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YÖNETMELİK
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından:
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı;
a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve nsan sağlığına zarar vermeden yönet m n n
sağlanmasına,
b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yen den kullanımı, ger dönüşümü, ger kazanımı g b yollar le
doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönet m n n sağlanmasına,
c) Çevre ve nsan sağlığı açısından bel rl ölçütlere, temel şart ve özell klere sah p, bu Yönetmel ğ n
kapsamındak ürünler n üret m le p yasa gözet m ve denet m ne,
l şk n genel usul ve esasların bel rlenmes d r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k;
a) Ek-4 atık l stes nde ver len atıkları,
b) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu çerçeves nde yönet m sağlanan elektr kl ve elektron k eşya, ambalaj,
araç, p l ve akümülatör ürünler n ,
kapsar.
(2) Bu Yönetmel k hükümler ;
a) Atmosfere salınan gaz em syonları,
b) Radyoakt f atıkları,
c) Atıksuları,
ç) Kullanılamaz durumdak patlayıcıları ve atıklarını,
d) Kontam ne olmamış hafr yat toprağını,
e) Kazılmamış k rlenm ş (yer nde) toprak,
f) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,
g) B yogaz ya da kompost g b ger kazanım tes sler le beraber yakma, yakma veya düzenl depolama
tes sler ne gönder len hayvansal atıklar har ç d ğer hayvansal yan ürünler ,
ğ) Tarım ormancılık faal yetler nde veya doğaya zarar vermeyen ve nsan sağlığını tehd t etmeyen prosesler ya
da metotlar aracılığıyla b yokütleden enerj üret m nde kullanılan d ğer doğal ve zararsız tarımsal veya ormancılık
madde ve malzemeler n ,
h) Türk ye'n n den z yetk alanlarında bulunan gem ler n ürett ğ atıklar le yük artıklarının, l manlarda kurulu
bulunan atık kabul tes sler ne ve/veya atık alma gem ler ne ver lmes n ,
kapsamaz.
(3) Madenler n aranması, çıkarılması, şleme tab tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar le nşaat
ve yıkım atıklarının tanımlanmasında ek-4 atık l stes , tehl kel l k özell kler n n bel rlenmes nde ek-3/A’da ver len
tehl kel l k özell kler ve ek-3/B’de ver len sınır değerler le bu atıkların yönet m nde ek-2/A ve ek-2/B’de bel rt len
atık şleme yöntemler kullanılır; ancak bu Yönetmel ğ n d ğer hükümler uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13 üncü
maddeler , 29/6/2001 tar hl ve 4703 sayılı Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r
Kanun, 29/6/2011 tar hl ve 644 sayılı Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 8 nc maddes n n b r nc fıkrasının (a) ve ( ) bentler le 28/12/1993 tar hl ve 3957 sayılı
Kanun le uygun bulunan ve 15/5/1994 tar hl ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Atıkların
Sınırlarötes Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İl şk n Basel Sözleşmes n n 3 üncü maddes hükümler ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Ambalaj: Hammaddeden şlenm ş ürüne kadar, b r ürünün üret c den kullanıcıya veya tüket c ye
ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması ç n kullanılan herhang b r
malzemeden yapılmış ger dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâh l tüm ürünler ,
b) Akümülatör: Endüstr de ve araçlarda otomat k marş, aydınlatma veya ateşleme gücü ç n kullanılan, şarj
ed leb l r sekonder hücrelerde kurşunla sülfür k as t arasındak k myasal reaks yon sonucu k myasal enerj n n
doğrudan dönüşümü le üret len elektr k enerj s kaynağını,
c) Ara depolama tes s : Atıkların ön şlem, ger kazanım veya bertaraf tes sler ne ulaştırılmadan önce, atık
m ktarı yeterl kapas teye ulaşıncaya kadar güvenl b r şek lde depolandığı tes s ,
ç) Araç: 28/6/2009 tar hl ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları T p
Onayı Yönetmel ğ (2007/46/AT) kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 k ş l k oturma yer olan, yolcu
taşımaya yönel k motorlu araçları (M1), azam ağırlığı 3500 k logramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlarını (N1) ve
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23/12/2004 tar hl ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İk veya Üç Tekerlekl Motorlu Araçların T p Onayı
Yönetmel ğ (2002/24/AT) kapsamında yer alan, motos klet ve motorlu b s klet har c ndek üç tekerlekl araçları,
d) Atık: Üret c s veya f len el nde bulunduran gerçek veya tüzel k ş tarafından çevreye atılan veya bırakılan
ya da atılması zorunlu olan herhang b r madde veya materyal ,
e) Atık get rme merkez : Kaynağında ayrı toplanan atıkların ger kazanıma ve/veya bertarafa gönder lmes
amacıyla bırakıldığı merkezler ,
f) Atık şleme: Atıkların ön şlemler ve ara depolama dâh l olmak üzere ek-2/A ve ek-2/B’dek ger kazanım
ya da bertaraf şlemler n ,
g) Atık şleme tes s : Ön şlem ve ara depolama tes sler dâh l aktarma stasyonları har ç olmak üzere, atıkları
ek-2/A ve ek-2/B’dek faal yetlerle ger kazanan ve/veya bertaraf eden tes s ,
ğ) Atık l stes : Ek-4’te ver len l stey ,
h) Atık sah b : Atık üret c s ya da atığı z lyetl ğ nde veya mülk yet nde bulunduran gerçek ve/veya tüzel
kşy,
ı) Atıkların sınırlar ötes hareket : Atıkların thalat veya hracatı le b r devletten başka b r devlete, trans t geç ş
dâh l olmak üzere sevk ed lmes n ,
) Ayrı toplama: Atıkların türler ne ve özell kler ne göre ayrı b r kt r lmes n ,
j) Atık üret c s : Faal yetler sonucu atık oluşumuna neden olan k ş , kurum, kuruluş ve şletme ve/veya atığın
b leş m nde veya yapısında b r değ ş kl ğe neden olacak ön şlem, karıştırma veya d ğer şlemler yapan herhang b r
gerçek ve/veya tüzel k ş y ,
k) Atık yönet m : Atığın oluşumunun önlenmes , kaynağında azaltılması, yen den kullanılması, özell ğ ne ve
türüne göre ayrılması, b r kt r lmes , toplanması, geç c depolanması, taşınması, ara depolanması, ger dönüşümü,
enerj ger kazanımı dâh l ger kazanılması, bertarafı, bertaraf şlemler sonrası zlenmes , kontrolü ve denet m
faal yetler n ,
l) Atık yönet m planı: Çevreyle uyumlu b r şek lde atık yönet m n sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun
vadel program ve pol t kaları çeren planı,
m) Bakanlık: Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığını,
n) Bak ye atık: İşlenmek üzere atık şleme tes s ne kabul ed len atıklardan şlenemeyen veya şlenme
sonucunda ger ye kalan atıkları,
o) Beled ye atıkları: Yönetmel ğ n ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönet m nden beled yen n
sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da çer k veya yapısal olarak benzer olan t car , endüstr yel ve kurumsal
atıkları,
ö) Bertaraf: İk nc l amacı enerj ger kazanımı olsa dah ger kazanım olarak kabul ed lmeyen ve ek-2/A’da yer
alan şlemlerden herhang b r n ,
p) B yo-bozunur atık: Park, bahçe ve evler le lokantalar, satış noktaları, gıda üret m ve benzer tes slerden
kaynaklanan oks jenl veya oks jens z ortamda bozunmaya uğrayab len atıkları,
r) B yo-kurutma: B yo-bozunur atıkların aerob k çürüme esnasında açığa çıkan ısı le kurutulmasını,
s) B yo-metan zasyon: Organ k maddeler n anaerob k m kroorgan zmalarla ayrışması sırasında meydana gelen
