari tasima esnasinda bulundurulmak kaydi ile tasiyiciya verilir,  
c) (E) formu uluslararasi tasimada, tasiyici tarafindan gümrük çikisinda Bakanliga bir nüshasi gönderilmek üzere gümrük 

memuruna teslim edilir,  
d) (A) , (B) ve (C) formu tasiyici tarafindan atik bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatilarak, (A) ve (B) formlari atikla birlikte 

teslim edilir. (C) formu ise tasiyicida kalir, bir nüshasi üreticiye teslim edilir,  
e) (A) ve (B) formu atik bertarafindan sorumlu kisi veya kurulus tarafindan imzalanarak alinir. (A) formunun bir nüshasi 

bertarafçi tarafindan net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanliga gönderilir,  
f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafindan üreticiye 

gönderilir.  



Gönderilen ve alinan tüm tasima formlari üç yil süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiginde hazir 
bulundurulmak zorundadir.  

  
Atik tasiyicilarinin lisans alma zorunlulugu  
Madde 13 - Atik tasimak isteyen gerçek ve tüzel kisiler tehlikeli atik tasima lisansi almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve 

belgelerle , valilige basvurmak zorundadir. Lisans, basvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 
sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliginin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atik isaretlerini araçlarinda 
kullanmak zorundadir. Bu hükümler sadece kara tasitlari için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu tasimaciligi için bu amaçla uygulanan 
ulusal ve uluslar arasi kabul görmüs tasimacilik kurallari uygulanir. Tasimanin karayolu ile yapilmasi halinde, 10/7/2003 tarihli ve  
4925 sayili Karayolu Tasima Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla tasinmasina iliskin hususlar dogrultusunda, ilgili valilikten 
alinacak tasima lisansinin yani sira, sehirler arasi tasima faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kisilerin Karayolu Tasima Kanunu 
uyarinca Ulastirma Bakanligindan yetki belgesi almak zorundadir. Lisans üç yil için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. 
Lisans alan ancak tasimacilikta öngörülen standartla ra uymayan firmalarin lisanslari valilikçe iptal edilir.  

  
Lisansli araçla tasima muafiyeti 
 Madde 14- Kullanilmis lastikler ile (Ek 7) de  09 01 Fotograf Endüstrisi Atiklari basligi altinda  yer alan gümüs içeren 

sabitlestirme banyolarinin ve bu Yönetmelik kapsaminda olan ancak toplami elli kilogrami geçmeyen atiklarin tasinmasinda bu 
Yönetmeligin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Atiklarin Geri Kazanimi ve Bertarafina Iliskin Hükümler  
  
Genel esaslar  
Madde 15 - Atiklarin geri kazanilmasi ve tekrar kullanilmasi esastir. Atiklarin alternatif hammadde olarak kullanilmalarina 

iliskin teknik ve idari hususlar Bakanlik tarafindan çikarilacak teblig ile belirlenir.  
Atiklarin geri kazanilmasinin ve tekrar kullanilmasinin mümkün olmadigi durumlarda atiklar, çevre ve insan sagligina zarar 

vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atiklarin özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir.  
(Ek 2) de verilen tüm bertaraf  ve geri kazanim islemle rini gerçeklestirmek isteyen gerçek ve tüzel kisiler Bakanliktan ön lisans ve 
lisans almakla yükümlüdür.  

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun  sekilde kurulmus nihai bertaraf tesisleri kuruldugu zaman meskun mahal disinda ise ve 
meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise,  valilik/ belediye tarafindan imar planlarinda degisiklik yaparken meskun mahale olan 
mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmus tesisler için bu sinir geçerli degildir. 

  
 Geri kazanim 
Madde 16- Atiklarin  ekonomiye katki saglamak ve nihai bertarafsa gidecek atik miktarinin azaltilmasi amaciyla geri 

kazanilmasi esastir. Atiklarin geri kazaniminda (Ek 2-B) de verilen islemlerden herhangi biri uygulanir. Tehlikeli atik geri kazanim 
isleminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliginde oldugunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arasi kabul 
görmüs  kuruluslarca yapilan analizlerle belgelenmesi zorunludur.Geri kazanim islemi sonucunda bakiye atik olusuyor ise, bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun sekilde bertarafi saglanmalidir. 

  
  
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön islemler  
Madde 17 - Atiklar, degerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarinin en aza indirilmesi için fiziksel, 

kimyasal veya biyolojik islemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atigin bu islemler sonucunda inert hale getirildiginin veya (EK 5) te verilen 
tehlikeli kabul edilen atiklarin özelliklerini tasimadiginin veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atik olarak depolanabilirliginin belgelenmesi 
zorunludur. Bu islemler sonucunda bakiye atik olusuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun sekilde bertarafi saglanmalidir. 

  
Derine enjeksiyon 
Madde 18 – Pompalanabilir nitelikteki sivi atiklar jeolojik ve hidrojeolojik açidan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarina veya 

dogal olarak bulunan bosluklara enjeksiyon islemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atigi bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel 
kisiler alanin uygunlugunun belirlenmesi veya tespiti amaciyla fizibilite raporu hazirlatip Bakanliga sunmak ve izin almakla yükümlüdür. 
Derine enjeksiyon islemine iliskin hususlar Bakanlikça çikarilacak teblig ile belirlenir. 

  
Sürekli depolama 
Madde 19-  Terkedilmis kapali maden ocaklarinda atiklarin konteynirlar içinde depolanmasi mümkündür. Bu yöntem ile atigi 

bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kisiler ocagin uygunlugunun belirlenmesi veya tespiti amaciyla üniversite , kurum/ 
kurulusa fizibilite raporu hazirlatip Bakanliga sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama  islemine iliskin hususlar 
Bakanlikça çikarilacak teblig ile belirlenir.  

  
Yakma  
Madde 20 – (EK 7) de yer alan tehlikeli atiklarin yakilmasi sirasinda uyulmasi gereken esaslar ve limit degerler:  
a) Tesislerde yanma odasina bagli bir son yanma bölümünün bulunmasi, yakma firinindaki ilk bölme sicakliginin en az 900 °C 

de tutulmasi, sicakligin sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunmasi, sicaklik alt sinirin altina 
düsünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düsük yakma sicakliginin 850°C, %1’den fazla halojenli organik 
içeren maddelerde ise 1100 °C ve alikoyma süresinin en az iki saniye olmasi zorunludur. Bu brülörler, yakicinin çalismaya baslatilmasi 
veya durdurulmasi sirasinda yakici sicakliginin düsmesinin neden olacagi tam olmayan yanmayi önlemek amaciyla kullanilir.  

Yakma tesisinde; 
1) Sistemin isletmeye alinmasinda gerekli minimum yakici odasi sicakligina erisinceye kadar,  
2) Istenen minimum yakici sicakligi elde edilinceye kadar,                 
3) Yakicidan çikan emisyonlarin, emisyon limit degerleri altinda tutulmasi için kullanilan ekipmanlarda bir ariza meydana geldigi 

zaman,  
tehlikeli atik beslemesini durdurmak için bir sistemin olmasi zorunludur.   



Tehlikeli atiklarin yakildigi tesisler, mümkün oldugunca tam yanmanin saglanabilecegi sekilde isletilmelidir. Bunu saglamak için 
bazen uygun tekniklerle atik ön islemlerinin uygulanmasi gerekebilir. Yakma tesislerinden olusan isi mümkün oldugunca geri 
kazanilmalidir.                               

b) Yakma tesisinde isletme sirasinda yanma gazindaki Karbon monoksit (CO) için asagida verilen limit degerler asilmaz. 
1) Yanma gazinda günlük ortalama deger olarak; 50 mg/m3,                   
2) Yanma gazinda 10 dakikalik ortalama degerler olarak alinan tüm ölçümlerin en az % 95'inde; 150 mg/m 3, 
3) Yanma gazinda herhangi bir 24 saat zaman araligi içinde yarim saatlik ortalama degerler olarak alinan tüm ölçümlerde; 100 

mg/m3.                     
c)Yakma tesisleri, baca gazlarinda asagidaki emisyon limitlerini geçmeyecek sekilde tasarlanir, donatilir ve isletilir. Ya nma 

gazlari kontrollü bir sekilde baca yardimiyla atmosfere atilir. Tesisin baca yüksekligi, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayili Resmi Gazete’de 
yayimlanan Endüstriyel Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi göre tasarlanir ve uygulanir. Yakma tesisleri baca gazlarinda 
asagidaki emisyon limit degerleri asilmaz.              

1) Günlük ortalama degerler:                                               
Toplam toz  10 mg/m 3 
Toplam organik karbonla ifade edilen  
gaz ve buharli organik maddeler 10 mg/m 3 
Hidrojen Klorür (HCl)   10 mg/m 3 
Hidrojen Florür (HF)   1 mg/m 3 
Kükürt dioksit (SO 2)   50 mg/m 3 
Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak                                                                       200 mg/m3 
2) Yarim saatlik ortalama degerler:  
Toplam toz  30 mg/m 3 
Toplam organik karbonla ifade edilen 
 gaz ve buhar halinde organik maddeler 20 mg/m 3 
Hidrojen Klorür (HCI)             60 mg/m 3 
Hidrojen Florür (HF)    4 mg/m 3 
Kükürt dioksit SO 2 200 mg/m3 
Azot monoksit ve azot dioksit  
(NO 2 olarak)  400 mg/m 3 
  
3) Minimum yarim saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama degerler:                                                        

Kadmiyum ve bilesikleri (Cd olarak) 
Talyum ve bilesikleri (TI olarak)  >>

  
Toplam   0.05 mg/Nm 3  
  

  Civa ve bilesikleri (Hg olarak) 
    Toplam  0.05 mg/m3  

Antimon ve bilesikleri (Sb olarak)    
Arsenik ve bilesikleri (As olarak) 
Kursun ve bilesikleri (Pb olarak)   
Krom ve bilesikleri (Cr olarak)  
Kobalt ve bilesikleri(Co olarak)  
Bakir ve bilesikleri (Cu olarak) 
Mangan ve bilesikleri (Mn olarak)     
Nikel ve bilesikleri (Ni olarak)    
Vanadyum ve bilesikleri (V olarak)    
Kalay ve bilesikleri (Sn olarak)      

>> Toplam  0.5 mg/ m3  

Asagidaki emisyonlarin sürekli ölçümleri yapilacaktir: 
Toplam toz 
Karbon monoksit (CO) 
Hidrojen Florür (HF) 
Hidrojen Klorür (HCL)  
Oksijen, basinç ve sicaklik  
  
Bu ortalama degerler, ilgili agir metal emisyonlarinin gaz ve buhar seklinde olanlariyla beraber metal bilesiklerini de 

kapsamaktadir. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK 15) de verilmektedir.                                     
d) Dioksin ve furan emisyonlari en ileri tekniklerle azaltilir. Minimum alti saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde 

ölçülen tüm ortalama degerler 0.1 ng/m 3 limit degerini asmamalidir.                                 
Bu limit deger dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarinin toplami olarak tarif edilir ve bu toplam (EK 16) da belirtildigi 

sekilde hesaplanir.   
Baca gazi ölçümlerinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit degerle rine uygunlugunu karsilastirmak için ölçüm sonuçlari; 

sicaklik 273 °K, basinç 101,3 kPa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlastirilir.   
  
Deneme yakmasi  
Madde 21 - Bir atik yakma tesisinin isleticisi lisans almadan önce, tesiste yakilacak atigi analiz etmek ve atik besleme hizina 

bagli olarak ortaya çikacak emisyonlarin ve atik sularin ilgili standartlari sagladigini ispat etmek amaciyla deneme yakmasi yapmakla 
yükümlüdür.                                   

Tesis isleticisi deneme yakmasina baslamadan  önce, deneme yakmasi planini hazirlar ve Bakanlik onayina sunar. Deneme 
yakmasi, deneme yakmasi plani Bakanlikça onaylanmadan baslatilamaz.                                          



Bakanlikça onaylanan deneme yakmasi plani dogrultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyuldugunun 
ispati amaciyla Bakanlik temsilcilerinin katilimi ile deneme yakmasi gerçeklestirilir. Yapilan deneme yakmasi sonunda bir rapor 
hazirlanarak onaylanmak üzere Bakanliga gönderilir. Farkli özelliklerdeki atik larin bertarafinin yapilacagi ticari yakma tesisleri için 
deneme yakmasinda, yüksek klor bileseni, yüksek kül bileseni, en düsük yanma isisi gibi en olumsuz kosullar esas alinir.       

Deneme yakmasi plani ve raporu Bakanlikça olusturulacak teknik komisyon tarafindan degerlendirilir.Ancak Bakanlik tarafindan 
uygun kriterlere sahip oldugu tespit edilen atiklarin, ticari atik yakma tesisleri disinda, gereken yakma sicakligina haiz tesislerde, ek 
yakit yada alternatif yakit olarak kullanilmasinin talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazirlanacak deneme yakmasi planlari ve 
raporlari Bakanlik tarafindan degerlendirilir. Bu tesislerde atiklarin alternatif veya ek yakit olarak kullanilmalarina iliskin teknik ve idari 
hususlar Bakanlik tarafindan çikarilacak teblig ile belirlenir. 

Yakma tesislerinde kapasite artirilmasi veya izin alinan atiklarin haricinde atik yakilmasi söz konusu oldugunda yeni bir deneme 
yakmasi yapilmasi ve deneme yakmasi raporunun hazirlanarak Bakanlik onayina sunulmasi zorunludur.                                                                   

  
Düzenli depo tesisleri  
Madde 22 - Depolama islemi sirasinda alinan önlemlerin yeterli oldugu veya atigin özelligi sebebi ile depolama isleminde 

çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceginin ispat edilmesi hallerinde, atiklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasina izin 
verilebilir. Bu durumda da (Ek 11-A) da belirtilen sinir degerler asilamaz. (Ek 11 -A) da belirtilen çesitli parametrelerin sinir degerlerinin 
saglanmamasi halinde atiklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik islemlere tabi tutulduktan ve (Ek 11-A)  da belirtilen degerler 
saglandiktan sonra düzenli depo tesisinde depolanir. Depo tesisine gidecek olan atiklarin % 65'den fazla su içermesi yasaktir. 

 Tehlikeli atiklar evsel kati atiklardan ayri olarak isleme tabi tutulur ve depolanir. 
  
Tek tür atik depo tesisleri  
Madde 23 - Ön isleme ragmen (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme kriterlerini saglamayan tek bir atik türü veya birbirine 

yakin özellikteki atiklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atigin çesidine bagli olarak, Bakanlik, depo tesisleri için istenen 
asgari sartlarin yaninda baska sartlar istemeye yetkilidir.  

  
BESINCI BÖLÜM 

Ara Depolama ve Aritim Tesisleri ile Ilgili Hükümler 
  

Ara depolama tesisleri  
Madde 24 – Nihai bertaraf veya geri kazanim için uygun yer bulunamamasi durumunda ya da bertaraf / geri kazanim 

tesislerine ulastirilmadan önce atik miktarinin yeterli kapasiteye ulasmasi amaciyla atiklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda 
bekleme süresi bir yili asamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlik izni ile uzatilabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanliktan ön 
lisans ve lisans alinmasi zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi ,belgeler ve 
diger dokümanlarla birlikte Bakanliga basvurur.   

Ara depolama ve isleme tesislerinde;  
a) Giris, depolama ve çalisma kisimlari,  
b) Yangin söndürme sistemleri,  
c) Borularin, hazne ve kaplarin temizlenmesi için temizleme sistemleri,  
d) Tasan ve dökülen atiklarin toplanmasi için yeterli absorban, nötralizan, 
bulunur.  
Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atik tasiyan borular ile depolama konteynirlarinin yer üstüne tesisi 

zorunludur. Kirli su kaçaginin mümkün oldugu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altina sizmamasi ve etrafindaki topraklari kirletmemesi 
için gerekli sizdirmazlik tedbirleri alinir.   

Bölgeden atilan yikama ve benzeri atik sular ayri olarak toplanir ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete'de 
yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginde yer alan sinir degerlere uygun sekilde aritilir. Bu tür aritma tesislerinde üretilen aritma 
katilari ve çamurlari bu Yönetmelik kapsaminda bertaraf edilir. 

Ara depolama tesisi dizaynina iliskin hususlar Bakanlikça çikarilacak teblig ile belirlenir. 
  
Atiklarin tesis içinde tasinmasi  
Madde 25 - Kati veya sivi haldeki atiklar için atigin ve isletmenin özelligine göre uygun konteynir ve tasima sekilleri isletmeler 

tarafindan belirlenir.  
Kaplarin üzerine atigin çesidi, kaynagi, miktari ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açik olarak yazilir.  
  
Tesis içinde alinacak güvenlik önlemleri  
Madde 26 - Isleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atiklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak 

fiziksel, kimyasal, biyolojik islemler ve yakma islemlerine göre ayri ayri ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek sekilde atik kod 
numarasina göre depolanir.  

Ara depo veya isleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve asinmalara dayanikli olmasi ve gerekli emniyet ve 
kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.  

  
ALTINCI BÖLÜM 

Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile Ilgili Hükümler 
  

Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi  
Madde 27 - Atik bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, kuracaklari tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, 

teknik veri, açiklamalar ve diger dokümanlarla birlikte Bakanliga basvurur.  
Bu basvurularda;  
a) Çevresel etki degerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki degerlendirmesi gerekli degildir kararinin,  
b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diger hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen sartlari yerine getirebilecegini gösterir fizibilite 

raporunun,  
c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeginde her türlü mühendislik proje ve raporlarinin,  
d) (Ek 13) de belirtilen bilgi ve belgelerin,  



bulunmasi zorunludur.  
Bakanlik projeleri inceler, uygun gördügü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans projeye verildiginden, ön lisans ile faaliyete 

baslanamaz ve hiçbir sekilde atik alimi yapilamaz. 
  
Bertaraf tesislerine geçici izin ve lisans verilmesi  
Madde 28 - Atik bertaraf tesisi kurmak, isletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kisiler Bakanliktan lisans 

almak zorundadir. Atik bertaraf tesislerine lisans verilmesi asamasinda (Ek 14) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Bertaraf 
tesisinde, birden fazla ünitenin olmasi halinde, farkli birimler için ayri ayri lisans alinir. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji 
kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açisindan tek ünite sayilir.  

Atik  bertaraf tesisi isletmecisi Bakanliga lisans basvurusu yaptiginda isletme esnasinda bu Yönetmelik esaslarina uygun olarak 
çalistigini belgelemek amaciyla Bakanlikça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalisma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanligin 
denetimi altinda faaliyet gösterir. Bu izin bir yili geçmeyecek sekilde uygulanir. Tesisin geçici çalisma izni süresince ön lisansta belirtilen 
isletme sartlarini saglayamamasi durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. 

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve sartnamesine uygun olarak yapildiginin Bakanlik koordinasyonunda olusturulacak 
komisyonca yerinde tespit edilmesi, isletme planinin degerlendirilip uygunlugunun tespit edilmesi ve geçici çalisma izni süresinde 
tesisin isletme kosullarini saglayabildigine karar verilmesi halinde Bakanlikça tesise isletme lisansi verilir.    Bu lisans üç yil süre ile 
geçerlidir, gerekli durumlarda uzatilabilir veya sartli verilir. Lisans devredilecek ise, Bakanliga basvurulur ve idari izinle r yenilenir. 

Geçici çalisma izni veya isletme lisansi almis olan bertaraf tesisleri isletmecileri tesisin isletme kosullari, tesisle ilgili ölçümler ve 
mevzuata uygun çalistigina iliskin bilgi ve belgeleri içeren raporlari Bakanligin belirleyecegi periyotlarda  Bakanliga sunmakla 
yükümlüdür.  

  
Lisans iptali  
Madde 29 - Bakanlikça yapilan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalistirilmadiginin, mevzuatta istenen sartlarin 

saglanmadiginin, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapilmadiginin veya kaydedilmediginin tespit edilmesi halinde, isletmeciye, 
tespit edilen aksakliklarin düzeltilmesi için aksakligin önemine ve kaynagina göre bir ay ile bir yil arasinda süre verilir. Bu süre sonunda 
yapilan kontrollerde aksakligin devam ettigi tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansi iptal edilir.  

  
Bertaraf tesislerine insaat ruhsati verilmesi  
Madde 30- Atik bertaraf tesislerine insaat ruhsati vermeye;  
a) Belediye hudutlari ve mücavir alan sinirlari disinda kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,  
b) Belediye hudutlari ve mücavir alan sinirlari içindeki yerlerde belediyeler, Büyüksehir belediyesi olan yerlerde Büyüksehir 

belediyeleri, 
yetkilidir.  
Bertaraf tesisine isletme ruhsati verilmesi için Bakanligin uygun görüsünün alinmasi zorunludur.  

