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Yönetmel�k
 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

Tehl�kel�  Atıkların  Kontrolü Yönetmel�ğ�
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmel�ğ�n amacı, tehl�kel� atıkların, üret�m�nden n�ha� bertarafına kadar;

a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şek�lde doğrudan veya dolaylı b�ç�mde alıcı ortama ver�lmes�n�n önlenmes�ne,

b) Üret�m�n�n ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,

c) İthal�n�n yasaklanmasına ve �hracatının kontrolüne,

d) Yönet�m�nde gerekl� tekn�k ve �dar� standartların sağlanmasına,

e) Üret�m�n�n kaynağında en aza �nd�r�lmes�ne,

f) Üret�m�n�n kaçınılmaz olduğu durumlarda, üret�ld�ğ� yere en yakın mesafede bertaraf ed�lmes�ne,

g) Yeterl� bertaraf tes�s� kurulması ve bu tes�sler�n çevresel bakımdan sağlıklı b�r şek�lde kontrolüne,

h) Çevreyle uyumlu yönet�m�n�n sağlanmasına,

yönel�k prens�p, pol�t�ka ve programların bel�rlenmes� �ç�n hukuk� ve tekn�k esasları kapsar.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmel�k, (EK 7) de tehl�kel� atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te l�stelenm�ş olan ve  tehl�kel� kabul ed�len özell�kler�nden b�r�n� veya b�rden fazlasını gösteren ve bu

H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından �se (Ek 6) dak� eş�k konsantrasyonlarının üzer�nde b�r değere sah�p atıkların üret�m�, toplanması, geç�c� olarak depolanması, ara

depolanması, taşınması, ger� kazanılması, bertaraf ed�lmes�, �thal� ve �hracatına �l�şk�n yasak, sınırlama ve yükümlülükler�, alınacak önlemler�, yapılacak denet�mler�, tab� olunacak hukuk� ve

tekn�k sorumlulukları kapsar.

Yerl� ve yabancı bayraklı gem�ler�n ve d�ğer den�z araçlarının normal faal�yetler�nden kaynaklanan atıkların l�man kabul tes�sler�ne veya atık toplayıcı gem�lere boşaltılması bu

Yönetmel�k kapsamı dışında olup, bu atıklar �ç�n 24/6/1990 tar�hl� ve 20558 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Den�zler�n Gem�ler Tarafından K�rlet�lmes�n�n Önlenmes�

Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümler� uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmel�k 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nc� maddes� �le 15/5/1994 tar�hl� ve 21935 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Tehl�kel�

Atıkların Sınırlar Ötes� Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İl�şk�n Basel Sözleşmes�n�n 3 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmel�kte geçen ter�mlerden;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Tehl�kel� Atık: Bu Yönetmel�kte tehl�kel� atık, atık olarak �fade ed�lecekt�r. (EK 7) de (A) �şaret� �le göster�lm�ş atıkların herhang� tehl�kel� atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehl�kel�

atık sınıfına g�rerken, aynı l�stede (M) �şaret� �le göster�lm�ş atıklar (EK 6) da ver�len tehl�kel� atıkların eş�k konsantrasyonu üzer�nde b�r değere sah�pse tehl�kel� atıktır. Ayrıca doğal karakterler�

yada oluşmalarına neden olan akt�v�teye bağlı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de ver�len maddeler� �çeren atıkların, (EK 5) tek� özell�klerden b�r veya b�rkaçına

sah�p olmaları  ve (EK 6) da ver�len tehl�kel� özell�kler� göstermeler� durumunda tehl�kel� atık olarak sınıflandırılan atıkları,

Bertaraf: (Ek 2) de yer alan �şlemlerden herhang� b�r�n� veya b�rkaçını,

Bertaraf Tes�s�: (Ek 2) de yer alan �şlemlerden b�r veya b�rkaçını yapmak üzere kurulmuş tes�s�,

Atık Yönet�m�: Atığın kaynağında azaltılması, özell�ğ�ne göre ayrılması, toplanması, geç�c� depolanması, ara depolanması, ger� kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf �şlemler�

sonrası kontrolü ve benzer� �şlemler�,

Tehl�kel� Atık Yönet�m Planı: Atıkların çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�n� sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadel� program ve pol�t�kaları,

Ac�l Durum Planı: Tes�ste ve taşıma �şlemler� esnasında olab�lecek kazayı sonuçlarıyla b�rl�kte değerlend�rerek kaza oluşumunda tes�ste ve c�varında yapılacak �şlemler� ayrıntılı olarak

bel�rleyen planı,

Üret�c�: (Ek 7) de yer alan faal�yetler sırasında tehl�kel� atık üreten gerçek ve tüzel k�ş�ler, atığı üreten�n b�l�nmemes� durumunda �se bu atıkları z�lyetl�ğ�nde veya mülk�yet�nde

bulunduran gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf �şlem�n� yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

İhracatçı: İhracatçı devlet�n yetk�s� altında atıkların �hracatını yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

İthalatçı: İthalatçı devlet�n yetk�s� altında atıkların �thalatını yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

Trans�t Devlet: Atıkların sınırlar ötes� hareket� sırasında trans�t geçt�ğ� veya geçmes�n� planlandığı devlet�,

Yasadışı Traf�k: Atıkların 47 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde sınırlar ötes� hareket�n�,

Taşıyıcı: Yurt�ç� ve yurt dışında atıkların taşınması �şlem�n�n tümünü veya b�r bölümünü gerçekleşt�ren gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

Atıkların Sınırlar Ötes� Hareket�: İhracatçı, �thalatçı ve trans�t devletlerden en az b�r�nde tehl�kel� olarak görülen atıkların b�r devletten başka b�r devlete sevk ed�lmes�n�,

B�ld�r�m: Atıkların sınırlar ötes� hareket�nde, Ek 10 da yer alan b�lg�, beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,

Atık Taşıma Formu: Üret�c� ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üret�m noktasından atık bertaraf tes�s�ne kadar kayıt ve beyanları �çeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları,

Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu,

Kompres�b�l�te (Dpr): M�neral sızdırmazlık tabakasında �nce tanel� zem�n sıklığını,

Ön L�sans: Bu Yönetmel�k gereğ�nce, atık bertaraf tes�s� kurmak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler�n bakanlıktan almaları gereken kuracakları tes�sle �lg�l� her türlü plan, proje, rapor, tekn�k

ver�, açıklamalar ve d�ğer dokümanlara �l�şk�n tes�s�n projelend�r�lmes�ne �l�şk�n �zn�,  
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Geç�c� Çalışma İzn�: Atık bertaraf tes�s� �şletmec�s�n�n l�sans başvurusu yaptığında �şletme esnasında bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemes� �ç�n Bakanlıkça

bel�rlenecek b�r süre �ç�n tes�se ver�len �zn�,

L�sans: Bu Yönetmel�k gereğ�nce atık taşımacılığı yapmak �steyenler�n val�l�kten, atık bertaraf tes�s� ve ara depolama tes�s� kurmak �steyenler�n, konu �le �lg�l� yeterl� uzman ve

teknoloj�k �mkanlara sah�p olduğunu bel�rten belgey�,

İnert Atık: F�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k olarak öneml� derecede herhang� b�r değ�ş�me uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, f�z�ksel veya k�myasal olarak reaks�yona g�rmeyen,

b�yoloj�k bozulmaya uğramayan veya temas ett�ğ� maddeler� çevreye veya �nsan hayatına zarar verecek şek�lde etk�lemeyen ve toplam sızıntı kab�l�yet� ve ekotoks�s�tes� önems�z m�ktarda olan,

özell�kle yüzey ve yeraltı suyu k�rl�l�ğ� tehl�kes� yaratmayan maddeler�,

Ara Depolama:  Atıkların ger� kazanım ve n�ha� bertaraf tes�sler�ne ulaştırılmadan önce atık m�ktarı yeterl� kapas�teye ulaşıncaya kadar güvenl� b�r şek�lde depolanmasını,

Geç�c� Depolama: Atıkların ara depolama, ger� kazanım ve n�ha� bertaraf tes�sler�ne ulaştırılmadan yada tes�ste tekrar kullanmadan önce, atık üret�c�s� tarafından tes�s �ç�nde, tes�s �ç�nde

uygun yer bulunmaması durumunda üret�c�ye a�t uygun b�r alanda güvenl� b�r şek�lde depolanmasını,

Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak �mar planı �le bel�rlenm�ş ve �skan ed�lm�ş alanı,

�fade eder.

 

İlkeler

Madde 5 - Atıkların yönet�m�ne �l�şk�n �lkeler şunlardır;

a) Her türlü atığın �thal�, bu Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�nde bel�rt�len hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,

b) Atıkların kaynağında en aza �nd�r�lmes� esastır,

c) Atık yönet�m�n�n her safhasında sorumlu k�ş�ler, çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek tedb�rler� alırlar,

d) Atıkların yarattığı çevresel k�rlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üret�c�ler�, taşıyıcıları, bertaraf ed�c�ler� kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen

sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazm�nat sorumluluğu saklıdır.

e) Atıkların yönet�m�nden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� �ç�n yapılan harcamalar k�rleten öder prens�b�ne göre atıkların yönet�m�nden sorumlu olan gerçek ve tüzel

k�ş�ler tarafından karşılanır. Atıkların yönet�m�nden sorumlu k�ş�ler�n çevresel zararı durdurmak, g�dermek ve azaltmak �ç�n gerekl� önlemler� almaması veya bu önlemler�n yetk�l� makamlarca

doğrudan alınması neden�yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekl� harcamalar 21/7/1953 tar�hl� ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre

atıkların yönet�m�nden sorumlu olanlardan tahs�l ed�l�r,

f) Atıkların, Bakanlıktan l�sans almış bertaraf tes�sler� dışında üçüncü k�ş�ler tarafından t�car� amaçlar �le toplanması, satışı ve bertaraf ed�lmes�, d�ğer yakıtlara karıştırılarak yakılması

yasaktır,

g)Atıklar f�z�ksel, b�yoloj�k ve k�myasal ön �şlemler har�c�nde kes�nl�kle doğrudan başka b�r madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyrelt�lemez,

h) Bertaraf tes�sler�ne tehl�kel� atıkla karışık atık gelmes� durumunda öncel�kle ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırmanın mümkün olmadığı durumda atığın tamamı tehl�kel� atık olarak bertaraf

ed�lmel�d�r.

ı) Atıkların geç�c� depolanması �şlem�n�n atığı üreten tes�s �ç�nde yapılması esastır. Ancak tes�s �ç�nde uygun yer bulunamaması durumunda üret�c�ye a�t, gerekl� koşullara sah�p uygun

b�r alanda geç�c� depolama yapılması mümkündür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetk� ve Sorumluluklar

 

Bakanlığın görev ve yetk�ler�

Madde 6 - Bakanlık;

a) Kanun gereğ�nce atıkların çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�n� sağlayan program ve pol�t�kaları saptamak, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu

sağlamak, val�l�klerden bölgesel yıllık rapor, �z�n, tes�s kapatma onayı g�b� her türlü b�ld�r�m� almak ve değerlend�rmekle ve gerekl� denet�mler� yapmakla,

b) Bölgesel boyutta atık yönet�m planı yapmak ve halkın b�lg�lenmes�n� sağlamakla,

c) Atıkların sınırlar ötes� taşınımı ve bertarafına �l�şk�n uluslararası çalışmaları yürütmek, �lg�l� b�ld�r�m ve taşımacılık belgeler�n� değerlend�rmek, atık �hracatına �l�şk�n faal�yetler�

onaylamak, uluslararası b�lg� değ�ş�m�n� sağlamak, herhang� b�r kaza durumunda d�ğer ülkeler� haberdar etmekle,

d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) �şaret� �le yer alan, ancak tehl�kel� atık olmadığı �dd�a ed�len atıkların tehl�kel� özell�klerden b�r yada b�r kaçını �çer�p �çermed�ğ�n�n akred�te

laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan anal�zlerle üret�c� tarafından tesp�t�n� sağlatmakla,

e)Bertaraf tes�sler� yer seç�m�n� onaylamak, bu tes�slere ön l�sans ve l�sans vermek, bu faal�yetler� per�yod�k olarak denetlemek, bu tes�slerde tutulan rapor ve ed�n�len b�lg�lere

dayanarak �lg�l� yönetmel�klere aykırılık hal�nde gerekl� cezanın uygulanmasını sağlamak ve l�sansı �ptal etmekle,

f)Bertaraf tes�s�ne �lave tes�sler�n planlanması hal�nde, bertaraf tes�s�n� denetlemek ve �z�n vermekle,

g) Atık bertaraf tes�sler� �ç�n ac�l önlem planlarının hazırlanmasında genel �lke ve prens�pler� bel�rlemekle,

h) Kapatılan bertaraf tes�sler�n�n y�rm� yıl boyunca denetlenmes�n� sağlamakla,

ı) Atıkların çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�ne �l�şk�n teknoloj� ve yönet�m s�stemler�n�n kurulmasında ulusal ve uluslararası koord�nasyonu sağlamakla,

yükümlüdür.

 

Mülkü Am�rlerce Alınacak Tedb�rler

Madde 7 – Mahall�n en büyük mülk� am�r�;

a) İl sınırlarında atık yönet�m planlarının mahall� çevre kurullarınca uygulanmasını sağlamakla,

b) Kurulacak bertaraf tes�sler�n�n yer seç�m�yle �lg�l� başvuruları mahall� çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa �letmekle,

c) Ayda b�n k�logramdan fazla atık üreten Atık üret�c�s�n�n atıklarını n�ha� bertarafa kadar kend� alanlarında gerekl� önlemler� alarak altı ayı geçmemek üzere geç�c� depolamasına �z�n

vermekle ve bu faal�yetler� denetlemekle,

d) Atık taşıma formları �le �lg�l� olarak bu Yönetmel�kle bel�rlenen �şlemler� yer�ne get�rmekle,

e) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan ve bu Yönetmel�k kapsamına g�ren tes�sler� tesp�t ederek Bakanlığa b�ld�rmekle ve per�yod�k olarak denetlemekle,

f) İl sınırları �ç�nde atık taşınması �le �lg�l� faal�yet gösteren f�rmalara ve araçlara taşıma l�sansı vermek, bu l�sansı kontrol etmek, �ptal etmek veya yen�lemekle,

g) İl sınırları �ç�nde atık taşıması sırasında meydana geleb�lecek kazalarda her türlü ac�l önlem� almak ve gerekl� koord�nasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak

değerlend�rerek Bakanlığa b�ld�rmekle,

h) İl sınırları �ç�nde bulunan atık ara depolama, ger� kazanım tes�s� ve/veya bertaraf tes�sler�n�n Bakanlıkça ver�len �şletme l�sansı belgeler�ndek� koşullar doğrultusunda �şlet�lmeler�n�

sağlamak, bu amaçla gerekl� denet�mler� yapmak, tes�sler�n �şletme b�lg�, belge ve tekn�k raporlarını düzenl� olarak kontrol etmek, değerlend�rmek ve Bakanlığa rapor etmek, tes�s�n l�sans
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koşullarına uygun çalışmadığının tesp�t� hal�nde gerekl� yasal �şlemler� yapmak ve Bakanlığa b�lg� vermekle,

ı) Tehl�kel� atık bertaraf tes�s� kurulması �ç�n bel�rlenen yer mücav�r alan dışında �se, bu yer�n �mar planına �şlenmes�n� sağlamakla,

j) Atık üret�c�s�n�n tes�s�nden kaynaklanan atıklara �l�şk�n hazırlamış olduğu atık yönet�m planlarını onaylamakla,

k) Üret�c�ler�n göndermekle yükümlü olduğu b�r öncek� yılın b�lg�ler�n� �çeren atık beyan formunu değerlend�rerek, �lde oluşan atık m�ktarı ve b�lançosunu bel�rleyerek her yılın n�san

ayında Bakanlığa göndermekle,

l)  Atık üret�c�s�n�n ve beled�yen�n atık yönet�m planlarını esas alan üç yıllık �l  tehl�kel� atık yönet�m planını hazırlayarak Bakanlığa rapor hal�nde sunmakla,

�lg�l� hususlarda gerekl� tedb�rler� alır.

 

Mahall� İdarelerce Alınacak Tedb�rler

Madde 8 - Beled�yeler, Büyükşeh�rlerde �se Büyükşeh�r Beled�yeler�;

a) Evlerden kaynaklanan tehl�kel� atıkların yönet�m�ne �l�şk�n plan ve programlarını bu yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�r�ş tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde hazırlamakla ve kurulacak s�stem�

öner� hal�nde mahall� çevre kuruluna sunmakla,

      b) Atık üret�c�ler� ve bertarafçıları �le beraber veya �stemes� durumunda ayrı olarak atık bertaraf tes�sler�n� kurmak veya kurdurmakla,

c) Atıkların bertarafına �l�şk�n tes�sler �le �lg�l� plan ve projeler hakkında val�l�ğ�n uygun görüşü �le b�rl�kte Bakanlığın onayını almakla,

d) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde faal�yette bulunan atık bertaraf tes�sler�n�n �nşası ve �şlet�lmes�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülük çerçeves�nde gerekl� önlemler�

almak veya aldırmakla,

e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda �z�n almış k�ş� ve kuruluşlar �le yapacakları sözleşmelerde bulunduğu �l�n val�l�ğ�n�n uygun görüşünü almak, yapılan faal�yet�n söz konusu

sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa b�lg� vermek üzere bağlı olduğu val�l�ğe rapor vermekle,

f) Tehl�kel� atık bertaraf tes�s� kurulması �ç�n bel�rlenen yer mücav�r alan �ç�nde �se, bu yer�n �mar planına �şlenmes�n� sağlamakla,

g) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde faal�yette bulunan ve tehl�kel� atık üreten tüm tes�slere �nşaat ve �şletme ruhsatı ver�lmes� aşamasında, tehl�kel� atıkların bertarafının bu

Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda sağlandığının tes�s sah�b� tarafından belgelenmes�n� sağlamakla,

h) Gerçek ve tüzel k�ş�lerce kurulacak ortak atık bertaraf tes�sler�n�n planlanması, �nşaatı ve �şlet�lmes� aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemekle,

�lg�l� tedb�rler�n alınmasını sağlar.

 

Atık üret�c�s�n�n yükümlülükler�

Madde 9 - Atık üret�c�s�;

a) Atık üret�m�n� en az düzeye �nd�recek şek�lde gerekl� tedb�rler� almakla,

b) Atıkların �nsan sağlığı ve çevreye yönel�k zararlı etk�s�n�, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak en aza düşürecek şek�lde atık yönet�m�n� sağlamakla, üç yıllık atık yönet�m

planını bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�r�ş tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde hazırlayarak val�l�kten onay almakla,

c) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak, atıklarını tes�sler�nde geç�c� olarak depolaması durumunda  val�l�kten �z�n almakla,

d) Ürett�ğ� atıklarla �lg�l� kayıt tutmakla, atığını göndereceğ� l�sanslı ger� kazanım yada bertaraf tes�s�n�n �stem�ş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve

et�ketleme yapmakla,

e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) �şaret� �le yer alıp (Ek 6) da bel�rt�len özell�kler� �çermed�ğ� öne sürülen atıklar �ç�n bu atıkların tehl�kel� olmadığını akred�te laboratuvarlar ve/veya

uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan anal�zlerle Bakanlığa belgelemekle,

f) Atığın n�tel�ğ�n�n bel�rlenmes� �ç�n yapılan harcamaları karşılamakla,

g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler� doldurmak, �k� ay �ç�nde val�l�ğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu

kullanmakla ve b�r yıl boyunca b�r nüshasını saklamakla,

h) Atık depolanması veya bertarafının tes�s dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) dek� b�lg�ler� �çeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

j) Atığı bertaraf tes�s�n�n kabul etmemes� durumunda taşıyıcıyı başka b�r tes�se göndermekle veya taşıyıcının atığı ger� get�rmes�n� ve bertarafını sağlamakla,

k) Bu Yönetmel�ktek� esaslara uygun olarak atıkların bertaraf ed�lmes� amacıyla beled�yelerle ya da gerçek ve tüzel k�ş�lerle ortak atık bertaraf tes�sler� kurmak ve gerekl� harcamalara

katkıda bulunmakla,

l) Atıklarını bu Yönetmel�ktek� esaslara uygun olarak kend� �mkanları �le veya kurulmuş atık bertaraf tes�s�nde gerekl� harcamaları karşılayarak veya beled�yelerle yada gerçek ve tüzel

k�ş�lerle kurulacak ortak atık bertaraf tes�sler�nde bertaraf etmek veya ett�rmekle,

m) Atıkların fabr�ka sınırları �ç�nde tes�s ve b�nalardan uzakta beton saha üzer�ne yerleşt�r�lm�ş sağlam, sızdırmaz, emn�yetl� ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun

konteynırlar �çer�s�nde geç�c� olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzer�nde tehl�kel� atık �bares�ne yer vermekle, depolanan madden�n m�ktarını ve depolama tar�h�n� konteynırlar üzer�nde

bel�rtmekle, konteynırların hasar görmes� durumunda atıkları, aynı özell�kler� taşıyan başka b�r konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını k�myasal

reaks�yona g�rmeyecek şek�lde geç�c� depolamakla,

n) Ayda b�n k�lograma kadar atık üreten üret�c� b�r�kt�r�len atık m�ktarı altı b�n k�logramı geçmemek kaydı �le val�l�kten �z�n almaksızın atıklarını araz�s�nde en fazla yüz seksen gün

geç�c� depolayab�l�r. Bu durumda herhang� b�r tehl�ke hal�nde araz�de önlem alab�lmek �ç�n en az b�r k�ş�y� görevlend�rmekle ve bu k�ş�n�n, adını, telefonunu val�l�ğe b�ld�rmekle,

o) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak bertaraf tes�sler�ne gönder�lmeden önce kend� atıklarını gerekl� önlemler� alarak f�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k �şlemlerle zararsız hale

get�rmek, bak�ye atık oluşuyor �se uygun şek�lde bertaraf tes�s�ne götürmekle veya gönder�lmes�n� sağlamakla,

p) Tes�s �ç�nde atıkların toplanması taşınması ve geç�c� depolanması g�b� �şlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emn�yet� �le �lg�l� her türlü tedb�r� almakla,

r) Kaza sonucu veya kast� olarak atıkların dökülmes� ve bunun g�b� olaylar sunucu meydana gelen k�rl�l�ğ�n önlenmes� amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan

�t�baren en geç b�r ay �ç�nde olay yer�n�n esk� hal�ne get�r�lmes� ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

s) Kaza sonucu veya kast� olarak atıkların dökülmes� ve bunun g�b� olaylar  vuku bulduğunda val�l�ğ� b�lg�lend�rmek ve kaza tar�h�, kaza yer�, atığın t�p� ve m�ktarı, kaza sebeb�, atık

bertaraf  �şlem� ve kaza yer�n�n rehab�l�tasyonuna �l�şk�n b�lg�ler� �çeren raporu val�l�ğe sunmakla, 

t) Faal�yetler�ne yönel�k �nşaat ve �şletme ruhsatı alınması aşamasında, tehl�kel� atıklarının bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda bertarafının sağlandığını belgelemekle,

yükümlüdür.

 

Bertaraf eden�n yükümlülükler�

Madde 10 - Bertaraf eden;

a) Bertaraf tes�sler�n� bu Yönetmel�kte bel�rlenen standartlara uygun olarak teşk�l etmekle ve proje hal�nde �ken ön l�sans almakla,

b) Projeye uygun olarak kurulan tes�s� �şletmek ve kapandıktan sonra kontroller�n� yapmak �ç�n l�sans almakla,
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c) Bakanlığın plan değ�ş�kl�ğ� talep etmes� yada şartlı �z�n vermes� durumunda bu şartlara uymakla,

d) Personel eğ�t�m�n� yapmak, ac�l önlem planlarını hazırlamak, atık yönet�m� �le �lg�l� �şletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süre �le tes�ste bulundurmakla,

e) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla,

f) Atığın tes�se g�r�ş�nde bertaraf �şlem�nden önce atığın f�z�ksel ve k�myasal anal�z�n� yapmakla, atığın taşıma formunda bel�rt�len atık tanımına uygunluğunu tesp�t etmekle,

g) Tes�s�n �şlet�lmes� �le �lg�l� her bölümün �şletme planını yaparak uygulamakla,

h) Tes�s�n r�sk taşıyan bölümler�nde çalışan personel�n her türlü güvenl�ğ�n� sağlamak, altı ayda b�r sağlık kontroller�n� yaptırmak ve bu bölümlere �z�ns�z olarak ve yetk�l� k�ş�ler�n

dışında g�r�şler� önlemekle,

ı) Ac�l önlemlerle �lg�l� eğ�t�ml� personel bulundurmak ve ac�l durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa b�lg� vermekle,

j) Kabul ett�ğ� atığın taşıma formunu �mzalamak ve otuz gün �ç�nde üret�c�ye göndermekle,

k) Atık taşıma formu �le �lg�l� olarak üret�c� �le arasında uyuşmazlık çıkması hal�nde, bu uyuşmazlık g�der�lemezse on beş gün �ç�nde, uyuşmazlığı Bakanlığa b�ld�rmekle,

l) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmes� hal�nde Bakanlığa b�lg� vermekle,

m) Tes�s�n �şlet�lmes� �le �lg�l� Bakanlığın öngördüğü �şler� yapmakla,

n)Tes�s�n kapatılması �ç�n kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa b�ld�rmekle,

o) Tes�s�n kapatılmasından sonra 37  ve 40 ıncı maddelerde  öngörülen �şler� yapmakla,

p) Atık üret�c�s� tarafından bertaraf tes�sler�ne ödenecek atık bedel�n�, atık kategor�ler� ve bertaraf yöntemler�ne göre, bertaraf tes�s�n�n bulunduğu bölgede yer alan �ller�n sanay� odaları

tems�lc�ler�, sanay� odalarının bulunmadığı �llerde t�caret ve sanay� odaları tems�lc�ler� �le b�rl�kte bel�rlemekle,

r) Faal�yetler� hakkında atığın tes�se kabul tar�h�, atığın kaynağı, m�ktarı, taşınım türü ve bertaraf/ger� kazanım yöntem� g�b� b�lg�ler� �çeren yıllık raporlarını  val�l�ğe göndermek ve 5 yıl

boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İle İlg�l� Hükümler

 

Atıkların taşınması

Madde 11 - Atıkların taşınması bu �ş �ç�n l�sans almış k�ş� ve kuruluşlarca taşınan atığın özell�ğ�ne uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap �ç�nde taşınacak atığın kod numarası

aynı olmak zorundadır.