çok adımlı b yok myasal reaks yonlardan oluşan b yoloj k sürec ,
ş) Çevre z n ve l sans belges : 10/9/2014 tar hl ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz n ve
L sans Yönetmel ğ nde düzenlenen belgey ,
t) Çevre l sansı: Çevre İz n ve L sans Yönetmel ğ nde düzenlenen geç c faal yet belges /çevre z n ve l sansı
belges n kapsayan l sansı,
u) Elektr kl ve elektron k eşya (EEE): 22/5/2012 tar hl ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık
Elektr kl ve Elektron k Eşyaların Kontrolü Yönetmel ğ n n ek-1/A’sında yer alan kategor lere dâh l olan ve alternat f
akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şek ldek kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan,
uygun b r b ç mde çalışması ç n elektr k akımına veya elektromanyet k alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve
alanların üret m , transfer ve ölçümüne yarayan eşyaları,
ü) Geç c depolama: Atıkların, atık üret c s tarafından şleme tes sler ne ulaştırılmadan önce üret ld kler
yerde güvenl b r şek lde beklet lmes n ,
v) Geç c faal yet belges : Çevre İz n ve L sans Yönetmel ğ nde düzenlenen belgey ,
y) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu: Ürünler n p yasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların
etk n kullanımı amacıyla onarım, yen den kullanım, parçalama ve ger dönüştürme şlemler de dâh l olmak üzere
hayat süreler boyunca ver ml kullanılmasını d kkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üret m ve satışı
desteklemede kullanılacak yöntemlerden b r n n kullanıldığı sorumluluğu,
z) Ger dönüşüm: Enerj ger kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar
şlenmes har ç olmak üzere, organ k maddeler n tekrar şlenmes dâh l atıkların şlenerek asıl kullanım amacı ya da
d ğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhang b r ger kazanım
şlem n ,
aa) Ger kazanım: P yasada ya da b r tes ste kullanılan maddeler n yer ne kame ed lmek üzere atıkların faydalı
b r amaç ç n kullanıma hazır hale get r lmes nde yer alan ve ek-2/B’de l stelenen şlemler ,
bb) Hafr yat toprağı: İnşaat veya araz düzenlenmes önces nde faal yete konu araz n n hazırlanması
aşamasında yapılan kazı ve benzer faal yetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemey ,
cc) İk l toplama s stem : B yo-bozunur atıklar le ger kazanılab l r atıkların evlerde k farklı torbada
b r kt r lmes ve ayrı olarak toplanmasını,
çç) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğünü,
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dd) İnşaat ve yıkım atıkları: Her türlü alt ve üst yapının; tam ratı, tad lâtı, yen lenmes , yıktırılması veya
herhang b r afet sebeb yle yıkılması sonucu ortaya çıkan, Yönetmel ğ n ek-4 atık l stes ndek 17 kodlu atıkları,
ee) K rleten öder lkes : K rlenme ve bozulmanın önlenmes , sınırlandırılması, g der lmes ve çevren n
y leşt r lmes ç n yapılan harcamaların k rleten veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını,
ff) Kompost: Organ k esaslı atıkların oks jenl veya oks jens z ortamda ayrıştırılması suret yle üret len ürünü,
gg) Ön şlem: Ayırma şlem dâh l olmak üzere atıkların hacm n veya tehl kel l k özell kler n azaltmak,
yönet m n kolaylaştırmak veya ger kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan f z ksel, ısıl, k myasal veya
b yoloj k şlemlerden b r veya b rkaçını,
ğğ) Önleme: Ürünler n yen den kullanılması veya kullanım ömürler n n uzatılması le atık m ktarının
azaltılması, ürün üret m nde zararlı maddeler n azaltımı ve üret len atığın çevre ve nsan sağlığı üzer ndek olumsuz
etk ler n n en aza nd r lmes ne l şk n herhang b r madde ya da malzeme atık hal ne gelmeden önce alınacak
tedb rler ,
hh) Pol klorlub fen l (PCB): Pol klorluterfen l (PCT), Monomet l-tetra-kloro-d fen l metanı, monomet ld kloro-d fen l metanı veya monomet l-d bromo-d fen lmetanı, ve 50 ppm’den daha fazla m ktarda; pol klorlub fen l
(PCB), pol klorluterfen l (PCT), monomet l-tetra-kloro-d fen l metanı, monomet l-d kloro-d fen l metanı veya
monomet l-d bromo-d fen l metanı çeren karışımını,
ıı) P l: Hücrelerde k myasal reaks yon sonucu oluşan k myasal enerj n n doğrudan dönüşümü le üret len
elektr k enerj s kaynağını,
) P yasa gözet m ve denet m : Bakanlık tarafından, bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünler n p yasaya
arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün p yasada ken lg l tekn k ve hukuk düzenlemeye uygun olarak üret l p
üret lmed ğ n n, güvenl olup olmadığının denetlenmes veya denetlett r lmes n ,
jj) Tehl kel atık: Ek-3/A’da yer alan tehl kel özell klerden b r n ya da b rden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı
hanel atık kodunun yanında yıldız (*) şaret bulunan atıkları,
kk) Tehl kes z atık: Ek-4 atık l stes nde yıldız (*) şaret bulunmayan atıkları,
ll) Toplama: Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,
mm) Toplama-ayırma tes s : Atıkların toplandığı ve c nsler ne göre sınıflandırılarak ayrıldığı atık şleme
tes s n ,
nn) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık şleme tes s ne kadar taşıma şlemler nde
kullanılan, kayıt ve beyanları çeren formu,
oo) Üret c : 6/3/2011 tar hl ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafel Sözleşmelere Da r
Yönetmel k kapsamındak mesafel sözleşmeler le yapılan satışlar da dâh l olmak üzere, satış yöntem ne bağlı
olmaksızın;
1) Kend markasıyla ürün üreten ve satan,
2) Kend markasıyla başka tedar kç ler tarafından üret len ürünler satan,
3) T car amaçlarla ürün thal eden
gerçek ve/veya tüzel k ş ler ,
öö) Yen den kullanım: Ürünler n ya da atık olmayan b leşenler n tasarlandığı şek lde aynı amaçla kullanıldığı
herhang b r şlem ,
pp) Yen den kullanıma hazırlama: Atık olan ürün veya ürün b leşenler n n başka ön şleme tab olmasına gerek
kalmadan tem zleme, onarım ya da kontrol şlemler le tasarlandığı şekle get r lmes n ,
rr) Yetk lend r lm ş kuruluş: Üret c , thalatçı ve p yasaya sürenler n sorumluluğu kapsamında yükümlülük
get r len üret c ler, thalatçılar ve p yasaya sürenler, ürünler n n faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının
toplanması, taşınması, ger kazanımı, ger dönüşümü ve bertaraf ed lmeler ne da r yükümlülükler n n yer ne
get r lmes ve bunlara yönel k gerekl harcamalarının karşılanması, eğ t m faal yetler n n gerçekleşt r lmes amacıyla
Bakanlığın koord nasyonunda b r araya gelerek oluşturdukları tüzel k ş l ğ ha z b rl kler ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetk ve Yükümlülükler
Genel lkeler
MADDE 5 – (1) Atık yönet m ne l şk n genel lkeler şunlardır:
a) Atık üret m n n ve atığın tehl kel l k özell ğ n n;
1) Doğal kaynakların olab ld ğ nce az kullanıldığı tem z teknoloj ler n gel şt r lmes ve kullanılması,
2) Üret m, kullanım, ger kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve nsan sağlığına en az zarar verecek
şek lde ürünler n tasarlanması, pazarlanması,
3) Daha dayanıklı, yen den kullanılab l r ve ger dönüştürüleb l r ürünlere odaklanan teknoloj ler le atık
üret m ne ve atık çer s nde bulunan zararlı maddelere yönel k, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması,
suret yle önlenmes ve azaltılması esastır.
