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 Kavramların Tanımı 

  

1. Giriş 



  

 Atık   

 Atığın sözlük anlamı düşük değerde, kullanım dışı veya faydasız 

kalıntı (bakiye) olarak ifade edilmektedir.  

 Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan 

(AYGE) EK-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi ifade eder. 

 

 Atık Yönetimi  

 Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, 

bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin 

gözetim, denetim ve izlenmesini ifade eder. 

 



Entegre Atık Yönetimi 
 

 

Belli bir atık yönetim amacı ve hedefine yönelik olarak gerekli 

uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve 

uygulanmasıdır. 

 

Yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin 

aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir. 

 

Strateji 

 

Geleceğe dönük hedef, amaç ve projelerin planlamasıdır. 

 

 



2. YASAL ÇERÇEVE 



 

Madde 11; 

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri 

kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık 

yönetim plânlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 11; 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddeleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 7’inci maddesi ile katı atıkların toplanması, taşınması ve geri 

kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına 

ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumluluklar Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine 

aittir. 

Çevre Kanunu 

Belediye  Kanunu 



Belediye  Kanunu 

Madde 7- (5216 sayılı Kanun) 

İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, 

yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 

 

 

Madde 18- ( 5393 sayılı Kanun) 

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu 

değildir. 

 



ÇERÇEVE  MEVZUAT 

 

Çevre Kanunu 

Büyükşehir Belediyesi Kanun 

Belediye Kanunu 

Belediye Gelirleri Kanunu 

Türk Ceza Kanunu 

Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına ilişkin Yönetmelik 

Basel Sözleşmesi 

 

ATIK TÜRÜNE GÖRE 
YÖNETİM  

• Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği 

•  Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Hafriyat ve İnşaat Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 

• PCB ve PCT’li Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği 

• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

• Ömrünü Tamamlamış Araçların 
Kontrolü Yönetmeliği 

• Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda 
Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına 
Dair Yönetmelik 

 

İŞLETME VE BERTARAF 

 

Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmelik 

 

Atıkların Yakılmasına İlişkin 
Yönetmelik 

 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 
Belirlenmesinde Uyulacak Usul 
Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Türkiye’de Atık Mevzuatı 



Belediye Atıkları   

1. Evsel katı atıkların toplanması, taşınması. 

2. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, 

taşınması. 

3. Ambalaj Atıklarının toplanması, ayrılması ve geri kazanılması. 

4. Park- bahçe atıklarının geri kazanımı. 

5. Organik atıkların toplanması taşınması ve geri kazanımı. 

6. Evlerden kaynaklanan  pillerin geri kazanımı. 

7. Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların geri kazanımı. 

8. Evlerden kaynaklanan bitkisel atık yağların geri kazanımı. 

 

 

 



Belediye Atıkları Yönetimi 

• Atık Yönetimi Hiyerarşisi 

 

• Entegre Atık Yönetimi 

 

• Birlik Modeli 

 

 

Atık Azaltma 

Yeniden Kullanım 

Geri Dönüşüm ve Biyolojik Arıtma 

Termal Arıtma (Yakma/Gazlaştırma) 

Enerji Geri Kazanımlı 

Termal Arıtma (Yakma) 

Enerji Geri Kazanımsız 

Düzenli 

Depolama 



3. BELEDİYE ATIKLARI 

YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM 



İşletmede : 59 
İnşaat ve ihale safhası : 40 
Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç)

Metan gazından elektrik üretimi : 3 (Toplam 51,73 MW-
1.600.000 ton CO2 eşdeğeri)

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları

1

ÇŞB 2011 yılı (1. çeyrek) 

katı atık düzenli depolama tesisleri / projeleri mevcut durumu 

Belediye Atıkları 



2003’e  

kadar 

2008 2009 2010  2011 

(1. çeyrek) 

Katı Atık Tesisi 15 38 41 46 59 

Belediye Sayısı 150 450 581 616 756 

Hizmet Verilen Nüfus 

(milyon) 
23 29 32 36,5 41 

Hizmet verilen Nüfus 

Oranı (%) 
33 43 45,5 49 58 

Düzenli Depolama Tesis Sayılarının  
Yıllara Göre Değişimi 



Belediye Sayısı ve Katı Atık Düzenli Depolama  

Tesisi Sayısı (2003-2011) 
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Belediye sayısı Tesis sayısı



Türkiye’de Atık Miktarı ve Kompozisyonu 

*Katı Atık Ana Planı Projesi (2005) 

 

Nüfus: 72.561.312 

Kişi başı atık üretimi: 1,15 kg/kişi-gün 

Toplanan Belediye Atığı Miktarı: 24.361.000  
                        ton/yıl (TÜİK, 2008) 