 

Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu

Madde 12 - Taşıma �şlem� yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üret�c�s� tarafından �lg�l� val�l�kten tem�n ed�l�r. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B)

de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mav�, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeş�l, (E) formu sarı renkted�r. Atık üret�c�s� ve taşıyıcı tarafından ülke �ç� taşımada (Ek 9-

A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada �se (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve val�l�ğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları �k� nüsha

olmalıdır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üret�c�s�nde kalır, üret�c� tarafından val�l�ğe gönder�l�r,

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı �le taşıyıcıya ver�l�r,

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa b�r nüshası gönder�lmek üzere gümrük memuruna tesl�m ed�l�r,

d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tes�s� sorumlusuna �mzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla b�rl�kte tesl�m ed�l�r. (C) formu �se taşıyıcıda kalır, b�r nüshası

üret�c�ye tesl�m ed�l�r,

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu k�ş� veya kuruluş tarafından �mzalanarak alınır. (A) formunun b�r nüshası bertarafçı tarafından net m�ktarlar, bertaraf yer� ve tar�h� form

üzer�ne doldurulduktan sonra Bakanlığa gönder�l�r,

f) (B) formu net m�ktarlar, bertaraf yer� ve tar�h� form üzer�ne doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üret�c�ye gönder�l�r.

Gönder�len ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre �le saklanmak ve denet�mlerde yetk�l� �darelerce �stend�ğ�nde hazır bulundurulmak zorundadır.

 

Atık taşıyıcılarının l�sans alma zorunluluğu

Madde 13 - Atık taşımak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler tehl�kel� atık taşıma l�sansı almak üzere (EK 18) de yer alan b�lg� ve belgelerle , val�l�ğe başvurmak zorundadır. L�sans, başvuran

f�rmaya ve araca ver�l�r. L�sans alan f�rma 11/7/1993 tar�hl� ve 21634 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� K�myasallar Yönetmel�ğ�n�n (Ek 4) de yer alan tehl�kel� atık �şaretler�n�

araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları �ç�n geçerl�d�r. Den�z, hava ve dem�ryolu taşımacılığı �ç�n bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş

taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu �le yapılması hal�nde, 10/7/2003 tar�hl� ve  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehl�kel� maddeler�n karayoluyla taşınmasına �l�şk�n

hususlar doğrultusunda, �lg�l� val�l�kten alınacak taşıma l�sansının yanı sıra, şeh�rler arası taşıma faal�yetler�nde bulunacak gerçek ve tüzel k�ş�ler�n Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma

Bakanlığından yetk� belges� almak zorundadır. L�sans üç yıl �ç�n geçerl�d�r ve bu süre sonunda yen�lenmes� gerek�r. L�sans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan f�rmaların

l�sansları val�l�kçe �ptal ed�l�r.

 

L�sanslı araçla taşıma muaf�yet�

 Madde 14- Kullanılmış last�kler �le (Ek 7) de  09 01 Fotoğraf Endüstr�s� Atıkları başlığı altında  yer alan gümüş �çeren sab�tleşt�rme banyolarının ve bu Yönetmel�k kapsamında olan

ancak toplamı ell� k�logramı geçmeyen atıkların taşınmasında bu Yönetmel�ğ�n 11, 12, ve 13 üncü madde hükümler� uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Ger� Kazanımı ve Bertarafına İl�şk�n Hükümler

 

Genel esaslar

Madde 15 - Atıkların ger� kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternat�f hammadde olarak kullanılmalarına �l�şk�n tekn�k ve �dar� hususlar Bakanlık tarafından

çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

Atıkların ger� kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda atıklar, çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeden bertaraf ed�l�r. Bertaraf s�stemler� (Ek 5) dek�

tehl�kel� kabul ed�len atıkların özell�kler�ne ve uygun teknoloj�lere göre seç�l�r.  (Ek 2) de ver�len tüm bertaraf  ve ger� kazanım �şlemler�n� gerçekleşt�rmek �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler

Bakanlıktan ön l�sans ve l�sans almakla yükümlüdür.
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Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun  şek�lde kurulmuş n�ha� bertaraf tes�sler� kurulduğu zaman meskun mahal dışında �se ve meskun mahale mesafes� b�n metreden fazla �se,  val�l�k/

beled�ye tarafından �mar planlarında değ�ş�kl�k yaparken meskun mahale olan mesafey� d�kkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmuş tes�sler �ç�n bu sınır geçerl� değ�ld�r.

 

 Ger� kazanım

Madde 16- Atıkların ekonom�ye katkı sağlamak ve n�ha� bertarafsa g�decek atık m�ktarının azaltılması amacıyla ger� kazanılması esastır. Atıkların ger� kazanımında (Ek 2-B) de ver�len

�şlemlerden herhang� b�r� uygulanır. Tehl�kel� atık ger� kazanım �şlem�nden sonra elde ed�len �k�nc�l hammadden�n ürün n�tel�ğ�nde olduğunun akred�te laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul

görmüş  kuruluşlarca yapılan anal�zlerle belgelenmes� zorunludur.Ger� kazanım �şlem� sonucunda bak�ye atık oluşuyor �se, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde bertarafı sağlanmalıdır.

 

 

F�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k ön �şlemler

Madde 17 - Atıklar, değerlend�r�lmes�, düzenl� depolanab�lmes� veya çevreye olan zararlarının en aza �nd�r�lmes� �ç�n f�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k �şlemlere tab� tutulurlar. Tehl�kel�

atığın bu �şlemler sonucunda �nert hale get�r�ld�ğ�n�n veya (EK 5) te ver�len tehl�kel� kabul ed�len atıkların özell�kler�n� taşımadığının veya (Ek 11-A) ya göre tehl�kes�z atık olarak

depolanab�l�rl�ğ�n�n belgelenmes� zorunludur. Bu �şlemler sonucunda bak�ye atık oluşuyor �se, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Der�ne enjeks�yon

Madde 18 – Pompalanab�l�r n�tel�ktek� sıvı atıklar jeoloj�k ve h�drojeoloj�k açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeks�yon �şlem� �le

bertaraf ed�leb�l�r. Bu yöntem �le atığı bertaraf etmek �steyen gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler alanın uygunluğunun bel�rlenmes� veya tesp�t� amacıyla f�z�b�l�te raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak

ve �z�n almakla yükümlüdür. Der�ne enjeks�yon �şlem�ne �l�şk�n hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

 

Sürekl� depolama

Madde 19-  Terked�lm�ş kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar �ç�nde depolanması mümkündür. Bu yöntem �le atığı bertaraf etmek �steyen gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler ocağın

uygunluğunun bel�rlenmes� veya tesp�t� amacıyla ün�vers�te , kurum/ kuruluşa f�z�b�l�te raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve �z�n almakla yükümlüdür. Sürekl� depolama  �şlem�ne �l�şk�n

hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

 

Yakma

Madde 20 – (EK 7) de yer alan tehl�kel� atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve l�m�t değerler:

a) Tes�slerde yanma odasına bağlı b�r son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındak� �lk bölme sıcaklığının en az 900 °C de tutulması, sıcaklığın sürekl� kayded�lerek kontrol

ed�lmes�, son yanma bölümünde ek b�r brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomat�k olarak devreye g�rmes�, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 850°C,

%1’den fazla halojenl� organ�k �çeren maddelerde �se 1100 °C ve alıkoyma süres�n�n en az �k� san�ye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya başlatılması veya durdurulması

sırasında yakıcı sıcaklığının düşmes�n�n neden olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır.

Yakma tes�s�nde;

1) S�stem�n �şletmeye alınmasında gerekl� m�n�mum yakıcı odası sıcaklığına er�ş�nceye kadar,

2) İstenen m�n�mum yakıcı sıcaklığı elde ed�l�nceye kadar,               

3) Yakıcıdan çıkan em�syonların, em�syon l�m�t değerler� altında tutulması �ç�n kullanılan ek�pmanlarda b�r arıza meydana geld�ğ� zaman,

tehl�kel� atık beslemes�n� durdurmak �ç�n b�r s�stem�n olması zorunludur. 

Tehl�kel� atıkların yakıldığı tes�sler, mümkün olduğunca tam yanmanın sağlanab�leceğ� şek�lde �şlet�lmel�d�r. Bunu sağlamak �ç�n bazen uygun tekn�klerle atık ön �şlemler�n�n

uygulanması gerekeb�l�r. Yakma tes�sler�nden oluşan ısı mümkün olduğunca ger� kazanılmalıdır.                             

b) Yakma tes�s�nde �şletme sırasında yanma gazındak� Karbon monoks�t (CO) �ç�n aşağıda ver�len l�m�t değerler aşılmaz.

1) Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3,                 

2) Yanma gazında 10 dak�kalık ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümler�n en az % 95'�nde; 150 mg/m3,

3) Yanma gazında herhang� b�r 24 saat zaman aralığı �ç�nde yarım saatl�k ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3.                   

c)Yakma tes�sler�, baca gazlarında aşağıdak� em�syon l�m�tler�n� geçmeyecek şek�lde tasarlanır, donatılır ve �şlet�l�r. Yanma gazları kontrollü b�r şek�lde baca yardımıyla atmosfere atılır.

Tes�s�n baca yüksekl�ğ�, 7/10/2004 tar�hl� ve 25606 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Endüstr�yel Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma

tes�sler� baca gazlarında aşağıdak� em�syon l�m�t değerler� aşılmaz.            

1) Günlük ortalama değerler:                                             

Toplam toz                                                                                                                                10 mg/m3

Toplam organ�k karbonla �fade ed�len

gaz ve buharlı organ�k maddeler                                                                                           10 mg/m3

H�drojen Klorür (HCl)                                                                                                             10 mg/m3

H�drojen Florür (HF)                                                                                                                 1 mg/m3

Kükürt d�oks�t (SO2)                                                                                                                50 mg/m3

Azot monoks�t ve azot d�oks�t (NO2) olarak                                                                       200 mg/m3

2) Yarım saatl�k ortalama değerler:

Toplam toz                                                                                                                                30 mg/m3

Toplam organ�k karbonla �fade ed�len

 gaz ve buhar hal�nde organ�k maddeler                                                                              20 mg/m3

H�drojen Klorür (HCI)                                                                                                             60 mg/m3

H�drojen Florür (HF)                                                                                                                 4 mg/m3

Kükürt d�oks�t SO2                                                                                                             200 mg/m3

Azot monoks�t ve azot d�oks�t

(NO2 olarak)                                                                                                                            400 mg/m3
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3) M�n�mum yarım saatl�k ve maks�mum sek�z saatl�k b�r örnekleme sürec�nde tüm ortalama değerler:                                                       

 

Kadm�yum ve b�leş�kler� (Cd olarak)

Talyum ve b�leş�kler� (TI olarak)                                                                            Toplam   0.05 mg/Nm3

 

Cıva ve b�leş�kler� (Hg olarak)                                                                                Toplam  0.05 mg/m3

 

Ant�mon ve b�leş�kler� (Sb olarak)  

Arsen�k ve b�leş�kler� (As olarak)                                                                         

Kurşun ve b�leş�kler� (Pb olarak)  

Krom ve b�leş�kler� (Cr olarak) 

Kobalt ve b�leş�kler� (Co olarak)                                                                            Toplam  0.5 mg/ m3

Bakır ve b�leş�kler� (Cu olarak)                                                                                

Mangan ve b�leş�kler� (Mn olarak)    

N�kel ve b�leş�kler� (N� olarak)   

Vanadyum ve b�leş�kler� (V olarak)  

Kalay ve b�leş�kler� (Sn olarak)    

 

 

 
Aşağıdak� em�syonların sürekl� ölçümler� yapılacaktır:

Toplam toz

Karbon monoks�t (CO)

H�drojen Florür (HF)

H�drojen Klorür (HCL)

Oks�jen, basınç ve sıcaklık

 

Bu ortalama değerler, �lg�l� ağır metal em�syonlarının gaz ve buhar şekl�nde olanlarıyla beraber metal b�leş�kler�n� de kapsamaktadır. Ölçümlerle �lg�l� tekn�kler (EK 15) de

ver�lmekted�r.                                   

d) D�oks�n ve furan em�syonları en �ler� tekn�klerle azaltılır. M�n�mum altı saat ve maks�mum sek�z saatl�k örnekleme süres�nde ölçülen tüm ortalama değerler 0.1 ng/m3 l�m�t değer�n�

aşmamalıdır.                               

Bu l�m�t değer d�oks�n ve furan �zomerler� konsantrasyonlarının toplamı olarak tar�f ed�l�r ve bu toplam (EK 16) da bel�rt�ld�ğ� şek�lde hesaplanır. 

Baca gazı ölçümler�n�n (b), (c) ve (d) bentler�ndek� em�syon l�m�t değerler�ne uygunluğunu karşılaştırmak �ç�n ölçüm sonuçları; sıcaklık 273 °K, basınç 101,3 kPa, % 11 oks�jen ve kuru

gaza göre standartlaştırılır. 

 

Deneme yakması

Madde 21 - B�r atık yakma tes�s�n�n �şlet�c�s� l�sans almadan önce, tes�ste yakılacak atığı anal�z etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak em�syonların ve atık suların

�lg�l� standartları sağladığını �spat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür.                                 

Tes�s �şlet�c�s� deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan

başlatılamaz.                                        

Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda �lg�l� yönetmel�klerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun �spatı amacıyla Bakanlık tems�lc�ler�n�n katılımı �le

deneme yakması gerçekleşt�r�l�r. Yapılan deneme yakması sonunda b�r rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönder�l�r. Farklı özell�klerdek� atıkların bertarafının yapılacağı t�car�

yakma tes�sler� �ç�n deneme yakmasında, yüksek klor b�leşen�, yüksek kül b�leşen�, en düşük yanma ısısı g�b� en olumsuz koşullar esas alınır.     

Deneme yakması planı ve raporu Bakanlıkça oluşturulacak tekn�k kom�syon tarafından değerlend�r�l�r.Ancak Bakanlık tarafından uygun kr�terlere sah�p olduğu tesp�t ed�len atıkların,

t�car� atık yakma tes�sler� dışında, gereken yakma sıcaklığına ha�z tes�slerde, ek yakıt yada alternat�f yakıt olarak kullanılmasının talep ed�lmes� durumunda, bu tes�sler �ç�n hazırlanacak deneme

yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r. Bu tes�slerde atıkların alternat�f veya ek yakıt olarak kullanılmalarına �l�şk�n tekn�k ve �dar� hususlar Bakanlık tarafından

çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

Yakma tes�sler�nde kapas�te artırılması veya �z�n alınan atıkların har�c�nde atık yakılması söz konusu olduğunda yen� b�r deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun

hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur.                                                                  

 

Düzenl� depo tes�sler�

Madde 22 - Depolama �şlem� sırasında alınan önlemler�n yeterl� olduğu veya atığın özell�ğ� sebeb� �le depolama �şlem�nde çevren�n olumsuz yönde etk�lenmeyeceğ�n�n �spat ed�lmes�

haller�nde, atıklar depolanab�l�r veya bu amaçla depo tes�s� kurulmasına �z�n ver�leb�l�r. Bu durumda da (Ek 11-A) da bel�rt�len sınır değerler aşılamaz. (Ek 11-A) da bel�rt�len çeş�tl�

parametreler�n sınır değerler�n�n sağlanmaması hal�nde atıklar, f�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k �şlemlere tab� tutulduktan ve (Ek 11-A)  da bel�rt�len değerler sağlandıktan sonra düzenl� depo

tes�s�nde depolanır. Depo tes�s�ne g�decek olan atıkların % 65'den fazla su �çermes� yasaktır.

 Tehl�kel� atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak �şleme tab� tutulur ve depolanır.

 

Tek tür atık depo tes�sler�

Madde 23 - Ön �şleme rağmen (Ek 11-A) da bel�rt�len depolanab�lme kr�terler�n� sağlamayan tek b�r atık türü veya b�rb�r�ne yakın özell�ktek� atıklar özel depo tes�s�nde depolanab�l�r.

Bu durumda, atığın çeş�d�ne bağlı olarak, Bakanlık, depo tes�sler� �ç�n �stenen asgar� şartların yanında başka şartlar �stemeye yetk�l�d�r.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ara Depolama ve Arıtım Tes�sler� �le İlg�l� Hükümler

 

Ara depolama tes�sler�
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Madde 24 – N�ha� bertaraf veya ger� kazanım �ç�n uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / ger� kazanım tes�sler�ne ulaştırılmadan önce atık m�ktarının yeterl� kapas�teye

ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanab�l�r. Bu depolarda bekleme süres� b�r yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık �zn� �le uzatılab�l�r. Ara depolama tes�sler� �ç�n

Bakanlıktan ön l�sans ve l�sans alınması zorunludur. Ara depolama tes�s� kurmak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ( Ek 13) de yer alan b�lg� ,belgeler ve d�ğer dokümanlarla b�rl�kte Bakanlığa

başvurur. 

Ara depolama ve �şleme tes�sler�nde;

a) G�r�ş, depolama ve çalışma kısımları,

b) Yangın söndürme s�stemler�,

c) Boruların, hazne ve kapların tem�zlenmes� �ç�n tem�zleme s�stemler�,

d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması �ç�n yeterl� absorban, nötral�zan,

bulunur.

Herhang� b�r kaza hal�nde derhal müdahale ed�leb�lmes� �ç�n atık taşıyan borular �le depolama konteynırlarının yer üstüne tes�s� zorunludur. K�rl� su kaçağının mümkün olduğu tes�s

bölgeler�nde, k�rl� suyun yer altına sızmaması ve etrafındak� toprakları k�rletmemes� �ç�n gerekl� sızdırmazlık tedb�rler� alınır. 

Bölgeden atılan yıkama ve benzer� atık sular ayrı olarak toplanır ve 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�nde yer alan sınır

değerlere uygun şek�lde arıtılır. Bu tür arıtma tes�sler�nde üret�len arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmel�k kapsamında bertaraf ed�l�r.

Ara depolama tes�s� d�zaynına �l�şk�n hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

 

Atıkların tes�s �ç�nde taşınması

Madde 25 - Katı veya sıvı haldek� atıklar �ç�n atığın ve �şletmen�n özell�ğ�ne göre uygun konteynır ve taşıma şek�ller� �şletmeler tarafından bel�rlen�r.

Kapların üzer�ne atığın çeş�d�, kaynağı, m�ktarı ve depolama tar�h� �le �lg�l� b�lg�ler açık olarak yazılır.

 

Tes�s �ç�nde alınacak güvenl�k önlemler�

Madde 26 - İşleme tab� tutulacak veya geç�c� olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler �ç�nde; uygulanacak f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k �şlemler ve yakma �şlemler�ne

göre ayrı ayrı ve b�rb�r� �le k�myasal reaks�yona g�rmeyecek şek�lde atık kod numarasına göre depolanır.

Ara depo veya �şleme tes�sler�n�n bekletme hazneler�n�n çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekl� emn�yet ve kontrol s�stemler�n� �ht�va etmes� zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Bertaraf Tes�sler�ne L�sans Ver�lmes� �le İlg�l� Hükümler

 

Bertaraf tes�sler�ne ön l�sans ver�lmes�

Madde 27 - Atık bertaraf tes�s� kurmak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, kuracakları tes�sle �lg�l� her türlü plan, proje, rapor, tekn�k ver�, açıklamalar ve d�ğer dokümanlarla b�rl�kte

Bakanlığa başvurur.

Bu başvurularda;

a) Çevresel etk� değerlend�rmes� olumlu belges� veya çevresel etk� değerlend�rmes� gerekl� değ�ld�r kararının,

b) Tes�s�n kanun, yönetmel�k ve d�ğer hukuk� ve tekn�k düzenlemelerde �stenen şartları yer�ne get�reb�leceğ�n� göster�r f�z�b�l�te raporunun,

c) Planlanan tes�se a�t uygulama ölçeğ�nde her türlü mühend�sl�k proje ve raporlarının,

d) (Ek 13) de bel�rt�len b�lg� ve belgeler�n,

bulunması zorunludur.

Bakanlık projeler� �nceler, uygun gördüğü takd�rde ön l�sans ver�r. Ancak, ön l�sans projeye ver�ld�ğ�nden, ön l�sans �le faal�yete başlanamaz ve h�çb�r şek�lde atık alımı yapılamaz.

 

Bertaraf tes�sler�ne geç�c� �z�n ve l�sans ver�lmes�

Madde 28 - Atık bertaraf tes�s� kurmak, �şletmek ve kontrolünü yapmak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler Bakanlıktan l�sans almak zorundadır. Atık bertaraf tes�sler�ne l�sans ver�lmes�

aşamasında (Ek 14) de ver�len b�lg� ve belgeler talep ed�l�r. Bertaraf tes�s�nde, b�rden fazla ün�ten�n olması hal�nde, farklı b�r�mler �ç�n ayrı ayrı l�sans alınır. B�rb�r�n� tamamlayan ve benzer

teknoloj� kullanan kompleks tes�s ün�teler�, l�sans alma açısından tek ün�te sayılır.

Atık bertaraf tes�s� �şletmec�s� Bakanlığa l�sans başvurusu yaptığında �şletme esnasında bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça bel�rlenecek

b�r süre �ç�n tes�se geç�c� çalışma �zn� ver�l�r. Tes�s bu �z�n süres�nce Bakanlığın denet�m� altında faal�yet göster�r. Bu �z�n b�r yılı geçmeyecek şek�lde uygulanır. Tes�s�n geç�c� çalışma �zn�

süres�nce ön l�sansta bel�rt�len �şletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzelt�l�nceye kadar tes�s�n faal�yet� durdurulur.

Ön l�sans ver�len tes�s�n, projes� ve şartnames�ne uygun olarak yapıldığının Bakanlık koord�nasyonunda oluşturulacak kom�syonca yer�nde tesp�t ed�lmes�, �şletme planının

değerlend�r�l�p uygunluğunun tesp�t ed�lmes� ve geç�c� çalışma �zn� süres�nde tes�s�n �şletme koşullarını sağlayab�ld�ğ�ne karar ver�lmes� hal�nde Bakanlıkça tes�se �şletme l�sansı ver�l�r.    Bu

l�sans üç yıl süre �le geçerl�d�r, gerekl� durumlarda uzatılab�l�r veya şartlı ver�l�r. L�sans devred�lecek �se, Bakanlığa başvurulur ve �dar� �z�nler yen�len�r.

Geç�c� çalışma �zn� veya �şletme l�sansı almış olan bertaraf tes�sler� �şletmec�ler� tes�s�n �şletme koşulları, tes�sle �lg�l� ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler�

�çeren raporları Bakanlığın bel�rleyeceğ� per�yotlarda  Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

 

L�sans �ptal�

Madde 29 - Bakanlıkça yapılan denet�mlerde, tes�s�n l�sansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta �stenen şartların sağlanmadığının, tes�sle �lg�l� ölçümler�n düzenl� olarak

yapılmadığının veya kayded�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, �şletmec�ye, tesp�t ed�len aksaklıkların düzelt�lmes� �ç�n aksaklığın önem�ne ve kaynağına göre b�r ay �le b�r yıl arasında süre

ver�l�r. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ett�ğ� tesp�t ed�l�rse tes�s�n faal�yet� geç�c� olarak durdurulur veya l�sansı �ptal ed�l�r.

 

Bertaraf tes�sler�ne �nşaat ruhsatı ver�lmes�

Madde 30- Atık bertaraf tes�sler�ne �nşaat ruhsatı vermeye;

a) Beled�ye hudutları ve mücav�r alan sınırları dışında kalan yerlerde mahall�n en büyük mülk� am�r�,

b) Beled�ye hudutları ve mücav�r alan sınırları �ç�ndek� yerlerde beled�yeler, Büyükşeh�r beled�yes� olan yerlerde Büyükşeh�r beled�yeler�,

yetk�l�d�r.