b) Atık üret m n n kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yen den kullanımı, ger dönüşümü ve k nc l
hammadde elde etme amaçlı d ğer şlemler le ger kazanılması, enerj kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf
ed lmes esastır. Atıkların alternat f hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına l şk n esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
c) Doğal kaynak ve enerj kullanımının azaltılmasına yönel k olarak ger kazanılmış ürünler n kullanımının
özend r lmes esastır.
ç) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geç c depolanması, taşınması ve şlenmes sırasında su, hava, toprak,
b tk , hayvan ve nsanlar ç n r sk yaratmayacak, gürültü, t treş m ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak,
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doğal çevren n olumsuz etk lenmes n önleyecek ve böylece çevre ve nsan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve
şlemler n kullanılması esastır.
d) Bakanlık, atık şleme tes sler ne yönel k tem z üret m teknoloj ler n n kullanımını sağlayacak
mekan zmaları oluşturur.
e) Farklı türdek atıkların kaynağında/üret ld kler yerde d ğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı
toplanması esastır.
f) Atıkların, Bakanlıkça bel rlenen esaslar dışında farklı b r yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.
g) Mevzuatta l sans alma zorunluluğu get r len atık türler n taşıyacak araçlar ç n taşıma l sansı alınması
zorunludur. L sans şartı aranmaksızın taşınan atıkların, ömrünü tamamlamış araçlar har ç görünüş, koku, toz, sızdırma
ve benzer faktörler yönünden çevrey k rletmeyecek şek lde kapalı araçlarda taşınması zorunludur. Atıkların
taşınmasına l şk n esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
ğ) Serbest bölgelerde kurulu bulunanlar da dâh l olmak üzere, ek-2/A’da ve ek-2/B’de bel rt len faal yetler
yapan gerçek ve/veya tüzel k ş ler Çevre İz n ve L sans Yönetmel ğ doğrultusunda Bakanlık/ l müdürlüğünden geç c
faal yet belges /çevre z n ve l sansı belges almakla, tehl kes z atık toplama-ayırma tes s ç n se l müdürlüğünden
z n almakla yükümlüdürler.
h) Atıklar, bu madden n b r nc fıkrasının (ç) bend nde bel rt len şartlara uyulmak kaydıyla üret ld kler yerde
ger kazanılab l r. Bakanlık, kend atıklarını, üret ld ğ yerde, kend proses nde enerj ger kazanımı har ç ger kazanan
tes sler çevre l sansı uygulamasından muaf tutmaya yetk l d r. Çevre l sansı uygulamasından Bakanlıkça muaf tutulan
tes sler n atık yönet m planında m ktar ve türe l şk n b lg ler vermes ve atık ger kazanımı, atık yönet m le lg l
mevzuat hükümler ne uyması gerekmekted r.
ı) Atıkların, Bakanlık ve/veya l müdürlüğünden z n ve/veya çevre l sansı almış tes sler,
üret c /yetk lend r lm ş kuruluşlar, atık taşımaya yetk l /l sanslı taşıyıcılar dışında üçüncü k ş ler tarafından t car
amaçlar le toplanması, satışı, ger kazanılması ve/veya bertaraf ed lmes , d ğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak
yakılması yasaktır.
) Atıkların üret ld kler /bulundukları yere en yakın ve en uygun tes se en hızlı şek lde ulaştırılarak, uygun
yöntem ve teknoloj ler kullanılarak şlenmes esastır.
j) Atıkların yakılarak bertaraf ed lmes nde 6/10/2010 tar hl ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atıkların Yakılmasına İl şk n Yönetmel k hükümler uygulanır.
k) Atıkların düzenl depolama yöntem le bertaraf ed lmes nde, 26/3/2010 tar hl ve 27533 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g ren Atıkların Düzenl Depolanmasına Da r Yönetmel k hükümler uygulanır.
l) Atıklar f z ksel, k myasal ve b yoloj k ön şlemler har c nde kes nl kle doğrudan başka b r madde veya atıkla
karıştırılamaz ve/veya seyrelt lemez.
m) Atıkların geç c depolanması atığın üret ld ğ tes s/kuruluş sınırları ç nde yapılır.
n) Atıkların üret m nden ve yönet m nden sorumlu k ş , kurum ve kuruluşlar, atık yönet m n n her aşamasında
atıkların çevre ve nsan sağlığına zarar vermes n önleyecek tedb rler almakla yükümlüdür.
o) Bu Yönetmel k veya d ğer hukuk düzenlemeler le atık yönet m planını hazırlama yükümlülüğü ver len
gerçek ve/veya tüzel k ş , atık yönet m planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.
ö) Atıkların toprağa, den zlere, göllere, akarsulara ve benzer alıcı ortamlara dökülmes , doğrudan dolgu
yapılması ve depolanması suret yle çevren n k rlet lmes yasaktır.
p) Beled ye atıklarının yönet m , kl m, nüfus, atık m ktarı, coğraf koşullar, opt mum taşıma mesafes göz
önünde bulundurularak en gen ş bölgen n faydalanab leceğ şek lde bölgesel düzeyde sağlanır.
r) Beled ye atıklarının hacm n n azaltılması, kısmen enerj veya maddesel ger kazanımının sağlanması ve
n ha bertarafı amacıyla çevre le uyumlu f z ksel, k myasal, b yoloj k veya termal teknoloj ler n kullanılması esastır.
s) B yo-bozunur atıklar, ger kazanılab l r atıklarla karıştırılmadan k l toplama s stem yle kaynağında ayrı
toplanır ve k l toplama s stem kurulur.
ş) Beled ye atıklarının, toplanması, taşınması ve bertaraf yükümlülüğü le yönet m , lg l mevzuatta
tanımlanan kurum ve kuruluşlarca sağlanır veya sağlattırılır.
t) Beled yeler n, kuracakları ve/veya kurdurtacakları atık şleme tes sler ne a t teknoloj ve projeler n
uygulanmasına l şk n Bakanlıktan uygun görüş alması zorunludur.
u) Beled ye atıklarının taşınmasının ekonom k olmasının sağlanması amacıyla taşıma hattında traf k yüküne
neden olmayacak şek lde çevresel önlemler alınarak uygun yerlerde aktarma stasyonları kurulab l r. Bu stasyonlarda
toplanan atıkların atık şleme tes sler ne taşınması sağlanır. Aktarma stasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş
yönünden çevrey k rletmemes ç n, boşaltma şlem n n yapıldığı yerler n, kapalı olarak nşa ed lmes zorunludur.