 

 

Toplanan atıkların bertaraf yöntemi;  

51%
46%

1% 2%

Belediye Çöplüğü Düzenli Depolama Kompost Biyometanizasyon

Belediye Atık İstatistikleri-ÇOB, 2011(1.çeyrek) 



  
Bakanlığımızca Sağlanan Finans Desteği 

 

 25.02.2006 tarih ve 26091 sayılı Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve 

Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler için Yapılacak Harcama ve 

Yardımlar ile Verilecek Krediler İlişkin Yönetmelik 

 

 07.04.2006 tarih ve 2006/05 sayılı Genelge   çerçevesinde öncelikli 

olarak “Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisleri” için finansman desteği 

sağlanmaktadır. 

 



4. ENTEGRE KATI ATIK 

YÖNETİM STRATEJİLERİ 



Atıkların kaynağında   

ayrı toplanması ve  

geri kazanılması  

Bakanlığımızın  

temel politikasıdır. 

 

Atık Yönetimi Eylem Planı  

bu anlayışla hazırlanarak uygulanmaya 

başlamıştır. 

ATIK YÖNETİMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMIŞTIR 

Atık Yönetimi Eylem Planı 



Entegre Atık Yönetimi 

 atıkların azaltılması,  

 kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması,  

 transfer istasyonları oluşturulması, 

 taşınması, 

 geri kazanılması, bertarafı,  

 tesislerin işletilmesi, 

 kapatma , izleme ve kontrolünü   

içeren bir yönetim biçimidir. 



Bütüncül Bir 
Sistem Olmalı 

 

-Tüm Atık Türlerini 
ve Üretim 
Kaynaklarını 
İçermeli- 

 
 
Esnek Olmalı 
 
 
-Zamanla  
gerçekleşecek 
değişikliklere açık 
olmalı-  
 

Bölgesel 
Planlama İçermeli 
 
-Kaynakların 
verimli kullanılması 
için bölgesel 
yönetim anlayışı 
benimsenmeli- 

Ekonomik Değer 
Oluşturabilmeli 

  

-Madde ve enerji 
geri kazanımı- 

  

 Entegre Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri;  
 
 

  

 Atık : 

 Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya  bırakılan Atık 

Yönetimi  Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-1’de yer alan sınıflardaki 

herhangi bir maddeyi ifade eder.  

 

   

 

 

  

Entegre Atık Yönetimi 



Birlik Modeli 



Bakanlığımız tarafından daha etkin ve verimli bir atık yönetim 

sisteminin geliştirilebilmesi için birbirine yakın ve benzer özelliklere 

sahip belediyelerin bir araya gelerek Belediye Birlikleri/Atık Yönetim 

Birliklerini oluşturması çözüm olarak ortaya konmuştur.  

 

Türkiye’de Belediyeler genellikle atıkların bertarafı açısından belirli bir 

altyapıya, deneyimli personele sahip değillerdir. Bu nedenle, atıkların 

bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin oluşturulması için 

Belediyeler Birliklerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. 



BÖLGELENDİRME KRİTERLERİ 

1. İdari yapı 

 İl sınırları öncelikli, mümkün değil ise komşu iller ile ortak 
Birlik  

 Büyükşehirlerde ve büyük illerde iki veya en fazla üç Birlik 

2. Coğrafi konum  

 İl içi bölünme 

3. Topografya 

 İl içinde hangi ilçe hangi Birliğe bağlanmalı  

 Örnek: Karadeniz sahili 

4. Yol durumu 

 Yollar topografyayı izler, ancak istisnalar olabilir 

 Karayolu bağlantıları öncelikli  

 Yol durumu elverişsiz,mesafe uzak ise transfer istasyonu 

5. Nüfus 

 Belirlenen Birlikler için kontrol noktası 

 2000 yılı nüfusları 50.000’den büyük olmalı  



 Fizibilite taşıma mesafesi (FTM): 30-60 km.  

 Büyükşehirler Belediyeleri ve diğer büyük iller için 2 veya daha 
fazla Birlik 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan mevcut Birlik verileri 

 Diğer Bakanlık projeleri (EHCIP, MEMPIS) 

 Gerekli görülen durumlarda Birliklere yeni ilçelerin ilavesi  

 Şehir nüfusunun tümü, kırsal nüfusun %85’i  

 FTM’nin dışında kalan beldeler için aktarma merkezleri 

 Hizmet alanının ağırlık merkezinde en büyük ilçenin olmasına 
özen gösterilmiştir 

BÖLGELENDİRME KRİTERLERİ 



Katı Atık Karakterizasyonu 

 Katı atık karakterizasyonu, bir katı atık 

yönetim sistemi kurulacak bölgede atık 

miktarının ve niteliğinin belirlenmesi esasıdır. Bu 

esasa göre katı atık yönetim sistemi içerisinde 

yer alacak tesislere ve bu tesislerin 

kapasitelerine karar verilir. 