Bertaraf tes�s�ne �şletme ruhsatı ver�lmes� �ç�n Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.



18.06.2018 Çevre ve Orman Bakanlığından:

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2005/03/20050314-1.htm 8/43

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Düzenl� Depolama Tes�sler� İnşaatı ve İşlet�lmes�

 

Yer seç�m�

Madde 31 - Düzenl� depolama tes�sler�, karst�k bölgelerde, �çme, kullanma ve sulama suyu tem�n ed�len veya ed�lecek olan yeraltı suları koruma bölgeler�nde, taşkın r�sk�n�n yüksek

olduğu bölgelerde, b�r�nc� sınıf tarım araz�ler�, özel çevre koruma alanları ve m�ll� parklarda kurulmaz, kurulmasına ve �şlet�lmes�ne �z�n ver�lmez.

Depolama tes�sler�n�n yer seç�m�nde, seç�lecek yer�n jeoloj�k, h�droloj�k, jeotekn�k özell�kler�, yeraltı su sev�yes� ve yeraltı suyu akış yönler�, mevcut ve planlanan meskun mahal �le

d�ğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve �çme-kullanma suyu nakl�nde kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tekton�k koruma bölgeler� �le d�ğer zem�n hareketler�, toprak özell�kler� ve

kullanım durumu, hak�m rüzgar yönü, traf�k durumu d�kkate alınır. Depolama alanında ger�l�m hatları bulunamaz. Depolama tes�sler�n�n en yakın meskun mahale mesafes� b�n metreden az

olamaz. Depolama tes�s� yer� seç�m�nde yer altı suyu akış yönü d�kkate alınır.

 

Depo zem�n�

Madde 32 - Depolama tes�s�n�n oturacağı zem�n doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az üç metre ve kompres�b�l�tes� (Dpr) % 95'den büyük olmak zorundadır ve  maks�mum yeraltı su

sev�yes�ne mesafes� beş metreden az olamaz.

 

Uzun sürel� çevre emn�yet�

Madde 33 - Depolama tes�sler�n�n bulunduğu alanlar depo h�zmet süres�n� doldurduktan sonra y�rm� yıl süre �le denetlen�r ve en az ell� yıl süre �le �skana açılamaz.

 

Depo tabanının teşk�l�

Madde 34- Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şek�lde düzenlen�r. Bunun �ç�n m�neral sızdırmazlık tabakası (k�l) �le  plast�k geç�r�ms�zl�k tabakası

b�rl�kte kullanılır. Bu malzemelerle eş�t düzeyde geç�r�ms�zl�ğ� sağlayacak d�ğer malzemeler de bu amaçla kullanılab�l�r. Bu tabanı oluşturulurken geç�r�ml�l�k katsayısı (permeab�l�tes�) k≤1x10-

9 m/sn. ve kalınlığı en az 5 metre olan k�l’e eşdeğer geç�r�ml�l�k sağlanması gerekmekted�r. M�neral sızdırmazlık tabakası �le kullanılacak d�ğer yapay geç�r�ms�zl�k malzemeler�n�n yeterl�

tekn�k kr�terlere ve spes�f�kasyonlara ha�z olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzer�) göre uygun olduğunun ön l�sans sürec�nde Bakanlığa belgelenmes�

zorunludur.

Teşk�l ed�lecek taban �ç�n örnek olarak (Ek 12-A) da şemat�k kes�t ver�lm�şt�r. Bu örneğe göre tab�� zem�n üzer�ne yerleşt�r�len malzeme k�l �se sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az

0.90 metred�r. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka hal�nde sıkıştırılarak döşen�r. Bu tabakanın üstüne ser�len plast�k geç�r�ms�zl�k tabaka kalınlığı (HDPE) en az 0.25 cm.d�r. Plast�k

tabakanın korunması �nce kum ve benzer� b�r malzeme �le sağlanır. Bu koruyucu kalınlığı en az 0.10 metred�r. Depo tabanına balık sırtı şekl�nde b�r form ver�l�r ve tabanın boyuna eğ�m� %

3'den, en�ne eğ�m� de % 1'den küçük olamaz.

 

Dren s�stem� teşk�l�

Madde 35 - Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geç�r�ms�z tabaka üzer�ne döşenen drenaj s�stem� �le uzaklaştırılır. N�ha� geç�r�ml�l�k katsayısı k=1.10-4 m/s' den küçük olamaz. Depo

tabanında yeter� kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.

Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrol Yönetmel�ğ�nde öngörülen deşarj l�m�tler�n� sağlayacak şek�lde arıtılır.

 

Depo tes�sler�ne dolgu yapılması

Madde 36 - Depo gövdes�nde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının b�rb�r� �le çevreye ve ortama zarar verecek reaks�yon meydana get�rmemes� ve dolguların bunu tem�n

edecek şek�lde yapılması esastır. Bunun �ç�n baz�k ve as�d�k reaks�yon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.

Atık hücreler�n�n üzer� b�r örtü malzemes� �le kaplanır, dolgu süres�nce g�reb�lecek yağmur suyu m�ktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu �le dolması önlen�r.

Hücre, atık �le �lk seferde dolmaz �se, ara örtü olarak k�l ve plast�k örtü �le örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak şek�lde hazırlanır. Dolgu çalışmaları sırasında, şev stab�l�tes�n� ve

araçlarla mak�neler�n kolayca manevra yapab�lmeler�n� sağlamak �ç�n atığın oluşturduğu eğ�m 1/3 olacak şek�lde yapılır. Atığı get�ren araçların geç�şler� drenaj s�stem�ne zarar vermeyecek

şek�lde planlanır.

Koku ve toz çıkaran atıkların çevrey� olumsuz yönde etk�lemes�n� önleyecek şek�lde önlemler alınır.

Depo tes�s� �şletmec�ler�, depo tabanının �şlev�n� yapıp yapmadığını, yüzey ve sızıntı suyunun m�ktar ve özell�kler�ndek� değ�ş�mler�, depo gövdes� �ç�ndek� sıcaklık değ�ş�mler�n� ve

gövdedek� oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hang� kr�terler�n hang� aralıkla ölçüleceğ� ve ölçüm yöntemler� bel�rlenerek, �şletme planı �le b�rl�kte Bakanlığa l�sans başvurusu sırasında

sunulur. Bakanlık l�sans değerlend�rmes� sırasında projede bu yönde değ�ş�kl�k yapab�l�r, kabul edeb�l�r veya kısmen kaldırab�l�r.

Yıllık �şletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve �stend�ğ�nde �şletmec�ler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır.

 

Depo tes�s� üst örtüsünün teşk�l�

Madde 37- Depo tes�s�ne dolgu �şlem� tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdes� yüzeysel su g�rmeyecek şek�lde sızdırmaz hale get�r�l�r. (Ek 12-B) de yer alan tabakaların

özell�kler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r;

a) Atık üstündek� �lk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zem�nden teşk�l ed�l�r ve tabaka kalınlığı 0.5 metre den az olamaz,

b) Depo gövdes�nden gaz çıkışı söz konusu �se gaz dren s�stemler� yerleşt�r�l�r,

c) Sızdırmazlık tem�n� �ç�n m�neral sızdırmazlık tabakası (k�l) �le  plast�k geç�r�ms�zl�k tabakası b�rl�kte kullanılır. Bu malzemelerle eş�t düzeyde geç�r�ms�zl�ğ� sağlayacak d�ğer

malzemeler de bu amaçla kullanılab�l�r. Bu tabanın geç�r�ml�l�k katsayısı (permeab�l�tes�) k═1x10-9 m/s' den büyük olamaz. M�neral sızdırmazlık tabakası �le kullanılacak d�ğer yapay

geç�r�ms�zl�k malzemeler�n�n yeterl� tekn�k kr�terlere ve spes�f�kasyonlara ha�z olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzer�) göre uygun olduğunun ön l�sans

sürec�nde Bakanlığa belgelenmes� zorunludur.

d) Drenaj tabakası geç�r�ml�l�k katsayısı k=1x10-4 m/s'den küçük olamaz,

e) Depo üst yüzey�n�n n�ha� eğ�m�n�n en az % 5 ve eğer plast�k tabaka üzer�nde sürtünmey� artırıcı �lave özell�kte maddeler yoksa en fazla % 15 olması zorunludur,

f) Sızdırmaz tabaka üstüne ser�len tarım toprağı b�tk� çeş�d�ne bağlı olarak değ�şmekle b�rl�kte, kalınlığı b�r metreden az olamaz,

g) Tarım toprağında erozyonu önlemek �ç�n gerekl� önlemler alınır,

h) Kapatılan sahanın c�varında yeterl� sayıda açılan �zleme kuyuları �le gaz ve sızıntı suyu ölçümler�  aylık per�yotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza ed�l�r.

 

Atık kabulü

Madde 38- Depo tes�s�nde uygun b�r kayıt tutma, laboratuvar, ver� toplama, �şletme ün�tes� bulunur. Sahaya atık get�ren bütün araçların taşıma formları ve atıklarının anal�z sert�f�kaları,

gerekt�ğ�nde yen�den anal�z yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol ed�l�r. Hang� atığın hang� hücreye depolanacağı atık taşıma formlarının üzer�ne yazılır. Kayıt belgeler�ne atık n�tel�ğ�
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de �şlen�r.

 

Düzenl� depo tes�sler�n�n �şlet�lmes�

Madde 39- Depo tes�sler�ne gelen atıkların kontrolünde;

a) Atıkların depo tes�sler�nde depolanab�lmes� �ç�n (Ek 11-A) da bel�rt�len depolanab�lme şartları aranır. Bu sınır değerler� aşan atıklar ön �şleme tab� tutulduktan sonra depolanır. Ön

�şleme rağmen bu değerler� sağlayamayan atıklar tek tür atık depo tes�s�nde depolanır.

Bu atıkların anal�z� (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tes�s�n�n �şletmes�, bertarafçı tarafından hazırlanan �şletme planına göre yürütülür. Atık

bertarafçısı, tes�stek� her b�r ün�te �ç�n �lg�l� �şletme planını, tes�s�n �şletmeye geçeb�lmes� �ç�n Bakanlığa sunar ve uygun görüldüğü takd�rde l�sans ver�l�r. İşletme planında öner�len b�r

değ�ş�kl�k uygulanmadan önce Bakanlığın onayına sunulur.

b) İşletme planında aşağıdak� hususlar yer alır;

1) Tes�ste �şletme planının uygulanmasından sorumlu personel�n adı, soyadı, görev�, unvanı,

2) Tes�se kabul ed�lecek atıkların türü ve bertaraf kapas�tes�,

3) Atıklara uygulanacak ön �şlemler ve bertaraf metotları,

4) Atık taşıyan araçların park ed�leceğ�, yükleneceğ� ve boşaltılacağı sahalar �le �lg�l� b�lg�ler,

5) Ac�l durum planları, �lg�l� sorumlu personel,

6) Tes�s�n çalışma saatler�.

c) Atık depo alanında aşağıdak� hususlara uyulur;

1) Çalışanlar baret ve tabanı takv�yel� ayakkabı g�yer,

2) Tes�s çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda b�r �zleme kuyularından ölçüm yapılır,

3) Depo sahasındak� araçların tekerlekler�, yıkama banyosundan geç�r�l�r.

 

 Bertaraf tes�s�n�n kapatılması

Madde 40 - Bertaraf eden, tes�s�n kapatılmasından en az yüz seksen gün önce;

a) Tes�s�n�n kapatılması �le �lg�l� f�z�b�l�te etüdünü,

b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yeraltı sularına ve/veya atmosfere olası karışımını kontrol eden ölçüm �zleme s�stem�ne �l�şk�n planını,

c) Tes�ste yer alan ün�teler�n her b�r�n�n ne şek�lde kapanacağı �le �lg�l� planını,

d) Tes�s�n akt�f olduğu süre boyunca saha �ç�nde bulunan atıkların envanter�n�,

e) Tes�ste kalan atıkların, anal�z, taşıma ve bertaraflarına �l�şk�n tüm metotların ve kapatmada kullanılacak yöntemler�n ayrıntılı tanımı ve uygulanab�l�r planlarını,

f) Araç ve malzemen�n tem�zlenmes�, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına �l�şk�n raporları,

g) Atıklarla k�rlenm�ş malzemeler�n bertaraflarına yönel�k planları,

Bakanlığa sunar.

Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma �şlemler�n� gerçekleşt�receğ�ne da�r taahhütname vermeden tes�s� kapatamaz.

Kapatma �şlem�nden sonra bertaraf eden�n sorumluluğu devam eder, ölçüm �zlemeye �l�şk�n raporlarını y�rm� yıl süreyle her yıl sonunda Bakanlığa �let�r.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Atıkların Sınırlar ötes� Taşınımı

 

Atıkların �thal�

Madde 41- Atıkların, serbest bölgeler dah�l Türk�ye Cumhur�yet� Gümrük Bölges�ne g�r�ş� yasaktır. Ancak, sektör �t�bar� �le ekonom�k değere ha�z atıkların �thal �z�nler� yayımlanacak

tebl�ğler doğrultusunda ver�l�r.

Serbest bölgelerdek� faal�yetler sonucu ortaya çıkan atıkların ger� kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tes�s bulunmaması durumunda atık üret�c�s� f�rmanın taleb�

üzer�ne serbest bölge müdürlüğü başkanlığında val�l�k, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü �şlet�c� veya bölge kurucu ve �şlet�c�s� ve atık üret�c�s� f�rma tems�lc�ler�nden oluşan b�r

kom�syonun uygun görüşünü müteak�p serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya �st�naden bu atıklar bölgeden çıkarılır. 

Kom�syona aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler sunulacaktır.

a) Atıkların serbest bölge �ç�ndek� b�r üret�m ve/veya tüket�m faal�yet� sonucu ortaya çıktığına �l�şk�n belge,

b) Atığı oluşturan faal�yet�n türü, atık tür ve m�ktarı,

c) Atıkların ger� kazanımı veya bertarafı amacıyla gönder�lecek olan tes�sten alınacak val�l�k onaylı atık kabul yazısı,

d) Bakanlık gerekl� gördüğü takd�rde �lave tekn�k b�lg� ve belgeler �steyeb�l�r.

Kullanılmış last�kler�n karkas n�tel�ğ�nde olanları Dah�lde İşleme Rej�m� kapsamında sadece Bakanlıktan l�sans almış �şletmeler tarafından ger� kazanımı amacıyla ülkem�ze g�r�ş�nde 

bu madde hükümler� uygulanmaz.

 

Atıkların �hracı

Madde 42 - Atıklar;

a) Ülkem�zde atıkların bertarafı �ç�n gerekl� tekn�k kapas�teye sah�p tes�sler�n bulunmaması hal�nde,

b) Söz konusu atıkları �thalatçı devlet�n yetk�l� otor�tes�n�n kabul etmes� durumunda,

�hraç ed�leb�l�r.

Bu durumda, atıkların sınırlar ötes� taşınımına �z�n ver�lmeden önce trans�t devletler�n ve atığı �thal edecek devlet�n yazılı onayları Bakanlıkça alınır.

 

B�lg� verme yükümlülüğü

Madde 43 - İhraç ed�lecek atıklar �ç�n (Ek 10) da yer alan b�ld�r�m formu �k� nüsha hal�nde �hracatçı f�rma tarafından doldurularak Bakanlığa �let�l�r. Bakanlıkça, b�ld�r�m formunun

�thalatçı devlet�n ve trans�t devletler�n yetk�l� makamlarına gönder�ld�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün �ç�nde yazılı onay ver�lmezse �hracat �şlem� başlatılamaz.

 

Trans�t devlete b�ld�r�m yükümlülüğü

Madde 44- Ülkem�z�n trans�t devlet olması hal�nde, Bakanlığa (Ek 10) da bel�rt�len şek�lde taşımanın planlandığı tar�hten en az altmış gün önce b�ld�r�mde bulunulması zorunludur.

Bakanlık söz konusu trans�t taşıma �şlem�ne şartlı veya şartsız �z�n vereb�l�r, �z�n vermey� reddedeb�l�r veya en geç altmış gün �ç�nde b�ld�r�mde bulunan taraftan b�lg� �steyerek yazılı cevabını
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b�ld�r�r.

Bakanlığın �zn� alınmadan trans�t geç�ş yapılmaz, ulusal yetk� alanımız �ç�nde atık yükü l�mbo yapılamaz ve aktarılamaz.

 

Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar

Madde 45- Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır;

a) Taşıyıcı, (EK 9-B) de bel�rt�ld�ğ� g�b� doldurulan taşıma belges�n�, atıkların taşınımına başladığı andan �t�baren n�ha� bertaraf yer�ne kadar, taşıma süres�nce yanında bulundurmak ve

bu belgey� �stend�ğ�nde güvenl�k ve taşıma �le �lg�l� makamların �ncelemes�ne sunmak zorundadır,

b) Atıkların sınırlar ötes� taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların tesl�m ed�lmes� veya tesl�m alınması sırasında taşıma belges�n� �mzalamakla yükümlüdür,

c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları tesl�m almış olduğunu ve �şlem�n b�ld�r�mde bel�rt�ld�ğ� şek�lde tamamlandığını gösteren belgey� �hracatçıya ve Bakanlığa �letmekle yükümlüdür.

İhracatçı bu belgey� alamadığı takd�rde Bakanlık kanalıyla bu durumu �thalatçı devlete b�ld�r�r,

d) Atıkların sınırlar ötes� taşınımında uluslararası paketleme, et�ketleme ve taşıma standartlarına uyulur,

e) Atıkların sınırlar ötes� taşınımının bu Yönetmel�ğe göre tamamlanamadığı durumlarda, �hracatçı devlet, �thalatçı devlet�n b�lg� verd�ğ� tar�hten �t�baren doksan gün �ç�nde veya �lg�l�

devletler�n mutabık kalacakları başka b�r süre �ç�nde ger� almayı tem�n eder.

 

Genel b�ld�r�m

Madde 46 - İhracatçının b�r yıllık süre �ç�n genel b�r b�ld�r�mde bulunmasına �z�n ver�leb�lmes� �ç�n;

a) Sevk ed�lecek atıkların c�ns�, kes�n m�ktarı veya per�yod�k l�stes� g�b� Bakanlığın �steyeceğ� b�lg�ler�n bulunması,

b) Atıkların aynı f�z�ksel ve k�myasal özell�kler� taşıması,

c) İhracatçı devlet�n aynı gümrük g�r�ş-çıkış kapısını kullanması,

d) Atıkların aynı bertaraf tes�s�ne sevk ed�lmes�,

zorunludur.

 

Yasadışı traf�k

Madde 47- Atıkların taşınmasında;

a)Bu Yönetmel�k gereğ�nce yapılması gereken b�ld�r�mlerde bulunulmaması,

b) Yetk�l� otor�ten�n bu Yönetmel�k �le bel�rt�len �zn�n�n bulunmaması,

c) Yetk�l� otor�ten�n �zn�n�n h�lel� veya yalan beyan sonucu elde ed�lmes�,

d) Belgeler�n �çer�ğ�ne tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetk� alanına g�r�lmes�,

e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmel�ğe aykırı olarak atıkların bertaraf, boşaltım ve/veya nak�l aracıyla b�rl�kte terk ed�lmes�,

durumlarında atıkların taşınımı yasadışı traf�kt�r.

İhracatçı, kend�s�ne yasadışı traf�k hakkında b�lg� ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde veya �lg�l� devletler�n mutabık kalacağı başka b�r süre �ç�nde, atıkların �hracatçı veya üret�c�

ya da �hracatçı devlet�n kend�s� tarafından ülkes�ne �ades�n� tem�n edecekt�r.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

D�ğer Hükümler

Özel atıklar

Madde 48- Bu Yönetmel�ğ�n (Ek 7)’de,  (01) başlığı altında yer alan maden atıkları, (13) başlığı altında yer alan yağ ve sıvı yakıt atıkları, (16 06) başlığı altında yer alan kullanılmış p�l

ve aküler, (18) başlığı altında yer alan �nsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardak� araştırmalardan kaynaklanan atıklar �le kullanılmış last�kler�n toplanması ,taşınması, �şlenmes� ve

bertarafına �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

 

Ceza� hükümler

Madde 49 - Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılık hal�nde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddeler�nde bel�rt�len merc�ler tarafından gerekl� �şlemler yapılır ve 26 ncı

maddedek� yaptırım uygulanır. Kanunun 24 ncü maddes�ndek� merc�ler tarafından 20, 21 ve 23 üncü  maddeler�nde bel�rt�len �dar� n�tel�ktek� cezalar ver�l�r..

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 50 - 27/08/1995 tar�hl� ve 22387 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geç�c� Madde 1- Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yürürlükte bulunan yönetmel�ğe göre hazırlanmış olan tebl�ğ ve genelgeler�n bu Yönetmel�ğe aykırı olmayan hükümler�

çıkarılacak olan yen� tebl�ğ ve genelgelere  kadar geçerl�d�r.

 

 

 

Geç�c� Madde 2- Yönetmel�ğ�n yayınlandığı tar�hten önce  Bakanlıktan ger� kazanım konusunda l�sans almış tes�sler�n ve val�l�kten taşıma l�sansı almış f�rma ve araçların bu

Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�n� müteak�p, b�r yıl �ç�nde ger� kazanım konusunda Bakanlığa ve taşıma konusunda �se val�l�klere tekrar müracaat ederek l�sanslarını yen�lemeler� zorunludur.

 

Geç�c� Madde 3- Val�l�kler bu Yönetmel�k yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren sek�z ay �ç�nde �l tehl�kel� atık yönet�m planını hazırlayarak Bakanlığa sunar.

 

Yürürlük
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Madde 51- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

 

Yürütme

Madde 52 - Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK- 1
 
ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER
a) Aşağıda başka şek�lde bel�rt�lmem�ş üret�m veya tüket�m artıkları,
b) Standart dışı ürünler,
c) Son kullanım süres� geçm�ş olan ürünler,
d) Dökülmüş, n�tel�ğ� bozulmuş yada yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örnek: kaza sonucu kontam�ne olmuş maddeler ve benzer�),
e) Akt�v�teler sonucu kontam�ne olmuş yada k�rlenm�ş maddeler (örnek: tem�zleme �şlem� atıkları, ambalaj malzemeler�, konteynırlar ve benzer� ),
f) Kullanılmayan kısımlar (örnek: atık p�ller ve katal�zörler ve benzer� ),
g) Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontam�ne olmuş as�tler, kontam�ne olmuş çözücüler, b�tm�ş yumuşatma tuzları ve benzer�),
h) Endüstr�yel proses kalıntıları (örnek: cüruflar, d�p tortusu ve benzer�),
ı) K�rl�l�ğ�n önlenmes�  süreçler�nden kaynaklanan kalıntılar (örnek: yıkama çamurları, f�ltre tozları, kullanılmış f�ltreler ve benzer�),
j) Mak�ne/ Yüzey �şlemler� kalıntıları (örnek: torna atıkları, frezleme tortuları ve benzer� ),
k) Hammadde çıkarılması ve �şlenmes�nden kaynaklanan kalıntılar(örnek: petrol slopları, madenc�l�k atıkları ve benzer� ),
l) Saflığı bozulmuş materyaller  (örnek; PCB'lerle kontam�ne olmuş yağlar, ve benzer�),
m) Yasa �le kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,
n) Sah�b� tarafından artık kullanılmayan ürünler (örnek: tarımsal, evsel, of�s, t�car� ve market kalıntıları ve benzer�),
o) Araz� ıslahı ve �y�leşt�r�lmes� faal�yetler� sonucu kontam�ne olmuş madde, materyal ve ürünler,
p) Yukarıdak� kategor�lerde yer almayan herhang� madde, materyal ve ürünler.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.06.2018 Çevre ve Orman Bakanlığından:

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2005/03/20050314-1.htm 12/43

 
 

 
EK- 2

 
A) BERTARAF  YÖNTEMLERİ
Bu ek uygulamada tehl�kel� atık �ç�n uygulanan tüm bertaraf �şlemler�n� kapsamaktadır. 
(D3)    Der�ne enjeks�yon (örneğ�n: pompalanab�l�r atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeks�yonu ve benzer�),
(D4)    Yüzey doldurma (örneğ�n: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzer�),
(D5)    Özel mühend�sl�k gerekt�ren toprağın altında veya üstünde düzenl� depolama( çevreden ve her b�r� ayrı olarak �zole ed�lm�ş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzer� ),
(D8)    (D3) �la (D12) arasında ver�len �şlemlerden herhang� b�r� �le bertaraf ed�len n�ha� b�leş�klere veya karışımlara uygulanan ve bu ek�n başka b�r yer�nde �fade ed�lmeyen b�yoloj�k �şlemler,
(D9)    (D3) �la (D12) arasında ver�len �şlemlerden herhang� b�r� �le bertaraf ed�len n�ha� b�leş�klere veya karışımlara uygulanan ve bu ek�n başka b�r yer�nde �fade ed�lmeyen f�z�ksel-k�myasal
�şlemler (Örneğ�n: buharlaştırma, kurutma, kals�nasyon ve benzer� ),
(D10)    Yakma,
(D12)    Sürekl� depolama (b�r madende konteynırların yerleşt�r�lmes� ve benzer� ),
(D15)   (D3) �la (D12 ) arasında bel�rt�len �şlemlerden herhang� b�r�ne tab� tutuluncaya kadar atığın üret�ld�ğ�  alan �ç�nde geç�c� depolama (ara depolama tes�sler� ve toplama �şlem� har�ç).
 
B) GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
Bu ek uygulamada karşılaşılan tüm ger� kazanım �şlemler�n� kapsamaktadır.
(R1)    Enerj� üret�m� amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şek�llerde kullanma,
(R2)    Solvent (çözücü) ıslahı/yen�den üret�m�,
(R3)    Solvent olarak kullanılmayan organ�k maddeler�n ıslahı/ ger� dönüşümü ( Kompost ve d�ğer b�yoloj�k dönüşüm süreçler� dah�l),
(R4)    Metaller�n ve metal b�leş�kler�n�n ıslahı/ger� dönüşümü,
(R5)    D�ğer anorgan�k maddeler�n ıslahı/ger� dönüşümü,
(R6)    As�tler�n veya bazların yen�den üret�m�,
(R7)    K�rl�l�ğ�n azaltılması �ç�n kullanılan parçaların(b�leşenler�n) ger� kazanımı,
(R8)    Katal�zör parçalarının (b�leşenler�n�n) ger� kazanımı,
(R9)    Kullanılmış yağların yen�den raf�ne ed�lmes� veya  d�ğer  tekrar kullanımları,
(R10)  Ekoloj�k �y�leşt�rme veya tarımcılık yararına sonuç verecek araz� ıslahı,
(R11)   (R1) �la (R10) arasındak� �şlemlerden elde ed�lecek atıkların kullanımı,
(R12)   Atıkların (R1) �la (R11) arasındak� �şlemlerden herhang� b�r�ne tab� tutulmak üzere değ�ş�m�,
(R13)  (R1) �la (R12) arasında bel�rt�len �şlemlerden herhang� b�r�ne tab� tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üret�ld�ğ�  alan �ç�nde geç�c� depolama, toplama har�ç).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 3
 

DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE’YE GÖRE  TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE
OLABİLİR)
 
A) (Ek 5) te sıralanan özell�klerden herhang� b�r�n� gösteren ve aşağıdak�lerden oluşan atıklar;
1) Hastanelerden, tıp merkezler�nden ve kl�n�klerden kaynaklanan tıbb� atıklar,
2) Farmasot�k ürünler�n üret�m�nden ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar, farmasot�k ve �laç atıkları,
3) Ahşap koruyucuları,
4) B�os�tler ve f�to-farmakoloj�k maddeler�n üret�m�nden, hazırlanmasından ve kullanımından kaynaklanan atıklar,
5) Solvent(çözücü) olarak kullanılan maddeler�n kalıntıları,
6) İnert pol�mer�ze malzemeler har�ç solvent (çözücü) olarak kullanılmayan halojenl� organ�k maddeler,
7) S�yanür �çeren ısıl �şlemler �le sertleşt�rme �şlemler�nden kaynaklanan atıklar tuzlar,
8) Hedeflenen kullanıma uygun olmayan m�neral yağlar  ve yağlı maddeler,
9) Yağ / su, h�drokarbon / su karışımları, emüls�yonlar,
10) PCB ( Pol�klorbub�fen�ller) ve / veya PCT (Pol�klorluterfen�ller) ve/veya PBB (Pol�bromlub�fen�ller) �çeren maddeler,
11) Raf�ne etme, d�st�lasyon (�mb�kleme) ve her türlü p�rol�t�k(ısıl) �şlem sonucu ortaya çıkan katranlı  maddeler,
12) Mürekkepler, boyalar, p�gmentler, boyalar, lakeler, (c�lalar) vern�kler,
13) Reç�neler, lateks, plast�ze ed�c� maddeler , zamklar / yapıştırıcılar,
14) Tanımlanmamış ve / veya yen� ve �nsan ve / veya  çevre üzer�ndek� etk�ler� b�l�nmeyen, araştırma ve gel�şt�rme ya da eğ�tsel akt�v�telerden kaynaklanan k�myasal maddeler,
15) P�rotekn�kler ve d�ğer patlayıcı malzemeler,
16) Fotoğrafçılık k�myasal malzemeler� ve prosesleme malzemeler�,
17) Pol�klorlü d�benzo-furanın herhang� b�r türev� �le k�rlenm�ş her türlü malzeme,
18) Pol�klorlü d�benzo–p-d�oks�n�n herhang� b�r türev� �le k�rlenm�ş her türlü malzeme,
 
B) (EK 4) de sıralanan öğeler�n herhang� b�r�n� �çeren ve (EK 5) te sıralanan özell�klerden herhang� b�r�ne sah�p olan ve aşağıdak�lerden oluşan atıklar;
19) Hayvansal veya b�tk�sel sabunlar, yağlar, balmumları,
20) Solvent olarak kullanılmayan, halojenl� olmayan organ�k maddeler,
21) Metal veya metal b�leş�kler� �çermeyen �norgan�k maddeler,
22) Küller ve / veya cüruflar, 
23) Tarama atıklarını (spo�ller) �çeren toprak, kum ve k�l,
24) S�yan�ts�z ısıl �şlem tuzları,
25) Metal�k tozlar,
26) Kullanılmış katal�st malzemeler,
27) Metal veya  metal b�leş�kler� �çeren sıvı veya çamurlar,
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28) (29), (30) ve (33) dışındak� k�rl�l�k kontrol �şlemler�nden kalan artıklar (bak�yeler),
29) Islak arıtıcı çamurları,
30) Su arıtma tes�sler� çamurları,
31) Dekarbon�zasyon artığı(bak�yes�),
32) İyon-değ�şt�r�c� kolon artığı,
33) Arıtılmamış veya tarımda kullanılmaya uygun olmayan atıksu arıtma çamurları,
34) Tankların ve / veya ek�pmanlarının tem�zl�ğ�nden kalan artıklar,
35) K�rlenm�ş ek�pman,
36) (Ek 4)’de sıralanan b�leş�kler�n b�r yada daha fazlası �le k�rlenm�ş konteynırlar,
37) P�ller ve d�ğer elektr�kl� ün�teler,
38) B�tk�sel yağlar, 
39) Evsel n�tel�kl� ayrı toplama �şlemler�nden kaynaklanan ve (Ek 5) te sıralanan özell�klerden herhang� b�r�n� gösteren malzemeler,
40) (Ek 4)de sıralanan b�leş�kler�n herhang� b�r�n� ve (Ek 5)te sıralanan özell�kler�n herhang� b�r�n� �çeren d�ğer herhang� b�r atık.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK- 4
 
(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA  TEHLİKELİ OLAN EK
3-B’DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ
 
Atıkların �çer�ğ�nde bulunan b�leş�kler;
(C1) Ber�lyum ve Ber�lyum b�leş�kler�,
(C2) Vanadyum b�leş�kler�,
(C3) Krom (VI) b�leş�kler�,
(C4) Kobalt b�leş�kler�,
(C5) N�kel b�leş�kler�,
(C6) Bakır b�leş�kler�,
(C7) Ç�nko b�leş�kler�,
(C8) Arsen�k ve Arsen�k b�leş�kler�,
(C9) Selenyum ve Selenyum b�leş�kler�,
(C10) Gümüş b�leş�kler�,
(C11) Kadm�yum ve kadm�yum b�leş�kler�,
(C12) Kalay  b�leş�kler�,
(C13) Ant�muan ve ant�muan b�leş�kler�,
(C14) Tellür ve tellür b�leş�kler�,
(C15) Baryum sülfat har�ç baryum b�leş�kler�,
(C16) Cıva ve cıva b�leş�kler�,
(C17) Talyum ve talyum b�leş�kler�,
(C18) Kurşun ve kurşun b�leş�kler�,
(C19) İnorgan�k sülfürler,
(C20) Kals�yum Florür har�ç �norgan�k flor b�leş�kler�,
(C21) İnorgan�k s�yanürler,
(C22) Bel�rt�len alkal� veya alkal� toprak metaller� : l�tyum, sodyum, potasyum, kals�yum, magnezyum (b�leş�k halde değ�l),
(C23) As�tl� çözelt�ler veya katı haldek� as�tler,
(C24) Baz�k  çözelt�ler veya katı haldek� bazlar,
(C25) Asbest (toz ve l�fler),
(C26) Fosfor : m�neral fosfatlar har�ç fosfor b�leş�kler,
(C27) Metal karbon�ller�,
(C28) Peroks�tler,
(C29) Kloratlar,
(C30) Perkloratlar,
(C31) Az�dler,
(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,
(C33) Eczacılık veya veter�nerl�k b�leş�kler�,
(C34) B�os�tler ve f�to-farmakoloj�k b�leş�kler (örneğ�n.; pest�s�tler),
(C35) Enfeks�yonel maddeler,
(C36) Kreozotlar,
(C37) İsos�yanatlar; t�yos�yanatlar,
(C38) Organ�k s�yanürler (örneğ�n; n�tr�ller, ve benzer�.),
(C39) Fenoller;klorofenoller dah�l fenol b�leş�kler�,
(C40) Halojenl� çözücüler,
(C41) Halojenl� çözücüler har�c�ndek� organ�k çözücüler,
(C42)  organohalojen b�leş�kler� (İnert pol�mer�ze malzemeler ve bu Ek’te bel�rt�len d�ğer maddeler har�ç),
(C43) Aromat�k b�leş�kler; pol�s�kl�k ve heteros�kl�k organ�k b�leş�kler�,
(C44) Al�fat�k am�nler,
(C45) Aromat�k am�nler,
(C46) Eterler,
(C47) Patlayıcı karakterdek� maddeler( Bu ek�n herhang� b�r yer�nde l�stelenenler har�ç),
(C48) Kükürt organ�k b�leş�kler�,
(C49) Pol�klorlu d�benzo furanın herhang� b�r türev�,
(C50) Pol�klorlu d�benzo para d�oks�n�n herhang� b�r türev�,
(C51) Bu l�stede bel�rt�len maddeler�n har�c�nde h�drokarbonlar ve oks�jenler�, azot ve/veya kükürt b�leş�kler�.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EK- 5
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
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H1 Patlayıcı
Alev etk�s� altında patlayab�len yada d�n�trobenzenden daha fazla şek�lde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kend� başına k�myasal reaks�yon yolu �le bell� b�r sıcaklık
ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olab�lecek madde veya atıklar
                                                                        
H2 Oks�tley�c�
D�ğer maddelerle, özell�kle de yanıcı maddelerle temas hal�nde �ken yüksek oranda  egzoterm�k reaks�yonlar gösteren maddeler ve preparatlar
 
H3-A Yüksek oranda Tutuşab�lenler
a) 21 0C’n�n altında parlama noktasına sah�p sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşab�len sıvılar dah�l)
b) Herhang� b�r enerj� kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındak� hava �le temas ett�ğ�nde ısınab�len ve sonuç olarak tutuşab�len maddeler ve preparatlar ,
c) B�r ateşleme kaynağı �le kısa  süre temas ett�ğ�nde kolayca tutuşab�len ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar ,
d) Normal basınçta, havada tutuşab�len gazlı maddeler ve preparatlar,
e) Su veya neml� hava �le temas ett�ğ�nde, tehl�kel� m�ktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.
 
H3-B Tutuşab�len
21 0C ye eş�t veya daha yüksek yada  55 0C’ye eş�t yada daha düşük parlama noktasına sah�p olan sıvı maddeler ve preparatlar.
 
H4 Tahr�ş ed�c�
Der� �le yada balgam membranı  �le an�, uzun sürel� yada tekrar eden temaslar hal�nde yanığa sebeb�yet vereb�len, koroz�f olmayan maddeler ve preparatlar.
 
H5 Zararlı
Solunduğu veya yen�ld�ğ�nde yada der�ye nüfuz ett�ğ�nde  bel�rl� b�r sağlık r�sk� �çeren maddeler ve preparatlar.
 
H6 Toks�k
Solunduğunda veya yen�ld�ğ�nde yada der�ye nüfuz ett�ğ�nde, sağlık yönünden c�dd�, akut veya kron�k r�sk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.
 
H7 Kanserojen
Solunduğunda veya yen�ld�ğ�nde yada der�ye nüfuz ett�ğ�nde, kansere yol açan veya etk�s�n�n artmasına neden olan madde ve preparatlar.
 
H8 Koroz�f
 Temas hal�nde canlı dokuları tahr�p eden madde ve preparatlar.
 
H9 Enfeks�yon yapıcı
İnsan veya d�ğer canlı organ�zmalarda hastalığa neden olduğu b�l�nen veya geçerl� nedenler dolayısıyla güvenl� olarak �nanılan varlığının sürdüreb�len m�kroorgan�zmaları veya toks�nler� �çeren
maddeler.
 
H10 Teratojen�k
Solunduğunda, yen�ld�ğ�nde veya der�ye nüfuz ett�ğ�nde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma r�sk�n� artıran madde ve preparatlar.
 
H11 Mutajen�k
Solunduğunda, yend�ğ�nde veya der�ye nüfuz ett�ğ�nde, kalıtsal genet�k bozukluklara yol açan veya yol açma r�sk�n� artıran madde ve preparatlar.
 
H12
Havayla, suyla veya b�r as�tle temas etmes� sonucu zeh�rl� veya çok zeh�rl� gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.
 
H13
Yukarıda l�stelenen karakterlerden herhang� b�r�ne sah�p olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.
 
 
 
 
H14 Ekotoks�k
Çevren�n  b�r veya daha fazla kes�m� üzer�nde an� veya gec�kmel� zararlı etk�ler gösteren veya gösterme r�sk� taşıyan madde ve preparatlar.
 
Açıklama
 
1)Tehl�kel� özell�klere �l�şk�n et�ketlemede kullanılacak �şaretler �ç�n 11/07/1993 tar�hl� ve 21634 sayılı Resm� Gazete ve 20/04/2001 tar�hl� ve 24379 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan
Yönetmel�k �le Değ�ş�k Tehl�kel� K�myasallar Yönetmel�ğ�  (Ek 4) kullanılacaktır.
 
2)Test Metotları:
 Bu ekte ver�len Tehl�kel�l�k özell�kler�ne bel�rl� b�r anlam kazandırmak �ç�n kullanılacak metotlar Avrupa B�rl�ğ� müktesebatında yer alan 67/548/EEC sayılı D�rekt�f�n (EK 5) �nde
açıklanmaktadır. Bu d�rekt�f�n 84/449/EEC sayılı D�rekt�f �le eklenen hususları kapsayan veya tekn�k gel�şmeler� uyumlaştıran müteak�p Kom�syon D�rekt�fler� �le güncelleşt�r�lm�ş vers�yonları
geçerl�d�r. Bu metotlar uluslar arası kuruluşlar ve özell�kle Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latı (OECD) çalışmaları ve tavs�yeler�ne dayanır.
 
Tehl�kel�l�k Özell�kler�n�n Bel�rlenmes�ne �l�şk�n kılavuz k�taplar Bakanlıkça yayımlanacaktır.
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EK- 6
(EK 7) de (M) �le �şaretlenm�ş atıklar �ç�n tehl�kel� atık eş�k konsantrasyonları
Tehl�kel� olarak adlandırılan atıkların, (Ek 5)te  l�stelenen  özell�klerden b�r veya daha fazlasını �çermes� ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10  ve H11’�n de  aşağıdak� özell�klerden b�r�n� veya
b�rden fazlasını taşıması gerek�r.
a) Parlama noktası <=55 ºC,
b) Toplam konsantrasyon ≥ %0.1 da, yüksek sev�yede toks�k madde olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla madde,
c) Toplam konsantrasyon  ≥ %3 da, toks�k madde olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla madde,
d) Toplam konsantrasyon ≥ %25 da, zararlı madde olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla madde,
e) Toplam konsantrasyon ≥ %1 da,  R35 olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla koroz�f  madde,
f) Toplam konsantrasyon ≥ %5 da, R34 olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla koroz�f madde,
g) Toplam konsantrasyon ≥ %10 da, R41 olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla tahr�ş ed�c� madde,
h) Toplam konsantrasyon ≥ %20 da,  R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan b�r veya daha fazla tahr�ş ed�c� madde,
ı) Konsantrasyon ≥ %0.1 da, kategor� 1 yada 2’de kanserojen�k olduğu b�l�nen b�r madde,
j) Konsantrasyon ≥ %1 da, 3’üncü kategor� de kanserojen�k olduğu b�l�nen b�r madde,
k) Konsantrasyon ≥%0.5 da, 1 yada 2’nc� kategor� R60, R61 olarak sınıflandırılmış üret�m� toks�k olan b�r madde,
l) Konsantrasyon ≥ %5 da, 3’ncü kategor� R62, R63 olarak sınıflandırılmış üret�m� toks�k olan b�r madde,
m) Konsantrasyon ≥ 0.1 da, 1 yada 2’nc� kategor� R46 olarak sınıflandırılmış b�r mütajen�k madde,
n) Konsantrasyon ≥ 1 de,  3’ncü kategor�  R40 olarak sınıflandırılmış b�r mütajen�k madde.
 
 
 
 
 
 
 
Açıklama
 
R kodları (R�sk durumu) 11/07/1993 tar�hl� ve 21634 sayılı Resm� Gazete ve 20/04/2001 tar�hl� ve 24379 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Yönetmel�k �le Değ�ş�k Tehl�kel� K�myasallar
Yönetmel�ğ�  (EK 7) de ver�lmekted�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK- 7
TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ
 
L�stedek� Ana Başlıklar:
(01)        Madenler�n aranması, çıkarılması, �şlet�lmes�, f�z�k� ve k�myasal �şleme tab� tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,
(02)        Tarım, bahçıvanlık, den�z ürünler� üret�m�, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve �şleme sonucu ortaya çıkan atıklar,
(03)        Ahşap �şleme, sunta ve mob�lya üret�m�, selüloz, kağıt ve karton üret�m�nden kaynaklanan atıklar,
(04)        Der� kürk ve tekst�l endüstr�s� atıkları,
(05)        Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün p�rol�t�k �şlenmes�nden kaynaklanan atıklar,
(06)        İnorgan�k (organ�k olmayan) k�myasal �şlemlerden kaynaklanan atıklar,
(07)        Organ�k k�myasal �şlemlerden kaynaklanan atıklar,
(08)        Astarların (boyalar, vern�kler ve v�tr�f�ye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkepler�n�n üret�m, formülasyon tedar�k ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,
(09)        Fotoğraf endüstr�s�n�n atıkları,
(10)        Isıl �şlemler�n atıkları,
(11)        Metal ve d�ğer materyaller�n k�myasal yüzey �şlem� ve kaplanması ve dem�r maden� dışındak� h�dro-metalürj�n�n yol açtığı atıklar,
(12)        Metaller�n ve plast�kler�n b�ç�mlenmes� ve f�z�k� ve mekan�k yüzey �şlenmes� atıkları,
(13)        Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yeneb�l�r yağlar, 05 ve 12 har�ç),
(14)        Organ�k çözücüler, soğutucu ve �t�c� gazların atıkları,
(15)        Aks� bel�rt�lmem�ş �se ambalaj maddeler�, absorbanslar, s�lme bezler�, f�ltre malzemes� ve koruyucu g�ys� atıkları,
(16)        L�stede bel�rt�lmeyen atıklar,
(17)        İnşaat ve yıkım atıkları (k�rlenm�ş alanlardan çıkartılan hafr�yat dah�l),
(18)        İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardak� araştırmalara �l�şk�n atıklar (doğrudan sağlığa �l�şk�n olmayan mutfak ve restoran atıkları har�ç),
(19)        Atık bertaraf tes�sler�n�n atıkları, saha dışı atık su arıtma tes�sler�n�n ve �nsan tüket�m� �ç�n ve endüstr�yel kullanım �ç�n kullanılan su hazırlama tes�sler�n�n atıkları,
(20)        Beled�ye atıkları (evsel atıklar ve benzer t�car�, endüstr�yel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dah�l.

ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
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a) Eğer (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun b�r atık kodu bulunamaz �se, atığı tanımlamak �ç�n (13), (14) ve (15)ana başlıkları atlında ver�len bölümler
�ncelenmel�d�r.
b) Eğer atık kodlarından h�ç b�r� uyarlanamıyor �se, atık, (16) ana başlığı altında ver�len bölüm uyarınca tanımlanmalıdır.
c) Eğer atık, (16) ana başlığı altında ver�len bölümde de bulunamıyor �se (…..99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar),  �lk adımda tanımlanan l�ste bölümündek� akt�v�teye uygun olarak
kullanılmalıdır.
d) Bu ekte (A) �şaret� �le bel�rlenm�ş atıklar tehl�kel� özell�kler�ne bakılmaksızın  kes�nl�kle tehl�kel� atıktır. (M) �şaret� �le bel�rlenm�ş atıklar �se tehl�kel�
özell�kler�n�n bel�rlenmes� �ç�n (EK 6)da ver�len eş�k konsantrasyon değerler�ne bakılarak tehl�kel� atık olup olmadığına karar ver�lmes� gereken
atıklardır.

LİSTE
(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ   TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR
 
  01 03       Metal�k  Madenler�n F�z�k� ve K�myasal İşlemler� Atıkları
01 03 04 Sülfat cevher� �şlenmes�nden doğan as�t üreten döküntüler (A)
01 03 05 Tehl�kel� madde �çeren d�ğer döküntüler (M)
01 03 07 Metal�k  madenler�n f�z�k� ve k�myasal �şlenmes�nden doğan ve tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer atıklar (M)
01 03 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  01 04            Metal�k  Olmayan Madenler�n F�z�k� ve K�myasal İşlemler�nden Kaynaklanan Atıklar
01 04 07 Metal�k olmayan madenler�n f�z�k� ve k�myasal �şlenmes�nden doğan ve tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer

atıklar
(M)

01 04 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
    01 05      Sondaj Çamurları ve D�ğer Sondaj Atıkları
01 05 05 Yağ �çeren sondaj çamurları ve atıkları (M)
01 05 06 Tehl�kel� maddeler �çeren sondaj çamurları ve d�ğer sondaj atıkları (M)
01 05 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)

 
(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN

ATIKLAR
 
 02 01    Tarım, Bahçıvanlık, Den�z Ürünler� Üret�m�, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 05 Tarımsal k�myasal madde atıkları (A)
02 01 08 Tehl�kel� maddeler �çeren tarımsal  atıklar (M)
02 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)

 
(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
   03 01      Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mob�lya Üret�m�nden Kaynaklanan Atıklar
03 01 04 Tehl�kel� maddeler �çeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar (M)
03 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
   03 02      Ahşap Koruma Atıkları
03 02 01 Halojenl�n�ze ed�lmem�ş organ�k ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 02 Organ�k olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 03 Organ�k metal ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 04 İnorgan�k ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 05 Tehl�kel� madde �çeren d�ğer ahşap koruyucuları (M)
03 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış ahşap koruyucuları (M)

 
(04)  DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
    04 01      Der� ve Kürk Endüstr�s�nden Kaynaklanan Atıklar
04 01 03 Sıvı halde olmayan çözücüler �çeren yağ g�derme atıkları (M)
04 01 04 Krom �çeren tabaklama çözelt�s� (M)
04 01 06 Saha �ç�nde özell�kle krom �çeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (M)
04 01 08 Krom �çeren atık tabaklanmış der� (ç�v�tl� yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) (M)
04 01 09 Perdah ve boya atıkları (M)
04 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)

 
  04 02       Tekst�l Endüstr�s�nden Kaynaklanan Atıklar
04 02 14 Organ�k çözücüler �çeren perdah atıkları (M)
04 02 16 Tehl�kel� maddeler �çeren boya maddeler� ve p�gmentler (M)
04 02 19 Tehl�kel� madde �çeren atıksuların saha �ç� arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (M)
04 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
 
 
 