ü) Tehl kel atıkların neden olduğu çevresel k rlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tehl kel
atığın toplanması, taşınması, geç c ve ara depolanması, ger kazanımı, yen den kullanılması ve bertarafı
faal yetler nde bulunanlar mütesels len sorumludurlar. Sorumluların bu faal yetler sonucu meydana gelen zararlardan
dolayı genel hükümlere göre de tazm nat sorumluluğu saklıdır. 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 ve/veya yapılması gereken 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.
(2) Atıklar doğrudan kanal zasyon s stem ne boşaltılmaz, doğrudan havaya ver lmez, düşük sıcaklıklarda
yakılmaz, d ğer atıklar le karıştırılmaz.
(3) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünler n çevre ve nsan sağlığına zarar vermeyecek şek lde p yasaya
arz ed lmes esastır. Tüket c ler n tehl kel ürünlerden korunması ve t car şletmeler n mevzuata uygun ve güvenl
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ürünler n p yasaya arz ed lmes le lg l yasal yükümlülükler n yer ne get rmes n sağlamak amacıyla lg l tekn k ve
hukuk düzenlemeler çerçeves nde p yasa gözet m ve denet m yapılab l r. P yasa gözet m ve denet m yapılacak
ürünlere l şk n usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlen r.
(4) Bu Yönetmel ğ n ek-4 atık l stes nde tanımlanan atıkların yönet m le gem ger dönüşümüne l şk n
esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
(5) Atıklar, b r ara depolama tes s nden b r başka ara depolama tes s ne gönder lemez. Bu tes se kabul ed len
atıklar süres çer s nde ön şlem, ger kazanım ve/veya bertaraf tes sler ne gönder l r.
(6) Ara depolama le toplama-ayırma tes sler har ç olmak üzere çevre l sansı bulunan ön şlem, ger kazanım
ve/veya bertaraf tes sler kabul ett kler atıkları şlem yapmaksızın başka b r tes se Bakanlık onayı olmadan
gönderemez.
(7) Atık yönet m nden sorumlu olan taraflar, üret mden bertarafa kadar olan süreçte ürünler n ve atıkların
çevreye olan olumsuz etk ler n n azaltılması ve güvenl b r şek lde yönet lmes amacıyla lg l personel ne eğ t m
vermek/verd rtmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, atık yönet m ne l şk n duyarlılığı gel şt rmek üzere sosyal
sorumluluk projeler ve çevre eğ t m projeler yapmakla/katkı sağlamakla, yazılı ve görsel basında spot yayınlar
yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla yükümlüdürler.
(8) Kamu kurum ve kuruluşlarının faal yetler ve bakım şlemler nden kaynaklanan atıkların z n/çevre l sansı
almış olan tes slere gönder lmes zorunludur.
Bakanlık görev ve yetk ler
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Atıkların çevreyle uyumlu b r şek lde yönet m n sağlayan program ve pol t kaları saptamak, kılavuzlar
hazırlamak, eğ t m düzenlemek/düzenlett rmekle, bu Yönetmel ğ n uygulanmasına yönel k şb rl ğ , koord nasyonu
sağlamak ve gerekl dar tedb rler almakla,
b) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönet mler n kapsayan tüm faal yetler n zlemes n , kontrolünü ve
denet mler n yapmakla ve gen şlet lm ş üret c sorumluluğu kapsamındak ürünler n çevresel açıdan yurt ç p yasaya
sürülmes ne yönel k kr terler bel rlemekle,
c) 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,
ç) Atık şleme tes sler ne çevre l sansı vermekle,
d) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu le atık yönet m konusunda çevr m ç b ld r m ve beyan programları
hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını bel rlemekle,
e) Atıkların sınırlar ötes hareket 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, kaza durumunda lg l ülkeler haberdar etmekle,
f) Ulusal, bölgesel ve/veya yerel atık yönet m planı hazırlamak veya hazırlatmak ve halkın b lg lenmes n
sağlamakla,
g) Atık yönet m planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve zlenmes ne l şk n usul ve esasları bel rlemekle,
ğ) Sunulan atık yönet m planlarını değerlend rerek, uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,
h) Kurum ve kuruluşların yetk lend r lme esaslarını bel rlemekle, yetk lend rmekle, yetk lend r len kuruluşları
denetlemekle, bu Yönetmel ğe ve yetk lend rme esaslarına aykırılık hal nde gerekl yaptırımın uygulanmasını
sağlamakla ve yetk y ptal etmekle,
ı) Çevre l sansı muaf yet ne tab tes sler kayıt altına almakla,
) UATF’ler n kullanımına ve atıkların taşınmasına l şk n usul ve esasları bel rlemekle,
j) İk l toplama s stem ve atık get rme merkez le lg l usul ve esasları bel rlemekle,
k) Yan ürün olarak değerlend r leb lecek, bu Yönetmel ğ n 19 uncu maddes n n b r nc fıkrasında tanımlanan
özell klere ha z atıklar ç n yapılan başvuruları değerlend rmekle,
l) Atık yönet m faal yetler n denetlemekle,
yükümlüdür.
(2) Bakanlık, gerekl gördüğü durumlarda b r nc fıkrada bel rt len yetk ler n l müdürlükler ne devredeb l r.
İl müdürlükler n n görev ve yetk ler
MADDE 7 – (1) İl müdürlükler ;
a) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasına yönel k şb rl ğ ve koord nasyonu sağlamak, denet m yapmakla,
b) Atık yönet m kapsamındak faal yetlere l şk n Mahall Çevre Kurulunda alınan kararları Bakanlığa
b ld rmekle,
c) İl sınırları ç nde faal yette bulunan üret c ler /atık üret c ler n tesp t ederek, çevr m ç b ld r m ve beyan
uygulamalarına kayıt ve beyanlarını sağlatmak ve per yod k olarak denetlemekle,
ç) Atık yönet m konusunda çevr m ç uygulamalara l şk n ş ve şlemler yürütmekle,
d) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönet mler n kapsayan tüm faal yetler n kontrolünü ve
denet mler n yapmakla, uygunsuzluk hal nde gerekl yasal şlemler yapmak ve Bakanlığa b lg vermekle,
e) Geç c depolama alanlarına z n vermek ve denetlemekle,
f) Tehl kes z atık toplama-ayırma tes sler ne z n vermek ve denetlemekle,
g) Çevre İz n ve L sans Yönetmel ğ nde sorumlu olduğu atık şleme tes sler ne çevre l sansı vermek ve
denetlemekle,
ğ) İl sınırları çer s ndek atık şleme tes sler n n z n/çevre l sansı koşullarına uygun çalışmadığının tesp t
hal nde gerekl yasal şlemler yapmak ve Bakanlığa b lg vermekle,
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h) Atık taşınması le lg l faal yet gösteren f rmalara ve araçlara taşıma l sansı vermekle, bu l sansa esas
faal yetler n kontrol etmekle, ptal etmekle veya yen lemekle, UATF le lg l prosedüre uymakla,
ı) Atıkların taşınması sırasında meydana geleb lecek kazalarda her türlü ac l önlem aldırmakla, gerekl
koord nasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlend rerek tak p eden yılın Mart ayı sonuna kadar
Bakanlığa b ld rmekle,
) Atıkların Yakılmasına İl şk n Yönetmel k ve Atıkların Düzenl Depolanmasına Da r Yönetmel k hükümler
kapsamında değerlend r len tes sler n mar planına şlenmes n sağlamakla,
j) Sunulan atık yönet m planlarını değerlend rerek onaylamakla ve uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,
k) Atık üret c ler n n Bakanlığın çevr m ç uygulamalarını kullanarak göndermekle yükümlü olduğu b r öncek
yılın b lg ler n çeren atık beyan formunu çevr m ç uygulama üzer nden değerlend rmek ve gerekl düzeltmeler n
yapılmasını sağlamakla,
l) Bu Yönetmel kle sorumluluk ver len taraflar ç n eğ t m faal yetler düzenlemekle,
m) Serbest bölgelerden her atık çıkışına da r değerlend rme yaparak onay vermekle,
yükümlüdür.