  
YEDINCI BÖLÜM 

Düzenli Depolama Tesisleri Insaati ve Isletilmesi 
  

Yer seçimi  
Madde 31 - Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan 

yeralti sulari koruma bölgelerinde, taskin riskinin yüksek oldugu bölgelerde, birinci sinif tarim arazileri, özel çevre koruma alanlari ve 
milli parklarda kurulmaz, kurulmasina ve isletilmesine izin verilmez.  

Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeralti su seviyesi ve yeralti suyu 
akis yönleri, mevcut ve planlanan meskun mahal ile diger yapilasmalar, akaryakit, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanilan boru 
hatlari, deprem kusaklari ve tektonik koruma bölgeleri ile diger zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanim durumu, hakim rüzgar 
yönü, trafik durumu dikkate alinir. Depolama alaninda gerilim hatlari bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakin meskun mahale 
mesafesi bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer alti suyu akis yönü dikkate alinir. 

  
Depo zemini  
Madde 32 - Depolama tesisinin oturacagi zemin dogal olarak sikismis ve kalinligi en az üç metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 

95'den büyük olmak zorundadir ve  maksimum yeralti su seviyesine mesafesi bes metreden az olamaz. 
  
Uzun süreli çevre emniyeti  
Madde 33 - Depolama tesislerinin bulundugu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yil süre ile denetlenir ve 

en az elli yil süre ile iskana açilamaz.  
  
Depo tabaninin teskili  
Madde 34- Depo tabani, sizinti suyunun yeralti suyuna karismasini önleyecek sekilde düzenlenir. Bunun için mineral 

sizdirmazlik tabakasi (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakasi birlikte kullanilir. Bu malzemelerle esit düzeyde geçirimsizligi saglayacak 
diger malzemeler de bu amaçla kullanilabilir. Bu tabani olusturulurken geçirimlilik katsayisi (permeabilitesi) k=1x10 -9 m/sn. ve kalinligi 
en az 5 metre olan kil’e esdeger geçirimlilik saglanmasi gerekmektedir. Mineral sizdirmazlik tabakasi ile kullanilacak diger yapay 
geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz oldugunun ulusal ve uluslar arasi standartlara (CE, ISO; 
DIN,TSE ve benzeri) göre uygun oldugunun ön lisans sürecinde Bakanliga belgelenmesi zorunludur.  

Teskil edilecek taban için örnek olarak (Ek 12-A) da sematik kesit verilmistir. Bu örnege göre tabii zemin üzerine yerlestirilen 
malzeme kil ise sizdirmazlik tabakasinin kalinligi en az 0.90 metredir. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka halinde sikistirilarak 
dösenir. Bu tabakanin üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalinligi (HDPE) en az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanin korunmasi ince 
kum ve benzeri bir malzeme ile saglanir. Bu koruyucu kalinligi en az 0.10 metredir. Depo tabanina balik sirti seklinde bir form verilir ve 
tabanin boyuna egimi % 3'den, enine egimi de % 1'den küçük olamaz.  

  
Dren sistemi teskili  



Madde 35 - Atik deposunda olusan sizinti sulari, geçirimsiz tabaka üzerine dösenen drenaj sistemi ile uzaklastirilir. Nihai 
geçirimlilik katsayisi k=1.10 -4 m/s' den küçük olamaz. Depo tabaninda yeteri kadar dren borusu, ana toplayicilar ve bacalar 
bulunmalidir.  

Toplanan sizinti suyu, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrol Yönetmeliginde 
öngörülen desarj limitlerini saglayacak sekilde aritilir.  

  
Depo tesislerine dolgu yapilmasi  
Madde 36 - Depo gövdesinde depolanacak atiklarin ve çikan sizinti sularinin birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek 

reaksiyon meydana getirmemesi ve dolgularin bunu temin edecek sekilde yapilmasi esastir. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon 
gösteren atiklarin ayri hücrelere depolanmasi ve sizinti sularinin ayri ayri toplanmasi zorunludur.  

Atik hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanir, dolgu süresince girebilecek yagmur suyu miktarini azaltacak önlemler 
alinir ve depo sahasinin yagmur suyu ile dolmasi önlenir. Hücre, atik ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile 
örtülerek, benzer türden atiklarla depolanacak sekilde hazirlanir. Dolgu çalismalari sirasinda, sev stabilitesini ve araçlarla makinelerin 
kolayca manevra yapabilmelerini saglamak için atigin olusturdugu egim 1/3 olacak sekilde yapilir. Atigi getiren araçlarin geçisleri 
drenaj sistemine zarar vermeyecek sekilde planlanir.  

Koku ve toz çikaran atiklarin çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek sekilde önlemler alinir.  
Depo tesisi isletmecileri, depo tabaninin islevini yapip yapmadigini, yüzey ve sizinti suyunun miktar ve özelliklerindeki 

degisimleri, depo gövdesi içindeki sicaklik degisimlerini ve gövdedeki oturmayi devamli olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi 
aralikla ölçülecegi ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, isletme plani ile birlikte Bakanliga lisans basvurusu sirasinda sunulur. Bakanlik 
lisans degerlendirmesi sirasinda proje de bu yönde degisiklik yapabilir, kabul edebilir veya kismen kaldirabilir.  

Yillik isletme raporlarinda bu ölçümler ayrintili olarak bulunmak ve istendiginde isletmeciler tarafindan Bakanliga sunulmak 
zorundadir. 

  
Depo tesisi üst örtüsünün teskili  
Madde 37- Depo tesisine dolgu islemi tamamlandiktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek sekilde 

sizdirmaz hale getirilir. (Ek 12 -B) de yer alan tabakalarin özellikleri asagida belirtilmistir;  
a) Atik üstündeki ilk örtü tabakasi homojen ve kohezyonsuz zeminden teskil edilir ve tabaka kalinligi 0.5 metre den az olamaz,  
b) Depo gövdesinden gaz çikisi söz konusu ise gaz dren sistemleri yerlestirilir,  
c) Sizdirmazlik temini için mineral sizdirmazlik tabakasi (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakasi birlikte kullanilir. Bu malzemelerle 

esit düzeyde geçirimsizligi saglayacak diger malzemeler de bu amaçla kullanilabilir. Bu tabanin geçirimlilik katsayisi (permeabilitesi) 
k - 1x10 -9 m/s' den büyük olamaz. Mineral sizdirmazlik tabakasi ile kullanilacak diger yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik 
kriterlere ve spesifikasyonlara haiz oldugunun ulusal ve uluslar arasi standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun 
oldugunun ön lisans sürecinde Bakanliga belgelenmesi zorunludur.  

d) Drenaj tabakasi geçirimlilik katsayisi k=1x10 -4 m/s'den küçük olamaz, 
e) Depo üst yüzeyinin nihai egiminin en az % 5 ve eger plastik tabaka üzerinde sürtünmeyi artirici ilave özellikte maddeler 

yoksa en fazla % 15 olmasi zorunludur,  
f) Sizdirmaz tabaka üstüne serilen tarim topragi bitki çesidine bagli olarak degismekle birlikte, kalinligi bir metreden az olamaz,  
g) Tarim topraginda erozyonu önlemek için gerekli önlemler alinir,  
h) Kapatilan sahanin civarinda yeterli sayida açilan izleme kuyulari ile gaz ve sizinti suyu ölçümleri  aylik periyotlarla yapilir. 

Kayitlar muhafaza edilir.  
  
Atik kabulü  
Madde 38- Depo tesisinde uygun bir kayit tutma, laboratuvar, veri toplama, isletme ünitesi bulunur. Sahaya atik getiren bütün 

araçlarin tasima formlari ve atiklarinin analiz sertifikalari, gerektiginde yeniden analiz yapilarak atik kod numaralarina göre kontrol 
edilir. Hangi atigin hangi hücreye depolanacagi atik tasima formlarinin üzerine yazilir. Kayit belgelerine atik niteligi de islenir.  

  
Düzenli depo tesislerinin isletilmesi  
Madde 39- Depo tesislerine gelen atiklarin kontrolünde;  
a) Atiklarin depo tesislerinde depolanabilmesi için (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme sartlari aranir. Bu sinir degerleri asan 

atiklar ön isleme tabi tutulduktan sonra depolanir. Ön isleme ragmen bu degerleri saglayamayan atiklar tek tür atik depo tesisinde 
depolanir.  

Bu atiklarin analizi (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarina göre yapilir. Depolama tesisinin isletmesi, bertarafçi 
tarafindan hazirlanan isletme planina göre yürütülür. Atik bertarafçisi, tesisteki her bir ünite için ilgili isletme planini, tesisin isletmeye 
geçebilmesi için Bakanliga sunar ve uygun görüldügü takdirde lisans verilir. Isletme planinda önerilen bir degisiklik uygulanmadan önce 
Bakanligin onayina sunulur.  

b) Isletme planinda asagidaki hususlar yer alir;  
1) Tesiste isletme planinin uygulanmasindan sorumlu personelin adi, soyadi, görevi, unvani, 
2) Tesise kabul edilecek atiklarin türü ve bertaraf kapasitesi,  
3) Atiklara uygulanacak ön islemler ve bertaraf metotlari, 
4) Atik tasiyan araçlarin park edilecegi, yüklenecegi ve bosaltilacagi sahalar ile ilgili bilgiler,  
5) Acil durum planlari, ilgili sorumlu personel,  
6) Tesisin çalisma saatleri.  
c) Atik depo alaninda asagidaki hususlara uyulur; 
1) Çalisanlar baret ve tabani takviyeli ayakkabi giyer,  
2) Tesis çalisirken her ay, kapandiktan sonra alti ayda bir izleme kuyularindan ölçüm yapilir, 
3) Depo sahasindaki araçlarin tekerlekleri, yikama banyosundan geçirilir. 
  
 Bertaraf tesisinin kapatilmasi  
Madde 40 - Bertaraf eden, tesisin kapatilmasindan en az yüz seksen gün önce;  
a) Tesisinin kapatilmasi ile ilgili fizibilite etüdünü,  
b) Atiklarin, sizinti sularinin yagmur sularina ve yeralti sularina ve/veya atmosfere olasi karisimini kontrol eden ölçüm izleme 

sistemine iliskin planini,  



c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne sekilde kapanacagi ile ilgili planini,  
d) Tesisin aktif oldugu süre boyunca saha içinde bulunan atiklarin envanterini,  
e) Tesiste kalan atiklarin, analiz, tasima ve bertaraflarina iliskin tüm metotlarin ve kapatmada kullanilacak yöntemlerin ayrintili 

tanimi ve uygulanabilir planlarini,  
f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alinan numuneler ve test metotlarina iliskin raporlari,  
g) Atiklarla kirlenmis malzemelerin bertaraflarina yönelik planlari,  
Bakanliga sunar.  
Bertaraf eden, Bakanliktan kapatma plani onayi almadan ve kapatma sonrasi gereken çevre koruma islemlerini 

gerçeklestirecegine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma isleminden sonra berta raf edenin sorumlulugu devam 
eder, ölçüm izlemeye iliskin raporlarini yirmi yil süreyle her yil sonunda Bakanliga iletir.  

  
SEKIZINCI BÖLÜM 

 Atiklarin Sinirlar ötesi Tasinimi 
  

Atiklarin ithali  
Madde 41- Atiklarin, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girisi yasaktir. Ancak, sektör itibari ile 

ekonomik degere haiz atiklarin ithal izinleri yayimlanacak tebligler dogrultusunda verilir.  
Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çikan atiklarin geri kazanilmasi ve/veya bertarafi amaciyla bölgede uygun tesis 

bulunmamasi durumunda atik üreticisi firmanin talebi üzerine serbest bölge müdürlügü baskanliginda valilik, gümrük, gümrük 
muhafaza müdürlügü isletici veya bölge kurucu ve isleticisi ve atik üreticisi firma temsilcilerinden olusan bir komisyonun uygun 
görüsünü müteakip serbest bölge müdürlügünce Bakanliktan alinacak onaya istinaden bu atiklar bölgeden çikarilir.   

Komisyona asagida belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktir. 
a) Atiklarin serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çiktigina iliskin belge, 
b) Atigi olusturan faaliyetin türü, atik tür ve miktari, 
c) Atiklarin geri kazanimi veya bertarafi amaciyla gönderilecek olan tesisten alinacak valilik onayli atik kabul yazisi, 
d) Bakanlik gerekli gö rdügü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir. 
Kullanilmis lastiklerin karkas niteliginde olanlari Dahilde Isleme Rejimi kapsaminda sadece Bakanliktan lisans almis isletmeler 

tarafindan geri kazanimi amaciyla ülkemize girisinde  bu madde hükümleri uygulanmaz.  
  
Atiklarin ihraci  
Madde 42 - Atiklar;  
a) Ülkemizde atiklarin bertarafi için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmamasi halinde,  
b) Söz konusu atiklari ithalatçi devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda,  
ihraç edilebilir.  
Bu durumda, atiklarin sinirlar ötesi tasinimina izin verilmeden önce transit devletlerin ve atigi ithal edecek devletin yazili 

onaylari Bakanlikça alinir.  
  
Bilgi verme yükümlülügü  
Madde 43 - Ihraç edilecek atiklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçi firma tarafindan 

doldurularak Bakanliga iletilir. Bakanlikça, bildirim formunun ithalatçi devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarina gönderildigi 
tarihten itibaren altmis gün içinde yazili onay verilmezse ihracat islemi baslatilamaz.  

  
Transit devlete bildirim yükümlülügü  
Madde 44- Ülkemizin transit devlet olmasi halinde, Bakanliga (Ek 10) da belirtilen sekilde tasimanin planlandigi tarihten en az 

altmis gün önce bildirimde bulunulmasi zorunludur. Bakanlik  söz konusu transit tasima islemine sartli veya sartsiz izin verebilir, izin 
vermeyi reddedebilir veya en geç altmis gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazili cevabini bildirir.  

Bakanligin izni alinmadan transit geçis yapilmaz, ulusal yetki alanimiz içinde atik yükü limbo yapilamaz ve aktarilamaz.  
  
Atiklarin uluslararasi tasiniminda uygulanacak usul ve esaslar  
Madde 45- Atiklarin uluslararasi tasiniminda uygulanacak usul ve esaslar sunlardir;  
a) Tasiyici, (EK 9-B) de belirtildigi gibi doldurulan tasima belgesini, atiklarin tasinimina basladigi andan itibaren nihai bertaraf 

yerine kadar, tasima süresince yaninda bulundurmak ve bu belgeyi istendiginde güvenlik ve tasima ile ilgili makamlarin incelemesine 
sunmak zorundadir,  

b) Atiklarin sinirlar ötesi tasinimindan sorumlu olan sahislar, söz konusu atiklarin teslim edilmesi veya teslim alinmasi sirasinda 
tasima belgesini imzalamakla yükümlüdür,  

c) Bertaraf eden, söz konusu atiklari teslim almis oldugunu ve islemin bildirimde belirtildig i sekilde tamamlandigini gösteren 
belgeyi ihracatçiya ve Bakanliga iletmekle yükümlüdür. Ihracatçi bu belgeyi alamadigi takdirde Bakanlik kanaliyla bu durumu ithalatçi 
devlete bildirir, 

d) Atiklarin sinirlar ötesi tasiniminda uluslararasi paketleme, etiketleme ve tasima standartlarina uyulur,  
e) Atiklarin sinirlar ötesi tasiniminin bu Yönetmelige göre tamamlanamadigi durumlarda, ihracatçi devlet, ithalatçi devletin bilgi 

verdigi tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabik kalacaklari baska bir süre içinde geri almayi temin eder.  
  
Genel bildirim  
Madde 46 - Ihracatçinin bir yillik süre için genel bir bildirimde bulunmasina izin verilebilmesi için;  
a) Sevk edilecek atiklarin cinsi, kesin miktari veya periyodik listesi gibi Bakanligin  isteyecegi bilgilerin bulunmasi,  
b) Atiklarin ayni fiziksel ve kimyasal özellikleri tasimasi,  
c) Ihracatçi devletin ayni gümrük giris -çikis kapisini kullanmasi,  
d) Atiklarin ayni bertaraf tesisine sevk edilmesi,  
zorunludur.  
  
Yasadisi trafik  
Madde 47- Atiklarin tasinmasinda; 



a)Bu Yönetmelik geregince yapilmasi gereken bildirimlerde bulunulmamasi,  
b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmamasi,  
c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi, 
d) Belgelerin içerigine tümüyle veya kismen uymadan ülke yetki alanina girilmesi,  
e) Uluslararasi sözlesmelere ve bu Yönetmelige aykiri olarak atiklarin bertaraf, bosaltim ve/veya nakil araciyla birlikte terk 

edilmesi, 
durumlarinda atiklarin tasinimi yasadisi trafiktir. 
Ihracatçi, kendisine yasadisi trafik hakkinda bilgi verildigi tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabik 

kalacagi baska bir süre içinde, atiklarin ihracatçi veya üretici ya da ihracatçi devletin kendisi tarafindan ülkesine iadesini temin 
edecektir.  

  
  

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Diger Hükümler 

Özel atiklar 
Madde 48- Bu Yönetmeligin (Ek 7)’de,  (01) basligi altinda yer alan maden atiklari, (13) basligi altinda yer alan yag ve sivi 

yakit atiklari, (16 06) basligi altinda yer alan kullanilmis pil ve aküler, (18) basligi altinda yer alan insan ve hayvan sagligi ve/veya bu 
konulardaki arastirmalardan kaynaklanan atiklar ile kullanilmis lastiklerin toplanmasi ,tasinmasi, islenmesi ve bertarafina iliskin esaslar 
Bakanlikça belirlenir. 

  
Cezai hükümler  
Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykirilik halinde 2872 sayili Çevre Kanununun 15 ve 16 nci maddelerinde belirtilen 

merciler tarafindan gerekli islemler yapilir ve 26 nci maddedeki yaptirim uygulanir. Kanunun 24 ncü maddesindeki merciler tarafindan 
20, 21 ve 23 üncü  maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir.. 

  
Yürürlükten kaldirilan mevzuat 
Madde 50 - 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 

yürürlükten kaldirilmistir. 
  
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeligin yürürlüge girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmelige göre hazirlanmis olan teblig ve 

genelgelerin bu Yönetmelige aykiri olmayan hükümleri çikarilacak olan yeni teblig ve genelgelere  kadar geçerlidir. 
  
Geçici Madde 2- Yönetmeligin yayinlandigi tarihten önce   Bakanliktan geri kazanim konusunda lisans almis tesislerin ve 

valilikten tasima lisansi almis firma ve araçlarin bu Yönetmeligin yürürlüge girmesini müteakip, bir yil içinde geri kazanim konusunda 
Bakanliga ve tasima konusunda ise valiliklere tekrar müracaat ederek lisanslarini yenilemeleri zorunludur.  

  
Geçici Madde 3- Valilikler bu Yönetmelik yürürlüge girdigi tarihten itibaren sekiz ay içinde il tehlikeli atik yönetim planini 

hazirlayarak Bakanliga sunar. 
  
Yürürlük  
Madde 51- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
  
Yürütme  
Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakani yürütür. 
  