(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN
        KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
  05 01        Petrol Raf�ne Atıkları
05 01 02 Tuz arındırma(tuz g�der�c�) çamuru (A)
05 01 03 Tank d�b� çamuru (A)
05 01 04 As�t alk�l çamuru (A)
05 01 05 Yağ döküntüsü (A)
05 01 06 İşletme yada ek�pman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur (A)
05 01 07 As�t z�ftler� (as�tl� katranlar) (A)
05 01 08 D�ğer z�ftler (A)
05 01 09 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç�  atıksu arıtma �şlemler�nden kaynaklanan çamur (M)
05 01 11 Yakıtların  bazlar �le tem�zlemes�  sonucu oluşan atıklar (A)
05 01 12 Yağ �çeren as�tler (M)
05 01 15 Kullanılmış f�ltre k�ller� (A)
05 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  05 04       Kullanılmış F�ltre K�ller�
05 04 01 Kullanılmış f�ltre k�ller� (M)
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  05 05       Yağ Kükürt G�derme Atıkları
05 05 01 Kükürt �çeren atıklar (M)
05 05 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
  05 06        Kömürün P�rol�t�k İşlenmes�nden Kaynaklanan  Atıklar
05 06 01 As�t z�ftler� (as�tl� katranlar) (A)
05 06 03 D�ğer z�ftler(d�ğer katranlar) (A)
05 06 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
  05 07        Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakl�yes�nde Oluşan Atıklar
05 07 01 Cıva �çeren atıklar (M)
05 07 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  05 08       Yağın Yen�den Üret�m�nden Kaynaklanan Atıklar
05 08 01 Kullanılmış f�ltre k�ller� (M)
05 08 02 As�tl� katranlar (M)
05 08 03 D�ğer katranlar (M)
05 08 04 Yağın yen�den üret�m�nden kaynaklanan sulu  çözelt�ler (M)
05 08 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
  06 01        As�tler�n İmalat, Formülasyon, Tedar�k ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 01 01 Sülfür�k as�t ve sülfür as�d� (A)
06 01 02 H�droklor�k as�t (A)
06 01 03 H�droflüor�k as�t (A)
06 01 04 Fosfor�k ve fosfor as�d� (A)
06 01 05 N�tr�k as�t ve n�tröz as�t (A)
06 01 06 D�ğer as�tler (A)
06 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 02        Bazların İFTK’sından Kaynaklanan  Atıklar
06 02 01 Kals�yum h�droks�t (A)
06 02 02 Soda (M)
06 02 03 Amonyum h�droks�t (A)
06 02 04 Sodyum ve potasyum h�droks�t (A)
06 02 05 D�ğer bazlar (A)
06 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 03       Tuzların ve Çözelt�ler�n�n ve Metal�k Oks�tler�n İFTK’larından Kaynaklanan  Atıklar
06 03 11 S�yanür �çeren katı tuzlar ve  solüsyonlar (M)
06 03 13 Ağır metal �çeren katı tuzlar ve solüsyonlar (M)
06 03 15 Ağır metal �çeren metal�k oks�tler (M)
06 03 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 04        06 03’de Bahsed�lmeyen  Metal İçeren Atıklar
06 04 02 Metal�k tuzlar (06 03 har�ç) (M)
06 04 03 Arsen�k �çeren atıklar (M)
06 04 04 Cıva �çeren atıklar (M)
06 04 05 Başka ağır metaller �çeren atıklar (M)
06 04 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
  06 05        Saha İç� Atıksu Arıtma İşlemler�nden Kaynaklanan Çamurlar
06 05 02 Tehl�kel� maddeler �çeren saha �ç� atıksu arıtma �şlemler�nden kaynaklanan çamurlar (M)

 
  06 06            Sülfürlü K�myasallardan, Sülfür K�myasal İşlemler�nden ve Sülfürden Arındırma İşlemler�n�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
06 06 02 Tehl�kel� sülfürler �çeren atıklar (M)
06 06 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
  06 07        Halojenler�n İFTK’larından ve Halojenler�n K�myasal İşlemler�nden Kaynaklanan Atıklar
06 07 01 Elektrol�zden kaynaklanan asbest �çeren atıklar (M)
06 07 02 Klor üret�m�nden kaynaklanan akt�f karbon (A)
06 07 03 Cıva �çeren baryum sülfat çamuru (M)
06 07 04 Çözelt�ler ve as�tler, örneğ�n kontakt as�t (A)
06 07 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 08       S�l�kon ve S�l�kon Türevler�n�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
06 08 02 Zararlı s�l�konlar �çeren atıklar (M)
06 08 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 09   Fosforlu K�myasallardan ve Fosforlu K�myasalların İşlenmes�n�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
06 09 03 Tehl�kel� maddeler �çeren yada tehl�kel� maddeler bulaşmış kals�yum tabanlı reaks�yon atıkları (M)
06 09 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 10            N�trojen K�myasallarının İşlenmes� , Gübre Üret�m� ve N�trojen K�myasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
06 10 02 Tehl�kel� madde �çeren atıklar (M)
06 10 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  06 13            Başka Türlü Tanımlanmamış İnorgan�k (Organ�k Olmayan) K�myasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları
06 13 01 İnorgan�k (organ�k olmayan) b�tk� koruma ürünler�, ahşap koruma ürünler� ve d�ğer b�os�tler (�norgan�k

pest�s�tler,b�yoloj�k �laçlar)
(A)

06 13 02 Kullanılmış akt�f karbon (06 07 02 har�ç) (A)
06 13 04 Asbest üret�m� atıkları (A)
06 13 05 Kurum (A)
06 13 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
 
(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
  07 01       Temel Organ�k K�myasal Maddeler�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
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07 01 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 01 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 01 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 01 07 Halojenl� durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 01 08 D�ğer durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 01 09 Halojenl� f�ltre tabakaları, kullanılmış absorbanslar (A)
07 01 10 D�ğer f�ltre tabakaları, kullanılmış absorbanslar (A)
07 01 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 01 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
 
 
 
 
 
  07 02        Plast�kler�n, Sentet�k Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 02 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 02 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 02 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 02 07 Halojenl� durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 02 08 D�ğer durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 02 09 Halojenl� f�ltre tabakaları(f�ltre kekler�), kullanılmış absorbanslar (A)
07 02 10 D�ğer f�ltre tabakaları(f�ltre kekler�), kullanılmış absorbanslar (A)
07 02 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 02 14 Tehl�kel� madde �çeren katkı maddeler�n�n atıkları (M)
07 02 16 Zararlı s�l�konlar �çeren atıklar (M)
07 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  07 03        Organ�k Boyaların ve P�gmentler�n  İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 03 01 Sulu yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 03 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 03 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 03 07 Halojenl� durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 03 08 D�ğer durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 03 09 Halojenl� f�ltre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar (A)
07 03 10 D�ğer f�ltre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar (A)
07 03 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 03 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  07 04            Organ�k B�tk� Koruma Ürünler�n�n (Pest�s�tler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Har�ç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddeler�n ( Ajanlarının) (03 02 Har�ç) ve D�ğer

B�os�tler�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 04 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 04 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 04 04 D�ğer organ�k çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 04 07 Halojenl� durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 04 08 D�ğer durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 04 09 Halojenl� f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 04 10 D�ğer f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 04 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 04 13 Tehl�kel� madde �çeren katı atıklar (M)
07 04 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  07 05        (Farmasot�k)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 05 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 05 03 Organ�k halojenl�  çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 05 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 05 07 Halojenl� durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 05 08 D�ğer durgun d�p tortusu ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 05 09 Halojenl� f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 05 10 D�ğer f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 05 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 05 13 Tehl�kel� madde �çeren katı atıklar (M)
07 05 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  07 06        Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmet�kler�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 06 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 06 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 06 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 06 07 Halojenl� durgun d�p tortuları  ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 06 08 D�ğer durgun d�p tortuları ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 06 09 Halojenl� f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 06 10 D�ğer f�ltre tabakaları kekler�, kullanılmış absorbanslar (A)
07 06 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 06 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
 
 
  07 07            Başka B�r Şek�lde Tanımlanmamış K�myasal ve K�myasal Üret�m�n�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
07 07 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 07 03 Organ�k halojenl� çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 07 04 D�ğer organ�k çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözelt�ler (A)
07 07 07 Halojenl� durgun d�p tortusu  ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 07 08 D�ğer durgun d�p tortusu  ve reaks�yon kalıntıları (A)
07 07 09 Halojenl� f�ltre kekler� ve kullanılmış absorbanslar (A)
07 07 10 D�ğer f�ltre kekler� ve kullanılmış absorbanslar (A)
07 07 11 Tehl�kel� madde �çeren saha �ç� atıksu arıtma çamurları (M)
07 07 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI
MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN  ATIKLAR
 

İ
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  08 01       Boya ve Vern�ğ�n İFTK’ları ve  Sökülmes�nden Kaynaklanan Atıklar
08 01 11 Organ�k çözücüler yada tehl�kel� maddeler �çeren atık boya ve vern�kler (M)
08 01 13 İç�nde organ�k çözücüler yada tehl�kel� maddeler bulunan boya ve vern�k çamurları (M)
08 01 15 İç�nde organ�k çözücüler yada tehl�kel� maddeler bulunan boya ve vern�klerden kaynaklanan akıcı

çamurlar
(M)

08 01 17 İç�nde organ�k çözücüler  yada tehl�kel� maddeler bulunan boya ve vern�k sökülmes�nden kaynaklanan
atıklar

(M)

08 01 19 İç�nde organ�k çözücüler  yada tehl�kel� maddeler bulunan boya ve vern�k sökülmes�nden kaynaklanan
akıcı süspans�yonlar

(M)

08 01 21 Atık boya yada vern�k sökücü (A)
08 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  08 03       Baskı Mürekkepler�n�n İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar
08 03 01 Halojenl� çözücüler �çeren atık mürekkep (M)
08 03 02 Halojenl� olmayan çözücüler �çeren atık mürekkep (M)
08 03 05 Halojenl� çözücüler �çeren mürekkep çamurları (M)
08 03 06 Halojenl� olmayan çözücüler �çeren mürekkep çamurları (M)
08 03 10 Tem�zleme �ç�n kullanılan organ�k çözücü atıkları (M)
08 03 11 Atık dağlama çözelt�ler� (M)
08 03 12 Tehl�kel� madde �çeren atık mürekkep (M)
08 03 14 Tehl�kel� maddeler �çeren mürekkep çamurları (M)
08 03 16 Atık as�t dağlama solüsyonları (A)
08 03 17 Tehl�kel� madde �çeren atık baskı tonerler� (M)
08 03 19 Kullanılmış yağ (A)
08 03 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  08 04       Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geç�rmeyen Ürünler Dah�l)
08 04 09 Organ�k çözücüler yada tehl�kel� maddeler �çeren atık  yapışkanlar  ve macunlar (M)
08 04 11 Organ�k  çözücüler yada tehl�kel� maddeler �çeren yapışkan ve  macun çamurları (M)
08 04 13 Organ�k  çözücüler yada tehl�kel� maddeler �çeren yapışkan ve  macunların akışkan çamurları (M)
08 04 15 Organ�k  çözücüler yada tehl�kel� maddeler �çeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları

(atıkları) 
(M)               

08 04 17 Reç�ne yağı (A)
08 04 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  08 05       Başka Şek�lde Bel�rt�lmem�ş Atıklar
08 05 01 Atık �zos�yanatlar (A)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
  09 01            Fotoğraf Endüstr�s� Atıkları
09 09 01 Su bazlı developer (gel�şt�r�c�)(banyo) ve akt�vatör (harekete geç�r�c�)(hassaslaştırma) solüsyonları (A)
09 01 02 Su bazlı ofset plakası developer� (gel�şt�r�c�)(banyo) solüsyonu (A)
09 01 03 Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları (A)
09 01 04 F�kser (sab�tley�c�) solüsyonları (A)
09 01 05 Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı f�kser (sab�tley�c�)solüsyonları (A)
09 01 06 Fotoğrafçılık atıklarının saha �ç� arıtılmasından oluşan ve gümüş �çeren atıklar (M)
09 01 11 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsed�len p�llerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf mak�neler� (A)
09 0113 09 01 06’de bahsed�lenler�n dışında gümüş ger� dönüşümü �ç�n yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar (A)
09 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
  10 01       (Güç) Enerj� Santraller�nden ve D�ğer Yakma Tes�sler�nden((19) Har�ç) Kaynaklanan Atıklar
10 01 04 Uçucu yağ külü ve  kazan tozu (A)
10 01 09 Sülfür�k as�t (A)
10 01 13 Yakıt olarak kullanılan emüls�f�ye ed�lm�ş h�drokarbonların uçucu külü (A)
10 01 14 Tehl�kel� gazlar �çeren b�rl�kte-yanma  sonucu çıkan taban külü, cüruf ve  kazan tozu (M)
10 01 16 Tehl�kel� gazlar �çeren b�rl�kte-yanma  sonucu çıkan uçucu kül (M)
10 01 18 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz tem�zleme atıkları (M)
10 01 20 Tehl�kel� maddeler �çeren saha �ç� atık su arıtmasının çamurları (M)
10 01 22 Tehl�kel� maddeler �çeren  kazan tem�zlemes� sonucu çıkan akıcı çamurları (M)
10 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 02       Dem�r ve Çel�k Endüstr�s�nden Kaynaklanan Atıklar
10 02 07 Tehl�kel� maddeler �çeren ve (elektr�kl� ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar (M)
10 02 11 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 02 13 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtımı çamur ve f�ltre kekler� (M)
10 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 03            Alüm�nyum Isıl(Termal)  Metalürj�den Kaynaklanan Atıklar
10 03 01 Anot �malatından kaynaklanan katranlar ve d�ğer karbon �çeren atıklar (M)
10 03 04 B�r�nc�l üret�m cürufları (A)
10 03 07 Kullanılmış pota astarları (M)
10 03 08 İk�nc�l üret�mden kaynaklanan tuz cürufları (A)
10 03 09 İk�nc�l üret�mden kaynaklanan kara cüruflar (A)
10 03 10 Tuz cüruflarının ve s�yah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar (M)
10 03 15 Parlayab�l�r yada yayılab�l�r , suyla temas hal�nde tehl�kel� m�ktarlarda parlayab�l�r gazlar çıkaran 

köpükler
(M)

10 03 17 Anot üret�m�nden kalan katran �çeren atıklar (M)
10 03 19 Tehl�kel� maddeler �çeren baca gazı tozu (M)
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10 03 21 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer parçacıklar ve tozlar (değ�rmen topları tozu dah�l) (M)
10 03 23 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtımı katı atıkları (M)
10 03 25 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtımı çamurları ve f�ltre kekler� (M)
10 03 27 Soğutma suyundan kaynaklanan yağ �çer�kl� atıklar (M)
10 03 29 Tehl�kel� maddeler �çeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları (M)
10 03 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 04       Kurşun Isıl Metalürj�den Kaynaklanan Atıklar
10 04 01 B�r�nc�l ve �k�nc�l �şlem cürufları (A)
10 04 02 B�r�nc�l ve �k�nc�l üret�m cüruf ve dem�r hurdaları atıkları (A)
10 04 03 Kals�yum arsenat (A)
10 04 04 Baca gazı tozu (A)
10 04 05 D�ğer parçacıklar ve toz (A)
10 04 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 04 07 Gaz arıtım çamurları ve f�ltre kekler� (A)
10 04 09 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 04 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
 
  10 05       Ç�nko Isıl İşlem (Termal) Metalürj�den Kaynaklanan Atıklar
10 05 03 Baca gazı tozu (A)
10 05 05 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 05 06 Gaz arıtım çamurları ve f�ltre kekler� (A)
10 05 08 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 05 10 Suyla temas hal�nde parlayab�l�r yada yayılab�l�r hurda ve posalar, büyük tehl�kel� m�ktarlarda

parlayab�l�r gazlar
(M)

10 05 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 06       Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürj�den Kaynaklanan Atıklar
10 06 03 Baca gazı tozu (A)
10 06 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 06 07 Gaz arıtım çamurları ve f�ltre kekler� (A)
10 06 09 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 06 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 07       Gümüş, Altın ve Plat�n (Isıl)Termal Metalürj�s� Atıkları
10 07 07 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 07 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 08       D�ğer Dem�r Olmayan Isıl Metalürj� Atıkları
10 08 08 B�r�nc�l ve �k�nc�l üret�m tuz cürufu (A)
10 08 10 Suyla temas hal�nde parlayab�l�r yada yayılab�l�r dem�r hurdaları ve posalar, büyük m�ktarlarda

parlayab�l�r gazlar
(M)

10 08 12 Anot üret�m�nden kaynaklanan katran �çeren atıklar (M)
10 08 15 Tehl�kel� maddeler �çeren baca gazı tozu (M)
10 08 17 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtma çamurları ve f�ltre kekler� (M)
10 08 19 Yağ �çeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 08 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 09        Dem�r Döküm İşlem�nden Kaynaklanan Atıklar
10 09 05 Tehl�kel� madde �çeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları (M)
10 09 07 Tehl�kel� madde �çeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları (M)
10 09 09 Tehl�kel� maddeler �çeren baca gazı tozu (M)
10 09 11 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer parçacıklar (M)
10 09 13 Tehl�kel� maddeler �çeren çöp kapları (M)
10 09 15 Tehl�kel� madde �çeren çatlak bel�rleme ajanları (M)
10 09 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 10                       Dem�r Olmayan Döküm Atıkları
10 10 05 Tehl�kel� madde �çeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları (M)
10 10 07 Tehl�kel� madde �çeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları (M)
10 10 09 Tehl�kel� maddeler �çeren baca gazı tozu (M)
10 10 11 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer parçacıklar (M)
10 10 13 Tehl�kel� maddeler �çeren çöp kapları (M)
10 10 15 Tehl�kel� maddeler �çeren çatlak b�ld�ren atık ajanlar (M)
10 10 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 11       Cam ve Cam Ürünler� Üret�m Atıkları
10 11 09 Tehl�kel� maddeler �çeren ve ısıl �şlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı (M)
10 11 11 Tehl�kel� maddeler �çeren küçük parçacıklar ve cam tozu hal�nde atık cam(örneğ�n katot ışın

tüpler�nden)
(M)

10 11 13 Tehl�kel� maddeler �çeren cam parlatma ve öğütme çamurları (M)
10 11 15 Tehl�kel� maddeler �çeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar (M)
10 11 17 Tehl�kel� maddeler �çeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve f�ltre kekler� (M)
10 11 19 Tehl�kel� maddeler �çeren saha �ç� atık su arıtma �şlemler� katı atıkları (M)
10 11 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 12       Seram�k Ürünler, Tuğlalar, K�rem�tler ve İnşaat Malzemeler�n�n Üret�m Atıkları
10 12 09 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtma katı atıkları (M)
10 12 11 Ağır metaller �çeren sırlama atıkları (M)
10 12 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
 10 13                        Ç�mento, K�reç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünler�n Üret�m Atıkları
10 13 09 Asbest �çeren asbestl� ç�mento üret�m� atıkları (M)
10 13 12 Tehl�kel� maddeler �çeren gaz arıtma katı atıkları (M)
10 13 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  10 14        Kremateryum Atıkları
10 14 01 C�va �çeren gaz tem�zleme atıkları (M)
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(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN
ATIKLAR
 
 11 01             Metal ve D�ğer Materyaller�n K�myasal Yüzey İşlem� ve Kaplanmasından (Örn: Galvan�zleme, Ç�nko Kaplama, Dekapaj, As�tle Sıyırma, Fosfatlama, Alkal�n

Degradasyonu, Anod�zasyon) Oluşan Atıklar
11 01 01 Krom dışında ağır metaller �çeren s�yanürlü (alkal�) atıklar (M)
11 01 02 Ağır metaller �çermeyen s�yanürlü (alkal�) atıklar (M)
11 01 03 Krom �çeren s�yanürsüz atıklar (M)
11 01 05 Sıyırma as�tler�(parlatma as�tler�) (A)
11 01 06 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış as�tler (A)
11 01 07 Sıyırma bazları (A)
11 01 08 Fosfatlama çamurları (A)
11 01 09 Tehl�kel� maddeler �çeren çamurlar ve f�ltre kekler� (M)
11 01 11 Tehl�kel� maddeler �çeren akıcı yıkama sıvıları (M)
11 01 13 Tehl�kel� maddeler �çeren degresaj atıkları (M)
11 01 15 Tehl�kel� maddeler �çeren zar s�stemler� yada �yon değ�ş�m s�stemler�n�n arta kalan eluat ve

çamurlar
(M)

11 01 16 Doymuş yada kullanılmış �yon değ�ş�m reç�neler� (A)
11 01 98 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer atıklar (M)
11 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  11 02       Dem�r Dışındak� Madenler�n H�dro metalürj�k İşlenmes�n�n Atıkları
11 02 02 Ç�nko h�dro metalürj�s� (jaros�d ve goet�d dah�l) çamurları (A)
11 02 05 Tehl�kel� maddeler �çeren bakır h�dro metalürj�s� �şlemler� atıkları (M)
11 02 07 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer atıklar (M)
11 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  11 03       Sertleşt�rme(Tavlama) İşlemler� Çamurları ve Katı Maddeler�
11 03 01 S�yanür �çeren atıklar (A)
11 03 02 D�ğer atıklar (A)
 
  11 05       Sıcak Galvan�z İşlemler� Atıkları
11 05 03 Gaz arıtma katı atıkları (A)
11 05 04 Kullanılmış ayrıştırıcı(flux) (A)
11 05 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY  İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
 
     12 01             Metaller�n ve Plast�kler�n B�ç�mlenmes� ve F�z�k� Ve Mekan�k Yüzey İşlenmes�nden Kaynaklanan   Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme

Ve Eğeleme Dah�l)
12 01 06 Halojen �çeren maden� bazlı mak�ne yağları (emüls�yon ve solüsyonlar har�ç) (A)
12 01 07 Halojen �çermeyen maden� bazlı mak�ne yağları (emüls�yon ve solüsyonlar har�ç) (A)
12 01 08 Halojen �çeren mak�ne emüls�yon ve solüsyonları (A)
12 01 09 Halojen �çermeyen mak�ne emüls�yon ve solüsyonları (A)
12 01 10 Sentet�k mak�ne yağları (A)
12 01 12 Kullanılmış (mum) paraf�n ve yağlar (A)
12 01 14 Tehl�kel� maddeler �çeren mak�ne çamurları (M)
12 01 16 Tehl�kel� maddeler �çeren kumlama maddeler� atıkları (M)
12 01 18 Yağ �çeren metal�k çamurlar  (öğütme, b�leme ve b�nd�rme tortuları) (M)
12 01 19 Çözüneb�lmeye hazır mak�ne yağı (A)
12 01 20 Tehl�kel� maddeler �çeren öğütme parçaları ve öğütme maddeler� (M)
12 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
 
  12 03       Su ve Buhar Degresaj İşlemler� ((11) Har�ç)
12 03 01 Akıcı yıkama sıvıları (A)
12 03 02 İst�m(buhar) azaltıma atıkları (A)
 
(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)
 
  13 01       Atık H�drol�k Yağlar
13 01 01 PCB’ler �çeren h�drol�k yağlar (A)
13 01 02 D�ğer klorlanmış h�drol�k yağlar (emüls�yonlar har�ç) (M)
13 01 03 Klorlanmamış h�drol�k yağlar (emüls�yonlar har�ç) (M)
13 01 04 Klor �çeren emüls�yonlar (A)
13 01 05 Klor �çermeyen emüls�yonlar (A)
13 01 06 Sadece maden� yağ �çeren h�drol�k yağlar (M)
13 01 07 D�ğer h�drol�k yağlar (M)
13 01 08 Fren sıvıları (M)
13 01 09 M�neral bazlı klor �çeren h�drol�k yağlar (A)
13 01 10 M�neral bazlı, klor �çermeyen h�drol�k yağlar (A)
13 01 11 Sentet�k h�drol�k yağlar (A)
13 01 12 Hazır ve çözüneb�l�r h�drol�k yağlar (A)
13 01 13 D�ğer h�drol�k yağlar (A)
               
  13 02            Atık Mak�ne Şanzıman ve Yağlama Yağları
13 02 01 Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları (M)
13 02 02 Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları (M)
13 02 04 M�neral bazlı klor �çeren mak�ne, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 05 M�neral bazlı klor �çermeyen mak�ne, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 06 Sentet�k motor şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 07 Hazır ve çözüneb�l�r mak�ne, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 08 D�ğer mak�ne, şanzıman ve yağlama yağları (A)
 
  13 03       Atık Yalıtım ve Isı İlet�m Yağları
13 03 01 PCB’ler �çeren yalıtım yada ısı �let�m yağları (A)
13 03 06 13 03 01 ’de bahsed�lenler�n dışındak� m�neral bazlı klor �çeren yalıtma ve ısı �letme yağları (A)
13 03 07 M�neral bazlı klor �çeren yalıtma ve ısı �letme yağları (A)
13 03 08 Sentet�k klor �çeren yalıtma ve ısı �letme yağları (A)
13 03 09 Hazır ve çözüneb�len yalıtma ve ısı �letme yağları (A)
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13 03 10 D�ğer yalıtma ve ısı �letme yağları (A)
 
  13 04       S�nt�ne Yağları
13 04 01 İç su yolu den�zc�l�ğ�nden kaynaklanan s�nt�ne yağları (A)
13 04 02 İskele kanal�zasyonlarından(mend�rekten) kaynaklanan s�nt�ne yağları (A)
13 04 03 D�ğer den�zc�l�k seferler�nden kaynaklanan s�nt�ne yağları (A)
 
 
13 05                         Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçer�kler�
13 05 01 Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler (A)
13 05 02 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar (A)
13 05 03 İnterseptör (yakalayıcı)çamurları (A)
13 05 04 Tuz  g�der�c� çamurları yada emüls�yonları (M)
13 05 05 D�ğer emüls�yonlar (M)
13 05 06 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ (A)
13 05 07 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su (A)
13 05 08 Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar (A)
 
  13 07       Sıvı Yakıtların Atıkları
13 07 01 Fuel-o�l ve mazot (A)
13 07 02 Benz�n(petrol) (A)
13 07 03 D�ğer yakıtlar (karışımlar dah�l) (A)
 