Beled yeler n görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Büyükşeh r beled yeler , büyükşeh r lçe beled yeler , l, lçe ve belde beled yeler ;
a) Sorumlulukları çerçeves nde atık şleme tes sler n kurmak/kurdurmakla, şletmek/ şlett rmekle, lg l
tes slere çevre l sansı almak/aldırmakla,
b) Atıkların yönet m kapsamında, bu Yönetmel kle sorumluluk ver len taraflarla b rl kte b l nçlend rme ve
eğ t m faal yetler yapmak veya katkıda bulunmakla,
c) Atık yönet m le görevl personel n per yod k olarak eğ t m n sağlamakla, sağlık kontrolünden geç rmekle,
meslek r skler n önlenmes , eğ t m ve b lg ver lmes dâh l her türlü tedb r n alınması ve organ zasyonunun yapılması
le gerekl araç ve gereçler n sağlanması, sağlık ve güvenl k tedb rler n n değ şen şartlara uygun hale get r lmes ve
mevcut durumun y leşt r lmes ç n çalışmalar yapmakla ve d ğer koruyucu, önley c tedb rler almakla,
ç) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların taşımasında kullandıkları araçların kaydını tutmakla, araç tak p
s stem kurmakla ve talep ed lmes hal nde kayıtları Bakanlığa ve l müdürlüğüne sunmakla,
yükümlüdürler.
(2) Büyükşeh r beled yeler ;
a) Bu madden n b r nc fıkrasında bel rt len hükümlere uymakla,
b) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmes ve atık azaltımını da çeren atık yönet m
planlarının lçe beled yeler le hazırlanmasını koord ne etmek, Bakanlığa sunmak ve bu plan doğrultusunda
çalışmaların yürütülmes n sağlamak, gerekl önlemler almakla,
c) İlçe beled yeler tarafından bu Yönetmel k kapsamında yürütülen çalışmalarda koord nasyonu sağlamak ve
desteklemekle,
ç) Atıkların Yakılmasına İl şk n Yönetmel k ve Atıkların Düzenl Depolanmasına Da r Yönetmel k hükümler
kapsamında değerlend r len tes sler mar planına şlemekle,
d) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların yetk l olmayan k ş ler tarafından aktarma stasyonundan
taşınmasını ve şlenmes n önlemek amacıyla gerekl tedb rler almakla,
yükümlüdürler.
(3) Büyükşeh r lçe beled yeler ;
a) Bu madden n b r nc fıkrasında bel rt len hükümlere uymakla,
b) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmes ve atık azaltımını da çeren atık yönet m
planlarını hazırlamak, Bakanlığa sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekl önlemler almakla,
c) Büyükşeh r beled yes n n atık yönet m planlarının hazırlanmasına katkı sağlamakla,
ç) Beled ye atıkları le lg l mevzuat kapsamında yönet m nden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı
toplamak/toplattırmakla, aktarma stasyonuna taşımakla ve k l toplama s stem le atık get rme merkez
kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara l şk n b lg ve belgeler Bakanlığa sunmakla,
d) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların yetk l olmayan k ş ler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve
şlenmes n önlemek amacıyla gerekl tedb rler almakla,
yükümlüdürler.
(4) İl, lçe ve belde beled yeler ;
a) Bu madden n b r nc fıkrasında bel rt len hükümlere uymakla,
b) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmes ve atık azaltımını da çeren atık yönet m
planlarını hazırlamak, l müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekl önlemler
almakla,
c) Atıkların Yakılmasına İl şk n Yönetmel k ve Atıkların Düzenl Depolanmasına Da r Yönetmel k hükümler
kapsamında değerlend r len tes sler mar planına şlemekle,
ç) Beled ye atıkları le lg l mevzuat kapsamında yönet m nden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı
toplamak/toplattırmakla ve k l toplama s stemler n kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara l şk n b lg ve belgeler
Bakanlığa sunmakla,
d) Bakanlığın bel rleyeceğ esaslara uygun olarak atık get rme merkez kurmak/kurdurtmakla,
e) Yönet m nden sorumlu olduğu atıkların yetk l olmayan k ş ler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve
şlenmes n önlemek amacıyla gerekl tedb rler almakla,
yükümlüdürler.
Atık üret c s n n ve atık sah b n n yükümlülükler
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MADDE 9 – (1) Atık üret c s ;
a) Atık üret m n en az düzeye nd recek şek lde gerekl tedb rler almakla,
b) Atıklarını ayrı toplamak ve geç c depolamakla,
c) Ürett ğ atıklara ve atıkların önlenmes le azaltılmasına yönel k olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık
yönet m planını hazırlayarak sunmakla,
ç) Ürett ğ atıklar ç n Bakanlıkça bel rlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve
et ketleme yapmakla,
d) Beled ye atıklarını, lg l mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü ver lm ş kurum ve
kuruluşların bel rled ğ şek lde konut, şyer g b üret ld kler yerlerde çevre ve nsan sağlığını bozmayacak şek lde
kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
e) Bu Yönetmel ğ n ek-4’ünde (M) şaret le tanımlanan ve ek-3/B’de bel rt len özell kler çermed ğ dd a
ed len atıkların Bakanlıkça yetk lend r lm ş laboratuvarlarca yapılan anal zlerle tehl kes z olduğunu belgelemekle,
f) Bu Yönetmel k hükümler ne uygun olarak z n alınması zorunlu olan geç c depolama alanları ç n l
müdürlüğünden z n almakla,
g) Atıklarını bu Yönetmel k hükümler ve Bakanlıkça bel rlenen esaslara uygun olarak z n/çevre l sansı almış
atık şleme tes sler ne göndermekle,
ğ) Atık beyan formunu b r öncek yıla a t b lg ler çerecek şek lde her yıl Ocak ayı t bar yle başlamak üzere
en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevr m ç uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak,
çıktısını almak ve beş yıl boyunca b r nüshasını saklamakla, asker b rl k ve kurumlar se yazılı olarak bel rt len sürede
M llî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca b r nüshasını
saklamakla,
h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar ç n UATF kullanarak atık şleme tes sler ne göndermekle ve lg l ş
ve şlemlere uymakla,
ı) Atık şleme tes s n n atığı kabul etmemes durumunda, taşıyıcıyı başka b r tes se yönlend rmekle veya
taşıyıcının atığı ger get rmes n sağlayarak, uygun b r tes ste atığın şlenmes n sağlamakla,
) Ürett kler atıkların toplanması, taşınması ve geç c depolanması g b şlemlerden sorumlu olan
çalışanlarının eğ t m n sağlamakla, sağlık ve güvenl k le lg l her türlü tedb r almakla,
j) Kaza sonucu veya kast olarak atıkların dökülmes ve benzer olaylar sonucu 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,
k) Kaza sonucu veya kast olarak atıkların dökülmes ve benzer olaylar vuku bulduğunda l müdürlüğünü
b lg lend rmek ve kaza tar h , kaza yer , atığın türü ve m ktarı, kaza sebeb , atık şleme türü ve kaza yer n n
rehab l tasyonuna l şk n b lg ler çeren raporu l müdürlüğüne 3 ş günü ç nde sunmakla,
l) Yan ürün olarak değerlend r leb lecek bu Yönetmel ğ n 19 uncu maddes n n b r nc fıkrasında tanımlanan
özell klere ha z atıklar ç n uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
m) Atığın n tel ğ n n bel rlenmes , toplanması, taşınması ve şlenmes ç n yapılan harcamaları karşılamakla,
yükümlüdür.