 
  

EK- 1 
  
ATIGI ÜRÜNDEN AYIRAN KRITERLER 
a) Asagida baska sekilde belirtilmemis üretim veya tüketim artiklari, 
b) Standart disi ürünler, 
c) Son kullanim süresi geçmis olan ürünler, 
d) Dökülmüs, niteligi bozulmus yada yanlis kullanima maruz kalmis olan maddeler (örnek: kaza sonucu kontamine olmus maddeler ve 
benzeri),  
e) Aktiviteler sonucu kontamine olmus yada kirlenmis maddeler (örnek: temizleme islemi atiklari, ambalaj malzemeleri, konteynirlar ve 
benzeri ),  
f) Kullanilmayan kisimlar (örnek: atik piller ve katalizörler ve benzeri ), 
g) Yararli performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontamine olmus asitler, kontamine olmus çözücüler, bitmis yumusatma tuzlari 
ve benzeri), 
h) Endüstriyel proses kalintilari (örnek: cüruflar, dip tortusu ve benzeri), 
i) Kirliligin önlenmesi  süreçlerinden kaynaklanan kalintilar (örnek: yikama çamurlari, filtre tozlari, kullanilmis filtreler ve benzeri), 
j) Makine/ Yüzey islemleri kalintilari (örnek: torna atiklari, frezleme tortulari ve benzeri ),  
k) Hammadde çikarilmasi ve islenmesinden kaynaklanan kalintilar(örnek: petrol sloplari, madencilik atiklari ve benzeri ), 
l) Safligi bozulmus materyaller  (örnek; PCB'lerle kontamine olmus yaglar, ve benzeri), 
m) Yasa ile kullanimi yasaklanmis olan ürün, madde ve materyaller, 
n) Sahibi tarafindan artik kullanilmayan ürünler (örnek: tarimsal, evsel, ofis, ticari ve market kalintilari ve benzeri), 
o) Arazi islahi ve iyilestirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmus madde, materyal ve ürünler,  
p) Yukaridaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler. 
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A) BERTARAF  YÖNTEMLERI 
Bu ek uygulamada tehlikeli atik için uygulanan tüm bertaraf islemlerini kapsamaktadir.   
(D3)    Derine enjeksiyon (örnegin: pompalanabilir atiklarin kuyulara, tuz kayalarina veya dogal olarak bulunan bosluklara enjeksiyonu 
ve benzeri),  
(D4)    Yüzey doldurma (örnegin: Sivi yada çamur atiklarin kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulmasi ve benzeri),  
(D5)    Özel mühendislik gerektiren topragin altinda veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayri olarak izole edilmis ve 
örtülmüs hücresel depolama ve benzeri ), 
(D8)    (D3) ila (D12) arasinda verilen islemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bilesiklere veya karisimlara uygulanan ve bu 
ekin baska bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik islemler,  
(D9)    (D3) ila (D12) arasinda verilen islemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bilesiklere veya karisimlara uygulanan ve bu 
ekin baska bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal islemler (Örnegin: buharlastirma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ), 
(D10)    Yakma,  
(D12)    Sürekli depolama (bir madende konteynirlarin yerlestirilmesi ve benzeri ), 
(D15)   (D3) ila (D12 ) arasinda belirtilen islemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atigin üretildigi  alan içinde geçici 
depolama (ara depolama tesisleri ve toplama islemi hariç). 
  
B) GERI KAZANIM ISLEMLERI 
Bu ek uygulamada karsilasilan tüm geri kazanim islemlerini kapsamaktadir.  
(R1)    Enerji üretimi amaciyla baslica yakit olarak veya baska sekillerde kullanma, 
(R2)    Solvent (çözücü) islahi/yeniden üretimi,  
(R3)    Solvent olarak kullanilmayan organik maddelerin islahi/ geri dönüsümü ( Kompost ve diger biyolojik dönüsüm süreçleri dahil),  
(R4)    Metallerin ve metal bilesiklerinin islahi/geri dönüsümü, 
(R5)    Diger anorganik maddelerin islahi/geri dönüsümü, 
(R6)    Asitlerin veya bazlarin yeniden üretimi, 
(R7)    Kirliligin azaltilmasi için kullanilan parçalarin(bilesenlerin) geri kazanimi, 
(R8)    Katalizör parçalarinin (bilesenlerinin) geri kazanimi,  
(R9)    Kullanilmis yaglarin yeniden rafine edilmesi veya  diger  tekrar kullanimlari,  
(R10)  Ekolojik iyilestirme veya tarimcilik yararina sonuç verecek arazi islahi,  
(R11)   (R1) ila (R10) arasindaki islemlerden elde edilecek atiklarin kullanimi, 
(R12)   Atiklarin (R1) ila (R11) arasindaki islemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere degisimi,  
(R13)  (R1) ila (R12) arasinda belirtilen islemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atiklarin stoklanmasi (atigin üretildigi  alan 
içinde geçici depolama, toplama hariç).  
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DOGAL KARAKTERLERINE YA DA ONLARI OLUSTURAN AKTIVITE’YE GÖRE  TEHLIKELI ATIK KATEGORILERI (ATIK, SIVI, 
ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABILIR) 
  
A) (Ek 5) te siralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve asagidakilerden olusan atiklar;  
1) Hastanelerden, tip merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tibbi atiklar,  
2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazirlanmasindan kaynaklanan atiklar, farmasotik ve ilaç atiklari,  
3) Ahsap koruyuculari,  
4) Biositler ve fito -farmakolojik maddelerin üretiminden, hazirlanmasindan ve kullanimindan kaynaklanan atiklar,  
5) Solvent(çözücü) o larak kullanilan maddelerin kalintilari,  
6) Inert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanilmayan halojenli organik maddeler, 
7) Siyanür içeren isil islemler ile sertlestirme islemlerinden kaynaklanan atiklar tuzlar,  
8) Hedeflenen kullanima uygun olmayan mineral yaglar  ve yagli maddeler,  
9) Yag / su, hidrokarbon / su karisimlari, emülsiyonlar,  
10) PCB ( Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB (Polibromlubifeniller) içeren maddeler,  
11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(isil) islem sonucu ortaya çikan katranli  maddeler, 
12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler,  
13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler , zamklar / yapistiricilar,  
14) Tanimlanmamis ve / veya yeni ve insan ve / veya  çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, arastirma ve gelistirme ya da egitsel 
aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, 
15) Piroteknikler ve diger patlayici malzemeler, 
16) Fotografçilik kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri, 
17) Poliklorlü dibenzo-furanin herhangi bir türevi ile kirlenmis her türlü malzeme, 
18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmis her türlü malzeme, 
  
B) (EK 4) de siralanan ögelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te siralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve 
asagidakilerden olusan atiklar; 
19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yaglar, balmumlari, 
20) Solvent olarak kullanilmayan, halojenli olmayan organik maddeler, 
21) Metal veya metal bilesikleri içermeyen inorganik maddeler, 
22) Küller ve / veya cüruflar,   
23) Tarama atiklarini (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,  
24) Siyanitsiz isil islem tuzlari,  
25) Metalik tozlar,  
26) Kullanilmis katalist malzemeler, 
27) Metal veya  metal bilesikleri içeren sivi veya çamurlar,  
28) (29), (30) ve (33) disindaki kirlilik kontrol islemlerinden kalan artiklar (bakiyeler), 



29) Islak aritici çamurlari, 
30) Su aritma tesisleri çamurlari, 
31) Dekarbonizasyon artigi(bakiyesi), 
32) Iyon-degistirici kolon artigi, 
33) Aritilmamis veya tarimda kullanilmaya uygun olmayan atiksu aritma çamurlari,  
34) Tanklarin ve / veya ekipmanlarinin temizliginden kalan artiklar,  
35) Kirlenmis ekipman,  
36) (Ek 4)’de siralanan bilesiklerin bir yada daha fazlasi ile kirlenmis konteynirlar,  
37) Piller ve diger elektrikli üniteler, 
38) Bitkisel yaglar,   
39) Evsel nitelikli ayri toplama islemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te siralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler,  
40) (Ek 4)de siralanan bilesiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te siralanan özelliklerin herhangi birini içeren diger herhangi bir atik. 
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(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLIKLERE SAHIP OLDUGUNDA  TEHLIKELI OLAN EK 
3-B’DEKI ATIKLARIN IÇERIKLERI 
  
Atiklarin içeriginde bulunan bilesikler;  
(C1) Berilyum ve Berilyum bilesikleri,  
(C2) Vanadyum bilesikleri, 
(C3) Krom (VI) bilesikleri,  
(C4) Kobalt bilesikleri, 
(C5) Nikel bilesikleri,  
(C6) Bakir bilesikleri, 
(C7) Çinko bilesikleri,  
(C8) Arsenik ve Arsenik bilesikleri, 
(C9) Selenyum ve Selenyum bilesikleri, 
(C10) Gümüs bilesikleri, 
(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bilesikleri, 
(C12) Kalay  bilesikleri,  
(C13) Antimuan ve antimuan bilesikleri, 
(C14) Tellür ve tellür bilesikleri, 
(C15) Baryum sülfat hariç baryum bilesikleri, 
(C16) Civa ve civa bilesikleri, 
(C17) Talyum ve talyum bilesikleri,  
(C18) Kursun ve kursun bilesikleri, 
(C19) Inorganik sülfürler, 
(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bilesikleri,  
(C21) Inorganik siyanürler,  
(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum (bilesik halde degil), 
(C23) Asitli çözeltiler veya kati haldeki asitler, 
(C24) Bazik  çözeltiler veya kati haldeki bazlar, 
(C25) Asbest (toz ve lifler),  
(C26) Fosfor : mineral fosfatlar hariç fosfor bilesikler,  
(C27) Metal karbonilleri, 
(C28) Peroksitler,  
(C29) Kloratlar,  
(C30) Perkloratlar, 
(C31) Azidler,  
(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,  
(C33) Eczacilik veya veterinerlik bilesikleri,  
(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bilesikler (örnegin.; pestisitler), 
(C35) Enfeksiyonel maddeler, 
(C36 ) Kreozotlar,  
(C37) Isosiyanatlar; tiyosiyanatlar,  
(C38) Organik siyanürler (örnegin; nitriller, ve benzeri.), 
(C39) Fenoller;klorofenoller dahil fenol bilesikleri, 
(C40) Halojenli çözücüler,  
(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,  
(C42)  organohalojen bilesikleri (Inert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen diger maddeler hariç),  
(C43) Aromatik bilesikler; polisiklik ve heterosiklik organik bilesikleri,  
(C44) Alifatik aminler, 
(C45) Aromatik aminler,  
(C46) Eterler,  
(C47) Patlayici karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç), 
(C48) Kükürt organik bilesikleri, 
(C49) Poliklorlu dibenzo furanin herhangi bir türevi, 
(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi, 
(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya kükürt bilesikleri 
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TEHLIKELI KABUL EDILEN ATIKLARIN ÖZELLIKLERI 
  
H1 Patlayici  
Alev etkisi altinda patlayabilen yada dinitrobenzenden daha fazla sekilde soklara ve sürtünmeye hassas o lan maddeler ve preparatlar, 
kendi basina kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sicaklik ve basinçta hizla gaz olusmasina neden olabilecek madde veya atiklar 
   
H2 Oksitleyici  
Diger maddelerle, özellikle de yanici maddelerle temas halinde iken yüksek oranda  egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve 
preparatlar 
  
H3-A Yüksek oranda Tutusabilenler  
a) 21 0C’nin altinda parlama noktasina sahip sivi maddeler ve preparatlar (asiri tutusabilen sivilar dahil) 
b) Herhangi bir enerji kaynagi uygulamasi olmaksizin ortam sicakligindaki hava ile temas ettiginde isinabilen ve sonuç olarak 
tutusabilen maddeler ve preparatlar , 
c) Bir atesleme kaynagi ile kisa  süre temas ettiginde kolayca tutusabilen ve atesleme kaynagi uzaklastirildiktan sonra yanmaya ve 
tükenmeye devam eden kati maddeler ve preparatlar , 
d) Normal basinçta, havada tutusabilen gazli maddeler ve preparatlar,  
e) Su veya nemli hava ile temas ettiginde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanici gazlara dönüsen maddeler ve preparatlar. 
  
H3-B Tutusabilen  
21 0C ye esit veya daha yüksek yada  55 0C’ye esit yada daha düsük parlama noktasina sahip olan sivi maddeler ve preparatlar. 
  
H4 Tahris edici  
Deri ile yada balgam membrani  ile ani, uzun süreli yada tekrar eden temaslar halinde yaniga sebebiyet verebilen, korozif olmayan 
maddeler ve preparatlar. 
  
H5 Zararli 
Solundugu veya yenildiginde yada deriye nüfuz ettiginde  belirli bir saglik riski içeren maddeler ve preparatlar. 
  
H6 Toksik   
Solundugunda veya yenildiginde yada deriye nüfuz ettiginde, saglik yönünden ciddi, akut veya kronik risk olusturan ve hatta ölüme 
neden olan madde ve preparatlar. 
  
H7 Kanserojen  
Solundugunda veya yenildiginde yada deriye nüfuz ettiginde, kansere yol açan veya etkisinin artmasina neden olan madde ve 
preparatlar. 
  
H8 Korozif 
 Temas halinde canli dokulari tahrip eden madde ve preparatlar. 
  
H9 Enfeksiyon yapici  
Insan veya diger canli organizmalarda hastaliga neden oldugu bilinen veya geçerli nedenler dolayisiyla güvenli olarak inanilan varliginin 
sürdürebilen mikroorganizmalari veya toksinleri içeren maddeler.  
  
H10 Teratojenik 
Solundugunda, yenildiginde veya deriye nüfuz ettiginde, dogustan gelen kalitimsal olmayan sakatliklara yol açan veya yol açma riskini 
artiran madde ve preparatlar. 
  
H11 Mutajenik  
Solundugunda, yendiginde veya deriye nüfuz ettiginde, kalitsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artiran madde ve 
preparatlar. 
  
H12  
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazlari serbest birakan madde veya preparatlar. 
  
H13  
Yukarida listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atiklarin bertarafi esnasinda ortaya çikan madde ve preparatlar. 
  
  
  
  
H14 Ekotoksik  
Çevrenin  bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararli etkiler gösteren veya gösterme riski tasiyan madde ve 
preparatlar. 
  
Açiklama 
  
1)Tehlikeli özelliklere iliskin etiketlemede kullanilacak isaretler için 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayili Resmi Gazete ve 20/04/2001 
tarihli ve 24379 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yönetmelik ile Degisik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeligi  (Ek 4) kullanilacaktir. 
  
2)Test Metotlari: 



 Bu ekte verilen Tehlikelilik özelliklerine belirli bir anlam kazandirmak için kullanilacak metotlar Avrupa Birligi müktesebatinda yer alan 
67/548/EEC sayili Direktifin (EK 5) inde açiklanmaktadir. Bu direktifin 84/449/EEC sayili Direktif ile eklenen hususlari kapsayan veya 
teknik gelismeleri uyumlastiran müteakip Komisyon Direktifleri ile güncellestirilmis versiyonlari geçerlidir. Bu metotlar uluslar arasi 
kuruluslar ve öze llikle Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Teskilati (OECD) çalismalari ve tavsiyelerine dayanir. 
  
Tehlikelilik Özelliklerinin Belirlenmesine iliskin kilavuz kitaplar Bakanlikça yayimlanacaktir.  
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(EK 7) de (M) ile isaretlenmis atiklar için tehlikeli atik esik konsantrasyonlari 

Tehlikeli olarak adlandirilan atiklarin, (Ek 5)te  listelenen  özelliklerden bir veya daha fazlasini içermesi ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, 
H10  ve H11’in de  asagidaki özelliklerden birini veya birden fazlasini tasimasi gerekir. 

a) P arlama noktasi <=55 ºC,  
b) Toplam konsantrasyon = %0.1 da, yüksek seviyede toksik madde olarak siniflandirilan bir veya daha fazla madde, 
c) Toplam konsantrasyon  = %3 da, toksik madde olarak siniflandirilan bir veya daha fazla madde, 
d) Toplam konsantrasyon = %25 da, zararli madde olarak siniflandirilan bir veya daha fazla madde, 
e) Toplam konsantrasyon = %1 da,  R35 olarak siniflandirilan bir veya daha fazla korozif  madde, 
f) Toplam konsantrasyon = %5 da, R34 olarak s iniflandirilan bir veya daha fazla korozif madde, 
g) Toplam konsantrasyon = %10 da, R41 olarak siniflandirilan bir veya daha fazla tahris edici madde, 
h) Toplam konsantrasyon = %20 da,  R36, R37 ve R38 olarak siniflandirilan bir veya daha fazla tahris edici madde, 
i) Konsantrasyon = %0.1 da, kategori 1 yada 2’de kanserojenik oldugu bilinen bir madde, 
j) Konsantrasyon = %1 da, 3’üncü kategori de kanserojenik oldugu bilinen bir madde, 
k) Konsantrasyon =%0.5 da, 1 yada 2’nci kategori R60, R61 olarak siniflandirilmis üretimi toksik olan bir madde, 
l) Konsantrasyon = %5 da, 3’ncü kategori R62, R63 olarak siniflandirilmis üretimi toksik olan bir madde, 
m) Konsantrasyon = 0.1 da, 1 yada 2’nci kategori R46 olarak siniflandirilmis bir mütajenik madde,  
n) Konsantrasyon = 1 de,  3’ncü kategori  R40 olarak siniflandirilmis bir mütajenik madde. 
  
  
Açiklama 
  
R kodlari (Risk durumu) 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayili Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayili Resmi Gazete’de 
yayimlanan Yönetmelik ile Degisik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeligi  (EK 7) de verilmektedir. 

 

EK- 7 

TEHLIKELI ATIK LISTESI 
  
Listedeki Ana Basliklar: 

(01)        Madenlerin aranmasi, çikarilmasi, isletilmesi, fiziki ve kimyasal isleme tabi tutulmasi sirasinda ortaya çikan atiklar, 

(02)        Tarim, bahçivanlik, deniz ürünleri üretimi, ormancilik, avcilik ve balikçilik, gida hazirlama ve isleme sonucu ortaya çikan 
atiklar,  

(03)        Ahsap isleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kagit ve karton üretiminden kaynaklanan atiklar, 

(04)        Deri kürk ve tekstil endüstrisi atiklari, 

(05)        Petrol aritma, dogal gaz saflastirma ve kömürün pirolitik islenmesinden kaynaklanan atiklar,  

(06)        Inorganik (organik olmayan) kimyasal islemlerden kaynaklanan atiklar,  

(07)        Organik kimyasal islemlerden kaynaklanan atiklar,  

(08)        Astarlarin (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapiskanlar, yaliticilar ve baski mürekkeplerinin üretim, formülasyon 
tedarik ve kullanimindan (IFTK) kaynaklanan atiklar,  

(09)        Fotograf endüstrisinin atiklari, 

(10)        Isil islemlerin atiklari,  



(11)        Metal ve diger materyallerin kimyasal yüzey islemi ve kaplanmasi ve demir madeni disindaki hidro -metalürjinin yol açtigi 
atiklar, 

(12)        Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey islenmesi atik lari, 

(13)        Yag ve sivi yakit atiklari (yenebilir yaglar, 05 ve 12 hariç), 

(14)        Organik çözücüler, sogutucu ve itici gazlarin atiklari, 

(15)        Aksi belirtilmemis ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koru yucu giysi atiklari, 

(16)        Listede belirtilmeyen atiklar, 

(17)        Insaat ve yikim atiklari (kirlenmis alanlardan çikartilan hafriyat dahil), 

(18)        Insan ve hayvan sagligina ve/veya bu konulardaki arastirmalara iliskin atiklar (dogrudan sagliga iliskin olmayan mutfak 
ve restoran atiklari hariç), 

(19)        Atik bertaraf tesislerinin atiklari, saha disi atik su aritma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanim için 
kullanilan su hazirlama tesislerinin atiklari, 

(20)        Be lediye atiklari (evsel atiklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atiklar) ayri toplanmis kisimlar dahil. 

