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-GÜVENLĠ OLMAYAN ĠġYERĠ VE 

TASARIM  

-YASAL DÜZENLEMELERE KARġI   

GELĠNMESĠ 

-SORUMSUZ YÖNETĠM 

-UYGUN OLMAYAN BERTARAFTIR. 



ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ! 



ÇEVRE  NEDĠR? 
Canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri 

ve karĢılıklı olarak etkileĢim içinde  bulundukları 

biyolojik,fiziksel,sosyal,ekonomik ve kültürel ortamdır. 



Anayasamızın 56.maddesi 
Herkes sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaĢama,hakkına 

sahiptir.Çevreyi geliĢtirmek ,çevre 

sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve 

vatandaĢların ödevidir. 



2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN 

8.MADDE SĠNE GÖRE; 
Hertürlü atık ve artığı ,çevreye zarar verecek 

Ģekilde,ilgili yönetmeliklerde belirlenen standarta ve 

yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde  

Alıcı ortama vermek 

Depolamak 

TaĢımak 

UzaklaĢtırmak 

Benzeri faaliyetlerde bulunmak  

YASAKTIR    (KĠRLETEN ÖDER!) 

  



Kirlenme ihtimalinin bulunduğu 

durumlarda ilgilier ; 

.Kirlenmeyi önlemekle 

Kirlenmenin meydana geldiği 

hallerde kirleten  

.Kirlenmeyi durdurmak 

.Kirlenmenin etkilerini gidermek 

veya azaltmak için gerekli tedbirleri 

almakla YÜKÜMLÜDÜRLER. 

  



  
ÇEVRE PROBLEMLERĠ   

-KÜRSEL ISINMA (SERA ETKĠSĠ) 

-OZON TABAKASINDA ĠNCELME 

-ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

-AĠT YAĞMURLARI 

-HIZLI NUFUS ARTIġI 

-DOĞAL KAYNAKLARIN HIZLA 

TÜKETĠLMESĠ 
 



YAPILMASI GEREKEN ; 

 

KĠRLENME SONRASI 

TEMĠZLEMEKTENSE ÖNLEM 

ALMAK KAYNAĞINDA YOK 

ETMEKTĠR. 

ÇEVRE YÖNETĠMĠDĠR. 

 

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA 

UCUZ VE ĠNSALCILDIR! 



Atık Nedir?  

    Ġnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri 

sonucunda iĢe yaramaz hale gelen, kullanım 

süresi dolmuĢ yaĢadığımız ortamdan 

uzaklaĢtırılması gereken maddelere genel 

olarak atık denmektedir 



ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ 





ATIK YÖNETĠM ĠLKELERĠ 
ATIK MĠNĠMĠZASYONU:Atıkların minimizasyonu ve atıkların 

zararsızĢaltırılması (temiz teknolojiler kullanımı)atık yönetiminin 
en kolay ve önemli ilkelerindendir.iĢletmelerin satın alma 
miktarlarıyla doğru orantılıdır. 

GERĠ DÖNÜġÜM:Atıkların geri dönüĢüm ,yeniden kullanım yada 
innovasyon yöntemlerinden herhangibiryle yeniden kullanılabilir 
hale getirilmesi atık küçültme açısından hayati önem 
taĢımaktadır. 

KAYNAĞINDA  AYRIġTIRMA:Atık  Yönetim sürecinin en önemli 
aĢamalarından birisi atıkların kaynağında ayrıĢtırılmasıdır. 



ATIK KOLLARI 

Atık kolları 6 ana baĢlık altında kategorize edilmiĢtir. 

-Geri dönüĢtürülebilen atıklar: 

-Atık kağıt ve kartonlar(gazateler,kataloglar, 

defterler,ambalaj kağıtları ,oluklu  mukavvalar,karton 

kutular..) 

-poĢetler  

-cam  

-plastik(pvc,pp..) 