(2) Atık sah b , atıklarını bu Yönetmel kte bel rt len hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.
Atık şleme tes sler n n yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Atık şleme tes sler ;
a) Çevre İz n ve L sans Yönetmel ğ kapsamında geç c faal yet belges /çevre z n ve l sansı belges almakla,
bel rlenen şartlara uymakla,
b) Ac l durumlarda alınacak önlemlerle lg l personel n eğ t m n sağlamakla, ac l durum söz konusu olduğu
zaman Bakanlığa ve l müdürlüğüne b lg vermekle,
c) Tes s n r sk taşıyan bölümler nde çalışan personel n şle lg l sağlık ve güvenl ğ n sağlamak, bu bölümlere
z ns z olarak ve yetk l k ş ler n dışında g r şler önlemekle,
ç) Tes s n şlet lmes le lg l her b r bölümün çalışma planını hazırlayarak uygulamakla,
d) Tes s n faal yetler sonucu oluşan atıklar le bak ye atıklarının bu Yönetmel kte bel rt len hükümlere uygun
olarak yönet m n sağlamakla,
e) UATF kullanılması zorunlu olan atıklar ç n, tes s ne kabul edeceğ atığın UATF’de bel rt len atık tanımına
uygunluğunu tes se g r şte tesp t etmekle, kabul ett ğ atığın taşıma formunu mzalamak ve on beş gün ç nde atık
üret c s ne göndermekle, UATF le lg l olarak atık üret c s le arasında uyuşmazlık çıkması hal nde, bu uyuşmazlık
g der lemezse on beş gün ç nde, uyuşmazlığı Bakanlığa b ld rmekle, taşıma formu olmaksızın atık kabul etmes
hal nde Bakanlığa ve l müdürlüğüne b lg vermekle,
f) Çevr m ç programlara kayıt olmak ve tes s ne kabul ett ğ , şled ğ , bak ye olarak oluşturduğu atıklar le
atık şleme faal yet net ces nde oluşturduğu/ürett ğ ürünler n b lg s n çeren kütle-denge b lg s n hazırlamak ve
çevr m ç programı kullanarak b ld r m yapmakla,
g) Bak ye atıkları le lg l olarak Yönetmel kte atık üret c ler ne ver len yükümlülükler yer ne get rmekle,
ğ) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma şlemler n gerçekleşt receğ ne ve tes stek tüm
atıkların ne şek lde değerlend r leceğ ne l şk n b lg ve taahhütname vermekle,
h) Tes s n kapatılması ç n kapatma planı hazırlayarak yüz seksen gün önceden Bakanlığa başvurmak ve onay
almakla,
ı) Yangına karşı güvenl k önlemler ne yönel k bağlı olduğu beled yeden tfa ye raporu almakla,
yükümlüdür.
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(2) Atıkların Yakılmasına İl şk n Yönetmel k ve Atıkların Düzenl Depolanmasına Da r Yönetmel k
kapsamına g ren tes sler, şletme planlarını Bakanlığa sunmakla ve uygun görüş almakla yükümlüdür. Değ ş kl k
olması hal nde şletme planları yen len r ve Bakanlığa sunulur.
(3) B yo-kurutma, kompost ve b yo-metan zasyon tes sler ;
a) Bu madden n b r nc fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentler nde bel rt len hükümlere
uymakla,
b) Düzenl depolama tes s sınırları çer s nde kurulanlar har ç olmak üzere, tes s n yerleş m alanlarına en
yakın mesafes n n 250 metre olacak şek lde yer seç m n ve alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı
sularının k rlenmes n önleyecek şek lde tasarımını yapmakla,
c) Tes sten kaynaklanab lecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzer olumsuz etk ler asgar düzeye nd rmek
ç n her türlü önley c tedb r almakla,
ç) Atıkların bel rlenm ş olan kr terlere uygun şek lde tes se kabul ed ld ğ n n ve şlend ğ n n kontrol ed lmes
ç n gerekl s stemler kurmakla,
d) İşletme planını Bakanlığa sunmakla, uygun görüş almakla, planda değ ş kl k olması durumunda, rev ze
şletme planını 1 ay çer s nde Bakanlığa sunmakla,
e) İşletme sürec nde sera etk s de dâh l olmak üzere tes sten kaynaklanab lecek gazların toplanması, şlenmes
ve kullanılması şlemler n çevre ve nsan sağlığına zarar vermeyecek şek lde yapmakla,
f) Tes se gelen atıklar ç n ön depolama ve dengeleme görev yapan ön depoyu kapalı olarak nşa etmekle,
g) Tes se gelen ve şlenmeye uygun olmayan atıklar le tes sten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünler
lg l mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atık L stes , Atığın L stede Tanımlanması ve Geç c Depolama
Atık l stes ve atığın l stede tanımlanması
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel ğ n kapsamında yer alan atıkların l stes ek-4’te ver lmekted r. Atık l stes nde
(*) le şaretlenm ş atıklar tehl kel atıktır. Tehl kel atıklar, ek-3/A’da l stelenen özell klerden b r veya daha fazlasına
sah p atıklardır. Atık l stes nde (A) şaretl atıklar, ek-3/B’de yer alan tehl kel atık konsantrasyonuna bakılmaksızın
tehl kel atık sınıfına g rer. (M) şaretl atıkların tehl kel l k özell kler n n bel rlenmes gerek r. Bu amaçla yapılacak
çalışmalarda, ek-3/A’da l stelenen özell klerden H3-H8 le H10 ve H11 le lg l değerlend rmeler, ek-3/B’de yer alan
konsantrasyon değerler esas alınarak yapılır.
(2) Atık l stes nde yer alan atıklar, altı hanel atık kodlarıyla ve lg l k hanel ve dört hanel bölüm kodları le
bütün olarak tanımlanır.
(3) Atıklar le lg l yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı hanel atık kodunun tam
olarak kullanılması zorunludur.
(4) Atık l stes ve atıkların tehl kel l k özell kler n n bel rlenmes ne l şk n kılavuzlar Bakanlık tarafından
hazırlanır.
(5) Atıkların tehl kel l k özell kler n n bel rlenmes amacıyla yapılacak çalışmalarda malzeme güvenl k b lg
formları, proses g rd ler ve b lg ler , Bakanlıkça yayınlanan kılavuzlar veya ek-3/B’de yer alan konsantrasyon
değerler esas alınarak yapılacak anal z çalışmaları kullanılır. Bakanlıkça gerekl görülmes hal nde ek-3/B’de yer alan
konsantrasyon değerler esas alınarak atık üret c s veya atık sah b tarafından anal z yaptırılır. Anal z çalışmaları
Bakanlıktan ek-3/B ç n yeterl k almış laboratuvarlarca gerçekleşt r l r.