ATIK KODUNUN BELIRLENMESI ILE ILGILI AÇIKLAMA: 
  
a) Eger (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun bir atik kodu bulunamaz ise, atigi tanimlamak için (13), 
(14) ve (15)ana basliklari atlinda verilen bölümler incelenmelidir.  
b) Eger atik kodlarindan hiç biri uyarlanamiyor ise, atik, (16) ana basligi altinda verilen bölüm uyarinca tanimlanmalidir.  
c) Eger atik, (16) ana basligi altinda verilen bölümde de bulunamiyor ise (…..99) kodu (baska türlü tanimlanamayan atiklar),  ilk 
adimda tanimlanan liste bölümündeki aktiviteye uygun olarak kullanilmalidir.  
d) Bu ekte (A) isareti ile belirlenmis atiklar tehlikeli özelliklerine bakilmaksizin  kesinlikle tehlikeli atiktir. (M) isareti ile belirlenmis 
atiklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen esik konsantrasyon degerlerine bakilarak tehlikeli atik olup 
olmadigina karar verilmesi gereken atiklardir. 
LISTE 
(01) MADENLERIN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ISLETILMESI, FIZIKI VE KIMYASAL ISLEME TABI   TUTULMASI SIRASINDA 

ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 
  
  01 03     Metalik  Madenlerin Fiziki ve Kimyasal Islemleri Atiklari 

01 03 04 Sülfat cevheri islenmesinden dogan asit üreten döküntüler (A) 
01 03 05 Tehlikeli madde içeren diger döküntüler  (M)  
01 03 07 Metalik  madenlerin fiziki ve kimyasal islenmesinden dogan ve tehlikeli maddeler içeren diger atiklar (M)  
01 03 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  01 04            Metalik  Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal Islemlerinden Kaynaklanan Atiklar  

01 04 07 Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal islenmesinden dogan ve tehlikeli maddeler içeren diger 
atiklar  

(M)  

01 04 99  Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M) 
  
    01 05      Sondaj Çamurlari ve Diger Sondaj Atiklari 
01 05 05 Yag içeren sondaj çamurlari ve atiklari (M)  
01 05 06 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurlari ve diger sondaj atiklari  (M)  
01 05 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(02)  TARIM, BAHÇIVANLIK, DENIZ ÜRÜNLERI ÜRETIMI, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE 

ISLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 
  
 02 01  Tarim, Bahçivanlik, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancilik, Avcilik ve Balikçiliktan Kaynaklanan Atiklar 
02 01 05 Tarimsal kimyasal madde atiklari (A) 
02 01 08 Tehlikeli maddeler içeren tarimsal  atiklar (M)  
02 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(03) AGAÇ ISLEMEDEN VE KAGIT, KARTON, KAGIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBILYA ÜRETIMINDEN KAYNAKLANAN 

ATIKLAR 
  
   03 01      Agaç Islemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atiklar 
03 01 04 Tehlikeli maddeler içeren talas, yonga, kiymik, ahsap, parçacik ve kaplamalar (M)  
03 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  



   03 02      Ahsap Koruma Atiklari 
03 02 01 Halojenlinize edilmemis organik ahsap koruyucu maddeler (A) 
03 02 02 Organik olarak klorlanmis ahsap koruyucu maddeler (A) 
03 02 03 Organik metal ahsap koruyucu maddeler (A) 
03 02 04 Inorganik ahsap koruyucu maddeler  (A) 
03 02 05 Tehlikeli madde içeren diger ahsap koruyuculari (M)  
03 02 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis ahsap koruyuculari (M)  
  
(04)  DERI, KÜRK VE TEKSTIL ENDÜSTRILERINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
  
    04 01      Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atiklar  
04 01 03 Sivi halde olmayan çözücüler içeren yag giderme atiklari (M)  
04 01 04 Krom içeren tabaklama çözeltisi (M)  
04 01 06 Saha içinde özellikle krom içeren atik sularin aritilmasindan kaynaklanan çamurlar (M)  
04 01 08 Krom içeren atik tabaklanmis deri (çivitli yün, tiraslamalar, kesmeler, parlatma tozu) (M)  
04 01 09 Perdah ve boya atiklari  (M)  
04 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  04 02     Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atiklar  

04 02 14 Organik çözücüler içeren perdah atikla ri (M)  
04 02 16 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler (M)  
04 02 19 Tehlikeli madde içeren atiksularin saha içi aritilmasindan kaynaklanan çamurlar (M)  
04 02 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(05) PETROL ARITMA, DOGAL GAZ SAFLASTIRMA VE KÖMÜRÜN PIROLITIK ISLENMESINDEN 
        KAYNAKLANAN ATIKLAR 
  
  05 01      Petrol Rafine Atiklari 

05 01 02 Tuz arindirma(tuz giderici) çamuru  (A) 
05 01 03 Tank dibi çamuru  (A) 
05 01 04 Asit alkil çamuru  (A) 
05 01 05 Yag döküntüsü  (A) 
05 01 06 Isletme yada ekipman bakim çalismalarinda olusan yagli çamur  (A) 
05 01 07 Asit ziftleri (asitli katranlar)  (A) 
05 01 08 Diger ziftler  (A) 
05 01 09 Tehlikeli madde içeren saha içi  atiksu aritma islemlerinden kaynaklanan çamur  (M)  
05 01 11 Yakitlarin  bazlar ile temizlemesi  sonucu olusan atiklar  (A) 
05 01 12 Yag içeren asitler  (M)  
05 01 15 Kullanilmis filtre killeri (A) 
05 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  05 04     Kullanilmis Filtre Killeri 

05 04 01 Kullanilmis filtre killeri (M)  
  
  05 05     Yag Kükürt Giderme Atiklari 

05 05 01 Kükürt içeren atiklar (M)  
05 05 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
  
  05 06      Kömürün Pirolitik Islenmesinden Kaynaklanan  Atiklar 

05 06 01 Asit ziftleri (asitli katranla r) (A) 
05 06 03 Diger ziftler(diger katranlar)  (A) 
05 06 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
  
  05 07      Dogal Gaz Saflastirma ve Nakliyesinde Olusan Atiklar 

05 07 01 Civa içeren atiklar (M)  
05 07 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M) 
  
  05 08     Yagin Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atiklar  

05 08 01 Kullanilmis filtre killeri (M)  
05 08 02 Asitli katranlar (M)  
05 08 03 Diger katranlar (M)  
05 08 04 Yagin yeniden üretiminden kaynaklanan sulu  çözeltiler (M)  
05 08 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
  
(06) INORGANIK (ORGANIK OLMAYAN) KIMYASAL ISLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR 
  
  06 01      Asitlerin Imalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanimindan (IFTK) Kaynaklanan Atiklar 

06 01 01 Sülfürik asit ve sülfür asidi (A) 
06 01 02 Hidroklorik asit (A) 
06 01 03 Hidroflüorik asit (A) 



06 01 04 Fosforik ve fosfor asidi (A) 
06 01 05 Nitrik asit ve nitröz asit (A) 
06 01 06 Diger asitler (A) 
06 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 02       Bazlarin IFTK’sindan Kaynaklanan  Atiklar 

06 02 01 Kalsiyum hidroksit (A) 
06 02 02 Soda  (M)  
06 02 03 Amonyum hidroksit  (A) 
06 02 04 Sodyum ve potasyum hidroksit (A) 
06 02 05 Diger bazlar (A) 
06 02 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 03     Tuzlarin ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin IFTK’larindan Kaynaklanan  Atiklar 

06 03 11 Siyanür içeren kati tuzlar ve  solüsyonlar (M)  
06 03 13 Agir metal içeren kati tuzlar ve solüsyonlar   (M)  
06 03 15 Agir metal içeren metalik oksitler (M)  
06 03 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 04      06 03’de Bahsedilmeyen  Metal Içeren Atiklar 

06 04 02 Metalik tuzlar (06 03 hariç) (M)  
06 04 03 Arsenik içeren atiklar  (M)  
06 04 04 Civa içeren atiklar  (M)  
06 04 05 Baska agir metaller içeren atiklar  (M)  
06 04 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar  (M)  
  
  06 05      Saha Içi Atiksu Aritma Islemlerinden Kaynaklanan Çamurlar 

06 05 02 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atiksu aritma islemlerinden kaynaklanan çamurlar  (M)  
  
  06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal Islemlerinden ve Sülfürden Arindirma Islemlerinin IFTK’larindan 

Kaynaklanan Atiklar  
06 06 02 Tehlikeli sülfürler içeren atiklar (M)  
06 06 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
  
  06 07      Halojenlerin IFTK’larindan ve Ha lojenlerin Kimyasal Islemlerinden Kaynaklanan Atiklar 

06 07 01 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atiklar  (M)  
06 07 02 Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon  (A) 
06 07 03 Civa içeren baryum sülfat çamuru  (M)  
06 07 04 Çözeltiler ve asitler, örnegin kontakt asit  (A) 
06 07 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 08     Silikon ve Silikon Türevlerinin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

06 08 02 Zararli silikonlar içeren atiklar (M)  
06 08 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 09 Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasallarin Islenmesinin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

06 09 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulasmis kalsiyum tabanli reaksiyon atiklari  (M)  
06 09 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 10 Nitrojen Kimyasallarinin Islenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasallari IFTK’larindan Kaynaklanan 

Atiklar 
06 10 02 Tehlikeli madde içeren atiklar (M)  
06 10 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  06 13 Baska Türlü Tanimlanmamis Inorganik (Organik Olmayan) Kimyasal Islemlerden Kaynaklanan Atiklari 

06 13 01 Inorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahsap koruma ürünleri ve diger biositler 
(inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)  

(A) 

06 13 02 Kullanilmis aktif karbon (06 07 02 hariç)  (A) 
06 13 04 Asbest üretimi atiklari (A) 
06 13 05 Kurum (A) 
06 13 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(07) ORGANIK KIMYASAL ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
  
  07 01     Temel Organik Kimyasal Maddelerin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

07 01 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler  (A) 
07 01 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 01 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler  (A) 
07 01 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari  (A) 



07 01 08 Diger durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 01 09 Halojenli filtre tabakalari, kullanilmis absorbanslar  (A) 
07 01 10 Diger filtre tabakalari, kullanilmis absorbanslar  (A) 
07 01 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari  (M)  
07 01 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
  
  07 02      Plastiklerin, Sentetik Kauçugun ve Yapay Elyaflarin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar 

07 02 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler  (A) 
07 02 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 02 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 02 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 02 08 Diger durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 02 09 Halojenli filtre tabakalari(filtre kekleri), kullanilmis absorbanslar (A) 
07 02 10 Diger filtre tabakalari(filtre kekleri), kullanilmis absorbanslar (A) 
07 02 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 02 14 Tehlikeli madde içeren katki maddelerinin atiklari  (M)  
07 02 16 Zararli silikonlar içeren atiklar (M)  
07 02 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  07 03      Organik Boyalarin ve Pigmentlerin  IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar 

07 03 01 Sulu yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 03 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 03 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 03 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 03 08 Diger durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 03 09 Halojenli filtre tabakalari(kekler), kullanilmis absorbanslar (A) 
07 03 10 Diger filtre tabakalari(kekler), kullanilmis absorbanslar (A) 
07 03 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 03 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahsap Koruyucu Olarak 

Kullanilan Maddelerin ( Ajanlarinin) (03 02 Hariç) ve Diger Biositlerin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  
07 04 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 04 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 04 04 Diger organik çözücüler,yikama sivila ri ve ana çözeltiler  (A) 
07 04 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari  (A) 
07 04 08 Diger durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 04 09 Halojenli filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 04 10 Diger filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 04 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 04 13 Tehlikeli madde içeren kati atiklar  (M)  
07 04 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  07 05       (Farmasotik)Ecza Ilaçlarinin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

07 05 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 05 03 Organik halojenli  çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 05 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 05 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 05 08 Diger durgun dip tortusu ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 05 09 Halojenli filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 05 10 Diger filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 05 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 05 13 Tehlikeli madde içeren kati atiklar (M)  
07 05 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  07 06      Yag, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

07 06 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 06 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 06 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 06 07 Halojenli durgun dip tortulari  ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 06 08 Diger durgun dip tortulari ve reaksiyon kalintilari  (A) 
07 06 09 Halojenli filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 06 10 Diger filtre tabakalari kekleri, kullanilmis absorbanslar (A) 
07 06 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 06 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  07 07 Baska Bir Sekilde Tanimlanmamis Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

07 07 01 Akici yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 07 03 Organik halojenli çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 



07 07 04 Diger organik çözücüler, yikama sivilari ve ana çözeltiler (A) 
07 07 07 Halojenli durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 07 08 Diger durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalintilari (A) 
07 07 09 Halojenli filtre kekleri ve kullanilmis absorbanslar (A) 
07 07 10 Diger filtre kekleri ve kullanilmis absorbanslar (A) 
07 07 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atiksu aritma çamurlari (M)  
07 07 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERININ (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER) YAPISKANLAR, 
MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERININ ÜRETIM, FORMÜLASYON TEDARIK VE KULLANIMINDAN (IFTK) 
KAYNAKLANAN  ATIKLAR 
  
  08 01     Boya ve Vernigin IFTK’lari ve  Sökülmesinden Kaynaklanan Atiklar  

08 01 11 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atik boya ve vernikler (M)  
08 01 13 Içinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurlari (M)  
08 01 15 Içinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akici 

çamurlar 
(M)  

08 01 17 Içinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan 
atiklar  

(M)  

08 01 19 Içinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan 
akici süspansiyonlar  

(M)  

08 01 21 Atik boya yada vernik sökücü (A) 
08 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  08 03     Baski Mürekkeplerinin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar  

08 03 01 Halojenli çözücüler içeren atik mürekkep (M)  
08 03 02 Halojenli olmayan çözücüler içeren atik mürekkep  (M)  
08 03 05 Haloje nli çözücüler içeren mürekkep çamurlari (M)  
08 03 06 Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurlari (M)  
08 03 10 Temizleme için kullanilan organik çözücü atiklari (M)  
08 03 11 Atik daglama çözeltileri (M)  
08 03 12 Tehlikeli madde içeren atik mürekkep  (M)  
08 03 14 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurlari (M)  
08 03 16 Atik asit daglama solüsyonlari (A) 
08 03 17 Tehlikeli madde içeren atik baski tonerleri (M)  
08 03 19 Kullanilmis yag (A) 
08 03 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M) 
  
  08 04      Yapiskanlar ve Macunlarin IFTK’larindan Kaynaklanan Atiklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) 

08 04 09 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atik  yapiskanlar  ve macunlar (M) 
08 04 11 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapiskan ve  macun çamurlari (M) 
08 04 13 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapiskan ve  macunlarin akiskan çamurlari (M) 
08 04 15 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapiskan ve macunlarin akiskan sivi 

(sulu)çamurlari (atiklari)   
(M)

  
08 04 17 Reçine yagi   (A) 
08 04 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M) 
  
  08 05     Baska Sekilde Belirtilmemis Atiklar 

08 05 01 Atik izosiyanatlar  (A) 
  
(09) FOTOGRAF ENDÜSTRISINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
  
  09 01            Fotograf Endüstrisi Atiklari 

09 09 01 Su bazli developer (gelistirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslastirma) solüsyonlari (A) 
09 01 02 Su bazli ofset plakasi developeri (gelistirici)(banyo) solüsyonu (A) 
09 01 03 Çözücü bazli developer (banyo) solüsyonlari (A) 
09 01 04 Fikser (sabitleyici) solüsyonlari (A) 
09 01 05 Agartici solüsyonlari ve agartici fikser (sabitleyici)solüsyonlari (A) 
09 01 06 Fotografçilik atiklarinin saha içi aritilmasindan olusan ve gümüs içeren atiklar (M)  
09 01 11 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalisan tek kullanimlik fotograf makineleri (A) 
09 0113 09 01 06’de bahsedilenlerin disinda gümüs geri dönüsümü için yapilan aritmadan kalan akici sivi 

atiklar 
(A) 

09 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(10) ISIL ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
  
  10 01     (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diger Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atiklar  

10 01 04 Uçucu yag külü ve  kazan tozu  (A) 
10 01 09 Sülfürik asit (A) 



10 01 13 Yakit olarak kullanilan emülsifiye edilmis hidrokarbonlarin uçucu külü   (A) 
10 01 14 Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çikan taban külü, cüruf ve  kazan tozu (M)  
10 01 16 Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çikan uçucu kül (M)  
10 01 18 Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atiklari (M)  
10 01 20 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atik su aritmasinin çamurlari (M)  
10 01 22 Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çikan akici çamurlari (M)  
10 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 02     Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atiklar 

10 02 07 Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark firinlarinin) gaz aritimi sonucu ortaya çikan kati atiklar (M)  
10 02 11 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M)  
10 02 13 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritimi çamur ve filtre kekleri (M)  
10 02 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 03            Alüminyum Isil(Termal)  Metalürjiden Kaynaklanan Atiklar  

10 03 01 Anot imalatindan kaynaklanan katranlar ve diger karbon içeren atiklar (M)  
10 03 04 Birincil üretim cüruflari (A) 
10 03 07 Kullanilmis pota astarlari (M)  
10 03 08 Ikincil üretimden kaynaklanan tuz cüruflari (A) 
10 03 09 Ikincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar (A) 
10 03 10 Tuz cüruflarinin ve siyah cüruflarin aritilmasindan kaynaklanan atiklar (M)  
10 03 15 Parlayabilir yada yayilabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çikaran  

köpükler 
(M)  

10 03 17 Anot üretiminden kalan katran içeren atikla r (M)  
10 03 19 Tehlikeli maddeler içeren baca gazi tozu (M)  
10 03 21 Tehlikeli maddeler içeren diger parçaciklar ve tozlar (degirmen toplari tozu dahil) (M)  
10 03 23 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritimi kati atiklari (M)  
10 03 25 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritimi çamurlari ve filtre kekleri  (M)  
10 03 27 Sogutma suyundan kaynaklanan yag içerikli atiklar (M)  
10 03 29 Tehlikeli maddeler içeren tuz cüruflari ve kara cüruflarin aritma atiklari (M)  
10 03 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 04      Kursun Isil Metalürjiden Kaynaklanan Atiklar  

10 04 01 Birincil ve ikincil islem cüruflari (A) 
10 04 02 Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdalari atiklari (A) 
10 04 03 Kalsiyum arsenat (A) 
10 04 04 Baca gazi tozu (A) 
10 04 05 Diger parçaciklar ve toz (A) 
10 04 06 Gaz aritimindan kaynaklanan kati atiklar   (A) 
10 04 07 Gaz aritim çamurlari ve filtre kekleri  (A) 
10 04 09 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M)  
10 04 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 05      Çinko Isil Islem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atiklar 

10 05 03 Baca gazi tozu (A) 
10 05 05 Gaz aritimindan kaynaklanan kati atiklar (A) 
10 05 06 Gaz aritim çamurlari ve filtre kekleri  (A) 
10 05 08 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M) 
10 05 10 Suyla temas halinde parlayabilir yada yayilabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda 

parlayabilir gazlar 
(M)  

10 05 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 06     Bakir (Isil Islem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atiklar  

10 06 03 Baca gazi tozu (A) 
10 06 06 Gaz aritimindan kaynaklanan kati atiklar (A) 
10 06 07 Gaz aritim çamurlari ve filtre kekleri  (A) 
10 06 09 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M)  
10 06 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 07      Gümüs, Altin ve Platin (Isil)Termal Metalürjisi Atiklari  

10 07 07 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M)  
10 07 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 08     Diger Demir Olmayan Isil Metalürji Atiklari 

10 08 08 Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu (A) 
10 08 10 Suyla temas halinde parlayabilir yada yayilabilir demir hurdalari ve posalar, büyük miktarlarda 

parlayabilir gazlar 
(M)  

10 08 12 Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atiklar (M)  
10 08 15 Tehlikeli maddeler içeren baca gazi tozu (M)  



10 08 17 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritma çamurlari ve filtre kekleri (M)  
10 08 19 Yag içeren sogutma suyu aritma atiklari (M)  
10 08 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 09      Demir Döküm Isleminden Kaynaklanan Atiklar  

10 09 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapilamamis model ve döküm kaliplari   (M)  
10 09 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapilamis model ve döküm kaliplari (M)  
10 09 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazi tozu (M)  
10 09 11 Tehlikeli maddeler içeren diger parçaciklar (M)  
10 09 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kaplari (M)  
10 09 15 Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanlari (M)  
10 09 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 10          Demir Olmayan Döküm Atiklari 

10 10 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapilamamis model ve döküm kaliplari (M)  
10 10 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapilamis model ve döküm kaliplari (M)  
10 10 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazi tozu (M)  
10 10 11 Tehlikeli maddeler içeren diger parçaciklar (M)  
10 10 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kaplari (M)  
10 10 15 Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atik ajanlar (M)  
10 10 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 11     Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atiklari 

10 11 09 Tehlikeli maddeler içeren ve isil islemden önce hazirlanan cam harmani atigi (M)  
10 11 11 Tehlikeli maddeler içeren küçük parçaciklar ve cam tozu halinde atik cam(örnegin katot isin 

tüplerinden) 
(M)  

10 11 13 Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve ögütme çamurlari (M)  
10 11 15 Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazi aritimindan kaynaklanan kati atiklar (M)  
10 11 17 Tehlikeli maddeler içeren baca gazi aritimindan kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri (M)  
10 11 19 Tehlikeli maddeler içe ren saha içi atik su aritma islemleri kati atiklari  (M)  
10 11 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 12     Seramik Ürünler, Tuglalar, Kiremitler ve Insaat Malzemelerinin Üretim Atiklari  

10 12 09 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritma kati atiklari (M)  
10 12 11 Agir metaller içeren sirlama atiklari (M)  
10 12 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
 10 13             Çimento, Kireç ve Alçi ve Bunlardan Yapilan Ürünlerin Üretim Atiklari  

10 13 09 Asbest içeren asbestli çimento üretimi atiklari (M)  
10 13 12 Tehlikeli maddeler içeren gaz aritma kati atiklari (M)  
10 13 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  10 14      Kremateryum Atiklari  

10 14 01 Civa içeren gaz temizleme atiklari (M)  
  
(11) METAL VE DIGER MATERYALLERIN KIMYASAL YÜZEY ISLEMI VE KAPLANMASI VE DEMIR MADENI DISINDAKI HIDRO-
METALÜRJIDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
  
 11 01 Metal ve Diger Materyallerin Kimyasal Yüzey Islemi ve Kaplanmasindan (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, 

Dekapaj, Asitle Siyirma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Olusan Atiklar  
  