 
 
 
 
 
(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)
 
  14 06        Atık Organ�k Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İt�c� Gazlar
14 06 01 Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC (A)
14 06 02 D�ğer halojenl� solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları (A)
14 06 03 D�ğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları (A)
14 06 04 Halojenl�  çözücüler �çeren çamurlar ve katı atıklar (A)
14 06 05 D�ğer çözücüler �çeren çamurlar ve katı atıklar (A)
 
(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI
 
  15 01       Ambalaj (Beled�yen�n Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dah�l)
15 01 10 Tehl�kel� maddeler�n kalıntılarını �çeren yada tehl�kel� maddelerle p�slenm�ş ambalaj (M)
15 01 11 Tehl�kel� gözenekl� kalıplar �çeren (örneğ�n asbest) boş basınçlı konteynırlar �çeren metal�k ambalajlar (M)
 
  15 02       Absorbanslar, F�ltre Maddeler�, Tem�zleme Bezler� ve Koruyucu G�ys�ler
15 02 02 Tehl�kel� maddelerle k�rlenm�ş absorbanslar, f�ltre maddeler� (aks� bel�rt�lmem�ş �se yağ f�ltreler� dah�l),

tem�zleme bezler�, koruyucu g�ys�ler
(M)

 
(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR
 
 16 01             Çeş�tl� Taşıtlardan( İş Mak�neler� Dah�l) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış  Araçların Sökülmes�nden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve

(16 08) Har�ç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 04 Kullanım ömrü dolmuş araçlar (M)
16 01 07 Yağ f�ltreler� (A)
16 01 08 Cıva �çeren b�leş�mler (M)
16 01 09 PCB’ler �çeren b�leş�mler (A)
16 01 10 Patlayıcı b�leşenler (örneğ�n hava yastıkları) (A)
16 01 11 Asbest �çeren fren balataları (M)
16 01 13 Fren sıvıları (A)
16 01 14 Tehl�kel� madde �çeren ant�fr�z sıvıları (M)
16 01 21 16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsed�lenler�n dışındak� tehl�kel� maddeler �çeren b�leşenler (M)
16 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
16 02         Elektr�kl� ve Elektron�k Ek�pman Atıkları
16 02 09 PCB’ler �çeren transformatörler ve kapas�törler (M)
16 02 10 16 02 09 ’de bahsed�lenler�n dışındak� PCB’ler �çeren yada üzerler�ne PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış

ek�pmanlar
(M)

16 02 11 Kloroflorokarbon, HCFC, HFC �çeren ıskarta ek�pmanlar (M)
16 02 12 Serbest asbest �çeren ıskarta ek�pman (M)
16 02 13

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsed�lenler�n dışında tehl�kel� b�leşenler �çeren ıskarta ek�pmanlar
[1] (M)

16 02 15 Iskartaya çıkan parçalardan  çıkartılmış tehl�kel� maddeler �çeren parçalar (A)
 
  16 03        Spes�f�kasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler
16 03 03 Tehl�kel� maddeler �çeren �norgan�k (organ�k olmayan) atıklar (M)
16 03 05 Tehl�kel� maddeler �çeren organ�k maddeler (M)
 
  16 04        Atık Patlayıcılar
16 04 01 Atık müh�mmat (A)
16 04 02 Hava� f�şek atıkları (A)
16 04 03 D�ğer atık patlayıcılar (A)
 
 
 
 
 
 
 
  16 05       Basınçlı Tank İç�ndek� Gazlar ve Iskartaya Çıkmış K�myasallar
16 05 04 Tehl�kel� maddeler �çeren basınçlı tanklar �ç�ndek� (balonlar dah�l) gazlar  (M)
16 05 06 Tehl�kel� maddelerden oluşmuş yada tehl�kel� maddeler �çeren, laboratuvar k�myasalları karışımları da

dah�l, laboratuvar k�myasalları
 (M)

16 05 07 Tehl�kel� maddeler �çeren ıskarta �norgan�k (organ�k olmayan) k�myasallar  (M)
16 05 08 Tehl�kel� maddeler �çeren ıskarta organ�k k�myasallar (M)
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  16 06       P�ller ve Aküler
16 06 01 Kurşun p�ller (A)
16 06 02 N�kel kadm�yum p�ller (A)
16 06 03 Cıva �çeren p�ller (A)
16 06 06 P�l ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrol�tler (A)
 
  16 07       Nakl�ye Tankı, Depolama Tankı ve Var�l Tem�zleme ((05) Ve (13) Har�ç) Atıkları
16 07 01 K�myasal maddeler �çeren den�z nakl�yat tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 02 Yağ �çeren den�z nakl�yat tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 03 Yağ �çeren dem�ryolu ve karayolu nakl�yat tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 04 K�myasal maddeler �çeren dem�ryolu ve karayolu nakl�yat tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 05 K�myasal maddeler �çeren saklama tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 06 Yağ �çeren saklama tankı tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 08 Yağ �çeren atıklar (M)
16 07 09 D�ğer tehl�kel� maddeler �çeren atıklar (M)
16 07 99 Başka şek�lde bel�rt�lmem�ş atıklar (M)
                 
  16 08       Kullanılmış Katal�zörler
16 08 02

Tehl�kel� geç�ş metaller�
[2]

 yada tehl�kel� b�leşenler �çeren kullanılmış katal�zörler
(M)

16 08 05 Fosfor�k as�t �çeren kullanılmış katal�zörler (M)
16 08 06 Katal�zör olarak kullanılmış sıvılar (A)
16 08 07 Tehl�kel� maddeler �çeren kullanılmış katal�zörler (M)
 
  16 09            Oks�tleme Malzemeler�
16 09 01 Permanganatlar (örn; potasyum permanganat) (A)
16 09 02 Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum d�kromat) (A)
16 09 03 Peroks�tler(örn; h�drojen peroks�t) (A)
16 09 04 Başka şek�lde tanımlanmamış oks�tley�c� malzemeler (A)
 
16 10          Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar
16 10 01 Tehl�kel� madde �çeren sulu sıvı atıklar (M)
16 10 03 Tehl�kel� madde �çeren sulu konsantrasyonlar (M)
 
  16 11       Refraktörler ve Astarlama Atıkları
16 11 01 Metalürj� prosesler�nden kaynaklanan, tehl�kel� madde �çeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler (M)
16 11 03 Metalürj� prosesler�nden kaynaklanan, tehl�kel� madde �çeren  d�ğer astarlar ve refraktörler (M)
16 11 05 Metalürj�k olmayan proseslerden kaynaklanan, tehl�kel� madde �çeren astarlar ve refraktörler (M)
 
(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
 
  17 01        Beton, Tuğla, Karo, K�rem�t ve Seram�k
17 01 06 Tehl�kel� maddeler �çeren beton, tuğla k�rem�t ve seram�k karışımları yada ayrı parçacıkları (M)
 
  17 02        Ahşap, Cam ve Plast�k
17 02 04 Tehl�kel� maddeler �çeren yada tehl�kel� maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plast�k (M)
               
  17 03       B�tümenl� Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler
17 03 01 Kömür ve katran �çeren b�tümenl� karışımlar (M)
17 03 03 Kömür katranı ve katranlı ürünler (A)
 
  17 04       Metaller (Alaşımları Dah�l)
17 04 09 Tehl�kel� maddeler �çeren metal atıkları (M)
17 04 10 Yağ katran ve d�ğer tehl�kel� maddeler �çeren kablolar (M)
 
 17 05    Toprak (K�rlenm�ş Yerlerde Yapılan Hafr�yat Dah�l), Kayalar, ve Tarama İle Den�zden Çıkartılan Hafr�yat
17 05 03 Tehl�kel� maddeler �çeren toprak ve kayalar (M)
17 05 05 Tehl�kel� maddeler �çeren tarama atıkları (M)
17 05 07 Tehl�kel� maddeler �çeren dem�ryolu çakılı (M)
 
  17 06       Yalıtım Malzemeler� ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeler�
17 06 01 Asbest �çeren yalıtım malzemeler� (M)
17 06 03 Tehl�kel� maddeler �çeren yada tehl�kel� maddelerden oluşmuş d�ğer yalıtım malzemeler� (M)
17 06 05 Asbest �çeren �nşaat malzemeler� (M)
 
  17 07            Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları
17 07 02 Karma �nşaat ve yıkım atıkları yada tehl�kel� maddeler �çeren ayrılmış kısımları (M)
 
  17 08       Alçı Bazlı İnşaat Malzemeler�
17 08 01 Tehl�kel� maddeler bulaşmış alçı bazlı �nşaat malzemeler� (M)
 
  17 09            D�ğer İnşaat ve Yıkım Malzemeler�
17 09 01 Cıva �çeren �nşaat ve yıkım malzemeler� (M)
17 09 02 PCB �çeren (örneğ�n PCB �çeren yalıtıcılar, PCB �çeren reç�ne bazlı taban malzemeler�, PCB �çeren

yalıtıcı sırlama b�r�mler�, PCB �çeren kapas�törler) �nşaat ve yıkım malzemeler�
(M)

17 09 03 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer �nşaat ve yıkım malzemeler� (M)
 
(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE

RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)
 
  18 01        İnsanlarda Doğum, Teşh�s, Tedav� Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları
18 01 03 Enfeks�yonu engellemek amacı �le toplanmaları ve atılmaları özel �şleme tab� olan atıklar (A)
18 01 06 Tehl�kel� maddeler �çeren yada tehl�kel� maddelerden oluşan k�myasallar (M)
18 01 08 S�totoks�k ve s�tostat�k �laçlar (A)
18 01 10 D�ş tedav�s�nden kaynaklanan amalgam atıkları (A)
 
  18 02            Hayvanlarla İlg�l� Araştırma, Teşh�s, Tedav� Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 02 02 Enfeks�yonu engellemek amacı �le toplanmaları ve atılmaları özel �şleme tab� olan atıklar (A)
18 02 05 Tehl�kel� maddeler �çeren yada tehl�kel� maddelerden oluşan k�myasallar (M)
18 02 07 S�totoks�k ve s�tostat�k �laçlar (A)
 

İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İ İ İ Ü İ İ İ
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(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU
HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 
  19 01            Atık Yakma veya P�rol�z Tes�sler�nden Kaynaklanan Atıklar
19 01 05 Gaz arıtımından kaynaklanan f�ltre kekler� (A)
19 01 06 Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve d�ğer akıcı atıklar (A)
19 01 07 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
19 01 10 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış akt�f karbon (A)
19 01 11 Tehl�kel� maddeler �çeren taban külü ve cüruf (M)
19 01 13 Tehl�kel� maddeler �çeren uçucu kül (M)
19 01 15 Tehl�kel� maddeler �çeren kazan tozu (M)
19 01 17 Tehl�kel� maddeler �çeren P�rol�z atıkları (M)
19 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
               
  19 02            Atıkların F�z�k�/K�myasal İşlenmes�nden (Dekrom�zasyon- Krom G�derme, Des�yanür�zasyon-S�yanür G�derme, Nötral�zasyon Dah�l) Kaynaklanan Atıklar
19 02 04 En az b�r tehl�kel� atık �le önceden karıştırılması �le oluşan atıklar (A)
19 02 05 Tehl�kel� maddeler �çeren f�z�k� ve k�myasal �şlemler�n çamurları (M)
19 02 07 Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar (A)
19 02 08 Tehl�kel� maddeler �çeren sıvı patlayab�l�r atıklar (M)
19 02 09 Tehl�kel� maddeler �çeren katı patlayab�l�r atıklar (M)
19 02 11 D�ğer tehl�kel� maddeler �çeren atıklar (M)
19 02 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
                 

  19 03        Stab�l�ze Ed�lm�ş/Katılaştırılmış Atıklar
[3]

19 03 04
Tehl�kel� olarak �şaretlenm�ş kısmen

[4] stab�l�ze ed�lm�ş atıklar
(A)

19 03 06 Tehl�kel� olarak �şaretlenm�ş, katılaştırılmış atıklar (A)
 
  19 04       Sırlamadan Doğan V�tr�f�ye (Camlaştırılmış) Atıklar
19 04 02 Uçucu kül ve d�ğer baca gazı arıtma atıkları (A)
19 04 03 V�tr�f�ye olmamış katı  faz (A)
 
  19 07            Düzenl� Depolama Sızıntı Suları          
19 07 02 Tehl�kel� maddeler �çeren düzenl� depolama sızıntı suları (M)
               
  19 08            Başka B�r Şek�lde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tes�s� Atıkları
19 08 06 Doymuş yada kullanılmış �yon değ�ş�m reç�neler� (A)
19 08 07 İyon değ�şt�r�c�ler�n�n yen�den üret�m� sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar (A)
19 08 08 Ağır metaller �çeren membran s�stem� atıkları (M)
19 08 10 Yen�leb�l�r yağ �çerenler dışındak� yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları (A)
19 08 11 Endüstr�yel atık suyun b�yoloj�k arıtılmasından kaynaklanan tehl�kel� maddeler �çeren çamurlar (M)
19 08 13 Endüstr�yel atık suyun d�ğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehl�kel� maddeler �çeren çamurlar (M)
19 08 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  19 10            Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından  Kaynaklanan Atıklar
19 10 03 Tehl�kel� maddeler �çeren hav kes�rler� ve tozlar (M)
19 10 05 Tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer kes�rler ve tozlar (M)
 
  19 11            Yağ Yen�den Üret�m�nden Kaynaklanan Atıklar
19 11 01 Kullanılmış f�ltre k�ller� (A)
19 11 02 As�t katranları (A)
19 11 03 Akıcı sıvı atıklar (A)
19 11 04 Yakıtları bazlarla tem�zleme atıkları (A)
19 11 05 Tehl�kel� maddeler �çeren saha �ç� atık su arıtma çamurları (M)
19 11 07 Baca gazı tem�zleme atıkları (A)
19 11 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış atıklar (M)
 
  19 12            Başka B�r Şek�lde Tanımlanmamış Atıkların Mekan�k Bertarafından (Örneğ�n Sınıflanması, Ez�lmes�, Küçültülmes�, Topak Hal�ne  Get�r�lmes�) Kaynaklanan Atıklar
19 12 06 Tehl�kel� maddeler �çeren ahşap (M)
19 12 11 Atıkların mekan�k �şlenmes�nden çıkan tehl�kel� maddeler �çeren d�ğer atıklar (karışık materyaller dah�l) (M)
 
  19 13            Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar
19 13 01 Tehl�kel� maddeler �çeren toprak ıslahından doğan atıklar (M)
19 13 03 Tehl�kel� maddeler �çeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)
19 13 05 Tehl�kel� maddeler �çeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)
19 13 07 Tehl�kel� maddeler �çeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar (M)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20   BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ,  ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIŞ KISIMLAR DAHİL.
 
  20 01       Ayrı Toplanan Kısımlar ((15 01) Har�ç)
20 01 13 Çözücüler (A)
20 01 14 As�tler (A)
20 01 15 Alkal�nler (A)
20 01 17 Foto k�myasallar (A)
20 01 19 Pest�s�tler (A)
20 01 21 Flüoresan tüpler(lambalar) ve d�ğer cıva �çeren atıklar (A)
20 01 23 Kloroflorokarbonlar �çeren ıskartaya çıkartılmış ek�pmanlar (M)
20 01 26 Yen�leb�l�r yağlar dışındak� sıvı ve katı yağlar (A)
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20 01 27 Tehl�kel� maddeler �çeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reç�neler (M)
20 01 29 Tehl�kel� maddeler �çeren deterjanlar (M)
20 01 31 S�totoks�k ve s�tostat�k �laçlar (A)
20 01 33 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsed�len p�l ve akümülatörler ve bu p�ller� �çeren karışık

akümülatörler
(A)

20 01 35 20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsed�lenler�n dışındak� tehl�kel� maddeler �çeren ıskartaya çıkmış  elektr�kl�
ve elektron�k ek�pmanlar

(M)

20 01 37 Tehl�kel� maddeler �çeren ahşap (M)
20 01 99 Başka b�r şek�lde tanımlanmamış fraks�yonlar (M)
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK - 8
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AÇIKLAMALAR  
1TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN

Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ� 48 �nc� maddes�nde ver�len özel atıklar dah�l  (Ek-5) ve/veya (Ek-6) dak� tehl�kel� atık özell�kler�nden en az b�r�ne sah�p atıklar
Yönetmel�ğ�n(EK-7) s�nde ver�len kod ve adlara göre adlandırılacaktır

2ATIK YAĞ KATEGORİ KODU

 

3TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
 

 

4TEHLİKELİ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİ

21 Ocak 2004 tar�h�nde 25353 sayılı Resm�
Gazete’de yayınlanan Atık Yağların Kontrolü
Yönetmel�ğ�’n�n (Ek-1)�nde yer alan Tablo’da
ver�len anal�z sonuçlarına göre atık yağ
kategor� kodları bel�rlenecekt�r.

(Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n (Ek 2-B) s�ne göre ger�
kazanım yöntem� bel�rlenecekt�r.)
 

(Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n (Ek 2-A sına göre ger� kazanım yöntem�
bel�rlenecekt�r.).

R1) Enerj� üret�m� amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şek�llerde
kullanma

(D3)     Der�ne enjeks�yon (örneğ�n; pompalanab�l�r atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya
doğal olarak bulunan boşluklara enjeks�yonu ve benzer�),

 
(R2)   Solvent (çözücü) ıslahı/yen�den üret�m�,
 

(D4)        Yüzey doldurma (örneğ�n; Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve
lagünlere doldurulması ve benzer�.)

(R3)  Solvent olarak kullanılmayan organ�k maddeler�n ıslahı/  ger�
dönüşümü
 ( Kompost ve d�ğer b�yoloj�k dönüşüm prosesler dah�l)

(D5)     Özel mühend�sl�k gerekt�ren toprağın altında veya üstünde düzenl� depolama(
çevreden ve her b�r� ayrı olarak �zole ed�lm�ş ve örtülmüş hücresel depolama ve
benzer�.)

 

(R4)     Metaller�n ve metal b�leş�kler�n�n ıslahı/ger� dönüşümü
(D8)        D3 �la D12 arasında ver�len �şlemlerden herhang� b�r� �le bertaraf ed�len n�ha�
b�leş�klere veya karışımlara uygulanan ve bu ek�n başka b�r yer�nde �fade ed�lmeyen
b�yoloj�k �şlemler,

(R5)     D�ğer anorgan�k maddeler�n ıslahı/ger� dönüşümü,
 

(D9)     D3 �la D12 arasında ver�len �şlemlerden herhang� b�r� �le bertaraf ed�len n�ha�
b�leş�klere veya karışımlara uygulanan ve bu ek�n başka b�r yer�nde �fade
ed�lmeyen f�z�ksel-k�myasal �şlemler (Örneğ�n; buharlaştırma, kurutma,
kals�nasyon, ve benzer�.),

İSİM YÖNTEM (R6)     As�tler�n veya bazların yen�den üret�m�, (D10)      Yakma

I. Katagor� Atık
Yağ; 

Raf�nasyon ve
rejenerasyon yolu �le
ger� kazanım veya �lave
yakıt olarak (R1 ve/
veya R9)

(R7)    K�rl�l�ğ�n azaltılması �ç�n kullanılan parçaların(b�leşenler�n) ger�
kazanımı,

(D12)  Sürekl� depolama (b�r madende konteynırların yerleşt�r�lmes� ve benzer�.),
 

(R8) Katal�zör parçalarının (b�leşenler�n�n) ger� kazanımı,
 

(D15)      D3 �la D12 arasında bel�rt�len �şlemlerden herhang� b�r�ne tab� tutuluncaya kadar
atığın üret�ld�ğ�  alan �ç�nde geç�c� depolama (ara depolama tes�sler� ve toplama �şlem�
har�ç)

II. Katagor� Atık
Yağ; 

İlave Yakıt (R1)
(R9)  Kullanılmış yağların yen�den raf�ne ed�lmes� veya  d�ğer  tekrar
kullanımları,

 

III. Katagor� Atık
Yağ;

N�ha� Bertaraf (D10) (R10)  Ekoloj�k �y�leşt�rme veya tarımcılık yararına sonuç verecek araz�
ıslahı,
 

 
 
 
 
 
 

(R11)  R1 �la R10 arasındak� �şlemlerden elde ed�lecek atıkların kullanımı,
 
(R12)  Atıkların R1 �la R11 arasındak� �şlemlerden herhang� b�r�ne tab�

tutulmak üzere değ�ş�m�,  
 
(R13)  R1 �la R12 arasında bel�rt�len �şlemlerden herhang� b�r�ne tab�
tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üret�ld�ğ�  alan �ç�nde geç�c�
depolama, toplama har�ç)

 
Formada ver�len b�lg�ler�n doğruluğunu kabul ederek, bu b�lg�ler�n yanlışlığının tesp�t ed�lmes� hal�nde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddes�ne göre
gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere ver�lecek cezaların b�lg�m dah�l�nde olduğunu bel�rt�r gereğ�n� arz eder�m.

    
FİRMA ADINA Adı /Soyadı Ünvanı İmzası

    
Formu Dolduran Şahıs   
Yetk�l�    

    
    
    

· Bu kısım Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanları tarafından doldurulacaktır.  
    
    

Kontrol Eden Adı /Soyadı Ünvanı İmzası
    

Uzman    
Yetk�l�    
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                                                                                                                                                                            EK 9-A
 

FORM-9
A
A

T.C.
ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Ser� Numarası

         
(A)  Kopyası Bertarafçıda kalır.Bertarafçı Formun A kopyasının b�r suret�n� Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundak� b�lg�lere uygun olarak doldurulacaktır.
1) ÜRETİCİ
1) F�rmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1

        
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

13) Atık Adı2

  
 14) 20 0C ‘de f�z�ksel özell�kler�4
F�rmanın Adres�:    
3) İl�n Adı ve Kodu:    15) Renk5  
5) Mahalle/Semt    
 16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:    ton    kg  
 17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:    
8) İşyer�n�n Verg� Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tar�h�:
                        
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
              
11) H Numarası3      21)  Sorumlu k�ş�n�n �mzası  
2) TAŞIYICI
1) F�rmanın Unvanı:
 

.

2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11) L�sans No

      
 12) Taşıt Plaka No:
F�rmanın Adres�:          
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Taşıma Şekl�9
4) İlçen�n Adı:.   
5) Mahalle/Semt 14) Tesl�m Tar�h�
6) Cadde/Sk:           
7) Kapı No 15) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
8) İşyer�n�n Verg� Numarası:  
           16) Sorumlu K�ş�n�n İmzası
9) Telefon Numarası  
             
10) Fax Numarası:  
             
3).ALICI
1) F�rmanın Unvanı:  
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11)L�sans No

      
 12) Atığın Ağırlığı
F�rmanın Adres�:    ton    kg  
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Atık Bertaraf Yöntem�/Ger� Kazanım Yöntem�
4) İlçen�n Adı:     
5) Mahalle/Semt: 14) L�sanslı Ara Depolama tes�s�nden Atık Transfer�  (Kutuya X �şaret� koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar

(başka atık üreterek)
 

8) İşyer�n�n Verg� Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar
(başka atık üretmeden)

 

           d) D�ğer (bel�rt�n�z)  
9) Telefon Numarası 14. soru �şaretlend�ğ�nde (a, b, c, d) �şlemler� �ç�n Ara depolama tes�s� tarafından yen� b�r EK-9-A

formu düzenlenmes�  zorunludur.
            15) Atık Kabul Tar�h�
10) Fax Numarası            
            16)Sorumlu K�ş�n�n Adı , Soyadı ve İmzası:
  

 
 

FORM-9A
B

T.C.
ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Ser� Numarası

         
(B) kopyası  Bertarafçı tarafından üret�c�ye gönder�l�r. Atık Üret�c�s� tarafından muhafaza ed�lecekt�r.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundak� b�lg�lere uygun olarak doldurulacaktır.
1) ÜRETİCİ
1) F�rmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1

        
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

13) Atık Adı2

  
 14) 20 0C ‘de f�z�ksel özell�kler�4
F�rmanın Adres�:    
3) İl�n Adı ve Kodu:    15) Renk5  
5) Mahalle/Semt    
 16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:    ton    kg  
 17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:    
8) İşyer�n�n Verg� Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tar�h�:
                        
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
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11) H Numarası3      21)  Sorumlu k�ş�n�n �mzası  
2) TAŞIYICI
1) F�rmanın Unvanı:
 

.