(6) Atıkların tehl kel l k özell kler n n bel rlenmes ç n yapılan anal z çalışmalarının sonuçları üret m proses ,
hammadde veya katkı maddeler nde b r değ ş kl k olmaması hal nde 5 yıl süre le geçerl d r. Ancak, Bakanlığın
gerekl gördüğü hallerde anal z çalışması yen len r. Üret m proses , hammadde veya katkı maddeler nde b r değ ş kl k
olması hal nde anal z, değ ş kl kten t baren 3 ay çer s nde yen len r.
Atık l stes nde atık kodunun bel rlenmes
MADDE 12 – (1) Atık sah b , atık kodunu ek-1’de yer alan atık kodu bel rleme h yerarş s ne ve atık kodu
açıklamalarına uygun olarak bel rlemekle yükümlüdür.
(2) Altı hanel atık kodunun son k hanes 99 olan atık kodları Bakanlığın onayı olmaksızın kullanılmaz. 99
le b ten atıkların tehl kel olup olmadığının ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerler esas alınarak yapılacak anal z
le belgelenmes zorunludur.
(3) Atık kodu 99 le b ten atıkların kullanımına Bakanlıkça onay ver lmes ve atığın gönder leb leceğ uygun
çevre l sansına sah p tes s bulunamaması hal nde, söz konusu atık, Bakanlıktan, benzer sektörden kaynaklanan atıklar
ç n atık şleme konusunda çevre l sansı almış ve proses nde şlemes uygun olan tes slerde Bakanlığın onayı alınarak
şleneb l r. Atığın tes se kabul ed leb lmes amacıyla atık şleme tes s Bakanlığa başvuru yapar.
Geç c depolama
MADDE 13 – (1) Atıklar üret ld kler yerde türler ne göre bel rlenm ş kr terlere uygun şek lde geç c
depolanır.
(2) Özell ğ ne göre sınıflandırılarak geç c depolanan atığın üzer nde tehl kel ya da tehl kes z atık bares , atık
kodu, depolanan atık m ktarı ve depolama tar h bulunur.
(3) Atıklar b rb rler yle reaks yona g rmeyecek şek lde geç c depolanır.
(4) Atıkların geç c depolanması şlem atığın üret ld ğ tes s/kuruluş sınırları ç nde yapılır.
(5) Geç c depolama alanları ç n l müdürlüğünden geç c depolama zn alınır. Geç c depolama alanında
değ ş kl k olması hal nde geç c depolama zn yen len r.
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(6) Beled ye atığı, ambalaj atığı ve tıbb atık geç c depolama alanı/konteynerler geç c depolama zn nden
muaftır.
(7) Geç c depolama alanlarına l şk n esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Atık Yönet m Planı, B ld r m ve Kayıt Tutma
Ulusal atık yönet m planı hazırlanması
MADDE 14 – (1) Bakanlık, 5 yıllık ulusal atık yönet m planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetk l ve
görevl d r. Bu plan/planlar;
a) Atık yönet m yapısı ve atık mevzuatı,
b) Atık yönet m mevcut durum anal z ,
c) Ekonom k ve yönet msel planlama, orta ve uzun vadedek hedefler kapsar.
B ld r m ve kayıt tutma yükümlülüğü
MADDE 15 – (1) Üret c , p yasaya süren, atık üret c s , PCB ve PCT’l ek pmanları el nde bulunduranlar, atık
taşıyıcıları ve atık şleme tes sler şt gal konularına göre kronoloj k kayıt tutmak, Bakanlığın bel rleyeceğ çevr m ç
s stemlere kayıt olarak b ld r m yapmak, b lg vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek
Bakanlığın ve/veya l müdürlüğünün nceleme ve denet m ne sunmakla yükümlüdür. Asker b rl k ve asker
kurumların kayıtları yazılı olarak M llî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa b ld r l r.
(2) Kayıtlar, atık türü ve atığın ek-4’te bel rt len kod numarası, atık m ktarı, atığın kaynağı, gönder ld ğ tes s,
atığın taşıma şekl ve atığın ek-2/A’da ve ek-2/B’de bel rt len yöntemlere göre tab tutulduğu şlemler le gen şlet lm ş
üret c sorumluluğu kapsamındak ürünlere l şk n b lg çermel d r.
(3) Bakanlık tarafından gerekl görülmes hal nde lg l taraflar b ld r m ve belgelend rmeler n bağımsız
denet m kuruluşlarına ncelet r, nceleme raporunu Bakanlığa sunar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
S gorta ve Mal yetler n Karşılanması
Mal sorumluluk s gortası yaptırma yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) M ktarına bakılmaksızın tehl kel atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, ger
kazanımı, yen den kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehl kel atıkların geç c depolanması
faal yetler nde bulunanlar faal yetler neden yle oluşacak b r kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara vereb lecekler
zararlara karşı tehl kel atık malî sorumluluk s gortası yaptırmak zorundadırlar. S gorta yaptırma zorunluluğuna
uymayan kurum, kuruluş ve şletmelere bu faal yetler ç n z n ve l sans ver lmez.
(2) Hal hazırda bu madden n b r nc fıkrasında yer alan faal yetlerde bulunanlar ç n tehl kel atıkları da
kapsayacak şek lde 9/5/2010 tar hl ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Maddeler İç n Yaptırılacak
Zorunlu Sorumluluk S gortalarına İl şk n Tar fe ve Tal mata uygun olarak düzenlenm ş b r s gorta pol çes olması
hal nde ayrıca mal sorumluluk s gortası yaptırmasına gerek yoktur.
Atık yönet m mal yet n n karşılanması
MADDE 17 – (1) Atıkların yönet m nden kaynaklanan harcamaların, k rleten öder lkes ne göre, gen şlet lm ş
üret c sorumluluğu kapsamındak ve/veya atıkların yönet m nden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel k ş ler tarafından
karşılanması esastır.
ALTINCI BÖLÜM
Gen şlet lm ş Üret c Sorumluluğu, Yan Ürün, Yen den Kullanım
Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu
MADDE 18 – (1) Ürünler n çevreye olan olumsuz etk ler n n azaltılması, atığın önlenmes , atık olduktan
sonra yen den kullanımı, güvenl b r şek lde ger dönüştürülmes ya da ger kazanımını desteklemek amacıyla
ürünler n tasarımından başlayarak gerekl tedb rler üret c tarafından alınır.
(2) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu, elektr kl ve elektron k eşya, ambalaj, araç, p l ve akümülatör ürünler n
kapsar. Bu ürünler n üret c s ve/veya p yasaya süren ;
a) Üret c ye ade ed len ve/veya kullanım ömrü dolarak atık olarak added len ürünler n yönet m ve
yönet m ne l şk n mal yetler karşılar.
b) Yükümlülükler n Bakanlıkça bel rlenen yöntemlerden b r veya b rkaçını terc h ederek yer ne get r r.
c) Toplama, yen den kullanım, ger dönüşüm veya ger kazanım hedefler n sağlar.
(3) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğundak ürünler ve bu ürünler n atıklarının yönet m ne l şk n esaslar
Bakanlıkça bel rlen r.