11 01 01 Krom disinda agir metaller içeren siyanürlü (alkali) atiklar (M) 
11 01 02 Agir metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atiklar (M) 
11 01 03 Krom içeren siyanürsüz atiklar (M) 
11 01 05 Siyirma asitleri(parlatma asitleri) (A) 
11 01 06 Baska bir sekilde tanimlanmamis asitler (A) 
11 01 07 Siyirma bazlari (A) 
11 01 08 Fosfatlama çamurlari (A) 
11 01 09 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri (M) 
11 01 11 Tehlikeli maddeler içeren akici yikama sivilari (M) 
11 01 13 Tehlikeli maddeler içeren degresaj atiklari   (M) 
11 01 15 Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon degisim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar (M) 
11 01 16 Doymus yada kullanilmis iyon degisim reçinele ri (A) 
11 01 98 Tehlikeli maddeler içeren diger atiklar (M) 
11 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M) 
  



  11 02     Demir Disindaki Madenlerin Hidro metalürjik Islenmesinin Atiklari  
11 02 02 Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurlari (A) 
11 02 05 Tehlikeli maddeler içeren bakir hidro metalürjisi islemleri atiklari (M)  
11 02 07 Tehlikeli maddeler içeren diger atiklar (M)  
11 02 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  11 03     Sertlestirme(Tavlama) Islemleri Çamurlari ve Kati Maddeleri  

11 03 01 Siyanür içeren atiklar (A) 
11 03 02 Diger atiklar (A) 
  
  11 05     Sicak Galvaniz Islemleri Atiklari  

11 05 03 Gaz aritma kati atiklari (A) 
11 05 04 Kullanilmis ayristirici(flux) (A) 
11 05 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
(12) METALLERIN VE PLASTIKLERIN BIÇIMLENMESI VE FIZIKI VE MEKANIK YÜZEY  ISLENMESINDEN KAYNAKLANAN 

ATIKLAR 
  
     12 01 Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey Islenmesinden Kaynaklanan   

Atiklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Egeleme Dahil) 
12 01 06 Halojen içeren madeni bazli makine yaglari (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)  (A) 
12 01 07 Halojen içermeyen madeni bazli makine yaglari (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) (A) 
12 01 08 Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonlari (A) 
12 01 09 Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonlari (A) 
12 01 10 Sentetik makine yaglari (A) 
12 01 12 Kullanilmis (mum) parafin ve yaglar   (A) 
12 01 14 Tehlikeli maddeler içeren makine çamurlari (M)  
12 01 16 Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atiklari (M)  
12 01 18 Yag içeren metalik çamurlar  (ögütme, bileme ve bindirme tortulari) (M)  
12 01 19 Çözünebilmeye hazir makine yagi (A) 
12 01 20 Tehlikeli maddeler içeren ögütme parçalari ve ögütme maddeleri (M)  
12 01 99   Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  12 03     Su ve Buhar Degresaj Islemleri ((11) Hariç) 

12 03 01 Akici yikama sivilari (A) 
12 03 02 Istim(buhar) azaltima atiklari (A) 
  
(13) YAG VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBILIR YAGLAR , (05) VE (12) HARIÇ) 
  
  13 01     Atik Hidrolik Yaglar 

13 01 01 PCB’ler içeren hidrolik yaglar (A) 
13 01 02 Diger klorlanmis hidrolik yaglar (emülsiyonlar hariç) (M)  
13 01 03 Klorlanmamis hidrolik yaglar (emülsiyonlar hariç)  (M)  
13 01 04 Klor içeren emülsiyonlar (A) 
13 01 05 Klor içermeyen emülsiyonlar (A) 
13 01 06 Sadece madeni yag içeren hidrolik yaglar (M)  
13 01 07 Diger hidrolik yaglar (M)  
13 01 08 Fren sivilari (M)  
13 01 09 Mineral bazli klor içeren hidrolik yaglar (A) 
13 01 10 Mineral bazli, klor içermeyen hidrolik yaglar (A) 
13 01 11 Sentetik hidrolik yaglar (A) 
13 01 12 Hazir ve çözünebilir hidrolik yaglar (A) 
13 01 13 Diger hidrolik yaglar (A) 
  
  13 02            Atik Makine Sanziman ve Yaglama Yaglari 

13 02 01 Klorlu motor, sanziman ve yaglama yaglari (M)  
13 02 02 Klorlu olmayan motor, sanziman ve yaglama yaglari (M)  
13 02 04 Mineral bazli klor içeren makine, sanziman ve yaglama yaglari (A) 
13 02 05 Mineral bazli klor içermeyen makine, sanziman ve yaglama yaglari (A) 
13 02 06 Sentetik motor sanziman ve yaglama yaglari (A) 
13 02 07 Hazir ve çözünebilir makine, sanziman ve yaglama yaglari (A) 
13 02 08 Diger makine, sanziman ve yaglama yaglari (A) 
  
  13 03     Atik Yalitim ve Isi Iletim Yaglari  

13 03 01 PCB’ler içeren yalitim yada isi iletim yaglari (A) 
13 03 06 13 03 01 ’de bahsedilenlerin disindaki mineral bazli klor içeren yalitma ve isi iletme yaglari (A) 
13 03 07 Mineral bazli klor içeren yalitma ve isi iletme yaglari   (A) 
13 03 08 Sentetik klor içeren yalitma ve isi iletme yaglari (A) 
13 03 09 Hazir ve çözünebilen yalitma ve isi iletme yaglari (A) 



13 03 10 Diger yalitma ve isi iletme yaglari   (A) 
  
  13 04     Sintine Yaglari  

13 04 01 Iç su yolu denizciliginden kaynaklanan sintine yaglari (A) 
13 04 02 Iskele kanalizasyonlarindan(mendirekten) kaynaklanan sintine yaglari (A) 
13 04 03 Diger denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yaglari (A) 
  
  
13 05            Yag/Su Separatörü (Ayiricisi) Içerikleri 

13 05 01 Kum odacigi ve yag/su separatöründen (ayiricisindan) çikan kati maddeler (A) 
13 05 02 Yag/su separatöründen (ayiricisindan) çikan çamurlar (A) 
13 05 03 Interseptör (yakalayici)çamurlari (A) 
13 05 04 Tuz  giderici çamurlari yada emülsiyonlari (M)  
13 05 05 Diger emülsiyonlar (M)  
13 05 06 Yag/su separatöründen (ayiricisindan) çikan yag (A) 
13 05 07 Yag/su separatöründen (ayiricisindan) çikan yagli su (A) 
13 05 08 Kum odacigindan ve yag/su separatöründen (ayiricisindan) çikan karisik atiklar (A) 
  
  13 07     Sivi Yakitlarin Atiklari  

13 07 01 Fuel-oil ve mazot (A) 
13 07 02 Benzin(petrol) (A) 
13 07 03 Diger yakitlar (karisimlar dahil) (A) 
  
(14) ORGANIK ÇÖZÜCÜLER, SOGUTUCU VE ITICI GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARIÇ) 
  
  14 06      Atik Organik Çözücüler, Sogutucu ve Köpük ve Aerosol Itici Gazlar 

14 06 01 Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC (A) 
14 06 02 Diger halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karisimlari (A) 
14 06 03 Diger solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karisimlari (A) 
14 06 04 Halojenli  çözücüler içeren çamurlar ve kati atiklar (A) 
14 06 05 Diger çözücüler içeren çamurlar ve kati atiklar (A) 
  
(15) AKSI BELIRTILMEMIS ISE AMBALAJ MADDELERI , ABSORBANSLAR, SILME BEZLERI, FILTRE MALZEMESI VE 

KORUYUCU GIYSI ATIKLARI  
  
  15 01     Ambalaj (Belediyenin Ayri Toplanmis Ambalaj Atiklari Dahil) 

15 01 10 Tehlikeli maddelerin kalintilarini içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmis ambalaj (M)  
15 01 11 Tehlikeli gözenekli kaliplar içeren (örnegin asbest) bos basinçli konteynirlar içeren metalik ambalajlar (M)  
  
  15 02     Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler  

15 02 02 Tehlikeli maddelerle kirlenmis absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemis ise yag filtreleri dahil), 
temizleme bezleri, koruyucu giysiler  

(M)  

  
(16) LISTEDE BELIRTILMEYEN ATIKLAR 
  
 16 01  Çesitli Tasitlardan( Is Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamis Araçlar ve Ömrünü Tamamlamis  Araçlarin 

Sökülmesinden ve Araç Bakimindan ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atiklar  
16 01 04 Kullanim ömrü dolmus araçlar (M)  
16 01 07 Yag filtreleri (A) 
16 01 08 Civa içeren bilesimler (M)  
16 01 09 PCB’ler içeren bilesimler (A) 
16 01 10 Patlayici bilesenler (örnegin hava yastiklari) (A) 
16 01 11 Asbest içeren fren balatalari (M)  
16 01 13 Fren sivilari (A) 
16 01 14 Tehlikeli madde içeren antifriz sivilari (M)  
16 01 21 16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin disindaki tehlikeli maddeler içeren bilesenler (M)  
16 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
16 02     Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atiklari  

16 02 09 PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler (M)  
16 02 10 16 02 09 ’de bahsedilenlerin disindaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulasmis iskartaya ayrilmis 

ekipmanlar 
(M)  

16 02 11 Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren iskarta ekipmanlar   (M)  
16 02 12 Serbest asbest içeren iskarta ekipman   (M)  
16 02 13 16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin disinda tehlikeli bilesenler içeren iskarta ekipmanlar[1] (M)  

                                                 
([1]) Elektrikli ve elektronik ekipmanlarin arasindaki tehlikeli bilesenler içerisinde (1606)’da bahsedilen akümülatör ve piller ile tehlikeli 
olarak isaretlenmis olan civali anahtarlar, katot isin tüplerinin camlari ve diger aktiflestirilmis camlar ve benzerleri bulunabilir.  



16 02 15 Iskartaya çikan parçalardan  çikartilmis tehlikeli maddeler içeren parçalar   (A) 
  
  16 03      Spesifikasyon (Standart) Disi Gruplar ve Kullanilmamis Ürünler 

16 03 03 Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atiklar   (M)  
16 03 05 Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler (M)  
  
  16 04       Atik Patlayicilar 

16 04 01 Atik mühimmat (A) 
16 04 02 Havai fisek atiklari (A) 
16 04 03 Diger atik patlayicilar   (A) 
  
  16 05     Basinçli Tank Içindeki Gazlar ve Iskartaya Çikmis Kimyasallar 

16 05 04 Tehlikeli maddeler içeren basinçli tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar   (M) 
16 05 06 Tehlikeli maddelerden olusmus yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasallari karisimlari da 

dahil, laboratuvar kimyasallari 
 (M) 

16 05 07 Tehlikeli maddeler içeren iskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar  (M) 
16 05 08 Tehlikeli maddeler içeren iskarta organik kimyasallar (M)  
  
  16 06      Piller ve Aküler 

16 06 01 Kursun piller (A) 
16 06 02 Nikel kadmiyum piller (A) 
16 06 03 Civa içeren piller (A) 
16 06 06 Pil ve akümülatörlerden ayri toplanmis elektrolitler (A) 
  
  16 07     Nakliye Tanki, Depolama Tanki ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atiklari  

16 07 01 Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 02 Yag içeren deniz nakliyat tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 03 Yag içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 04 Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 05 Kimyasal maddeler içeren saklama tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 06 Yag içeren saklama tanki temizliginden kaynaklanan atiklar (M)  
16 07 08 Yag içeren atiklar (M)  
16 07 09 Diger tehlikeli maddeler içeren atiklar (M)  
16 07 99 Baska sekilde belirtilmemis atiklar (M)  
   
  16 08     Kullanilmis Katalizörler  

16 08 02 Tehlikeli geçis metalleri [2] yada tehlikeli bilesenler içeren kullanilmis katalizörler (M)  
16 08 05 Fosforik asit içeren kullanilmis katalizörler (M)  
16 08 06 Katalizör olarak kullanilmis sivilar (A) 
16 08 07 Tehlikeli maddeler içeren kullanilmis katalizörler   (M)  
  
  16 09            Oksitleme Malzemeleri 

16 09 01 Permanganatlar (örn; potasyum permanganat) (A) 
16 09 02 Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) (A) 
16 09 03 Peroksitler(örn; hidrojen peroksit) (A) 
16 09 04 Baska sekilde tanimlanmamis oksitleyici malzemeler (A) 
  
16 10       Saha Disi Aritma Amaçli Sulu Sivi Atiklar 

16 10 01 Tehlikeli madde içeren sulu sivi atiklar (M)  
16 10 03 Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar (M)  
  
  16 11     Refraktörler ve Astarlama Atiklari 

16 11 01 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazli astarlar ve refraktörler (M)  
16 11 03 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren  diger astarlar ve refraktörler (M)  
16 11 05 Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler (M)  
  
(17) INSAAT VE YIKIM ATIKLARI (KIRLENMIS ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRIYAT DAHIL) 
  
  17 01       Beton, Tugla, Karo, Kiremit ve Seramik  

17 01 06 Tehlikeli maddeler içeren beton, tugla kiremit ve seramik karisimlari yada ayri parçaciklari (M)  
  
  17 02      Ahsap, Cam ve Plastik  

17 02 04 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulasmis ahsap cam ya da plastik  (M)  
  
  17 03     Bitümenli Karisimlar, Kömür Katrani ve Katranli Ürünler 
                                                 

([2]) Geçis metalleri: skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakir, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, 
nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal’dir.  



17 03 01 Kömür ve katran içeren bitümenli karisimlar (M)  
17 03 03 Kömür katrani ve katranli ürünler   (A) 
  
  17 04     Metaller (Alasimlari Dahil) 

17 04 09 Tehlikeli maddeler içeren metal atiklari (M)  
17 04 10 Yag katran ve diger tehlikeli maddeler içeren kablolar (M)  
  
 17 05 Toprak (Kirlenmis Yerlerde Yapilan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama Ile Denizden Çikartilan Hafriyat 

17 05 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar (M)  
17 05 05 Tehlikeli maddeler içeren tarama atiklari (M)  
17 05 07 Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakili (M)  
  
  17 06     Yalitim Malzemeleri ve Asbest Içeren Insaat Malzemeleri  

17 06 01 Asbest içeren yalitim malzemeleri (M)  
17 06 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden olusmus diger yalitim malzemeleri   (M)  
17 06 05 Asbest içeren insaat malzemeleri (M)  
  
  17 07            Karisik Insaat ve Yikim Atiklari  

17 07 02 Karma insaat ve yikim atikla ri yada tehlikeli maddeler içeren ayrilmis kisimlari (M)  
  
  17 08     Alçi Bazli Insaat Malzemeleri 

17 08 01 Tehlikeli maddeler bulasmis alçi bazli insaat malzemeleri (M)  
  
  17 09            Diger Insaat ve Yikim Malzemeleri 

17 09 01 Civa içeren insaat ve yikim malzemeleri (M)  
17 09 02 PCB içeren (örnegin PCB içeren yaliticilar, PCB içeren reçine bazli taban malzemeleri, PCB içeren 

yalitici sirlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) insaat ve yikim malzemeleri 
(M)  

17 09 03 Tehlikeli maddeler içeren diger insaat ve yikim malzemeleri (M)  
  
(18) INSAN VE HAYVAN SAGLIGINA VE/VEYA BU KONULARDAKI ARASTIRMALARA ILISKIN ATIKLAR (DOGRUDAN SAGLIGA 

ILISKIN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARIÇ) 
  
  18 01      Insanlarda Dogum, Teshis, Tedavi Yada Hastalik Önleme Çalismalari Atiklari 

18 01 03 Enfeksiyonu engellemek amaci ile toplanmalari ve atilmalari özel isleme tabi olan atiklar (A) 
18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden olusan kimyasallar (M)  
18 01 08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar   (A) 
18 01 10 Dis tedavisinden kaynaklanan amalgam atiklari (A) 
  
  18 02 Hayvanlarla Ilgili Arastirma, Teshis, Tedavi Yada Hastalik Önleme Çalismalarindan Kaynaklanan Atiklar 

18 02 02 Enfeksiyonu engellemek amaci ile toplanmalari ve atilmalari özel isleme tabi olan atiklar (A) 
18 02 05 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden olusan kimyasallar (M)  
18 02 07 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A) 
  
(19) ATIK BERTARAF TESISLERININ ATIKLARI, SAHA DISI ATIK SU ARITMA TESISLERININ VE INSAN TÜKETIMI IÇIN VE 

ENDÜSTRIYEL KULLANIM IÇIN SU HAZIRLAMA TESISLERININ ATIKLARI  
  
  19 01            Atik Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atiklar 

19 01 05 Gaz aritimindan kaynaklanan filtre kekleri  (A) 
19 01 06 Gaz aritimindan kaynaklanan akici atiklar ve diger akici atiklar (A) 
19 01 07 Gaz aritimindan kaynaklanan kati atiklar (A) 
19 01 10 Baca gazi aritimindan kaynaklanan kullanilmis aktif karbon (A) 
19 01 11 Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf  (M)  
19 01 13 Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül  (M)  
19 01 15 Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu (M)  
19 01 17 Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atiklari   (M)  
19 01 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  19 02 Atiklarin Fiziki/Kimyasal Islenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, 

Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atiklar  
19 02 04 En az bir tehlikeli atik ile önceden karistirilmasi ile olusan atiklar (A) 
19 02 05 Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal islemlerin çamurlari (M)  
19 02 07 Ayrismadan olusan yag ve konsantrasyonlar   (A) 
19 02 08 Tehlikeli maddeler içeren sivi patlayabilir atiklar (M)  
19 02 09 Tehlikeli maddeler içeren kati patlayabilir atiklar (M)  
19 02 11 Diger tehlikeli maddeler içeren atiklar (M)  
19 02 99  Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
   



  19 03      Stabilize Edilmis/Katilastirilmis Atiklar[3]  
19 03 04 Tehlikeli olarak isaretlenmis kismen[4] stabilize edilmis atiklar (A) 
19 03 06 Tehlikeli olarak isaretlenmis, katilastirilmis atiklar (A) 
  
  19 04      Sirlamadan Dogan Vitrifiye (Camlastirilmis) Atiklar  

19 04 02 Uçucu kül ve diger baca gazi aritma atiklari (A) 
19 04 03 Vitrifiye olmamis kati  faz (A) 
  
  19 07            Düzenli Depolama Sizinti Sulari   

19 07 02 Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sizinti sulari (M)  
  
  19 08            Baska Bir Sekilde Tanimlanmamis Atik Bertaraf Tesisi Atiklari  

19 08 06 Doymus yada kullanilmis iyon degisim reçineleri (A) 
19 08 07 Iyon degistiricilerinin yeniden üretimi sirasinda ortaya çikan solüsyonlar (karisimlar)ve çamurlar (A) 
19 08 08 Agir metaller içeren membran sistemi atiklari (M)  
19 08 10 Yenilebilir yag içerenler disindaki yag /su ayrismasindan çikan gres ve sivi yag karisimlari (A) 
19 08 11 Endüstriyel atik suyun biyolojik aritilmasindan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar   (M)  
19 08 13 Endüstriyel atik suyun diger yollarla aritilmasindan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (M)  
19 08 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  19 10 Metal Içeren Atiklarin Parçalanmasindan  Kaynaklanan Atiklar  

19 10 03 Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar (M)  
19 10 05 Tehlikeli maddeler içeren diger kesirler ve tozlar (M)  
  
  19 11 Yag Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atiklar  

19 11 01 Kullanilmis filtre killeri (A) 
19 11 02 Asit katranlari (A) 
19 11 03 Akici sivi atiklar (A) 
19 11 04 Yakitlari bazlarla temizleme atiklari   (A) 
19 11 05 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atik su aritma çamurlari  (M)  
19 11 07 Baca gazi temizleme atiklari (A) 
19 11 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar (M)  
  
  19 12 Baska Bir Sekilde Tanimlanmamis Atiklarin Mekanik Bertarafindan (Örnegin Siniflanmasi, Ezilmesi, 

Küçültülmesi, Topak Haline  Getirilmesi) Kaynaklanan Atiklar 
19 12 06 Tehlikeli maddeler içeren ahsap (M)  
19 12 11 Atiklarin mekanik islenmesinden çikan tehlikeli maddeler içeren diger atiklar (karisik materyaller 

dahil) 
(M)  

  
  19 13 Toprak ve Yeralti Suyu Islahindan Dogan Atiklar 

19 13 01 Tehlikeli maddeler içeren toprak islahindan dogan atiklar (M)  
19 13 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak islahindan kaynaklanan çamurlar (M)  
19 13 05 Tehlikeli maddeler içeren yer alti suyunun islahindan kaynaklanan çamurlar (M)  
19 13 07 Tehlikeli maddeler içeren yer alti suyunun islahindan dogan akici sivilar ve akici konsantrasyonlar (M)  
  
20 BELEDIYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TICARI,  ENDÜSTRIYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIS 

KISIMLAR DAHIL.  
  