-metaller 

-KompostlaĢtırma Ġmkanı Olan Atıklar 

-Yemek atıkları 

-bahçe atıkları 

-kağıt havlular 

 

 

 

 



-Dayanıklı Ve Yeniden Kullanılabilir Atıklar 

-Tekstiller,elbiseler,ayakkabılar… 

-Mobilyalar 

-ĠnĢaat Atıkları 

-inĢaat ve yenileme çalıĢma atıkları 

-Tehlikeli Ve ListelenmiĢ Atıklar 

-Demir hurdası ,eski metaller 

-Atık bitkisel yağlar 

-Tıbbi Atıklar 

-Atık yağlar 

-Atık Piller ve akümülatörler 

-Ömrünü tamamlamıĢ lastikler 

-Florasanlar  

-yazıcı kartuĢları 

-Boyalar 

-Kontamine olmuĢ kaplar,temizlik ürünleri.. 

Elektronik atıklar 

-Elektronik atıklar tv ,mobil telefon,bilgisayar donanımlar .. 

 



 Ülkemizde yıllık toplam tehlikeli atık üretiminin 

1.3 milyonton/yıl olduğu tahmin edilmektedir. 

 

 

 



TEHLĠKELĠ ATIKLAR 

-Zararlı atık olarak da bilinirler 

-Çevre ve insan sağlığı için normal atıklardan 

daha fazla risk doğururlar. 

-Zararları kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilir. 



TEHLĠKELĠ KABUL EDĠLEN ATIKLARIN 

ÖZELLĠKLERĠ 



Atık Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır? 

1- Yetkili/Sorumlu Belirlemek : Atığa ait iĢlemlerin 
tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk 
adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmeli ve 
bu kiĢi tarafından yeterli sayıda personelden 
oluĢan bir Çevre Birimi oluĢturulmalıdır. Sorumlu 
tarafından atık toplamakla görevli personeller, atık 
geçici depolama alanı sorumlusu gibi diğer görev 
paylaĢımları da yapılmalıdır. 



2- Atığın Tanımlanması:  

Tesiste ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve 
kaynakları belirlenmelidir. Ġlk olarak belediye tarafından 
alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları ve 
endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, 
kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/atık yağ bulaĢmıĢ) 
ambalaj atıkları belirlenmelidir. Bunların oluĢum sıklığı 
ve miktarları tespit edilmelidir. Bu atıkların hangi 
mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taĢınması, 
geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama 
süresi gibi hususlar belirlenmelidir. 



3. Atığı Kaynağında Ayrı Toplama:  

      Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların 
oluĢtuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve 
niteliğine uygun konteynırlar konmalıdır (Tehlikeli atıklar için 
kapalı konteynırlar kullanılmalıdır. Her bir konteynırlar 
üzerine, içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi ve uyarı 
etiketleri yazılmalıdır. Eğer mümkünse farklı atıklar için farklı 
renklerde konteynırlar da kullanılabilir. Bu Ģekilde bir uyulama 
atıkların kaynağına ayrı toplanmasındaki baĢarıyı 
yükseltecektir. 





4. Personel Çevre Eğitimi:  

     Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, 

gerekse tüm personele atık yönetimi 

konusunda eğitim/bilgi verilmeli, herkesin 

üzerine düĢen vazifeler bildirilmeli ve atıkların 

ayrı toplanması konusunda herkesin hassasiyet 

göstermesi hususları hatırlatılmalıdır. 



5. Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması:  

 

            Kaynağında farklı konteynırlarla ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde 
güvenli ve mevzuata uygun Ģekilde geçi depolanması için bir “Geçici atık Depolama 
Alanı” kurulmalıdır. Tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve evsel atıklar için farklı 
depolama sahaları kurulabilir. Tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alan; tesis 
sahası içerisinde, sızdırmaz beton zeminli, üzeri kapalı, dökülme ve sızıntılara karĢı 
önlem alınmıĢ, farklı atıklar için farklı bölümler oluĢturulmuĢ ve farklı atıkların bu 
bölümlerde ayrı olarak uygun Ģekilde (gerektiğinde konteynır içerisinde) 
depolanacağı bir alan olmalıdır. Bu alandaki bölümlerde depolanan atıkların isimleri 
yazılır. Bölümlere ve atık depolanması için eğer konteynır kullanılıyorsa konteynır 
üzerine atığın kodu, depolama tarihi gibi bilgiler yazılır. Bu bölüme yetkisiz kiĢilerin 
giriĢlerine karĢı önlem alınır. Ayrıca bu sahada yangına ve acil durumlara karĢı tedbir 
alınır. Aynı Ģekilde ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, 
rüzgar gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karĢı önlem alınır. 





