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Atık Veri Döngüsü   

Atık Üreticileri  
(TABS) 

Lisanslı Atık Taşıma Firmaları 

(MoTAT) 

Lisanslı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf 
Tesisleri 

 (Kütle Denge Sistemi) 

Çevre ve Şehircilik  İl 
Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 



ATIKLARIN 
TAŞINMASINA 

İLİŞKİN ESASLAR 

Atıkların taşınması ile ilgili 
firma ve araçlar lisans 

almak zorundadır 

Atıkların taşınması bu iş 
için lisans almış kişi ve 

kuruluşlarca taşınan atığın 
özelliğine uygun araçlarla 

yapılmalıdır 

Atık taşıma sürecinde 
Ulusal Atık Taşıma 

Formlarının 
bulundurulması 

zorunludur 

ATIK TAŞIMAYA 
İLİŞKİN MEVZUAT 

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  

- AYKY, BAYKY, APAKY, Tıbbi AKY 

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik 

 

2005/11 sayılı Taşıma Genelgesi 
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ULUSAL ATIK  TAŞIMA FORMU 
Form 4 Nüshadan oluşur 

 A, B, C, D 
E (Uluslar arası Taşıma için 
kullanılır) 

 A ve C nüshaları 2şer adet 
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ATIK VERİ 

DEPOSU  



B 

Atık 

Üreticisi 
D 

Taşıyıcı 

İl  

Müdürlüğü 

Atık 

Bertaraf 

Tesisi 

D 

C 

A 

Ulusal atık taşıma formu döngüsü 

A2 

C2 

B C1 

D 

A1 



 Atıkların  Taşınması Sırasında Elde Edilen Veriler 



Atık Taşımada Online Takip 

Atığın 
Kaynağı 

Atığı 
Taşıyan 

Atığı Geri 
kazanan / 
Bertaraf 

eden 



MoTAT- Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi 

ATIK AKIŞININ ETKİN BİÇİMDE İZLENMESİ 

UYGUNSUZ TEHLİKELİ ATIK TAŞIMASININ, GERİ 
KAZANIMININ VE BERTARAFININ ÖNLENMESİ 

ATIK ÜRETİCİLERİNİN EKSİK ATIK BEYANLARININ TESPİTİ 

RAPORLAMALARININ DOĞRU ve EKSİKSİZ YAPILABİLMESİ 

ACİL MÜDAHALELERİN EN KISA SÜREDE YAPILABİLMESİ  



Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel 
İlkeler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülükler 
İKİNCİ  BÖLÜM 

Mobil Atık Taşıma Sistemi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisanslandırma İşlemleri 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Araç Takip Servis Sağlayıcıları (ATSS) ile Atık Takip Hizmet 
Sağlayıcılarının (ATHS) Nitelikleri ve Yetkilendirilme BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve 
Kullanımı 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
YEDİNCİ  BÖLÜM 

“Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ” 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 

Amaç 

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer 
alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir. 

 

Kapsam 

•  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV  Atık Listesinde yer 
alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan 
özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasları kapsar.  

 

Kapsam dışı: 

• Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıklar, 

• Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak 
mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik 
ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemleri,  

 



• Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma 
işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına 
alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken 
izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin 
bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan Sistemi, 

 

• Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte 
edilecek, araç konum bilgisi başta olmak üzere aracın 
durumuna ve seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık 
Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Araç 
Takip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan ve 
en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülü, veri 
giriş panelinden oluşan cihazı, 

 

Tanımlar !! 



GENEL İLKELER -I 

• ADR Kuralları Geçerli: Tehlikeli Malların Karayolu İle 
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  

• Lisans Alma Zorunluluğu: Firma ve Araçlar için 

• MOTAT Kullanım Zorunluluğu:  İl Müdürlükleri- 
Lisanslı Firma/Araçlar  

• MOTAT’a Kayıt Zorunluluğu: MOTAT’a kayıt olup, 
UATF’ler çevrim içi doldurulur 

• Mobil Cihaz Kullanımı Ve UATF Kullanımı 
Zorunluluğu: Lisans alacak araçlarda «mobil cihaz» 
kullanımı zorunludur, basılı UATF eşlik eder. 

• Atık Kodu Kullanma Zorunluluğu: 6’lı atık kodları 
kullanımı esastır 



• Lisans Muafiyeti: 50 kg altında atık taşımaları için 

• Kargo Taşımacılığı:  50 kg altındaki tehlikeli atıklar 
yetkili kargolar ile taşınabilir. (tıbbi atıklar hariç) 

• Tıbbi Atıklar İçin Lisans  ve UATF Kullanım 
Zorunluluğu: Miktar gözetmeksizin lisans gereklidir. 