 

 Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ve 

Belediye Birlikleri tarafından Genelge ekinde yer 

alan Kılavuz Kitapçık yardımıyla atık 

karakterizasyonu analiz çalışmalarının yapılması  

ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda “Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık 

Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formu” doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi 

gerekmektedir. 



Biyobozunur Atık Azaltımı  

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 

(26 Mart 2010 tarih 27533 sayılı ) 

  

 

 

 

 

 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içerisinde 
depolanacak olan biyobozunur atık miktarı, 2005 yılında üretilen 
toplam biyobozunur atık miktarının ağırlıkça %75’ine, 8 yıl içinde 
% 50’ sine ve 15 yıl içinde ise %35’ine indirilir.  

 

 Atıklar ön işleme tabi tutulmadan düzenli depolama tesislerine 
kabul edilemez. 

 

Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların; 
 hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak,  
 yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak 
 amacıyla, 
 atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik  
işlemlerden bir veya birkaçıdır 



 
 
 
 

  

  
 Düzenli depolama 

 
      

 

Yakma 
Atık içerisindeki yanabilir materyalin oksidasyonu prosesidir. 

Ülkemizde nüfusun ve buna bağlı olarak atık miktarının fazla olduğu 
Büyükşehirlerde ileriki yıllarda yakma tesislerinin kurulması 
gerekebilecektir.   

    
 

Kompost 
Organik esaslı katı atıkların aerobik (oksijenli) veya anaerobik 

(oksijensiz) ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici 
maddedir.  

 

 Biyometanizasyon (anaerobik çürüme)  

Organik maddelerin oksijensiz ortamda anaerobik 
mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı 

biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik bir süreçtir. 

 

Biyobozunur Atıkların Bertaraf Yöntemleri 



Kompost Tesisi Bulunan İller 

İZMİR (Menemen) 
İSTANBUL 
 

ANTALYA-
Kemer 

 
KÜTAHYA 

DENİZLİ KUŞADASI 
ÇANAKKALE 
 

AMASYA 

Katı Atık Kompost Tesisleri 



• Biyogaz elde edilmesi ile elektrik ve 
ısı enerjisi geri kazanımı 

 

• Atıkların stabilize edilmesi (arıtma 
çamurları) 

 

• Gübre özelliği zayıf katı atıklardan, 
serbest azot ve fosfor değeri yüksek, 
bitkiler tarafından özümsenmesi daha 
kolay olan organik gübre elde 
edilmesi 

 

• Atıklarda koku ve patojen giderimi 
sağlanması (%80’e varan koku 
giderimi) 

 

• Çevresel kazançlar (sera gazlarının 
azaltılması, fosil yakıtların 
kullanımının azaltılması, vb.)  

 

Biyometanizasyon Tesislerinin Avantajları 
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Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 



İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde 

büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe 

belediyeleri, 

 Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, 

geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim 

planı hazırlamakla, 

 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile 

depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve 

işletmek/işlettirmekle, 

 Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve 

insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya 

aldırtmakla, 

 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve 

bertaraf bedelini belirlemekle, 

 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti 

verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini 

halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle, 

  

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 



 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici 

biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, 

 Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları 

geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve 

gerektiğinde bu izni iptal etmekle, 

 Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında 

kullanmak/kullandırmakla, 

 Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf 

edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki 

bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle, 

 Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda 

oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, 

yükümlüdürler. 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 



Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları 

 
HAFRİYAT 

TOPRAĞI 

 

YOL YIKINTI 

ATIKLARI 

 

YIKINTI 

ATIKLARI 

 

KARIŞIK YIKINTI 

ATIKLARI 

 

KAYNAKLARI 

Hafriyat  

Faaliyetleri 

 

KAYNAKLARI 

Karayolu, demiryolu ve 

havaalanı pistlerinin 

tamiratı, tadilatı, yapımı 

ve yıkımı faaliyetleri 

 

KAYNAKLARI 
Konut, okul ,hastane ve 

endüstriyel tesisler gibi 

yapıların yıkım 

faaliyetleri 
  

  

  

  

  

 

KAYNAKLARI 
Binaların seçici olmayan 

yıkımları, tamiratı, tadilatı, 

güçlendirilmesi, bakımı, 

geliştirilmesi 

faaliyetlerindeki yıkımlar 

 