6. Atık Ön ĠĢlem:  

       Ambalaj atıkları, tehlikeli atık ile kontamine 
olmuĢ ambalajlar (mesela boya tenekeleri) 
depolanırken ve taĢınması esnasında daha az 
yer kaplaması için mümkünse sıkıĢtırılmalıdır. 
Sulu atıklar ise mümkün olduğunca 
susuzlaĢtırılmalıdır. Bu önlemler ağırlık ve 
maliyet açısından firmaya önemli ekonomik 
avantaj sağlamaktadır. 



7. Atıkların Bertaraf/Geri Kazanıma 

Gönderilmesi:    

       Geçici depolama alanındaki atıkların 

bertaraf/geri kazanımı için araĢtırma yapılmalı 

bu konuda lisanslı tesislerle görüĢme yapılarak 

atığı alacak yetkili tesis seçilmelidir. 



8. Kayıtların Tutulması: 

     Yapılan tüm iĢlemlere ait kayıtların düzenli 

olarak tutulması gerekir. Bu da atık beyan 

formlarının düzenlenmesinde, Atık Yönetim 

Planlarının hazırlanmasında ve olası 

revizyonlarda kolaylık sağlar. 



ENDÜSTRIYEL  ATIK YÖNETIM PLANI 

Atık üreticisinin yükümlülükleri  

 

Madde 9 - Atık üreticisi;  

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

 

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

 



ENDÜSTRIYEL ATıK YÖNETIM PLANI (TEHLIKELI-

TEHLIKESIZ ATIKLAR) HAZIRLANIRKEN NELERE 

DIKKAT EDILMELIDIR? 

ATIK YÖNETĠM PLANI 
ATIK ÜRETĠCĠSĠ 

1- Atık Üreticisinin (Sanayicinin) ĠletiĢim Bilgileri: 

 - Adı Soyadı 

 - Adres, Telefon ve Faks 

 - Vergi Kimlik Numarası 

 -Tesisi Sahibi (Yetkili KiĢi) 

 

2- Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu KiĢiye Ait Bilgiler (ĠletiĢim 

Bilgileri) 

 - Adı Soyadı 

 -  Adres, Telefon ve Faks 

 



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

Depolama Alanı Fotoğrafları) 

 

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

ile üretim yapılan yer farklı ise) 

 

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

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

 

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

(gelecek 3 yıl için) 

 -Gelecekteki üretilmesi tahmin edilen miktarlar için ne 

Ģekilde bertaraf/geri kazanımın düĢünüldüğü(%’ler ile) 

 - Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değiĢikliği 

düĢünülüyor ise teknik ve mali yönden kısa açıklama 



BERTARAF VE GERĠ KAZANIMA GÖNDERĠLEN ATIKLARIN 
GÖNDERĠLDĠĞĠ TESĠSLER 

 

1. Bertaraf iĢletmecisi iletiĢim bilgileri (Adı, Soyadı, Adres, 
Telefon, Faks) 

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

3. Bakanlık Lisans No: 

4. Yetkili KiĢi 

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

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

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

 

 



8. (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf 
düĢünüyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma v.s.) 
Bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler) 

 

9. Atık Devamlılığı: 

 - Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun 
nedenlerini vermek zorundadır.(Örneğin geri kazanım 
maliyeti, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri 
kazanılan malzemenin Pazar payı bulunamaması v.b.) 

 - Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilemiyorsa, 
atık üreticisi ne kadar, nerede bertaraf edileceğini beyan 
etmelidir. 





KATILIMINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER 