  20 01     Ayri Toplanan Kisimlar ((15 01) Hariç) 

20 01 13 Çözücüler (A) 
20 01 14 Asitler (A) 
20 01 15 Alkalinler (A) 
20 01 17 Foto kimyasallar (A) 
20 01 19 Pestisitler (A) 
20 01 21 Flüoresan tüpler(lambalar) ve diger civa içeren atiklar (A) 
20 01 23 Kloroflorokarbonlar içeren iskartaya çikartilmis ekipmanlar (M)  
20 01 26 Yenilebilir yaglar disindaki sivi ve  kati yaglar (A) 
20 01 27 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapistiricilar ve reçineler (M)  
20 01 29 Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar (M)  
20 01 31 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar   (A) 
20 01 33 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsedilen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren karisik (A) 
                                                 
(3) Stabilizasyon islemi atigin içerigini degistirir ve böylece atik maddelerin tehlikeli olan içerigi tehlikesiz hale gelir. Katilastirma ise 
atiklarin yalnizca fiziki durumunu degistirir (örnegin katki maddeleri ile atigin kimyasal özelliklerini degistirmeden sivi olan o atigi 
katilastirir) 

(4) Bir atigin kismen stabilize oldugunu kabullenmek için, o atigin, Stabilizasyon islemi sonunda, içindeki tehlikeli unsurlarin tamamen 
temizlenmemis olmasi ve çevreye kisa, orta ve uzun donemde yeniden salinmasina izin verilmis olmasi gerekir.  



akümülatörler 
20 01 35 20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin disindaki tehlikeli maddeler içeren iskartaya çikmis  elektrikli 

ve elektronik ekipmanlar 
(M)  

20 01 37 Tehlikeli maddeler içeren ahsap (M)  
20 01 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis fraksiyonlar (M)  
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AÇIKLAMALAR 

1TEHLIKELI ATIKLAR IÇIN 
Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 48 inci maddesinde verilen özel atiklar dahil  (Ek -5) ve/veya (Ek-6) daki tehlikeli atik özelliklerinden en az birine sahip 

atiklar Yönetmeligin(EK-7) sinde verilen kod ve adlara göre adlandirilacaktir 
2ATIK YAG KATEGORI KODU 3TEHLIKELI ATIK GERI KAZANIM ISLEMLERI 4TEHLIKELI ATIK BERTARAF YÖNTEMLERI 

(Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin (Ek 2-B) sine göre geri 
kazanim yöntemi belirlenecektir.) 

  

(Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeliginin (Ek 2-A sina göre geri kazanim yöntemi 
belirlenecektir.). 

R1) Enerji üretimi amaciyla baslica yakit olarak veya baska 
sekillerde kullanma  

(D3)  Derine enjeksiyon (örnegin; pompalanabilir atiklarin kuyulara, tuz kayalarina 
veya dogal olarak bulunan bosluklara enjeksiyonu ve benzeri),  

  
(R2)   Solvent (çözücü) islahi/yeniden üretimi,  

  
(D4)  Yüzey doldurma (örnegin; Sivi yada çamur atiklarin kovuklara, havuzlara ve 
lagünlere doldurulmasi ve benzeri.) 

(R3)  Solvent olarak kullanilmayan organik maddelerin islahi/  geri 
dönüsümü 

 ( Kompost ve diger biyolojik dönüsüm prosesler dahil)  

(D5)  Özel mühendislik gerektiren topragin altinda veya üstünde düzenli depolama( 
çevreden ve her biri ayri olarak izole edilmis ve örtülmüs hücresel depolama 
ve benzeri.) 

  

(R4)     Metallerin ve metal bilesiklerinin islahi/geri dönüsümü 
(D8)  D3 ila D12 arasinda verilen islemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai 

bilesiklere veya karisimlara uygulanan ve bu ekin baska bir yerinde ifade edilmeyen 
biyolojik islemler,  

21 Ocak 2004 tarihinde 25353 sayili 
Resmi Gazete’de yayinlanan Atik 
Yaglarin Kontrolü Yönetmeligi’nin 
(Ek-1)inde yer alan Tablo’da verilen 
analiz sonuçlarina göre atik yag 
kategori kodlari belirlenecektir. 

(R5)     Diger anorganik maddelerin islahi/geri dönüsümü, 

  

(D9)  D3 ila D12 arasinda verilen islemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai 
bilesiklere veya karisimlara uygulanan ve bu ekin baska bir yerinde ifade 
edilmeyen fiziksel-kimyasal islemler (Örnegin; buharlastirma, kurutma, 
kalsinasyon, ve benzeri.), 

ISIM YÖNTEM  (R6)     Asitlerin veya bazlarin yeniden üretimi, (D10)  Yakma 

(R7)    Kirliligin azaltilmasi için kullanilan parçalarin(bilesenlerin) 
geri kazanimi, 

(D12)  Sürekli depolama (bir madende konteynirlarin yerlestirilmesi ve benzeri.), 

  

I. Katagori 
Atik Yag;   

Rafinasyon ve 
rejenerasyon yolu 
ile geri kazanim 
veya ilave yakit 
olarak (R1 ve/ 
veya R9)  (R8) Katalizör parçalarinin (bilesenlerinin) geri kazanimi,  

  
(D15)  D3 ila D12 arasinda belirtilen islemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya 
kadar atigin üretildigi  alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama 
islemi hariç) 

II. Katagori 
Atik Yag;   

Ilave Yakit (R1) 
(R9)  Kullanilmis yaglarin yeniden rafine edilmesi veya  diger  
tekrar kullanimlari, 

III. Katagori 
Atik Yag;  

Nihai Bertaraf 
(D10) 

(R10)  Ekolojik iyilestirme veya tarimcilik yararina sonuç verecek 
arazi islahi,  

  
(R11)  R1 ila R10 arasindaki islemlerden elde edilecek atiklarin 
kullanimi,   
(R12)  Atiklarin R1 ila R11 arasindaki islemlerden herhangi birine 

tabi tutulmak üzere degisimi,    

  

  

   

    
(R13)  R1 ila R12 arasinda belirtilen islemlerden herhangi birine 
tabi tutuluncaya kadar atiklarin stoklanmasi (atigin üretildigi  alan 
içinde geçici depolama, toplama hariç)    

  



  

  

Formada verilen bilgilerin dogrulugunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlisliginin tespit edilmesi halinde 2872 sayili Çevre Kanunu’nun 26 nci maddesine göre gerçege aykiri belge 
düzenleyenlere verilecek cezalarin bilgim dahilinde oldugunu belirtir geregini arz ederim. 

      
FIRMA ADINA  Adi /Soyadi Ünvani Imzasi 

      
Formu Dolduran Sahis     

Yetkili      

      
      
      

· Bu kisim Çevre ve Orman Bakanligi Uzmanlari tarafindan doldurulacaktir.   
      
      

Kontrol Eden Adi /Soyadi Ünvani Imzasi 
      

Uzman     

Yetkili      



Form Seri Numarasi  EK 9-
AFORM-

9 A  

A  

T.C.  

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIGI  

ULUSAL ATIK TASIMA FORMU 
                  

(A)  Kopyasi Bertarafçida kalir.Bertarafçi Formun A kopyasinin bir suretini Bakanliga göndermekle yükümlüdür.Form Ulusal Atik 
Tasima Kilavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktir.  
1) ÜRETICI  
1) Firmanin Unvani: 12) Atik Kodu1 
                
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

13) Atik Adi2 

    
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4 
Firmanin Adresi:       
3) Ilin Adi ve Kodu:       15) Renk 5   
5) Mahalle/Semt       
  16) Agirlik 6 
6) Cadde/Sk:       ton       kg   
  17) Ambalaj ve Konteynir Türü7 
7) Kapi No:       
8) Isyerinin Vergi Numarasi: 18) Ambalaj ve konteynir sayisi8 
                                
9) Telefon Numarasi 19) Atik Çikis Tarihi: 
                                                
10) Fax Numarasi: 20) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi 
                            
11) H 
Numarasi3 

          21)  Sorumlu kisinin imzasi   

2) TASIYICI  
1) Firmanin Unvani: 

  

. 

2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11) Lisans No 

            
  12) Tasit Plaka No: 
Firmanin Adresi:                   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Tasima Sekli9 
4) Ilçenin Adi:.     
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi 
6) Cadde/Sk:                     
7) Kapi No  15) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi  
8) Isyerinin Vergi Numarasi:   
                      16) Sorumlu Kisinin Imzasi 
9) Telefon Numarasi   
                          
10) Fax Numarasi:   
                          
3).ALICI 
1) Firmanin Unvani:   
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11)Lisans No  

            
  12) Atigin Agirligi 
Firmanin Adresi:       ton       kg   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Atik Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanim Yöntemi 
4) Ilçenin Adi:         
5) Mahalle/Semt: 14) Lisansli Ara Depolama tesisinden Atik Transferi  (Kutuya X isareti koyunuz)  
6) Cadde/Sk: a) Aritilmadan bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar   
7) Kapi No: b) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar 

(baska atik üreterek) 

  

8) Isyerinin Vergi Numarasi: c) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar  

(baska atik üretmeden) 

  

                      d) Diger (belirtiniz)   
9) Telefon Numarasi 14. soru isaretlendiginde (a, b, c, d) islemleri için Ara depolama tesisi tarafindan 

yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur. 
                        15) Atik Kabul Tarihi 
10) Fax Numarasi                       
                        16)Sorumlu Kisinin Adi , Soyadi ve Imzasi: 
    

   



Form Seri Numarasi FORM-
9A  

B 

T.C.  

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIGI  

ULUSAL ATIK TASIMA FORMU 
                  

(B) kopyasi  Bertarafçi tarafindan üreticiye gönderilir. Atik Üreticisi tarafindan muhafaza edilecektir.  
Form Ulusal Atik Tasima Kilavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktir.  
1) ÜRETICI  
1) Firmanin Unvani: 12) Atik Kodu1 
                
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

13) Atik Adi2 
    
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4 
Firmanin Adresi:       
3) Ilin Adi ve Kodu:       15) Renk 5   
5) Mahalle/Semt       
  16) Agirlik 6 
6) Cadde/Sk :       ton       kg   
  17) Ambalaj ve Konteynir Türü7 
7) Kapi No:       
8) Isyerinin Vergi Numarasi: 18) Ambalaj ve konteynir sayisi8 
                                
9) Telefon Numarasi 19) Atik Çikis Tarihi: 
                                                
10) Fax Numarasi: 20) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi 
                            
11) H 
Numarasi3 

          21)  Sorumlu kisinin imzasi   

2) TASIYICI  
1) Firmanin Unvani: 

  

. 

2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11) Lisans No 

            
  12) Tasit Plaka No: 
Firmanin Adresi:                   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Tasima Sekli9 
4) Ilçenin Adi:.     
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi 
6) Cadde/Sk:                     
7) Kapi No  15) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi  
8) Isyerinin Vergi Numarasi:   
                      16) Sorumlu Kisinin Imzasi 
9) Telefon Numarasi   
                          
10) Fax Numarasi:   
                          
3).ALICI 
1) Firmanin Unvani:   
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11)Lisans No  

            
  12) Atigin Agirligi 
Firmanin Adresi:       ton       kg   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Atik Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanim Yöntemi 
4) Ilçenin Adi:         
5) Mahalle/Semt: 14) Lisansli Ara Depolama tesisinden Atik Transferi  (Kutuya X isareti koyunuz)  
6) Cadde/Sk: a) Aritilmadan bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar   
7) Kapi No: b) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar 

(baska atik üreterek) 

  

8) Isyerinin Vergi Numarasi: c) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar  

(baska atik üretmeden) 

  

                      d) Diger (belirtiniz)   
9) Telefon Numarasi 14. soru isaretlendiginde (a, b, c, d) islemleri için Ara depolama tesisi tarafindan 

yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur. 
                        15) Atik Kabul Tarihi 
10) Fax Numarasi                       
                        16)Sorumlu Kisinin Adi , Soyadi ve Imzasi: 
    

  



                                                                                                      
Form Seri Numarasi  FORM 

-9A  

C 

T.C.  

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIGI  

ULUSAL ATIK TASIMA FORMU 
                  

(C)  kopyasi Tasiyici tarafindan muhafaza edilir. Bir nüshasi Tasiyici tarafindan Üreticiye gönderilecektir. 

Form Ulusal Atik Tasima Kilavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktir.  
1) ÜRETICI  
1) Firmanin Unvani: 12) Atik Kodu1 
                
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

13) Atik Adi2 
    
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4 
Firmanin Adresi:       
3) Ilin Adi ve Kodu:       15) Renk 5   
5) Mahalle/Semt       
  16) Agirlik 6 
6) Cadde/Sk:       ton        kg   
  17) Ambalaj ve Konteynir Türü7 
7) Kapi No:       
8) Isyerinin Vergi Numarasi: 18) Ambalaj ve konteynir sayisi8 
                                
9) Telefon Numarasi 19) Atik Çikis Tarihi: 
                                                
10) Fax Numarasi: 20) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi 
                            
11) H 
Numarasi3 

          21)  Sorumlu kisinin imzasi   

2) TASIYICI  
1) Firmanin Unvani: 

  

 

2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11) Lisans No 

            
  12) Tasit Plaka No: 
Firmanin Adresi:                   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Tasima Sekli9 
4) Ilçenin Adi:.     
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi 
6) Cadde/Sk:                     
7) Kapi No  15) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi  
8) Isyerinin Vergi Numarasi:   
                      16) Sorumlu Kisinin Imzasi 
9) Telefon Numarasi   
                          
10) Fax Numarasi:   
                          
3).ALICI 
1) Firmanin Unvani:   
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11)Lisans No  

            
  12) Atigin Agirligi 
Firmanin Adresi:       ton       kg   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Atik Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanim Yöntemi 
4) Ilçenin Adi:         
5) Mahalle/Semt: 14) Lisansli Ara Depolama tesisinden Atik Transferi  (Kutuya X isareti koyunuz)  
6) Cadde/Sk: a) Aritilmadan bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar   
7) Kapi No: b) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar 

(baska atik üreterek) 

  

8) Isyerinin Vergi Numarasi: c) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar  
(baska atik üretmeden)   

                      d) Diger (belirtiniz)   
9) Telefon Numa rasi 14. soru isaretlendiginde (a, b, c, d) islemleri için Ara depolama tesisi tarafindan 

yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur. 
                        15) Atik Kabul Tarihi 
10) Fax Numarasi                       
                        16)Sorumlu Kisinin Adi , Soyadi ve Imzasi: 
     

  



                                                                                                      
Form Seri Numarasi  FORM  

-9A  

D 

T.C.  

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIGI  

ULUSAL ATIK TASIMA FORMU 
                  

(D) Kopyasi  Atik tasima isleminden önce Üreticide kalacak ve Valilige gönderilecektir.  
Form Ulusal Atik Tasima Kilavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktir.  
1) ÜRETICI  
1) Firmanin Unvani: 12) Atik Kodu1 
                
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

13) Atik Adi2 
    
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4 
Firmanin Adresi:       
3) Ilin Adi ve Kodu:       15) Renk 5   
5) Mahalle/Semt       
  16) Agirlik 6 
6) Cadde/Sk:       ton        kg   
  17) Ambalaj ve Konteynir Türü7 
7) Kapi No:       
8) Isyerinin Vergi Numarasi: 18) Ambalaj ve konteynir sayisi8 
                                
9) Telefon Numarasi 19) Atik Çikis Tarihi: 
                                                
10) Fax Numarasi: 20) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi 
                            
11) H 
Numarasi3 

          21)  Sorumlu kisinin imzasi   

2) TASIYICI  
1) Firmanin Unvani: 

  

. 

2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11) Lisans No 

            
  12) Tasit Plaka No: 
Firmanin Adresi:                   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Tasima Sekli9 
4) Ilçenin Adi:.     
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi 
6) Cadde/Sk:                     
7) Kapi No  15) Sorumlu Kisinin Adi ve Soyadi  
8) Isyerinin Vergi Numarasi:   
                      16) Sorumlu Kisinin Imzasi 
9) Telefon Numarasi   
                          
10) Fax Numarasi:   
                          
3).ALICI 
1) Firmanin Unvani:   
2) Firmanin sahip veya sahiplerinin 
adi, soyadi: 

11)Lisans No  

            
  12) Atigin Agirligi 
Firmanin Adresi:       ton       kg   
3) Ilin Adi ve Kodu:       13) Atik Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanim Yöntemi 
4) Ilçenin Adi:         
5) Mahalle/Semt: 14) Lisansli Ara Depolama tesisinden Atik Transferi  (Kutuya X isareti koyunuz)  
6) Cadde/Sk: a) Aritilmadan bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar   
7) Kapi No: b) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar 

(baska atik üreterek) 

  

8) Isyerinin Vergi Numarasi: c) Aritilarak bertaraf/ geri kazanim tesisine gönderilen atiklar  

(baska atik üretmeden) 

  

                      d) Diger (belirtiniz)   
9) Telefon Numarasi 14. soru isaretlendiginde (a, b, c, d) islemleri için Ara depolama tesisi tarafindan 

yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur. 
                        15) Atik Kabul Tarihi 
10) Fax Numarasi                       
                        16)Sorumlu Kisinin Adi , Soyadi ve Imzasi: 
     

  



                                                                                                      

  

ULUSAL  ATIK TASIMA FORMU (EK-9A) AÇIKLAMA KILAVUZU 

Tehlikeli Atiklar Yönetmeliginin 12 nci Maddesine göre: Tasima islemi yapilacak araçlarda atik tasima formu 
bulundurulmasi zorunludur. Tasima Formlari  atik üreticisi tarafindan ilgili Valilikten temin edilir. (Ek 9-A) da yer alan atik 
tasima formlarindan (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yesil renktedir. Atik üreticisi ve tasiyici 
tarafindan ülke içi tasimada (A), (B), (C), (D) formlari doldurulur ve valilige basvurulur. (A) ve (C) formlari 2 nüsha 
olacaktir.  

Bu formlardan;  

a) (D) formu tasima baslamadan önce, atik üreticisinde kalir, üretici tarafindan valilige gönderilir, 

b) (A), (B), (C), formlari tasima esnasinda bulundurulmak kaydi ile tasiyiciya verilir,  

c) (A) , (B) ve (C) formu tasiyici tarafindan atik bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatilarak, (A) ve (B) formlari atikla birlikte 
teslim edilir. (C) formu ise tasiyici tarafindan alinir ,bir nüshasi üreticiye teslim edilir,  

d) (A) ve (B) formu atik bertarafindan sorumlu kisi veya kuru lus tarafindan imzalanarak alinir. (A) formunun bir nüshasi 
bertarafçi tarafindan net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanliga gönderilir,  

e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine dolduruldukta n sonra bertaraf eden tarafindan üreticiye 
gönderilir.  

Gönderilen ve alinan tüm tasima formlari üç yil süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiginde hazir 
bulundurulmak zorundadir.  

 Ulusal Atik Tasima Formun talep edilen bilgiler asagida belirtilen açiklamalara göre doldurulacaktir. 

 1) ATIK KODU: Ulusal Atik Tasima Formunun ÜRETICI bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi, Tehlikeli Atiklarin Kontrolü 
Yönetmeligi’nin  (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara göre doldurula caktir.. 

2) ATIK ADI:Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi (EK 7)de yer 
alan listede belirtildigi sekilde doldurulacaktir. 

3) H NUMARASI: Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi’nin EK 
(5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktir.(örnegin H3-A gibi) 

4) 20° C’ DE FIZIKSEL ÖZELLIKLERI: Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi asagida belirtilen kod  
numaralarina göre kodlanacaktir.  

1)       Toz/toz seklinde 

2)       Kati 

3)       Akiskan/Macun 

4)       Çamurlu  

5)       Sivi 

6)       Gaz  

7)       Diger ( belirtiniz) 

5) RENK: Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, asagida belirtilen kod numaralarina göre kodlanacaktir. 

1)       Beyaz 

2)       Kahverengi 

3)       Kirmizi 

4)       Mavi 

5)       Sari 



6)       Siyah 

7)       Yesil 

8)       Diger (belirtiniz) 

6) AGIRLIK:Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atigin agirligi kilogram ve/ veya ton olarak 
belirtilecektir. 

7) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi, asagida belirtilen kod 
numaralarina göre kodlanacaktir.  

1)       Varil 

2)       Ahsap fiçi  

3)       Bidon 

4)       Kutu  

5)       Torba 

6)       Karisik Ambalaj 

7)       Basinçli  hazne 

8)       Balya   

9)       Diger (belirtiniz) 

8) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETICI bölümünde yer alan (18) nolu veri tipi, yukarida belirtilen 
ambalaj ve konteynir sayisi formda ayrilan üç dijitli bölüme  yazilacaktir. 

9) TASIMA SEKLI: Formun TASIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, asagida belirtilen kod numaralarina göre 
kodlanacaktir. 