2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11) L�sans No

      
 12) Taşıt Plaka No:
F�rmanın Adres�:          
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Taşıma Şekl�9
4) İlçen�n Adı:.   
5) Mahalle/Semt 14) Tesl�m Tar�h�
6) Cadde/Sk:           
7) Kapı No 15) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
8) İşyer�n�n Verg� Numarası:  
           16) Sorumlu K�ş�n�n İmzası
9) Telefon Numarası  
             
10) Fax Numarası:  
             
3).ALICI
1) F�rmanın Unvanı:  
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11)L�sans No

      
 12) Atığın Ağırlığı
F�rmanın Adres�:    ton    kg  
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Atık Bertaraf Yöntem�/Ger� Kazanım Yöntem�
4) İlçen�n Adı:     
5) Mahalle/Semt: 14) L�sanslı Ara Depolama tes�s�nden Atık Transfer�  (Kutuya X �şaret� koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar

(başka atık üreterek)
 

8) İşyer�n�n Verg� Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar
(başka atık üretmeden)

 

           d) D�ğer (bel�rt�n�z)  
9) Telefon Numarası 14. soru �şaretlend�ğ�nde (a, b, c, d) �şlemler� �ç�n Ara depolama tes�s� tarafından yen� b�r EK-9-A

formu düzenlenmes�  zorunludur.
            15) Atık Kabul Tar�h�
10) Fax Numarası            
            16)Sorumlu K�ş�n�n Adı , Soyadı ve İmzası:
  

 
 

                                                   
 
 

FORM
-9A
C

T.C.
ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Ser� Numarası

         
(C)  kopyası Taşıyıcı tarafından muhafaza ed�l�r. B�r nüshası Taşıyıcı tarafından Üret�c�ye gönder�lecekt�r.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundak� b�lg�lere uygun olarak doldurulacaktır.
1) ÜRETİCİ
1) F�rmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1

        
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

13) Atık Adı2

  
 14) 20 0C ‘de f�z�ksel özell�kler�4
F�rmanın Adres�:    
3) İl�n Adı ve Kodu:    15) Renk5  
5) Mahalle/Semt    
 16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:    ton    kg  
 17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:    
8) İşyer�n�n Verg� Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tar�h�:
                        
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
              
11) H
Numarası3

     21)  Sorumlu k�ş�n�n �mzası  

2) TAŞIYICI
1) F�rmanın Unvanı:
 

.

2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11) L�sans No

      
 12) Taşıt Plaka No:
F�rmanın Adres�:          
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Taşıma Şekl�9
4) İlçen�n Adı:.   
5) Mahalle/Semt 14) Tesl�m Tar�h�
6) Cadde/Sk:           
7) Kapı No 15) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
8) İşyer�n�n Verg� Numarası:  
           16) Sorumlu K�ş�n�n İmzası
9) Telefon Numarası  
             
10) Fax Numarası:  
             
3).ALICI
1) F�rmanın Unvanı:  
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11)L�sans No

      
 12) Atığın Ağırlığı
F�rmanın Adres�:    ton    kg  
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Atık Bertaraf Yöntem�/Ger� Kazanım Yöntem�
4) İlçen�n Adı:     
5) Mahalle/Semt: 14) L�sanslı Ara Depolama tes�s�nden Atık Transfer�  (Kutuya X �şaret� koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar

(başka atık üreterek)
 

8) İşyer�n�n Verg� Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar
(başka atık üretmeden)

 

           d) D�ğer (bel�rt�n�z)  
9) Telefon Numarası 14. soru �şaretlend�ğ�nde (a, b, c, d) �şlemler� �ç�n Ara depolama tes�s� tarafından yen� b�r EK-9-A

formu düzenlenmes�  zorunludur.
            15) Atık Kabul Tar�h�
10) Fax Numarası            
            16)Sorumlu K�ş�n�n Adı , Soyadı ve İmzası:
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FORM 
-9A
D

T.C.
ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Ser� Numarası

         
(D) Kopyası  Atık taşıma �şlem�nden önce Üret�c�de kalacak ve Val�l�ğe gönder�lecekt�r.
Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundak� b�lg�lere uygun olarak doldurulacaktır.
1) ÜRETİCİ
1) F�rmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1

        
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

13) Atık Adı2

  
 14) 20 0C ‘de f�z�ksel özell�kler�4
F�rmanın Adres�:    
3) İl�n Adı ve Kodu:    15) Renk5  
5) Mahalle/Semt    
 16) Ağırlık6

6) Cadde/Sk:    ton    kg  
 17) Ambalaj ve Konteynır Türü7

7) Kapı No:    
8) İşyer�n�n Verg� Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tar�h�:
                        
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
              
11) H
Numarası3

     21)  Sorumlu k�ş�n�n �mzası  

2) TAŞIYICI
1) F�rmanın Unvanı:
 

.

2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11) L�sans No

      
 12) Taşıt Plaka No:
F�rmanın Adres�:          
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Taşıma Şekl�9
4) İlçen�n Adı:.   
5) Mahalle/Semt 14) Tesl�m Tar�h�
6) Cadde/Sk:           
7) Kapı No 15) Sorumlu K�ş�n�n Adı ve Soyadı
8) İşyer�n�n Verg� Numarası:  
           16) Sorumlu K�ş�n�n İmzası
9) Telefon Numarası  
             
10) Fax Numarası:  
             
3).ALICI
1) F�rmanın Unvanı:  
2) F�rmanın sah�p veya sah�pler�n�n adı,
soyadı:

11)L�sans No

      
 12) Atığın Ağırlığı
F�rmanın Adres�:    ton    kg  
3) İl�n Adı ve Kodu:    13) Atık Bertaraf Yöntem�/Ger� Kazanım Yöntem�
4) İlçen�n Adı:     
5) Mahalle/Semt: 14) L�sanslı Ara Depolama tes�s�nden Atık Transfer�  (Kutuya X �şaret� koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar

(başka atık üreterek)
 

8) İşyer�n�n Verg� Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ ger� kazanım tes�s�ne gönder�len atıklar
(başka atık üretmeden)

 

           d) D�ğer (bel�rt�n�z)  
9) Telefon Numarası 14. soru �şaretlend�ğ�nde (a, b, c, d) �şlemler� �ç�n Ara depolama tes�s� tarafından yen� b�r EK-9-A

formu düzenlenmes�  zorunludur.
            15) Atık Kabul Tar�h�
10) Fax Numarası            
            16)Sorumlu K�ş�n�n Adı , Soyadı ve İmzası:
  

 
 

                                                   
 
 
 
ULUSAL  ATIK TAŞIMA FORMU (EK-9A) AÇIKLAMA KILAVUZU
 
Tehl�kel� Atıklar Yönetmel�ğ�n�n 12 nc� Maddes�ne göre: Taşıma �şlem� yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üret�c�s� tarafından �lg�l� Val�l�kten tem�n ed�l�r. (Ek 9-A) da yer
alan atık taşıma formlarından (A) formu mav�, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeş�l renkted�r. Atık üret�c�s� ve taşıyıcı tarafından ülke �ç� taşımada (A), (B), (C), (D) formları doldurulur ve val�l�ğe başvurulur. (A)
ve (C) formları 2 nüsha olacaktır.
Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üret�c�s�nde kalır, üret�c� tarafından val�l�ğe gönder�l�r,
b) (A), (B), (C), formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı �le taşıyıcıya ver�l�r,
c) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tes�s� sorumlusuna �mzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla b�rl�kte tesl�m ed�l�r. (C) formu �se taşıyıcı tarafından alınır ,b�r nüshası üret�c�ye tesl�m ed�l�r,
d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu k�ş� veya kuruluş tarafından �mzalanarak alınır. (A) formunun b�r nüshası bertarafçı tarafından net m�ktarlar, bertaraf yer� ve tar�h� form üzer�ne doldurulduktan sonra Bakanlığa
gönder�l�r,
e) (B) formu net m�ktarlar, bertaraf yer� ve tar�h� form üzer�ne doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üret�c�ye gönder�l�r.
Gönder�len ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre �le saklanmak ve denet�mlerde yetk�l� �darelerce �stend�ğ�nde hazır bulundurulmak zorundadır.
 
Ulusal Atık Taşıma Formun talep ed�len b�lg�ler aşağıda bel�rt�len açıklamalara göre doldurulacaktır.
 
1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (12) nolu ver� t�p�, Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�’n�n  (EK 7) s�nde yer alan l�stede ver�len 6 hanel� kodlara göre doldurulacaktır..
2) ATIK ADI:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu ver� t�p�, Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ� (EK 7)de yer alan l�stede bel�rt�ld�ğ� şek�lde doldurulacaktır.
3) H NUMARASI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) nolu ver� t�p�, Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�’n�n EK (5) �nde yer alan tehl�kel�l�k özell�kler�ne göre doldurulacaktır.(örneğ�n H3-A g�b�)
4) 20° C’ DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu ver� t�p� aşağıda bel�rt�len kod  numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Toz/toz şekl�nde
2)       Katı
3)       Akışkan/Macun
4)       Çamurlu
5)       Sıvı
6)       Gaz
7)       D�ğer ( bel�rt�n�z)

5) RENK: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu ver� t�p�, aşağıda bel�rt�len kod numaralarına göre kodlanacaktır.
1)       Beyaz
2)       Kahvereng�
3)       Kırmızı
4)       Mav�
5)       Sarı
6)       S�yah
7)       Yeş�l
8)       D�ğer (bel�rt�n�z)

6) AĞIRLIK:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu ver� t�p�, atığın ağırlığı k�logram ve/ veya ton olarak bel�rt�lecekt�r.
7) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu ver� t�p�, aşağıda bel�rt�len kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Var�l
2)       Ahşap fıçı
3)       B�don
4)       Kutu



18.06.2018 Çevre ve Orman Bakanlığından:

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2005/03/20050314-1.htm 30/43

5)       Torba
6)       Karışık Ambalaj
7)       Basınçlı  hazne
8)       Balya 
9)       D�ğer (bel�rt�n�z)

8) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu ver� t�p�, yukarıda bel�rt�len ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç d�j�tl� bölüme  yazılacaktır.
9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu ver� t�p�, aşağıda bel�rt�len kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Karayolu
2)       Tren
3)       Hava
4)       Den�z
5)       İç Karasular

ver�len kodlara göre doldurulacaktır.
10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu ver� t�p�, Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�’n�n  (EK 2) s�nde yer alan ger� kazanım (R kodları)/ bertaraf (D
kodları)�şlemler� �ç�n ver�len kodlara göre doldurulacaktır.
11) ATIK TRANSFERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu ver� t�p�; formda ver�len (a),(b),(c),(d) kutularına (X) �şaret� konularak doldurulacaktır.
12) TARİHLER: Formda talep ed�len  tar�h b�lg�ler�  gün/ ay/ yıl olarak bel�rt�lecekt�r.
13) Formda talep ed�len fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına �ht�yaç duyulmamış d�ğer ver� t�pler� hakkındak� talep b�lg�ler,  form üzer�ndek� �lg�l� yerler�ne beyan ed�lecekt�r.
 

 
EK- 9B

FORM- 9B
(A)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION
FORM

Form Ser�al Number  
       

(A) Copy  �s kept by d�sposer. D�sposer should send �ts copy to M�n�stry.
Its l�st of abbrev�at�ons w�ll be used as reference to f�ll �n the form.  
I) CONSIGNOR  
1) T�tle of F�rm 12) Waste Code 1        
 13) Descr�pt�on of Waste 2  
2) Address of F�rm   
 14) Cons�stency at 20ºC4  
3) Name and Code of Prov�nce       
 15) Color5  
4) D�str�ct     
5) Area 16) We�ght of Waste  
6) Street    ton    kg   
 17) Type of Packages and Conta�ners6  
7) Door Number    
8) Tax Ident�f�cat�on Number 18) Number of Packages and Conta�ners  
             
9) Telephone Number 19) D�spatch Date of Waste  
                      
10) Facs�m�le Number 20) Name and S�gnature of Consignor  
            
11) H Number3        
II) CARRİER  
1) T�tle of F�rm 11) Veh�cle L�cense Number  
       
2) Owner (s) of F�rm 12) Veh�cle Plate Number  
           
Address of F�rm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Prov�nce      
 14) Date of Del�very  
4) D�str�ct             
5) Area 15) Name of Carr�er  
6) Street   
   
7) Door Number 16) S�gnature of Carr�er  
8) Tax Ident�f�cat�on Number   
       X   
9) Telephone Number   
X   X     X   
10) Facs�m�le Number   
           
III) CONSIGNEE  
1) T�tle of F�rm 8) L�cense Number of F�rm      
 9) We�ght of Waste  
2) Owner (s) of F�rm    tons    kg   
 10) Waste D�sposal or Recovery Method8     
3) Address of F�rm 11) Transfer of  Waste from an �nter�m storage fac�l�ty  (enter  X �nto related box)  
 a) Waste not treated passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty   
 b) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( no other type of waste generated)   
4) Country (Name, Code)    c) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( other type of waste generated )   
5) Tax Ident�f�cat�on Number d)  Others (spec�fy)   
       X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number   X   x     x  
X        X 16) Name and S�gnature of Cons�gnee  
7) Facs�m�le Number   
X        X   
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X �nto the box)  3) Customs Off�ce Stamp and S�gnature  
2)  Export (enter X �nto the box)    
   
                                                          

 
FORM- 9B

(B)
REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY
INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION

FORM

Form Ser�al Number  
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(B) Copy  �s kept by cons�gnor. D�sposer should send �tself to cons�gnor.
Its l�st of abbrev�at�ons w�ll be used as reference to f�ll �n the form.  
I) CONSIGNOR  
1) T�tle of F�rm 12) Waste Code 1        
 13) Descr�pt�on of Waste 2  
2) Address of F�rm   
 14) Cons�stency at 20ºC4  
3) Name and Code of Prov�nce       
 15) Color5  
4) D�str�ct     
5) Area 16) We�ght of Waste  
6) Street    ton    kg   
 17) Type of Packages and Conta�ners6  
7) Door Number    
8) Tax Ident�f�cat�on Number 18) Number of Packages and Conta�ners  
             
9) Telephone Number 19) D�spatch Date of Waste  
                      
10) Facs�m�le Number 20) Name and S�gnature of Consignor  
            
11) H Number3        
II) CARRİER  
1) T�tle of F�rm 11) Veh�cle L�cense Number  
       
2) Owner (s) of F�rm 12) Veh�cle Plate Number  
           
Address of F�rm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Prov�nce      
 14) Date of Del�very  
4) D�str�ct             
5) Area 15) Name of Carr�er  
6) Street   
   
7) Door Number 16) S�gnature of Carr�er  
8) Tax Ident�f�cat�on Number   
       X   
9) Telephone Number   
X   X     X   
10) Facs�m�le Number   
           
III) CONSIGNEE  
1) T�tle of F�rm 8) L�cense Number of F�rm      
 9) We�ght of Waste  
2) Owner (s) of F�rm    tons    kg   
 10) Waste D�sposal or Recovery Method8     
3) Address of F�rm 11) Transfer of  Waste from an �nter�m storage fac�l�ty  (enter  X �nto related box)  
 a) Waste not treated passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty   
 b) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( no other type of waste generated)   
4) Country (Name, Code)    c) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( other type of waste generated )   
5) Tax Ident�f�cat�on Number d)  Others (spec�fy)   
       X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number   X   x     x  
X        X 16) Name and S�gnature of Cons�gnee  
7) Facs�m�le Number   
X        X   
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X �nto the box)  3) Customs Off�ce Stamp and S�gnature  
2)  Export (enter X �nto the box)    
   
                                                          

 
 
 

FORM - 9B
(C)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION
FORM

Form Ser�al Number  
       

(C) Copy  �s kept by carr�er. Carr�er should send �ts copy to Cons�gnor.
Its l�st of abbrev�at�ons w�ll be used as reference to f�ll �n the form.  
I) CONSIGNOR  
1) T�tle of F�rm 12) Waste Code 1        
 13) Descr�pt�on of Waste 2  
2) Address of F�rm   
 14) Cons�stency at 20ºC4  
3) Name and Code of Prov�nce       
 15) Color5  
4) D�str�ct     
5) Area 16) We�ght of Waste  
6) Street    ton    kg   
 17) Type of Packages and Conta�ners6  
7) Door Number    
8) Tax Ident�f�cat�on Number 18) Number of Packages and Conta�ners  
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9) Telephone Number 19) D�spatch Date of Waste  
                      
10) Facs�m�le Number 20) Name and S�gnature of Consignor  
            
11) H Number3        
II) CARRİER  
1) T�tle of F�rm 11) Veh�cle L�cense Number  
       
2) Owner (s) of F�rm 12) Veh�cle Plate Number  
           
Address of F�rm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Prov�nce      
 14) Date of Del�very  
4) D�str�ct             
5) Area 15) Name of Carr�er  
6) Street   
   
7) Door Number 16) S�gnature of Carr�er  
8) Tax Ident�f�cat�on Number   
       X   
9) Telephone Number   
X   X     X   
10) Facs�m�le Number   
           
III) CONSIGNEE  
1) T�tle of F�rm 8) L�cense Number of F�rm      
 9) We�ght of Waste  
2) Owner (s) of F�rm    tons    kg   
 10) Waste D�sposal or Recovery Method8     
3) Address of F�rm 11) Transfer of  Waste from an �nter�m storage fac�l�ty  (enter  X �nto related box)  
 a) Waste not treated passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty   
 b) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( no other type of waste generated)   
4) Country (Name, Code)    c) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( other type of waste generated )   
5) Tax Ident�f�cat�on Number d)  Others (spec�fy)   
       X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number   X   x     x  
X        X 16) Name and S�gnature of Cons�gnee  
7) Facs�m�le Number   
X        X   
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X �nto the box)  3) Customs Off�ce Stamp and S�gnature  
2)  Export (enter X �nto the box)    
   
                                                          

 
 

FORM - 9B
(D)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION
FORM

Form Ser�al Number  
       

(D) Copy  �s kept by cons�gnor before the transportat�on starts. Cons�gnor should send �tself to Governor.
Its l�st of abbrev�at�ons w�ll be used as reference to f�ll �n the form.  
I) CONSIGNOR  
1) T�tle of F�rm 12) Waste Code 1        
 13) Descr�pt�on of Waste 2  
2) Address of F�rm   
 14) Cons�stency at 20ºC4  
3) Name and Code of Prov�nce       
 15) Color5  
4) D�str�ct     
5) Area 16) We�ght of Waste  
6) Street    ton    kg   
 17) Type of Packages and Conta�ners6  
7) Door Number    
8) Tax Ident�f�cat�on Number 18) Number of Packages and Conta�ners  
             
9) Telephone Number 19) D�spatch Date of Waste  
                      
10) Facs�m�le Number 20) Name and S�gnature of Consignor  
            
11) H Number3        
II) CARRİER  
1) T�tle of F�rm 11) Veh�cle L�cense Number  
       
2) Owner (s) of F�rm 12) Veh�cle Plate Number  
           
Address of F�rm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Prov�nce      
 14) Date of Del�very  
4) D�str�ct             
5) Area 15) Name of Carr�er  
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6) Street   
   
7) Door Number 16) S�gnature of Carr�er  
8) Tax Ident�f�cat�on Number   
       X   
9) Telephone Number   
X   X     X   
10) Facs�m�le Number   
           
III) CONSIGNEE  
1) T�tle of F�rm 8) L�cense Number of F�rm      
 9) We�ght of Waste  
2) Owner (s) of F�rm    tons    kg   
 10) Waste D�sposal or Recovery Method8     
3) Address of F�rm 11) Transfer of  Waste from an �nter�m storage fac�l�ty  (enter  X �nto related box)  
 a) Waste not treated passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty   
 b) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( no other type of waste generated)   
4) Country (Name, Code)    c) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( other type of waste generated )   
5) Tax Ident�f�cat�on Number d)  Others (spec�fy)   
       X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number   X   x     x  
X        X 16) Name and S�gnature of Cons�gnee  
7) Facs�m�le Number   
X        X   
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X �nto the box)  3) Customs Off�ce Stamp and S�gnature  
2)  Export (enter X �nto the box)    
   
                                                          

 
 

FORM- 9B
(E)

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION
FORM

Form Ser�al Number  
       

(E) Copy  �s kept by Customs Off�ce. Customs Off�ce shoud send �ts copy to M�n�stry.
Its l�st of abbrev�at�ons w�ll be used as reference to f�ll �n the form.  
I) CONSIGNOR  
1) T�tle of F�rm 12) Waste Code 1        
 13) Descr�pt�on of Waste 2  
2) Address of F�rm   
 14) Cons�stency at 20ºC4  
3) Name and Code of Prov�nce       
 15) Color5  
4) D�str�ct     
5) Area 16) We�ght of Waste  
6) Street    ton    kg   
 17) Type of Packages and Conta�ners6  
7) Door Number    
8) Tax Ident�f�cat�on Number 18) Number of Packages and Conta�ners  
             
9) Telephone Number 19) D�spatch Date of Waste  
                      
10) Facs�m�le Number 20) Name and S�gnature of Consignor  
            
11) H Number3        
II) CARRİER  
1) T�tle of F�rm 11) Veh�cle L�cense Number  
       
2) Owner (s) of F�rm 12) Veh�cle Plate Number  
           
Address of F�rm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Prov�nce      
 14) Date of Del�very  
4) D�str�ct             
5) Area 15) Name of Carr�er  
6) Street   
   
7) Door Number 16) S�gnature of Carr�er  
8) Tax Ident�f�cat�on Number   
       X   
9) Telephone Number   
X   X     X   
10) Facs�m�le Number   
           
III) CONSIGNEE  
1) T�tle of F�rm 8) L�cense Number of F�rm      
 9) We�ght of Waste  
2) Owner (s) of F�rm    tons    kg   
 10) Waste D�sposal or Recovery Method8     
3) Address of F�rm 11) Transfer of  Waste from an �nter�m storage fac�l�ty  (enter  X �nto related box)  
 a) Waste not treated passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty   
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 b) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( no other type of waste generated)   
4) Country (Name, Code)    c) Waste treated then passed on to d�sposal/recovery fac�l�ty( other type of waste generated )   
5) Tax Ident�f�cat�on Number d)  Others (spec�fy)   
       X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number   X   x     x  
X        X 16) Name and S�gnature of Cons�gnee  
7) Facs�m�le Number   
X        X   
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X �nto the box)  3) Customs Off�ce Stamp and S�gnature  
2)  Export (enter X �nto the box)    
   
                                                          

 
LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION FORM 
 
 
Leg�slat�ve bas�s of the Waste Transportat�on Form ent�tled Form (9-B) �n the Hazardous Waste Regulat�on �s stated on Art�cle (12) as follows;
 
L�censed veh�cles for  Waste Transportat�on should keep Waste Transportat�on 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 Consıgnor 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 f�lled �n forms should be kept for three years. Whenever author�zed publ�c organ�zat�ons ask to control the procedure, they should be prov�ded for them.
 