• Lisanslı Araçla Taşıma Zorunluluğu: Tehlikeli atıklar 
lisanslı araçlarla taşınır.  

• Tekrar Kullanım: Kontamine varil, IBC tank ve bidon 
atıklar üretici/ithalatçı sorumluluğu kapsamında aynı 
işlem için kullanılacaklar ise atık minimizasyonu kabul 
edilir MOTAT’a dahil edilmez. 

 

GENEL İLKELER - II 



• Araç Parkında Bekleme: Özel park alanları hariç atık 
yüklü iken park yapılamaz( Ek-IV)  

• Geri Kazanım/Bertaraf Tesisine Teslim Süresi: 10 gün 
(mücbir sebepler 30 günü geçemez) 

• Mobil Cihaz Ve Hizmet Sağlayıcıları: ATSS ve ATHS’ler 
görev alacak 

• Mobil Cihazı Olan Firmaların Entegrasyonu: Mevcut 
online taşıma sistemi olan firmalar entegre edilebilir. 

• Bakanlık Hizmet Vermeyecek:  Bakanlık ayrıca bir 
hizmet vermeyecek ATSS ve ATHS’ler sorumlu olacak 

GENEL İLKELER - III 



• MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ZORUNLULUĞU: ve  
2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan talimat ve 
tarifeler geçerlidir. 

• BU TEBLİĞDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:  “Tehlikeli 
Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında 
Yönetmelik” geçerlidir. 

• TUTARLILIK KONTROLÜ: imzalı UATF üzerindeki 
bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin 
eşleşmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki 
hataların tespiti amacıyla yapılacaktır 

 

GENEL İLKELER - IV 



 MOBİL ATIK TAŞIMA SİSTEMİ 
 

• Sistemin hedefi: her bir taşıma işlemine ilişkin 
bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, yüklü 
araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde 
tehlikeli atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde 
izlenmesi ve denetlenmesi 

• Sisteminin kullanıcıları:  

– Bakanlık ilgili birimleri,  

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, 

– Atık üreticileri  

– Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri 

– Lisanslı atık taşıma firmaları 

 



YÜKÜMLÜLÜKLER -VALİLİKLER 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Atık taşıma firma ve araçlara lisans verir 

• Lisans MOTAT sistemi üzerinden verilir 

• UATF’leri ücreti karşılığı atık üreticilerine verir ve 
MOTAT’da kayıt altına alır 

• Lisanslı firmaları ve araçlarını denetler ve ihtiyaç 
durumunda tutarlılık kontrolünü yapar 

• Lisans verme sırasında atık kodlarının 
belirlenmesinde son karar vericidir. 

 



Lisanslandırma işlemleri 

http://online.cevre.gov.tr 

 

–   Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi uygulaması 

 

 - UATF   - Stok, Satış, Talep 

  

 - Firma ve araçların kayıt altına alınması ve 
 lisanslandırılması 

http://online.cevre.gov.tr/


UATF   - Stok, Satış, Talep 

 

 

 

 

 

 

• Stok: Bakanlıkça dağıtım yapılan il bilgisi girişi yapılır 

• Satış: İl Müdürlüğünce satışı yapılan firma ve cilt 
sayısı girişi yapılı 

• Talep: İl Müdürlüğünce ihtiyaç miktarı doğrultusunda 
yeni UATF talepleri  

 



Firma ve Araçların Lisanslandırılması 
Genel Hükümler- I 

• Gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir. Firma lisans süresi 5 yıldır. Firmaya 

bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz. 

 

• Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma lisans 

süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz. 

 

• Lisans belgeleri MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir. 

 

• Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda 

firma lisansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen 

firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez. 

 

• Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. 

Tek başına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez. 

 

• Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma 

şartlarında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir. 

 



Firma ve Araçların Lisanslandırılması 
Genel Hükümler- II 

• Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu 

ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, 

atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce 

düzenlenebilir.  

• Firma, MoTAT sistemini kullanabilmek için gerekli olan kullanıcı kodu 

ve şifre bilgilerini alır. 

• Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen 

bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel 

iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirir. 

• Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden 

sorumludur  

• Tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve ADR’nin güncel versiyonuna 

uygun işaretleri kullanılır. 

• Araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı 

tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Lisans süresi 

uzatılmaz, ücret alınmaz. 