1)       Karayolu 

2)       Tren  

3)       Hava  

4)       Deniz 

5)       Iç Karasular  

verilen kodlara göre doldurulacaktir. 

10) BERTARAF/GERI KAZANIM ISLEMLERI: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atiklarin 
Kontrolü Yönetmeligi’nin  (EK 2) sinde yer alan geri kazanim (R kodlari)/ bertaraf (D kodlari)islemleri için verilen kodlara 
göre doldurulacaktir. 

11) ATIK TRANSFERI: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen (a),(b),(c),(d) kutularina (X) 
isareti konularak doldurulacaktir. 

12) TARIHLER: Formda talep edilen  tarih bilgileri  gün/ ay/ yil olarak belirtilecektir.  

13) Formda talep edilen fakat açiklama kilavuzunda açiklanmasina ihtiyaç duyulmamis diger veri tipleri hakkindaki talep 
bilgiler,  form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir. 

  

 

 

  



EK- 9B 

Form Serial Number  FORM- 9B 

(A) 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY 
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION 

FORM 
            

(A) Copy  is kept by disposer. Disposer should send its copy to Ministry. 

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form. 
I) CONSIGNOR 
1) Title of Firm  12) Waste Code 1         
  13) Description of Waste 2 
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC 4 
3) Name and Code of Province           
  15) Color5 
4) District       
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg   
  17) Type of Packages and Containers6 
7) Door Number     
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                        
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                          
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor 
                      
11) H 
Number3 

            

II) CARRIER 
1) Title of Firm  11) Vehicle License Number 
            
2) Owner (s) of Firm  12) Vehicle Plate Number 
                    
Address of Firm  13) Mode(s) of Transport7 
3) Name and Code of Province         
  14) Date of Delivery 
4) District                     
5) Area 15) Name of Carrier 
6) Street   
    
7) Door Number 16) Signature of Carrier 
8) Tax Identification Number    
              X   
9) Telephone Number    
X     X         X   
10) Facsimile Number    
                    
III) CONSIGNEE 
1) Title of Firm  8) License Number of Firm      
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm        tons       kg   
  10) Waste Disposal or Recove ry Method8   
3) Address of Firm  11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility 
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste 

generated)  
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste 

generated ) 
5) Tax Identification Number d)  Others (specify) 
              X 15) Waste Acceptance Da te  
6) Telephone Number      X     x          
X               X 16) Name and Signature of Consignee 
7) Facsimile Number    
X               X   
IV) CUSTOMS OFFICE 
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)     
    
                                                                                                            

  



Form Serial Number  FORM- 9B 

(B) 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY 

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION 
FORM 

            

(B) Copy  is kept by consignor. Disposer should send itself to consignor. 

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form. 
I) CONSIGNOR 
1) Title of Firm  12) Waste Code 1         
  13) Description of Waste 2 
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC 4 
3) Name and Code of Province           
  15) Color5 
4) District       
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg   
  17) Type of Packages and Containers6 
7) Door Number     
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                        
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                          
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor 
                      
11) H 
Number3 

            

II) CARRIER 
1) Title of Firm  11) Vehicle License Number 
            
2) Owner (s) of Firm  12) Vehicle Plate Number 
                    
Address of Firm  13) Mode(s) of Transport7 
3) Name and Code of Province         
  14) Date of Delivery 
4) District                     
5) Area 15) Name of Carrier 
6) Street   
    
7) Door Number 16) Signature of Carrier 
8) Tax Identification Number    
              X   
9) Telephone Number    
X     X         X   
10) Facsimile Number    
                    
III) CONSIGNEE 
1) Title of Firm  8) License Number of Firm      
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm        tons       kg   
  10) Waste Disposal or Recovery Method8   
3) Address of Firm  11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility 
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste 

generated)  
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste 

generated ) 
5) Tax Identification Number d)  Others (specify) 
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number      X     x          
X               X 16) Name and Signature of Consignee 
7) Facsimile Number    
X               X   
IV) CUSTOMS OFFICE 
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)     
    

                    
 

  
                                                                                      

FORM - 9B REPUBLIC OF TURKEY 
Form Serial Number  



(C) MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY 
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION 

FORM 
            

(C) Copy  is kept by carrier. Carrier should send its copy to Consignor. 

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form. 
I) CONSIGNOR 
1) Title of Firm  12) Waste Code 1         
  13) Description of Waste 2 
2) Address of Firm    
  14) Consiste ncy at 20ºC 4 
3) Name and Code of Province           
  15) Color5 
4) District       
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg   
  17) Type of Packages and Containers6 
7) Door Number     
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                        
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                          
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor 
                      
11) H 
Number3 

            

II) CARRIER 
1) Title of Firm  11) Vehicle License Number 
            
2) Owner (s) of Firm  12) Vehicle Plate Number 
                    
Address of Firm  13) Mode(s) of Transport7 
3) Name and Code of Province         
  14) Date of Delivery 
4) District                     
5) Area 15) Name of Carrier 
6) Street   
    
7) Door Number 16) Signature of Carrier 
8) Tax Identification Number    
              X   
9) Telephone Number    
X     X         X   
10) Facsimile Number    
                    
III) CONSIGNEE 
1) Title of Firm  8) License Number of Firm      
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm        tons       kg   
  10) Waste Disposal or Recovery Method8   
3) Address of Firm  11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility 
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste 

generated)  
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste 

generated ) 
5) Tax Identification Number d)  Others (specify) 
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number      X     x          
X               X 16) Name and Signature of Consignee 
7) Facsimile Number    
X               X   
IV) CUSTOMS OFFICE 
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)     
    
                                                                                                            

  

  

FORM - 9B REPUBLIC OF TURKEY 
Form Serial Number  



(D) MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY 
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION 

FORM 
            

(D) Copy  is kept by consignor before the transportation starts. Consignor should send itself to Governor. 

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form. 
I) CONSIGNOR 
1) Title of Firm  12) Waste Code 1         
  13) Description of Waste 2 
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC 4 
3) Name and Code of Province           
  15) Color5 
4) District       
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg   
  17) Type of Packages and Containers6 
7) Door Number     
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers 
                        
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                          
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor 
                      
11) H 
Number3 

            

II) CARRIER 
1) Title of Firm  11) Vehicle License Number 
            
2) Owner (s) of Firm  12) Vehicle Plate Number 
                    
Address of Firm  13) Mode(s) of Transport7 
3) Name and Code of Province         
  14) Date of Delivery 
4) District                     
5) Area 15) Name of Carrier 
6) Street   
    
7) Door Number 16) Signature of Carrier 
8) Tax Identification Number    
              X   
9) Telephone Number    
X     X         X   
10) Facsimile Number    
                    
III) CONSIGNEE 
1) Title of Firm  8) License Number of Firm      
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm        tons       kg   
  10) Waste Disposal or Recovery Method8   
3) Address of Firm  11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box )  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility 
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste 

generated)  
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste 

generated ) 
5) Tax Identification Number d)  Others (specify) 
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number      X     x          
X               X 16) Name and Signature of Consignee 
7) Facsimile Number    
X               X   
IV) CUSTOMS OFFICE 
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)     
    
                                                                                                            

  

  

FORM- 9B REPUBLIC OF TURKEY 
Form Serial Number  



(E) MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY 
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION 

FORM 
            

(E) Copy  is kept by Customs Office. Customs Office shoud send its copy to Ministry. 

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form. 
I) CONSIGNOR 
1) Title of Firm  12) Waste Code 1         
  13) Description of Waste 2 
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC 4 
3) Name and Code of Province           
  15) Color5 
4) District       
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg   
  17) Type of Packages and Containers6 
7) Door Number     
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                        
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                          
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor 
                      
11) H 
Number3 

            

II) CARRIER 
1) Title of Firm  11) Vehicle License Number 
            
2) Owner (s) of Firm  12) Vehicle Plate Number 
                    
Address of Firm  13) Mode(s) of Transport7 
3) Name and Code of Province         
  14) Date of Delivery 
4) District                     
5) Area 15) Name of Carrier 
6) Street   
    
7) Door Number 16) Signature of Carrier 
8) Tax Identification Number    
              X   
9) Telephone Number    
X     X         X   
10) Facsimile Number    
                    
III) CONSIGNEE 
1) Title of Firm  8) License Number of Firm      
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm        tons       kg   
  10) Waste Disposal or Recovery Method8   
3) Address of Firm  11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility 
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste 

generated)  
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste 

generated ) 
5) Tax Identification Number d)  Others (specify) 
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number      X     x          
X               X 16) Name and Signature of Consignee 
7) Facsimile Number    
X               X   
IV) CUSTOMS OFFICE 
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)     
    
                                                                                                            

  

 

 

 



LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION FORM   

   
Legislative basis of the Waste Transportation Form entitled Form (9-B) in the Hazardous Waste Regulation is stated on 
Article (12) as follows; 
  
Licensed vehicles for  Waste Transportation should keep Waste Transportation Forms. CONSIGNOR takes  Form (9B) from 
Governors Offices. This form has 5 copies namely Form (A) with blue color, Form (B) with pink color, Form (C) with white 
color, Form (D) with green and  Form (E) with yellow color.Waste  Consignor and Carrier fill in these forms and submit to 
Governor’s Office. Form (A), (C) and (E) will be two copies. 
a) The copy (D) of Form (9B) should be kept by Consignor just before starting international waste transportation, and has 
to be submit to Governor office by consignor. 
b) Copies  (A),(B), (C) and (E) of Form 9-B are given to Carrier to keep during transportation. 

c) Copy (E) of Form (9B) is given to Customs Officer . Customs Officer should submit one copy of that form to 
Ministry. 
d) Copies (A), (B) and (C) of Form (9B) are to be signed by consignee. Consignee keeps (A) and (B) of Form (9B). Copy 
(C) is taken by Carrier and Carrier should submit one copy of that to Consignor. 

e) Filled in copy (A) is kept by consignee. One copy of it should be submitted to Ministry by consignee.  
f) Filled in copy (B) of Form (9B) is submitted to consignor by consignee.  

  
All filled in forms should be kept for three years. Whenever authorized public organizations ask to control the procedure, 
they should be p rovided for them. 

 1) WASTE CODE: ( Question 12 of section-consigner), Will be filled in 6-digit form according to the Annex 7 of the 
Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 2000/532/EC) 

 2) DESCRIPTION OF WASTE : ( Question 13 of section-consigner), Will be filled according to the descriptions given in 
the Annex 7 of the Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 
2000/532/EC) 

 3) H NUMBER (QUESTION 11 OF SECTION-CONSIGNER)  

It is also availabe in Annex 5 of Hazardous Waste Regulation 

H1 Explosive  
H2 Oxidizing 
H3-A Highly Flammable  
H3-B Flammable 
H4 Irritant  
H5 Harmful 
H6 Toxic 
H7 Carcinogenic 
H8 Corrosive  
H9 Infectious 
H10  Teratogenic 
H11  Mutagenic 
H12  Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an 

acid. 
H13  Substances and preparations capable by  any means, after disposal of yielding another substance, e.g: 
H14  Ecotoxic 

 4)CONSISTENCY AT 20º(QUESTION 14 OF SECTION-CONSIGNER) 

1 Powdery/Powder 
2 .Solid  
3 Viscous/paste  
4 Sludgy  
5 Liquid  
6 Gaseous 
7 Other(specify 

 5) COLORS (QUESTION 15 OF SECTION-CONSIGNER) 

1 White  
2 Brown  
3 Red  
4 Blue  
5 Yellow 
6 Black  
7 Green 
8 Other (specify) 

  



  

6) TYPES OF PACKAGES AND CONTAINERS (QUESTION 17 OF SECTION-CONSIGNER) 

1 Drum  
2 Wooden barrel 
3 Jerrican 
4 Box  
5 Bag  
6 Composite packaging 
7 Pressure receptacle  
8 Bulk  
9 Other (specify) 

7) MODE(S) OF TRANSPORT(QUESTION 13 OF SECTION-CARRIER) 

R  Road 
S Sea  
T Train/Rail 
A Air 
W Inland Waterways 

8) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS (QUESTION 10 OF SECTION-CONSIGNEE) 



D1 

D2 

  

D3 

  

D4 

  

D5 

  

  

D6 

D7 

D8 

  

  

D9 

  

  

  

D10 

D11 

D12 

D13 

  

D14 

  

D15 

Deposit into or onto land,(e.g. landfill, etc.) 

Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy 
discards in soils, etc.) 

Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into 
wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) 

Surface impoundment, (e.g.placement of liquid o r sludgy 
discards intopits, ponds or lagoons, etc.) 

Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined 
discrete cells which are capped and isolated from one 
another and the environment etc.) 

Release into a water body except seas/oceans 

Release into seas/oceans including sea-bed insertion 

Biological treatment not specified elsewhere in this list which 
results in final compounds or mixtures which are discarded 
by means of any of the operations numbered D1 to D12 

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this 
list which results in final compounds or mixtures which are 
discarded by means of any of the operations numbered D1 to 
D12 (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization. 
Precipitation, etc.) 

Incineration on land 

Incineration at sea 

Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, 
etc.) 

Blending or mixing prior to submission to any of the 
operations numbered D1 to D12 

Repackaging prior to  submission to any of the operations 
numbered D1 to D13 

Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 
(excluding temporary storage pending collection, on site 
where it is produced) 

R1 

  

R2 

R3 

  

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

  

R11 

  

R12 

  

R13 

Use as fuel (other thain in direct incineration)  
or other means to generate energy 

Solvent reclamation/regeneration  

Recyling/reclamation of organic substances 
which are not used as solvents  

Recycling/reclamation of metals and metal 
compounds 

Recycling/reclamation of other inorganic 
materials 

Regeneration of acids or bases 

Recovery of components used for pollution 
abatement 

Recovery of compenents from catalysts  

Used oil re-refining or other reuses of oil 

Land treatment resulting in benefit to 
agriculture or ecological improvement 

Uses of wastes obtained from any of the 
operations numbered R1 to R10 

Exchange of wastes for submission to any 
operations numbered R1 to R11 

Storage of wastes pending any of the 
operations numbered R1 to R12 (excluding 
temporary storage, pending collection, on site 
where it is produced) 

  

  

  

 

 

 

 

 



        Ek-10  
REPUBLIC OF TURKEY 
MINISTRY OF  ENVIRONMENT AND FORESTRY  
NOTIFICATION FOR TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE 

5) Notification concerning (6) NO: 1) Notifier/exporter (name, address) and tax 
identification no. where applicable:  

 
 
Tel:                                   Fax: 
 
Contact person:                              
 
 T. I. No: 

A (i) Single movement          B (i) Disposal (no recovery)   
   (ii) General notification        (ii) Recovery operation          
        (multiple movements) 
  
C* Pre -authorized recovery facility      Yes 
                                                        No 
 
* (only to be completed if B (ii) applies) 
 
6) Total intended number of   
shipments: 

7)  Total intended quantity: 
                                        
……………………………………   Kg  
 
 
……………………………………    Liters  
 

2)  Consignee (Name, address) and  registration No. 
where applicable: 
 
 
Tel:                              Fax: 
 
Contact person:   
Reg-No: 8) First shipment not before:     

                                                       
Departure of last shipment not after: 

3) Intended Carrier(s)* (name, address) and registration  
No where applicable: 
 
   
Tel:                              Fax: 
Contact person:                        
Reg- No: 
*(attach list if more than one) 

9)  Disposal/ Recove ry facility (name, location, address): 
  
  
 
Tel:                                          Fax: 
Contact person:  
License No where applicable: 
And limit of validity:                       
10) Method of disposal/recovery operation (1) 
    and technology employed:* 
 
 
 
 
 
*(attach details if necessary) 

4) Waste generator/producer (name and address) and 
registration No/ Tax Identification  

No where applicable: 
 
 
 
 
Tel:                                          Fax: 
Contact person: 
T.I. No: 
Process and location of generation:*      Reg-No: 
* (attach details if necessary) 

11) Mode(s) of           
       transport (2) 
 

12) Packaging 
      types (3)  
 

13) H number(4) 14) Y Number 

15) Name and chemical composition of the 
waste: 
 

16) Physical characteristics (5) at 20 0C 
 

17)UN identification number:       
     UN class:  
     and proper shipping name: 
 

18) Waste identification code  
 -in country of export/dispatch: 
 -in country of import/destination: 
European Waste Catalogue (EWC): 
International Waste Identification Code(IWIC): 
Basel Code: 
OECD classification (1)  amber    red        green    and Number:  
Other (specify)* 
* (attach details) 

19) Special loading requirements including emergency 
provisions in case of accidents:* 

 

*(attach details if necessary) 

20) Concerned countries, code numbers of competent authorities (where applicable), and specific points of entry and exit: 
Country of 
export/dispatch  
 

Transit countries* 
(written consent(s) of Competent Authorities of Transit Country(ies) will be 
attached) 
 

Country of 
import/destination 

Point of exit: Point of entry: 
 
Point of exit: 

Point of entry: 
 
Point of exit: 

Point of entry: 

21) Notifier/exporter's declaration: I certify that the above information is complete and correct to the best of my 
knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that 
any applicable insurance or other financial guarantees are/or shall be in force covering the transfrontier 
movement. 
Name:                                                                      Signature: 
Date : 

22) Number of 
annexes     
attached: 

 

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES 
23) TO BE COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF  
COUNTRY OF IMPORT: 
Notification received                              Acknowledgment sent 
On:                                                       on: 
Name, address 
 
Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or signature  
  
 

 24) CONSENT TO THE MOVEMENT PROVIDED BY 
COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF EXPORT: 
Of (name of country)                                on:  
Name, address 
 
 
Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or 
signature  
 

(6)Enter X in appropriate box(es)   
(1),(2),(3),(4),(5) See list of abbreviations 



 
 
 
LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION FORM 

1)  DISPOSA L / RECOVERY OPERATIONS 
D1 
 

Deposit into or onto land,(e.g.landfill,etc.) R1 
 

Use as fuel (other than in direct incineration)  or 
other means to generate energy 

D2 
  

Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards 
in soils, etc.) 

R2 
 

Solvent reclamation/regeneration 

D3 
 

Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into wells, 
salt domes or naturally occurring repositories, etc.) 

R3 
 

Recycling/reclamation of organic substances which 
are not used as solvents  

D4 Surface impoundment, (e.g. placement of liquid or sludgy 
discards into pits, ponds or lagoons, etc.) 

R4 
 

Recycling/reclamation of metals and metal 
compounds  

D5 
 

Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined discrete 
cells which are capped and isolated from one another and the 
environment etc.) 

R5 
 

Recycling/reclamation of other inorganic materials  
 

D6 Release into a water body except seas/oceans  R6 Regeneration of acids or bases 
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion R7 

 
Recovery of components  used for pollution 
abatement 

D8 
 

Biological treatment not specified elsewhere in this list which 
results in final compounds or mixtures which are discarded by 
means of any of the operations numbered D1 to D12  

R8 
 

Recovery of components from catalysts  
 

D9 
 

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list 
which results in final compounds or mixtures which are 
discarded by means of any of the operations numbered D1 to 
D12 (e.g. evaporation, drying, calcinations, neutralization. 
Precipitation, etc.) 

R9 
 

Used oil re-refining or other reuses of oil  
 

D10  
 

Incineration on land 
 

R10  
 

Land treatment resulting in benefit to agriculture or 
ecological improvement 

D11  
 

Incineration at sea 
 

R11  
 

Uses of wastes obtained from any of the operations 
numbere d R1 to R10  

D12  
 

Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, 
etc.) 