1) WASTE CODE: ( Quest�on 12 of sect�on-cons�gner), W�ll be f�lled �n 6-d�g�t form accord�ng to the Annex 7 of the Regulat�on on the Control of Hazardous Waste. ( It �s also ava�lable on European Waste Cataloque-
2000/532/EC)
 
2) DESCRIPTION OF WASTE : ( Quest�on 13 of sect�on-cons�gner), W�ll be f�lled accord�ng to the descr�pt�ons g�ven �n the Annex 7 of the Regulat�on on the Control of Hazardous Waste. ( It �s also ava�lable on European
Waste Cataloque- 2000/532/EC)
 
3) H NUMBER (QUESTION 11 OF SECTION-CONSIGNER)
It �s also ava�labe �n Annex 5 of Hazardous Waste Regulat�on

H1 Explos�ve
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 Wh�te
2 Brown
3 Red
4 Blue
5 Yellow
6 Black
7 Green
8 Other (spec�fy)

 
 
 
 
 
 
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 Tra�n/Ra�l
A A�r
W Inland Waterways

 
 
8) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS (QUESTION 10 OF SECTION-CONSIGNEE)
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Depos�t �nto or onto land,(e.g. landf�ll, etc.)
Land treatment, (e.g. b�odegradat�on of l�qu�d or sludgy d�scards �n
so�ls, etc.)
Deep �nject�on , (e.g. �nject�on of pumpable d�scards �nto wells, salt
domes or naturally occurr�ng repos�tor�es, etc.)
Surface �mpoundment, (e.g.placement of l�qu�d or sludgy d�scards
�ntop�ts, ponds or lagoons, etc.)
Spec�ally eng�neered landf�ll,( e.g. placement �nto l�ned d�screte
cells wh�ch are capped and �solated from one another and the
env�ronment etc.)
Release �nto a water body except seas/oceans
Release �nto seas/oceans �nclud�ng sea-bed �nsert�on
B�olog�cal treatment not spec�f�ed elsewhere �n th�s l�st wh�ch
results �n f�nal compounds or m�xtures wh�ch are d�scarded by
means of any of the operat�ons numbered D1 to D12
Phys�co-chem�cal treatment not spec�f�ed elsewhere �n th�s l�st
wh�ch results �n f�nal compounds or m�xtures wh�ch are d�scarded
by means of any of the operat�ons numbered D1 to D12 (e.g.
evaporat�on, dry�ng, calc�nat�on, neutral�zat�on. Prec�p�tat�on, etc.)
Inc�nerat�on on land
Inc�nerat�on at sea
Permanent storage,(e.g. emplacement of conta�ners �n m�ne, etc.)
Blend�ng or m�x�ng pr�or to subm�ss�on to any of the operat�ons
numbered D1 to D12
Repackag�ng pr�or to  subm�ss�on to any of the operat�ons
numbered D1 to D13
Storage pend�ng any of the operat�ons numbered D1 to D14
(exclud�ng temporary storage pend�ng collect�on, on s�te where �t �s
produced)

R1
 
R2
R3
 
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
 
R11
 
R12
 
R13

Use as fuel (other tha�n �n d�rect �nc�nerat�on)  or other
means to generate energy
Solvent reclamat�on/regenerat�on
Recyl�ng/reclamat�on of organ�c substances wh�ch are
not used as solvents
Recycl�ng/reclamat�on of metals and metal compounds
Recycl�ng/reclamat�on of other �norgan�c mater�als
Regenerat�on of ac�ds or bases
Recovery of components used for pollut�on abatement
Recovery of compenents from catalysts
Used o�l re-ref�n�ng or other reuses of o�l
Land treatment result�ng �n benef�t to agr�culture or
ecolog�cal �mprovement
Uses of wastes obta�ned from any of the operat�ons
numbered R1 to R10
Exchange of wastes for subm�ss�on to any operat�ons
numbered R1 to R11
Storage of wastes pend�ng any of the operat�ons
numbered R1 to R12 (exclud�ng temporary storage,
pend�ng collect�on, on s�te where �t �s produced)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1) Notifier/exporter (name, address) and tax identification no.
where applicable:
 
 
Tel:                                                 Fax:
Contact person:                              T. I. No:

5) Notification concerning (6) 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)

 

2)  Consignee (Name, address) and  registration No. where
applicable:
 
 
 
 
 
Tel:                                                Fax:
Contact person:                             Reg-No:

 

6) Total intended number of 
     shipments:

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

 

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/ Recovery facility (name, location, address):
 
 
Tel:                                          Fax:
Contact person:
License No where applicable:
And limit of validity:                     

 

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)

10) Method of disposal/recovery operation (1)

    and technology employed:*
*(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
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(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) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS

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 or sludgy discards into
pits, 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,
calcinations, 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 than in direct incineration)  or other
means to generate energy
Solvent reclamation/regeneration
Recycling/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 components 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)
 
 

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 DÜZENLİ DEPO TESİSLERİNE DEPOLANABİLME KRİTERLERİ

 
  İnert Atık olarak

muamele görecek
atıklar
(mg/lt)

 Tehl�kes�z Atık olarak
muamele görecek atıklar

(mg/lt)

Tehl�kel� Atık
olarak muamele
görecek atıklar

(mg/lt)
1 Eluat Kr�terler�

 L/S = 10 lt/kg
   

1.01 As (Arsen�k) ≤ 0.05 0,05–0,2 < 0,2–2,5
1.02 Ba (Baryum) ≤  2 2–10 < 10–30
1.03 Cd (Kadm�yum) ≤ 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 (Bakır) ≤ 0,2 0,2 – 5 < 5 – 10
1.06 Hg (C�va) ≤ 0,001 0,001– 0,02 < 0,02– 0,2
1.07 Mo (mol�bden) ≤ 0,05 0,05 - 1 < 1 – 3
1.08 N� (N�kel) ≤ 0,04 0,04 – 1 < 1 – 4
1.09 Pb(Kurşun) ≤ 0,05 0,05 – 1 < 1 – 5
1.10 Sb (Ant�mon) ≤ 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 (Ç�nko) ≤ 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 (Çözünmüş

Organ�k karbon)(1)
≤ 50 50-80 <80-100

1.17 TDS ( Toplam çözünen
katı)

≤400 400-6000 <6000-10000

1.18 Fenol İndeks� ≤ 0,1   
2 Or�j�nal atıkta

bakılacak kr�terler
 

(mg/kg)
 

(mg/kg)
 

(mg/kg)
2.1 TOC(toplam organ�k

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

2.2 BTEX(benzen, toluen,
et�lbenzen ve xylenes)

6   

2.3 PCBs 1   
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2.4 M�neral yağ 500   
2.5 LOI ( Kızdırma Kaybı)   10000 (%10)

(1) DOC l�m�t değer� atığın kend� pH değer�nde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8,0 değer�nde test tekrarlanmalı ve l�m�t değer�n aşılmadığı tesp�t ed�lmel�d�r.
(2) Tehl�kes�z  j�ps bazlı atıkların  evsel atık düzenl� depolama sahalarında çözüneb�len atıkların kabul ed�lmed�ğ� ayrı b�r hücrede depolanması gerek�r. J�ps bazlı atıklarla b�rl�kte depolanacak
atıkların bu l�m�tler� sağlaması gerek�r.
 
Anal�z Yöntem�
TS EN 12457 n�n  4. bölümü ( TS EN 12457-4) :Atıkların  n�telend�r�lmes�- Katıdan özütleme anal�z� - granül hal�ndek� atıklar ve çamurların özütlenmes� �ç�n uygunluk deney�- bölüm 4: Sıvı
katı oranı 10 lt/ kg olan ve  part�kül boyutu 10 mm. den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler �ç�n tek aşamalı part� deney�
 
Anal�z sonuçlarının yorumlanması

Eluat konsantrasyonu tehl�kel� atık �ç�n bel�rlenen  değerler arasında olan atıklar, tehl�kel� atık düzenl� depolama sahasında depolanırlar. Ancak, tehl�kel� atık �ç�n bel�rlenen üst sınırdan
daha yüksek eluat konsantrasyonu olan atıklar tehl�kel� atık depolama sahasında depolanmadan önce ön �şleme tab� tutulmalı ve üst sınır altına çek�lmel�d�r. Bunun mümkün olmadığı takd�rde,
bu atıklar tehl�kel� atık  depolama alanında ayrı olarak (tek tür) depolanmalıdır.

Eluat konsantrasyonu tehl�kes�z atıklar �ç�n bel�rlenen  değerler arasında olan atıklar, tehl�kes�z atık olarak sınıflandırılacaktır. Bu atıklar evsel atık düzenl� depo tes�sler�nde ayrı olarak (
tek tür) depolanır.

Eluat konsantrasyonları �nert atıklar �ç�n bel�rlenen değer�n altında kalan atıklar, �nert olarak sınıflandırılırlar. Bu atıklar evsel atık düzenl� depo tes�sler�nde veya permeab�l�ten�n k ≤10-7

ve  en az 1 metre k�l’e eşdeğer geç�r�ml�l�ğ�n sağlandığının  ve yer altı su sev�yes�ne maks�mum 1 metre olduğunun Bakanlığa belgelend�ğ� alanlarda Bakanlığın uygun görüşü  alınarak
depolanır.
.
                                                                                                                      Ek-11 B
 
 
 
Aşağıdak� İSO; DIN; EN ve TS yöntemler� referans olarak öner�lmekted�r. Ancak denenm�ş referans malzemeler� bazında çalışan ve aynı özell�klere sah�p olan yöntemler onaylandıktan sonra
kullanılab�lecekt�r.
 

1.01 As (Arsen�k) ISO 6595-1982 ; DIN 38405-E6-81veya ENV 12506
1.02 Ba (Baryum) ENV 12506
1.03 Cd (Kadm�yum) ISO 8288-1985; DIN 38041-C5-84 veya ENV 12506
1.04 Cr toplam (Krom Toplam) ENV 12506
1.05 Cu (Bakır) ISO 8288-1985 ; DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506
1.06 Hg (C�va) ISO 566-1/3-88; DIN 38406-E21-80 veya TS EN 13370
1.07 Mo (mol�bden) ENV 12506
1.08 N� (N�kel) ISO 8288-1985, DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506
1.09 Pb(Kurşun) ISO 8288-1985; DIN 38406-E6-81 veya  ENV 12506
1.10 Sb (Ant�mon) ENV 12506
1.11 Se(Selenyum) ENV 12506
1.12 Zn (Ç�nko) ISO 8288-1985; DIN 3840-E8-85veya ENV 12506
1.13 Klorür ISO-DİS 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 (Çözünmüş Organ�k karbon)(1) TS EN 13370
1.17 TDS ( Toplam çözünen katı) TS EN 13657
1.18 Fenol İndeks� ISO 6439-1990; DIN 38409-H16-84 veya TS EN 13370

2 Or�j�nal atıkta bakılacak kr�terler  
2.1 TOC(toplam organ�k karbon) DIN 38409-113-85 veya   TS 12089 EN 13137
2.2 BTEX(benzen, toluen, et�lbenzen ve

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

2.3 PCBs Gaz kromotograf� (kap�ler, sütunlar)
2.4 M�neral yağ pr EN 14039 (gaz kromotograf�)
2.5 LOI ( Kızdırma Kaybı)  

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EK-12 A
 
ÖRNEK
 DEPO TABANI SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

 
 
 

                                                                                                                             Atık
                              
0.15 m kum tabakası
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                                                                                                                             0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0x10-4 m/s)
Drenaj Borusu

 
                                                                                                                             0.1 m koruma tabakası
0.25 cm HDPE tabaka

                                                                                              0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0x10-4 m/s)
                                                                                              Drenaj Borusu

 
                                                                                                                              0.1 m koruma tabakası
0.25 cm HDPE tabaka                                                                                                       
 
                               0.3 m
 

 0.3 m                                                                                    0.9 m m�neral sızdırmazlık tabakası  
                                                                                                                             (k<1,0x10-9 m/s)
0.3 m

 
                              
 
                                                                                                                             Zem�n

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK -12 B
 
ÖRNEK DEPO ÜST ÖRTÜSÜ SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

 
 

                                                                                                                       B�tk� Örtüsü
 

 

                                                                                                                       1 m Tarım toprağı
 

 
 

         0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0x10-4 m/s)
               Drenaj Borusu

                                                                                                                            
0.25 cm HDPE tabaka                                                                                  0.1 m koruma tabakası                       

                                                                                                             
                0.30 m

                                                                                              0.60 m m�neral sızdırmazlık tabakası 0.30 m                                                                                                   ve
gereğ�nde gaz drenaj tabakası                                                                                                                   (k<1,0x10-9 m/s)

                                                                                                                            
0.50 m tampon tabaka

 
 

                                                                                                                             Atık
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EK-13

 
TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE ÖN LİSANS ALINMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ
BİLGİ VE DOKÜMANLAR
 
A)  BAŞVURU DİLEKÇESİ
 
B)TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1) Tes�s�n Adı                                                                                     :
2) Adres� (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                                  :
3) Telefonu                                                                                         :
4) Faksı                                                                                                :
5) Elektron�k posta adres�                                                                 :
6)İşyer� Verg� K�ml�k No                                                                    :
7) Tes�s sah�b�n�n / ortaklarının
                a) Adı, Soyadı                                                                     :

b) Adres� (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                   :
                c) Telefonu                                                                          :
                d) Faksı                                                                                :
                e) Elektron�k posta adres�                                                 :
 
8) Tes�s �şletmec�s�n�n

a) Adı, Soyadı                                                                     :
b) Adres� (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                   :

                c) Telefonu                                                                          :
                d) Faksı                                                                                :
                e) Elektron�k posta adres�                                                 :
 
9) Başvuru raporunu hazırlayan k�ş�/kuruluşun

a) Adı, Soyadı (veya unvanı)                                           :
b) Adres� (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                   :

                c) Telefonu                                                                          :
                d) Faksı                                                                                :
                e) Elektron�k posta adres�                                                 :
 
10) D�ğer B�lg�ler
                a) Tes�s�n �şletmeye açılma muhtemel tar�h�                   :
                b) Tes�ste çalışacak personel�n sayısı ve görevler�      :
                c) Tes�s�n çalışma saatler� (günlük, aylık, yıllık)            :

d) Araç ve Mak�ne Parkı L�stes�                                       :
 e) Sosyal tes�sler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş,   rev�r vb.)
 

C) SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
 
        1) 1/25.000 ölçekl� tes�s yer�n� ve en az 10 km çevres�n� göster�r topoğraf�k  har�ta,
        2) Tes�s bölges� ve çevres�ne a�t kadastral ve araz� kullanma har�taları, nazım �mar planları,
        3) Bölgeye a�t yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeler�, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,
başvuru ek�nde bulunmalıdır.

 
D) FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER
 
        1) Kurulması �stenen tes�s�n �nsan, hayvan, toprak, b�tk�, su, hava, �kl�m, b�tk� örtüsü ve kültür yapısına temel etk�ler� ver�lecekt�r.

2) Tes�s�n Yüzölçümü
        a)Kapalı alan                                        :               ............................ m2

        b)Açık alan                                          :               ............................ m2

        c)Toplam                                              :               .............................m2

 
3) Tes�s�n Kapas�tes�
        a) Kurulu Kapas�te                             :               ............................ ton/yıl
        b) F��l� Kapas�te                                   :               .............................ton/yıl

 
 
 
4) Üret�m akım şeması ve teknoloj�s�
Atık kabulünden başlayarak, her b�r ün�tede uygulanacak �şlemler�n, ger� dönüşüm proses�n�n/yakma tes�s�n�n ve arıtma tes�sler�n�n ayrıntılı açıklaması, gerekl� şema, formül ve şek�ller

 
5) ger� kazanım ver�m�

 
6) Atığın tem�n ed�leceğ� yerler

 
7) Tes�ste atık �şlemede kullanılan k�myasal maddeler�n �s�mler�, m�ktarı (ton/ yıl) ve depolama şek�ller�

 
8) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapas�teler� �le depolarda alınacak güvenl�k tedb�rler�

 
9) Ger� kazanım sonucu elde ed�lecek ürünler, ürünlere a�t et�ketleme ve ambalajlama b�lg�ler�

 
10) Ger� kazanılamayan atıkların c�ns�, b�leş�m�, m�ktar ve nasıl bertaraf ed�lecekler�
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E) ÇEVRESEL TEDBİRLER

(Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�’ne tab� olmayan tes�sler bu b�lg�ler� tem�n edecekt�r.)
 

1) Su K�rl�l�ğ�
 

a) Tes�ste kullanım suyu ve proses suyunun nereden tem�n ed�leceğ� ve su tüket�m m�ktarı
        -Kuyu suyu

-Şebeke suyu
-D�ğer

b) Proses suyunda bulunab�lecek k�rlet�c�ler ve alınacak önlemler
c) Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerler�
d) Yağmur suyunun toplanmasına �l�şk�n alınan önlemler
 
2) Hava K�rl�l�ğ�

 
a)Tes�ste kullanılacak yakıt türler� ve m�ktarları
b)Tes�ste hava k�rl�l�ğ�ne neden olab�lecek ün�teler�n �s�mler�, kapas�teler� ve her b�r ün�ten�n baca sayısı

        c)Toz kaynakları ve alınacak önlemler
 

3) Gürültü K�rl�l�ğ�
 
a)Gürültü kaynakları
b)Alınacak önlemler

 
         4) Toprak K�rl�l�ğ�
 
         Toprak k�rl�l�ğ�n� önlemek amacıyla alınacak tedb�rler
 
         5) Koku K�rl�l�ğ�
 
        Koku k�rl�l�ğ�n� önlemek amacıyla alınacak tedb�rler
 

6) Tes�ste Alınan Güvenl�k Önlemler�
 
a) Yangın
b) İşç� Güvenl�ğ�
c) İlk yardım
d)  D�ğer

 
Başvuru Sah�b�n�n/Ş�rket�n Yetk�l�s�
Tar�h, İs�m, İmza
 
 
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar �mzalı ve kaşel� olacaktır.

 
 

Ek- 14
 

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
 
 

1)       Ön L�sans Belges�,
2)       Tes�s�n, projes� ve şartnames�ne uygun olarak yapıldığını göster�r  rapor,
3)       Tes�se kabul ed�len atıkların anal�zler�,
4)       Atığın tem�n ed�ld�ğ� �şletmeler, bunların adresler�, telefon ve faks numaraları ve sorumlu k�ş�ler,
5)       Ger� kazanılan ürünler�n�n p�yasaya  ürün olarak sürüleb�lmes� �ç�n �lg�l� kurum/kuruluşlardan alınacak belge, *

6)       Ger� kazanılan ürünler�n standartları, t�car� �s�mler�, üret�m m�ktarları (ton/ yıl),*

7)       Ger� kazanım ürünler�n�n satıldığı yerler�n adresler�, telefon ve faks numaraları ve sorumlu k�ş�ler �le satışlara �l�şk�n fatura, sevk �rsal�yes� ve kantar f�şler�, *
8)       Em�syon İz�n Belges�, Deşarj İz�n Belges�,
9)       Tes�se atık get�ren ve �şlem sonrası ortaya çıkan atıkları n�ha� bertaraf tes�sler�ne götüren araçların taşıma l�sansı belgeler�n�n örnekler�, bunlara �l�şk�n ulusal atık taşıma formları,

sevk �rsal�yeler� ve fatura örnekler�,
10)    Tes�sten kaynaklanan proses atıklarının türler�, n�tel�kler� (tehl�kel�, tehl�kes�z, �nert), m�ktarları ve bu atıkların ne şek�lde bertaraf ed�ld�kler�,
11)    D�ğer Belgeler;

a)       GSM Ruhsatı,
b)       Verg� Da�res� ve Numarası,
c)       İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı,
d)       T�caret S�c�l Gazetes� Örneğ�,
e)       İmza S�rküler�,
f)        Kapas�te Raporu,
g)       Sanay� S�c�l Belges�,
h)       İşletme Belges� (Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından alınmış).

 
 
 
 
 
* :Sadece ger� kazanım tes�sler� �ç�n geçerl�d�r.
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  Toks�s�te
eşdeğerl�k
faktörü

2,3,7,8 -Tetraklorod�benzod�oks�n (TCDD) 1

1,2,3,7,8 -Pentaklorod�benzod�oks�n (PeCDD) 0.5

1,2,3,4,7,8 -Heksaklorod�benzod�oks�n (HxCDD) 0.1

1,2,3,7,8,9 -Heksaklorod�benzod�oks�n (HxCDD) 0.1

1,2,3,6,7,8 -Heksaklorod�benzod�oks�n (HxCDD) 0.1

1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorod�benzod�oks�n (HpCDD)

-Oktaklorod�benzod�oks�n (OCDD)

0.01

0.001

2,3,7,8 -Tetraklorod�benzofuran (TCDF) 0.1

2,3,4,7,8 -Pentaklorod�benzofuran(PeCDF) 0.5

 
 
 
 
 
 
 

EK-15
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
1) Baca gazındak� hava k�rlet�c� maddeler�n konsantrasyonlarının tay�n� �ç�n yapılan ölçümler bütünü tems�l edecek şek�lde yapılmalıdır.
2) D�oks�nler ve furanlar da dah�l olmak üzere tüm k�rlet�c�ler�n örnekleme ve anal�z �şlemler� �le otomat�k ölçüm s�stemler�n� kal�bre etmek �ç�n kullanılan referans ölçme yöntemler� öncel�kle
CEN (Avrupa B�rl�ğ� Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda d�ğer uluslararası kabul görmüş standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır.
3) D�oks�n ve furanların ölçüm prosedürü ancak (EK-17)’de ver�len d�oks�n ve furanların konsantrasyonları, örnek alma ve anal�zlerde ölçüleb�lme l�m�tler�n�n altında �se ve bulunan
konsantrasyonlardan toks�s�te eşdeğer� olarak anlamlı b�r sonuç çıkarılamıyorsa kullanılır.
4) Em�syon l�m�t değerler�nde tay�n ed�len %95’l�k güven aralığı değerler�, em�syon l�m�t değerler�n�n aşağıda ver�len yüzdeler�n� aşmayacaktır.
 

a)       Karbon monoks�t (50 mg/m³) % 10
b)       Kükürt d�oks�t (50 mg/m³) % 20
c)       Toplam toz (10 mg/m³) % 30
d)       Toplam organ�k karbon (10 mg/m³) % 30
e)       H�drojen klorür (10 mg/m³) % 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-16
DİOKSİNLER VE DİBENZOFURANLAR İÇİN TOKSİSİTE EŞDEĞERLİK FAKTÖRLERİ
 
20 nc� madden�n (d) bend�nde ver�len d�oks�n ve d�benzo furanların toplam konsantrasyonlarını hesaplamak �ç�n, aşağıda ver�len d�oks�n ve furanların her b�r� �ç�n bulunan kütle
konsantrasyonları önce aşağıda ver�len “toks�s�te eşdeğerl�k faktörü” �le çarpılır ve sonra bu çarpımlar toplanarak toplam konsantrasyon bulunur.
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1,2,3,7,8 -Pentaklorod�benzofuran(PeCDF) 0.05

1,2,3,4,7,8 -Heksaklorod�benzofuran (HxCDF) 0.1

1,2,3,7,8,9 -Heksaklorod�benzofuran (HxCDF) 0.1

1,2,3,6,7,8 -Heksaklorod�benzofuran (HxCDF) 0.1

2,3,4,6,7,8 -Heksaklorod�benzofuran (HxCDF) 0.1

1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorod�benzofuran (HpCDF) 0.01

1,2,3,4,7,8,9 -Heptaklorod�benzofuran (HpCDF)

-Oktaklorod�benzofuran (OCDF)

0.01

0.001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-17
 

YAKMA TESISI ATIK GAZININ ARITIMINDAN GELEN ATIKSU DEŞARJ LİMİT DEĞERLERİ
 

K�rlet�c� Maddeler Kütle Konsantrasyonu
Olarak Sınır Değerler�

1) Toplam Askıdak� katı madde

2) Cıva (Hg) olarak tanımlanan cıva ve cıva b�leş�kler�

20 mg/lt.

0.02 mg/lt

3) Kadm�yum ve kadm�yum b�leş�kler� (Cd olarak)

4) Talyum ve talyum b�leş�kler� (Tl olarak)

0.05mg/lt

5) Ant�mon ve ant�mon b�leş�kler� (Sb olarak)

6) Arsen�k (As)

7) Kurşun (Pb)

8) Krom (Cr)

9) Kobalt (Co)

10) Bakır (Cu)

11) Mangan (Mn)

12) N�kel (N�)

13) Vanadyum (V)

 

 

 

5 mg/lt

14) D�oks�n ve furanların toplamı olarak tanımlanan “D�oks�nler ve furanlar” 0.5 mg/lt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 18 
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TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI AMACIYLA VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
 
a) Araç l�sansı �ç�n val�l�klere yapılacak başvurularda aşağıdak� b�lg� ve belgeler bulundurulacaktır;
1) Aracın a�t olduğu f�rmanın adı, adres� ve telefon numarası,
2) Aracın t�p�,
3) Plaka numarası ve şas� numarası,
4) Araç sah�b�n�n adı, �ş adres� ve telefon numarası, verg� k�ml�k numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmel�ğ�n EK 7 s�ne göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her b�r� �ç�n ayrı ayrı f�z�ksel ve k�myasal özell�ğ�,
8) Kaza anında �nsan ve çevre sağlığına olab�lecek olumsuz etk�ler�n en aza �nd�r�lmes� �ç�n alınacak tedb�rler,
9) Olab�lecek kazalara karşı �lk müdahale ve �lk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her b�r araç �ç�n Türk Standartları Enst�tüsü tarafından Tehl�kel� Maddeler�n Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmel�k çerçeves�nde atığın bulunduğu tehl�ke grubuna
göre aracın sah�p olması gereken donanımlara ve özell�kler�ne sah�p olduğunu göster�r uygunluk belges�. 

 
b) Aracın bağlı olduğu f�rmanın l�sanslandırılması �ç�n val�l�klere yapılacak başvurularda aşağıdak� b�lg� ve belgeler bulundurulacaktır;
1) F�rmanın adı, adres�, telefon numarası,
2) F�rma sah�b�n�n / sah�pler�n�n adı adres�, telefon numarası, verg� k�ml�k numarası,
3) Tehl�kel� atık taşımaya uygun donanıma ha�z nakl�ye aracı sayısı,
4) L�sans alacak araçların plakaları,
5) Yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşlardan alınan tehl�kel� madde taşıyan araç sürücüler� �ç�n ver�len Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kası,
6) Taşınacak atıkların Tehl�kel� Maddeler�n Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmel�ğe göre tehl�kel� grup numarası,
7) S�gorta,
8) Ulaştırmanın yetk� belges�,
 
 

[1]
) Elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların arasındak� tehl�kel� b�leşenler �çer�s�nde (1606)’da bahsed�len akümülatör ve p�ller �le tehl�kel� olarak �şaretlenm�ş olan cıvalı anahtarlar, katot ışın

üpler�n�n camları ve d�ğer akt�fleşt�r�lm�ş camlar ve benzerler� bulunab�l�r.
[2]

) Geç�ş metaller�: skand�yum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, n�yobyum, hafn�yum, tungsten, t�tanyum, krom, dem�r, n�kel, ç�nko, z�rkon, mol�bden ve tantal’d�r.
(3) Stab�l�zasyon �şlem� atığın �çer�ğ�n� değ�şt�r�r ve böylece atık maddeler�n tehl�kel� olan �çer�ğ� tehl�kes�z hale gel�r. Katılaştırma �se atıkların yalnızca f�z�k� durumunu değ�şt�r�r (örneğ�n
katkı maddeler� �le atığın k�myasal özell�kler�n� değ�şt�rmeden sıvı olan o atığı katılaştırır)
(4) B�r atığın kısmen stab�l�ze olduğunu kabullenmek �ç�n, o atığın, Stab�l�zasyon �şlem� sonunda, �ç�ndek� tehl�kel� unsurların tamamen tem�zlenmem�ş olması ve çevreye kısa, orta ve uzun
donemde yen�den salınmasına �z�n ver�lm�ş olması gerek�r.