 



Online Lisanslandırma 



Yeni Lisans ekleme 



YÜKÜMLÜLÜKLER- GERİ KAZANIM /BERTARAF 
TESİSLERİ 

 

 

• UATF’si olmayan atıklar tesise kabul edemez, 

• Tutarlılık kontrollerini yapacak, sorun olması 
durumunda İl Müdürlüğüne bilgi verecek, 

• MOTAT sistemini kullanarak kabul ettiği atıkların 
onaylanmasını sağlar 

• UATF kullanım prosedürünü izler 

 

 



YÜKÜMLÜLÜKLER- Atık Üreticileri 

• Çevre veri tabanına kayıt olur (hem TABS hem MOTAT 
için) 

• Lisanslı atık taşıma firmaları ve araçları ile çalışır, 
belgeleri kontrol eder 

• MOTAT sistemine yapılan girişlerin basılı UATF ile aynı 
olduğunu kontrol eder ve onaylar 

• UATF’leri Çevre ve şehircilik İl Müdürlüklerinden 
temin eder ve UATF kullanım prosedürünü izler 

 

 



YÜKÜMLÜLÜKLER- Atık Taşıma Firmaları 

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden taşıma lisansı 
alır (Firma ve araçlar için) 

• Araçlara mobil cihaz taktırır ve kullanılmasını sağlar, 

• Atık Takip Hizmet Sağlayıcılar (ATHS) ile koordineli 
çalışır, 

• ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirir, 

• UATF kullanım prosedürünü izler 

 



• Mobil cihazların montajı ve bakımı dahil olmak üzere buradan 
gelen bilgileri toplayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim 
protokolünü kullanarak gönderecek, Türkiye’de kurulmuş 
bulunan kurum ya da işletmeler 

• Bakanlıktan yetki belgesi almak 

• Mobil cihaz temini, montaj, teknik destek ve 
iletişim alt yapısının oluşturulması 

Yükümlülükler 

• Bilgilerin gizliliğinden ve Bakanlık 
sunucularına aktarılmasından, 

• Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemler 
alınmasından 

Sorumluluklar 

Araç Takip Servis Sağlayıcısı: (ATSS)  



 Sistemin kullanılması ve mobil cihazların  işletilmesi sırasında, 
sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, 
destek ve danışmanlık hizmeti verecek olan Türkiye’de yerleşik 
kurum ya da işletmeleri,  

 

Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı: (ATHS)  

• Bakanlıktan yetki belgesi almak 

• Eğitim, Teknik Destek  ve Danışmanlık 
verebilecek alt yapıya sahip olması 

Yükümlülükler 



Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem 

 
 

 Lisanslandırma işlemlerinde; 

• Firma ve bu firmalara bağlı araçlara, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerince Mobil Atık Takip Sistemi kullanılarak lisans 
verilir. 

• Firma ve araç bilgileri eklendikten sonra sistem tarafından 
otomatik olarak üretilen lisans numarası kullanılır ve matbu 
lisans belgesi çıktısı sistemden alınarak imzalandıktan sonra 
ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce firmaya teslim edilir. 

 

• Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmaların 
Bakanlıkça talep edilen şartları ve gerekli entegrasyonu 
sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam 
edilebilir.  

 



 MoTAT  İlk Adım  
Taşıma Lisansı Alan Firma ve Araçların Kayıt Altına Alınması  

http://cbs.cevre.gov.tr/Motat/TumLisanslar.zul 



Tıbbi Atıklara ilişkin özel hükümler 

1- Tıbbi atıklar Tebliğ kapsamındadır. 

2- Tıbbi atıkların taşınması esnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğinin Ek-1/c’sinde yer alan küçük miktarda atık üreten 
sağlık kuruluşları hariç atık miktarı gözetmeksizin UATF kullanılır. 

3- Tıbbi atıklar kargo ile taşınmaz 

4- Taşıma işlemi başlamış olan tıbbi atıklar en kısa süre içinde 
teslim edilmelidir. 

5- Tıbbi atıkların taşınacağı araçların teknik özellikleri Tebliğin Ek-
V’inde yer almaktadır.  

6- Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınamaz. Tıbbi 
atık taşıma aracı ile başka atık taşınamaz. 

 



• Tıbbi atık taşıyacak araçların renklerin, araç üzerinde 
bulunacak yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve 
25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olması 
gerekir. 

• Tıbbi atıkların taşınmasında “O”sınıfı römorklu 
(dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile konteyner 
kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz. 

• Tıbbi atık kodları Tebliğ Ek-1’de verilmiştir. 

 

Tıbbi Atıklara ilişkin özel hükümler 



Tıbbi atık taşıma araçlarının teknik özellikleri 

 
a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması. 

b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması. 

c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması. 

d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması. 

e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve 
dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması. 

f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine 
birleşmesi, 

Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ 
ATIK” ibaresinin bulunması. 

h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması. 

 



 

TEŞEKKÜRLER 

 
Detaylı ve Güncel Bilgi: 

http//:www.cygm.gov.tr 
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