R12  Exchange of wastes for submission to any 
operations numbered R1 to R11  

D13  
 

Blending or mixing prior to submission to any of the operations 
numbered D1 to D12  
 

R13  Storage of wastes pending any of the operations 
numbered R1 to R12 (excluding temporary storage, 
pending collection, on site where it is produced) 

D14  
 

Repackaging prior to  submission to any of the operations 
numbered D1 to D13  

  

D15  Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 
(excluding temporary storage pending collection, on site where 
it is produced) 

  

2) MODE(S) OF  TRANSPORT 
R= Road  
S= Sea  
T= Train/rail 
A= Air 
W= Inland Waterways  

3) TYPE OF PACKAGES AND  CONTAINERS 
1)  Drum  
2)  Wooden barrel 
3)  Jerrican  
4)  Box 
5)  Bag   
6)  Composite packaging  
7)  Pressure receptacle     
8)  Bulk  
9)  Other (specify) 

4) H NUMBERS (Hazardous Properties)      
H1       Explosive       
H2       Oxidizing      
H3-A   Highly Flammable  
H3-B   Flammable     
H4       Irritant                     
H5       Harmful 
H6       Toxic            
H7      Carcinogenic       
H8       Corrosive 
H9       Infectious         
H10     Teratogenic           
H11     Mutagenic 
H12     Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid. 
H13    Substances and preparations capable by  any means, after disposal, of yielding another substance, e.g: a 
leachate, which possesses any of the characteristics listed above  
H14     Ecotoxic 

5) CONSISTENCY AT 20ºC    
1)       Powdery/Powder  
2)       Solid  
3)       Viscous/paste  
4)       Sludgy  
5)       Liquid   
6)       Gaseous   
7)       Other(specify)  



 
 

EK-11 A 
ATIKLARIN DÜZENLI DEPO TESISLERINE DEPOLANABILME KRITERLERI 

  

    Inert Atik olarak 

muamele görecek 
atiklar 

(mg/lt)  

 Tehlikesiz Atik olarak  

muamele görecek 
atiklar 

(mg/lt) 

Tehlikeli Atik 
olarak muamele 
görecek atiklar 

(mg/lt) 

1 Eluat Kriterleri 

 L/S = 10 lt/kg  

      

1.01 As (Arsenik) = 0.05 0,05–0,2 < 0,2–2,5 
1.02 Ba (Baryum) =  2 2–10 < 10–30 
1.03 Cd (Kadmiyum) = 0,004 0,004 – 0,1 < 0,1–0,5 
1.04 Cr toplam (Krom Toplam) = 0,05 0,05–1 < 1 – 7 
1.05 Cu (Bakir) = 0,2 0,2 – 5 < 5 – 10 
1.06 Hg (Civa) = 0,001 0,001– 0,02 < 0,02– 0,2 
1.07 Mo (molibden) = 0,05 0,05 - 1 < 1 – 3 
1.08 Ni (Nikel) = 0,04 0,04 – 1 < 1 – 4 
1.09 Pb(Kursun) = 0,05 0,05 – 1 < 1 – 5 
1.10 Sb (Antimon) = 0,006 0,006 -0,07  < 0,07 -0,5 
1.11 Se(Selenyum) = 0,01 0,01 – 0,05 < 0,05 – 0,7 
1.12 Zn (Çinko) = 0,4 0,4 -5 < 5 -20 
1.13 Klorür = 80 80 - 1500 < 1500 – 2500 
1.14 Florür = 1 1 -15 < 15 -50 
1.15 Sülfat = 100 100 – 2000 < 2000- 5000 
1.16 DOC (Çözünmüs Organik 

karbon) (1) 
= 50 50-80 <80-100 

1.17 TDS ( Toplam çözünen 
kati) 

=400 400-6000 <6000-10000 

1.18 Fenol Indeksi = 0,1     
2 Orijinal atikta 

bakilacak kriterler 
  

(mg/kg) 

  

(mg/kg) 

  

(mg/kg) 
2.1 TOC(toplam organik 

karbon) 
=30000 (%3) 50000 (% 5) - pH = 6 (2) 60000 ( %6) 

2.2 BTEX(benzen, toluen, 
etilbenzen ve xylenes) 

6     

2.3 PCBs  1     
2.4 Mineral yag  500     
2.5 LOI ( Kizdirma Kaybi)     10000 (%10) 

(1) DOC limit degeri atigin kendi pH degerinde saglanamiyorsa, pH 7,5 – 8,0 degerinde test tekrarlanmali ve limit degerin 
asilmadigi tespit edilmelidir. 

(2) Tehlikesiz  jips bazli atiklarin  evsel atik düzenli depolama sahalarinda çözünebilen atiklarin kabul edilmedigi ayri bir 
hücrede depolanmasi gerekir. Jips bazli atiklarla birlikte depolanacak atiklarin bu limitleri saglamasi gerekir. 

 Analiz Yöntemi 

TS EN 12457 nin  4. bölümü ( TS EN 12457-4) :Atiklarin  nitelendirilmesi- Katidan özütleme analizi - granül halindeki 
atiklar ve çamurlarin özütlenmesi için uygunluk deneyi- bölüm 4: Sivi kati orani 10 lt/ kg olan ve  partikül boyutu 10 mm. 
den küçük, yüksek kati madde muhtevali malzemeler için tek asamali parti deneyi 

 Analiz sonuçlarinin yorumlanmasi 

Eluat konsantrasyonu tehlikeli atik için belirlenen  degerler arasinda olan atiklar, tehlikeli atik düzenli depolama 
sahasinda depolanirlar. Ancak, tehlikeli atik için belirlenen üst sinirdan daha yüksek eluat konsantrasyonu olan atiklar 
tehlikeli atik depolama sahasinda depolanmadan önce ön isleme tabi tutulmali ve üst sinir altina çekilmelidir. Bunun 
mümkün olmadigi takdirde, bu atiklar tehlikeli atik  depolama alaninda ayri olarak (tek tür) depolanmalidir. 

Eluat konsantrasyonu tehlikesiz atiklar için belirlenen  degerler arasinda olan atiklar, tehlikesiz atik olarak 
siniflandirilacaktir. Bu atiklar evsel atik düzenli depo tesislerinde ayri olarak ( tek tür) depolanir. 

Eluat konsantrasyonlari inert atiklar için belirlenen degerin altinda kalan atiklar, inert olarak siniflandirilirlar. Bu 
atiklar evsel atik düzenli depo tesislerinde veya permeabilitenin k =10 -7 ve  en az 1 metre kil’e esdeger geçirimliligin 



saglandiginin  ve yer alti su seviyesine maksimum 1 metre oldugunun Bakanliga belgelendigi alanlarda Bakanligin uygun 
görüsü  alinarak depolanir. 

            Ek-11 B 

Asagidaki ISO; DIN; EN ve TS yöntemleri referans olarak önerilmektedir. Ancak denenmis referans malzemeleri bazinda 
çalisan ve ayni özelliklere sahip olan yöntemler onaylandiktan sonra kullanilabilecektir. 

  

1.01 As (Arsenik) ISO 6595-1982 ; DIN 38405-E6-81veya ENV 12506 
1.02 Ba (Baryum) ENV 12506 
1.03 Cd (Kadmiyum) ISO 8288-1985; DIN 38041-C5-84 veya ENV 12506 
1.04 Cr toplam (Krom Toplam) ENV 12506 
1.05 Cu (Bakir) ISO 8288-1985 ; DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506 
1.06 Hg (Civa) ISO 566-1/3-88; DIN 38406-E21-80 veya TS EN 13370 
1.07 Mo (molibden)  ENV 12506 
1.08 Ni (Nikel) ISO 8288-1985, DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506 
1.09 Pb(Kursun) ISO 8288-1985; DIN 38406-E6-81 veya  ENV 12506 
1.10 Sb (Antimon) ENV 12506 
1.11 Se(Selenyum) ENV 12506 
1.12 Zn (Çinko) ISO 8288-1985; DIN 3840-E8-85veya ENV 12506 
1.13 Klorür ISO-DIS 9297; DIN 38405-D1-85 veya ENV 12506 
1.14 Florür ISO DP 10 359-1; DIN 38406-D4-85 veya TS EN 13370 
1.15 Sülfat ISO-DIS 9280-1; DIN 38405-D5-85 veya ENV 12506 
1.16 DOC (Çözünmüs Organik karbon) (1) TS EN 13370 
1.17 TDS ( Toplam çözünen kati) TS EN 13657 
1.18 Fenol Indeksi ISO 6439-1990; DIN 38409-H16-84 veya TS EN 13370 

2 Orijinal atikta bakilacak kriterler   
2.1 TOC(toplam organik karbon) DIN 38409-113-85 veya   TS 12089 EN 13137  
2.2 BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve 

xylenes) 
ISO-DIS 9562 veya DIN 38409-H14-85 

2.3 PCBs  Gaz kromotografi (kapiler, sütunlar) 
2.4 Mineral yag  pr EN 14039 (gaz kromotografi) 
2.5 LOI ( Kizdirma Kaybi)   

             

 
  

EK-12 A 

ÖRNEK  

 DEPO TABANI SIZDIRMAZLIK SISTEMI 

tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12.gif 

tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12_1.gif 

  

EK -12 B 

ÖRNEK DEPO ÜST ÖRTÜSÜ SIZDIRMAZLIK SISTEMI 

tehlikeli_atik_kont_yonet_ek_12_B.gif 

 

 

 

 



 

EK-13 

  

TEHLIKELI ATIK ARA DEPOLAMA, GERI KAZANIM VE BERTARAF TESISLERINE ÖN LISANS ALINMASI IÇIN YAPILACAK 
BASVURULARDA BULUNMASI GEREKLI BILGI VE DOKÜMANLAR  

  

A)  BASVURU DILEKÇESI  

  

B)TESIS HAKKINDA GENEL BILGILER 

1) Tesisin Adi      : 

2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, Ilçe, Il)   : 

3) Telefonu      : 

4) Faksi       : 

5) Elektronik posta adresi     : 

6)Isyeri Vergi Kimlik No      : 

7) Tesis sahibinin / ortaklarinin  

 a) Adi, Soyadi     : 

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Ilçe, Il)  : 

 c) Telefonu     : 

 d) Faksi      : 

 e) Elektronik posta adresi    : 

  

8) Tesis isletmecisinin 

a) Adi, Soyadi     : 

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Ilçe, Il)  : 

 c) Telefonu     : 

 d) Faksi      : 

 e) Elektronik posta adresi    : 

  

9) Basvuru raporunu hazirlayan kisi/kurulusun 

a) Adi, Soyadi (veya unvani)   : 

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Ilçe, Il)  : 

 c) Telefonu     : 

 d) Faksi      : 



 e) Elektronik posta adresi    : 

  

10) Diger Bilgiler 

 a) Tesisin isletmeye açilma muhtemel tarihi  : 

 b) Tesiste çalisacak  personelin sayisi ve görevleri : 

 c) Tesisin çalisma saatleri (günlük, aylik, yillik) : 

d) Araç ve Makine Parki Listesi   : 

 e) Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odasi, tuvalet, lavabo, banyo -dus,   revir vb.) 

  

C) SEÇILEN TESIS YERI ILE ILGI LI BILGI VE DÖKÜMANLAR 

  

 1) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topografik  harita, 

 2) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritalari, nazim imar planlari, 

 3) Bölgeye ait yeralti ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taskin ve heyelan sahalari, 

basvuru ekinde bulunmalidir. 

  

D) FAALIYETE ILISKIN BILGILER 

  

 1) Kurulmasi istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapisina temel etkileri 
verilecektir. 

2) Tesisin Yüzölçümü 

 a)Kapali alan    : ............................ m2 

 b)Açik alan   : ............................ m2 

 c)Toplam   : .............................m 2 

  

3) Tesisin Kapasitesi  

 a) Kurulu Kapasite  : ............................ ton/yil 

 b) Fiili Kapasite   : .............................ton/yil 

  

  

  

4) Üretim akim semasi ve teknolojisi 

Atik kabulünden baslayarak, her bir ünitede uygulanacak islemlerin, geri dönüsüm prosesinin/yakma tesisinin ve 
aritma tesislerinin ayrintili açiklamasi, gerekli sema, formül ve sekiller 



  

5) geri kazanim verimi 

  

6) Atigin temin edilecegi yerler 

  

7) Tesiste atik islemede kullanilan kimyasal maddelerin isimleri, miktari (ton/ yil) ve depolama sekilleri 

  

8) Hammadde ve ürün depolama tanklarinin kapasiteleri ile depolarda alinacak güvenlik tedbirleri  

  

9) Geri kazanim sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri 

  

10) Geri kazanilamayan atiklarin cinsi, bilesimi, miktar ve nasil bertaraf edilecekleri 

  

E) ÇEVRESEL TEDBIRLER  

(Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeligi’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.) 

  

1) Su Kirliligi 

  

a) Tesiste kullanim suyu ve proses suyunun nereden temin edilecegi ve su tüketim miktari  

 -Kuyu suyu  

-Sebeke suyu  

-Diger 

b) Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alinacak önlemler 

c) Kullanim suyu ve proses suyunun desarj yerleri 

d) Yagmur suyunun toplanmasina iliskin alinan önlemler 

  

2) Hava Kirliligi 

  

a)Tesiste kullanilacak yakit türleri ve miktarlari 

b)Tesiste hava kirliligine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayisi 

        c)Toz kaynaklari ve alinacak önlemler 

  

3) Gürültü Kirliligi 



  

a)Gürültü kaynaklari 

b)Alinacak önlemler 

  

 4) Toprak Kirliligi 

  

 Toprak kirliligini önlemek amaciyla alinacak tedbirler 

  

         5) Koku Kirliligi 

  

        Koku kirliligini önlemek amaciyla alinacak tedbirler 

  
6) Tesiste Alinan Güvenlik Önlemleri 
  

a) Yangin  

b) Isçi Güvenligi 

c) Ilk yardim  

d)  Diger 

  

Basvuru Sahibinin/Sirketin Yetkilisi 

Tarih, Isim, Imza 

  

  

Not: Müracaat dosyasinda bulunan tüm evraklar imzali ve kaseli olacaktir. 

 

Ek- 14 

  

TEHLIKELI ATIK ARA DEPOLAMA GERI KAZANIM VE BERTARAF TESISLERINE LISANS VERILMESINDE 
ISTENECEK BILGI VE BELGELER 

  

  

1)       Ön Lisans Belgesi,  

2)       Tesisin, projesi ve sartnamesine uygun olarak yapildigini gösterir  rapor, 

3)       Tesise kabul edilen atiklarin analizleri, 



4)       Atigin temin edildigi isletmeler, bunlarin adresleri, telefon ve faks numaralari ve sorumlu kisiler, 

5)       Geri kazanilan ürünlerinin piyasaya  ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluslardan alinacak 
belge, * 

6)       Geri kazanilan ürünlerin standartlari, ticari isimleri, üretim miktarlari (ton/ yil),* 

7)       Geri kazanim ürünlerinin satildigi yerlerin adresleri, telefon ve faks numaralari ve sorumlu kisiler ile 
satislara iliskin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fisleri, * 

8)       Emisyon Izin Belgesi, Desarj Izin Belgesi, 

9)       Tesise atik getiren ve islem sonrasi ortaya çikan atiklari nihai bertaraf tesislerine götüren araçlarin tasima 
lisansi belgelerinin örnekleri, bunlara iliskin ulusal atik tasima formlari, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri, 

10)    Tesisten kaynaklanan proses atiklarinin türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarlari ve bu 
atikla rin ne sekilde bertaraf edildikleri, 

11)    Diger Belgeler; 

a)       GSM Ruhsati, 

b)       Vergi Dairesi ve Numarasi, 

c)       Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati, 

d)       Ticaret Sicil Gazetesi Örnegi, 

e)       Imza Sirküleri, 

f)        Kapasite Raporu, 

g)       Sanayi Sicil Belgesi, 

h)       Isletme Belgesi (Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligindan alinmis).  

  

  

  

  

  

* :Sadece geri kazanim tesisleri için geçerlidir. 

 
EK-15 

ÖLÇÜM TEKNIKLERI 
1) Baca gazindaki hava kirletici maddelerin konsantrasyonlarinin ta yini için yapilan ölçümler bütünü temsil edecek sekilde 
yapilmalidir. 
2) Dioksinler ve furanlar da dahil olmak üzere tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz islemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini 
kalibre etmek için kullanilan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birligi Standartlari), bunun mümkün 
olmamasi durumunda diger uluslararasi kabul görmüs standartlar ya da ulusal standartlar dogrultusunda yapilir. 
3) Dioksin ve furanlarin ölçüm prosedürü ancak (EK-17)’de verilen dioksin ve furanlarin konsantrasyonlari, örnek alma ve 
analizlerde ölçülebilme limitlerinin altinda ise ve bulunan konsantrasyonlardan toksisite esdegeri olarak anlamli bir sonuç 
çikarilamiyorsa kullanilir.  
4) Emisyon limit degerlerinde tayin edilen %95’lik güven araligi degerleri, emisyon limit degerlerinin asagida verilen 
yüzdelerini asmayacaktir. 
  

a)       Karbon monoksit (50 mg/m³) % 10 
b)       Kükürt dioksit (50 mg/m³) % 20 
c)       Toplam toz (10 mg/m³) % 30  
d)       Toplam organik karbon (10 mg/m³) % 30 
e)       Hidroje n klorür (10 mg/m³) % 40 

 
EK-16 

DIOKSINLER VE DIBENZOFURANLAR IÇIN TOKSISITE ESDEGERLIK FAKTÖRLERI  
  



20 nci maddenin (d) bendinde verilen dioksin ve dibenzo furanlarin toplam konsantrasyonlarini hesaplamak için, asagida 
verilen dioksin ve furanlarin her biri için bulunan kütle konsantrasyonlari önce asagida verilen “toksisite esdegerlik faktörü” 
ile çarpilir ve sonra bu çarpimlar toplanarak toplam konsantrasyon bulunur.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
EK-17 

  

YAKMA TESISI ATIK GAZININ ARITIMINDAN GELEN ATIKSU DESARJ LIMIT DEGERLERI 

  

 

 

Kirletici Maddeler Kütle Konsantrasyonu 
Olarak Sinir Degerleri 

1) Toplam Askidaki kati madde 

2) Civa (Hg) olarak tanimlanan civa ve civa bilesikleri 

20 mg/lt. 

0.02 mg/lt 

3) Kadmiyum ve kadmiyum bilesikleri (Cd olarak) 

4) Talyum ve talyum bilesikleri (Tl olarak) 

0.05mg/lt 

5) Antimon ve antimon bilesikleri (Sb olarak) 

6) Arsenik (As) 

7) Kursun (Pb) 

  

  

  

    Toksisite 
esdegerlik 
faktörü 

2,3,7,8 -Tetraklorodibenzodioksin (TCDD)  1 

1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD) 0.5 

1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1 

1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1 

1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1 

1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD) 

-Oktaklorodibenzodioksin (OCDD)  

0.01 

0.001 

2,3,7,8 -Tetraklorodibenzofuran (TCDF) 0.1 

2,3,4,7,8 -Pentaklorodibenzofuran(PeCDF) 0.5 

1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzofuran(PeCDF) 0.05 

1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1 

1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1 

1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1 

2,3,4,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1 

1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)  0.01 

1,2,3,4,7,8,9 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)  

-Oktaklorodibenzofuran (OCDF) 

0.01 

0.001 



8) Krom (Cr) 

9) Kobalt (Co) 

10) Bakir (Cu) 

11) Mangan (Mn) 

12) Nikel (Ni) 

13) Vanadyum (V) 

5 mg/lt 

14) Dioksin ve furanlarin toplami olarak tanimlanan “Dioksinler ve furanlar” 0.5 mg/lt 

  

 

EK 18   

  

TEHLIKELI ATIK TASINMASI AMACIYLA VALILIKLERE YAPILACAK LISANS BASVURULARINDA ISTENECEK 
BILGI VE BELGELER 

  

a) Araç lisansi için valiliklere yapilacak basvurularda asagidaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktir; 

1) Aracin ait oldugu firmanin adi, adresi ve telefon numarasi, 

2) Aracin tipi, 

3) Plaka numarasi ve sasi numarasi, 

4) Araç sahibinin adi, is adresi ve telefon numarasi, vergi kimlik numarasi, 

5) Tasinacak atiklarin Bu Yönetmeligin EK 7 sine göre Kodlari, 

6) Atigin tasinacagi ambalaj ve konteynir türü, 

7) Tasinacak atigin her biri için ayri ayri fiziksel ve kimyasal özelligi, 

8) Kaza aninda insan ve çevre sagligina olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alinacak tedbirler, 

9) Olabilecek kazalara karsi ilk müdahale ve ilk yardimda kullanilacak malzemeler, 

10) Atik tasiyacak her bir araç için Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan Tehlikeli Maddelerin Karayollarinda Tasinmasi 
Hakkinda Yönetmelik çerçevesinde atigin bulundugu tehlike grubuna göre aracin sahip olmasi gereken donanimlara ve 
özelliklerine sahip oldugunu gösterir uygunluk belgesi.   

  

b) Aracin bagli oldugu firmanin lisanslandirilmasi için valiliklere yapilacak basvurularda asagidaki bilgi ve belgeler 
bulundurulacaktir; 

1) Firmanin adi, adresi, telefon numarasi, 

2) Firma sahibinin / sahiplerinin adi adresi, telefon numarasi, vergi kimlik numarasi, 

3) Tehlikeli atik tasima ya uygun donanima haiz nakliye araci sayisi, 

4) Lisans alacak araçlarin plakalari, 

5) Yetkilendirilmis kurum/kuruluslardan alinan tehlikeli madde tasiyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Egitim Sertifikasi, 



6) Tasinacak atiklarin Tehlikeli Maddelerin Ka rayollarinda Tasinmasi Hakkinda Yönetmelige göre tehlikeli grup numarasi, 

7) Sigorta, 

8) Ulastirmanin yetki belgesi, 

  

 

 
 

 
  

 
 