BİLEŞENLERİ 

  

-Bitkisel Toprak 

-Toprak 

-Kum 

-Çakıl 

-Taş  

-Kil 
  

 

BİLEŞENLERİ 

  

-Beton 

-Kırılmış asfalt 

-Yol kaplama 

malzemeleri 

-Kaldırım taşı 

-Kum 

-Çakıl 

-Demiryolu 

traversleri ve balastı 

 

BİLEŞENLERİ 

 -Demir içeren ve 

içermeyen beton 

-Çatı konstrüksiyonu ve 

örtü malzemesi  

-Duvar örgü 

malzemeleri(tuğla, 

briket,taş) 

-Sıva 

-Alçı 

-Diğer malzemeler (plastik, 

ahşap, metal) 

 

BİLEŞENLERİ 

-Beton 

-Duvar malzemeleri  

-Sıva 

-Kum 

-Çakıl 

-Ahşap 

-Plastikler 

-Seramikler 

-Metaller 

-Kağıt ve karton, 

-Diğer malzemeler 



CYGMsema.pdf


Atık pillerin kaynakta ayrı 

toplanması konusunda 

BELEDİYELER etkin 

çalışmalı, halkı bilgilendirmeli, 

Atık pil ve atık akülerde temel 

hedef geri kazanım olmalı, 

ekonomik katkılarından dolayı 

yakma veya depolamadan 

vazgeçilmeli,   

Sanayici atık pil geri kazanım 

olanaklarını araştırmalı ve atık 

pil geri kazanım tesislerinin 

kurulmasını sağlamalı, 

Atık akü geri kazanımı için en iyi 

teknolojiler belirlenerek çevre dostu 

tesislerin kurulmasına öncülük 

edilmeli,   
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Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarı
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ATIK PİLLER 



Katı atık depolama alanlarında atık piller 

için özel depolama alanları oluşturmak  

Atık pillerin kaynakta ayrı ve 

ücretsiz toplanmasını 

sağlamak 

halkı bilgilendirme, eğitim 

programları düzenlemek 

Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık 

düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla 

birlikte bertarafına izin vermemek 



TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ  

-Belediyelerin Yükümlülükleri- 

Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak 

toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili 

detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak, uygulamak ve halkın 

bilgilenmesini sağlamakla, 

Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına 

taşımak/taşıttırmakla, 

Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle, 

Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans 

almakla, 

Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla, 

Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, 

Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini 

sağlamakla, 

Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla, 

Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını 

kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi 

halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, 

  

yükümlüdürler.  

 



Tıbbi Atıklarını Yönetmeliğe Uygun Bertaraf Eden İller 

(2011 yılı sonu itibari ile) 

Sterilizasyon tesislerinin bulunduğu iller (26 il ) 

ülke genelinde hizmet verilen nüfus 40 milyon  

Haritada sterilizasyon tesisinin bulunduğu il ile aynı renkte gösterilen illerin tıbbi atıkları 

ilgili sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.  (Toplam 71 il)  

 



• 2010/17 sayılı Genelge ile tıbbi atıkların 31.12.2011 tarihine kadar  kireçle 
gömülerek bertaraf edilmesine müsaade edilmiş olup,bu tarihten sonra kireçle 
gömme yasaklanmıştır. 

  

• 03.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
ilgili Yönetmelik değişikliği ile birlikte ise “Büyükşehirlerde büyükşehir 
belediyelerinin sorumluluk alanlarında günlük 10 tonun üzerinde tıbbi atık 
oluşması halinde, tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilir” hükmü yer almakta 
olup, söz konusu hüküm 01.01.2014’te yürürlüğe girecektir. 

 

• 1.07.2012 tarihinden itibaren tıbbi atıklar ulusal atık taşıma formu düzenlenerek 
sterilizasyon tesisine taşınacaktır. 

 



Transfer İstasyonları 
Taşımanın ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla 
yüklenmemek için aktarma istasyonları kurulabilir. Aktarma direkt taşıma 
aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya (bunker) boşaltıldıktan sonra, yeni 
araca doldurmak şeklinde, dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir. 

 

Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi 

kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa 

edilmesi zorunludur. 



Transfer İstasyonları 



Düzenli Depolama Tesisi (Bitlis) 





  Rehabilitasyon Projeleri 



Mersin (Rehabilitasyon öncesi) 



Rehabilite edilmiş saha/ Mersin 



Kütahya (Rehabilitasyon öncesi) 



Kütahya (Rehabilitasyon sonrası) 



TEŞEKKÜRLER  

Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Web : www.csb.gov.tr 

mail : umit.ulusoy@csb.gov.tr 

Telefon : 0312 5863076 