Yan ürün
MADDE 19 – (1) Üret m proses sürec nde ortaya çıkan; ancak asıl amacın bu madden n üret m olmadığı,
maddeler veya malzemeler;
a) Üret m proses n n ayrılmaz b r parçası olarak üret l yor ve kapas te raporunda ürün/yan ürün olarak yer
alıyor se,
b) Gelecekte kullanımına yönel k talep sürekl se,
c) Doğrudan b r proseste kullanılab l yor ve üret ld ğ yerde f z ksel şlemler har ç olmak üzere başka
şlemlerden geçm yor se,
ç) İkame edeceğ madden n standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda
n ha ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmes hal nde,
d) Kullanımında çevre ve nsan sağlığına zarar vermeyecek tedb rler alınıyor se,
atık olarak added lmeyerek, yan ürün olarak kabul ed leb lecekt r.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2015/04/20150402-2.htm

9/11

18.01.2019

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

(2) Yan ürün olarak değerlend r leb lecek, bu madden n b r nc fıkrasındak özell klere ha z atıklar ç n
uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurulur.
Yen den kullanıma hazırlama
MADDE 20 – (1) Atıklar, yen den kullanıma hazırlama faal yet kapsamında, yalnız f z ksel şlemler le
tasarlandığı hale get r lerek, aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü b t nceye kadar atık olarak
added lmeyecekt r.
(2) Yen den kullanıma hazırlama faal yet , toplama-ayırma ve ara depolama har ç ger kazanım faal yet ç n
çevre l sansı olan atık şleme tes sler nde gerçekleşt r l r.
(3) Tam rhaneler, serv sler g b ürünlere yönel k bakım onarım h zmet veren gerçek ve tüzel k ş ler yen den
kullanıma hazırlama kapsamı dışındadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yetk lend r lm ş Kuruluş
Yetk lend r lm ş kuruluşun yükümlülükler ve yetk lend rme
MADDE 21 – (1) Yetk lend r lm ş kuruluş;
a) Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa yetk başvurusunda bulunmakla,
b) Tems l ett ğ üyeler adına yükümlülükler yer ne get rmekle,
c) Gerçekleşt r len çalışmaların gel şme raporlarını, b r sonrak yılın planını ve yıllık bütçes n Bakanlığa her
yılın Mart ayı sonuna kadar sunmakla,
yükümlüdürler.
(2) Yetk lend r lecek kuruluşun, yurt ç nde p yasaya sürülen ürünler n türüne göre Bakanlıkça bel rlenecek
tems l yet payını sağlaması zorunludur.
(3) Yetk süres on yıldır. Yetk lend rmen n yen lenmes ç n, yetk süres n n b t m nden altı ay önce
yetk lend r lm ş kuruluş Bakanlığa başvurur.
(4) Bakanlık, yetk lend rd ğ kuruluşu denetler, kuruluşun toplama ve ger kazanım hedefler ne l şk n
göstergeler n zler ve yayımlayab l r.
(5) Bakanlık, yetk lend r lm ş kuruluşu, tems l yet payını sağlayamaması ve/veya yükümlülüklerden herhang
b r n yer ne get rmemes hal nde htar eder ve tems l yet payını yen den sağlaması ve/veya yükümlülükler n yer ne
get rmes ç n en fazla b r yıla kadar süre ver r. Bakanlık, bu durumu söz konusu yetk lend r lm ş kuruluşun üyeler ne
b ld r r veya duyurur.
(6) Bu madden n beş nc fıkrasında ver len süre sonunda yetk lend r leb lme şartları yen den kazanılmamış
ve/veya yükümlülükler yer ne get r lmem ş se, Bakanlık yetk y ptal eder ve yükümlülükler yetk lend r lm ş kuruluş
üyeler tarafından yer ne get r l r.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Atıkların Sınırlar Ötes Hareket
Atıkların thalatı
MADDE 22 – (1) Tehl kel atıkların, serbest bölgeler dâh l Türk ye Cumhur yet Gümrük Bölges ne g r ş
yasaktır. Ancak, sektör t bar le ekonom k değere ha z atıkların, kontrole tab olarak thalatına z n ver leb l r. Bu
z nlere l şk n esaslar, Bakanlık görüşü doğrultusunda Ekonom Bakanlığınca yayımlanacak düzenlemelerle bel rlen r.
(2) Serbest bölgelerdek faal yetler sonucu ortaya çıkan atıkların şlenmes amacıyla bölgede uygun tes s
bulunmaması veya atık üret c s f rma tarafından atıkların bu tes slere ver lmemes durumunda atık üret c s n n taleb
üzer ne serbest bölge müdürlüğü başkanlığında gümrük ve gümrük muhafaza müdürlüğü, şlet c veya bölge kurucu
ve şlet c s ve atık üret c s tems lc ler nden oluşan b r kom syonun uygun görüşünü müteak p serbest bölge
müdürlüğünce l müdürlüğünden alınacak onaya st naden bu atıklar bölgeden çıkarılır. Serbest Bölge Kom syonuna
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) Atığı kabul edecek tes s n atığın türüne göre tehl kes z atık toplama-ayırma tes sler ç n l müdürlüğünden
alınan z n belges , atık şleme tes sler ç n geç c faal yet belges /çevre z n ve l sans belges ,
ç) Atıkların, bu fıkranın (c) bend nde bel rt len belgelere sah p tes slere gönder leceğ ne da r sözleşme,
d) İl müdürlüğünce gerekl görülen d ğer b lg ve belgeler.
(3) 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 hracatı ve trans t geç ş
MADDE 23 – (1) Tehl kel atıklar;
a) Ülkem zde atıkların bertarafı ç n gerekl tekn k kapas teye sah p tes sler n bulunmaması,
b) Söz konusu atıkları thalatçı ve trans t devlet n yetk l otor tes n n kabul etmes ,
c) İhracata l şk n ş ve şlemler n tamamlanması,
durumunda sadece AB ve/veya OECD üyes ülkeler le L echtenste n’a hraç ed leb l r.
(2) Tehl kes z atıkların;
a) AB ve/veya OECD üyes ülkeler le L echtenste n’a hracatında Bakanlıkça belge düzenlenmez, hracat
şlem başlamadan Bakanlığa b lg ver l r ve kayıt altına alınır.
b) AB ve/veya OECD üyes ülkeler le L echtenste n har c ndek ülkelere hracatında lg l ülken n yetk l
otor tes nden z n alınarak Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlıktan onay alınmaksızın hracat şlem yapılamaz.
(3) Atıkların hracatına ve trans t geç ş ne l şk n esaslar Bakanlıkça bel rlen r.
DOKUZUNCU BÖLÜM
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2015/04/20150402-2.htm

10/11

18.01.2019

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Çeş tl ve Son Hükümler
Avrupa B rl ğ mevzuatına uyum
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel k, 19/11/2008 tar hl ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu
ve Konsey D rekt f , 3/5/2000 tar hl ve 2000/532/AT sayılı atık l stes oluşturulması hakkında Kom syon Kararı
d kkate alınarak Avrupa B rl ğ mevzuatına uyum çerçeves nde hazırlanmıştır.
İdar yaptırım
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda
öngörülen müeyy deler uygulanır.
Atıflar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel k le yürürlükten kaldırılan 14/3/1991 tar hl ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ le 5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğe yapılan atıflar bu Yönetmel ğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren;
a) 14/3/1991 tar hl ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ ,
b) 14/3/2005 tar hl ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ ,
c) 5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n
Yönetmel k,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel ğ n;
a) 27 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend yayımı tar h nden t baren b r yıl sonra,
b) D ğer hükümler yayımı tar h nde,
yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Şeh rc l k Bakanı yürütür.

Ekler ç n tıklayınız.
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