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ÇEV 455 
Tehlikeli Atık Yönetimi

Tehlikeli Atıkların Azaltımı ve Geri 
Kazanımı

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN

Tehlikeli Atıkların Azaltılması

� Atık Azaltımı: Çoğu tehlikeli ve zararlı madde 
problemi erken dönemlerde atık indirgeme ve atık 
azaltımı ile önlenebilir. Atık azaltımı arıtma 
işlemlerini de içerir. Kaynaklar atıkla mücadeleyi 
3R ile tanımlar:
� Reduction: Atıkların Azaltımı 
� Reuse: Atıkların Tekrar Kullanımı
� Recycle: Atıkların Geri Dönüşümü

� Arıtma ve bertaraf maliyetlerine kıyasla atık 
azaltımının maliyeti çok daha ucuzdur.

Tehlikeli Atık Azaltım Teknikleri

Tehlikeli Atık 
Azatlım Teknikleri

Kaynak Azaltımı Geri Dönüşüm

Tekrar Kullanım
Üretim 

Değişiklikleri
Kaynak Kontrolü

Girdilerin 
Değiştirilmesi

Teknolojinin 
Değiştirilmesi

Prosesin 
İyileştirilmesi

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık Yönetim Aşamaları

Atık Oluşumu

Geri Kazanım / Dönüşüm
•Çözücü geri kazanımı
•Yakıtlara karıştırma
•Metal geri kazanımı
•Atık Yağ geri kazanımı
•Enerji geri kazanımı

Arıtma
•FizikoKimyasal arıtma 
•Biyolojik arıtma 
•Stabilizasyon
•Isıl yöntemler

Bertaraf
•Arazide
•Derin kuyu 
deşarjı

Ürünler

Artıklar

Artıklar
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Tehlikeli Atıkların Kaynağında Azaltılması

� Tehlikeli maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli 
olanlar ile değiştirilmesi

� Herhangi bir proses sırasında kullanılan sistemin 
küçültülerek daha az miktarların kullanılması

� İhtiyaçtan daha fazla madde sipariş verilmemesi
� Girdi olarak kullanılan maddelerin değiştirilmesi
� Kullanılan teknolojinin daha temiz teknolojilerle 

değiştirilmesi
� Proses sırasında yapılan iyileştirmeler (ekipman değişikliği, 

otomasyonun sağlanması) ile daha az miktarda veya daha 
az tehlikeli atık oluşması

� Kayıpların önlenmesi (dökülme ve damlamaların) (ikincil 
tanklar, alarm sensörleri vs.)

� Karışmaların önlenmesi (tehlikeli atıkların diğer katı veya 
tehlikeli atıklarla karışmasının önlenmesi)

Tekrar Kullanım ve Geri Dönüşüm

� Tekrar kullanılabilecek kimyasalların atılmaması
� Tekrar destile edilebilecek ve geri 

dönüştürülebilecek atık üretiliyorsa, örneğin 
çözücü geri kazanım ekipmanı temini

� Atıkları aynı ürünü elde etmek için kullanmak (atık 
maddenin kimyasal yapısı bozulmadıysa direk 
olarak hammadde gibi kullanılabilir)

� Atıkları farklı bir ürünün hammaddesi olarak 
kullanmak (atık madde farklı bir ürünün 
hammaddesi olarak kullanılabilir)

� Enerji dönüşümü

Geri Kazanım

� Asitlerin ve bazların yeniden kazanılması

� Katalizör parçalarının yeniden kazanılması

� Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya 
önceden kullanılmış yağların diğer kullanımı

� Ticari değeri olan atıklar için (gümüş gibi) “madde 
geri kazanım” programı uygulanabilir.

� Kurşun – asit aküler

� Floresan lambalar

� Atık cıva
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Geri Kazanım Sistemleri

� Çözücülerin Geri Kazanımı 
� Distilasyon (en yaygın)
� Filtrasyon
� Santrifüjleme
� Sıyırma

� Yağları Geri Kazanımı
� Asit / kil yöntemi (yüksek oranda asidik kil)
� Distilasyon (kurulum maliyeti yüksek)

� Asitlerin Geri Kazanımı
� Metal Geri Kazanımı

� Pirometalurji (erime-kaynama noktası farklılıkları)
� Hidrometalurji (iyon değişimi, elektrodiyaliz, ters ozmoz, membran 

filtrasyonu, adsorpsiyon gibi yöntemlerle metallerin atık sıvılardan 
ayrılması)

AYY - Ek II B - Geri Kazanım İşlemleri 
� R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde 

kullanma 
� R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi 
� R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü 

(kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil) 
� R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü
� R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü
� R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi
� R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı
� R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı 
� R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer yeniden kullanımları 
� R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı 
� R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı 
� R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak 

üzere değişimi (1) 
� R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya 

kadar atıkların ara depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, 
toplama hariç) 

Atık Hiyerarşisi

ÇEV 455 
Tehlikeli Atık Yönetimi

Tehlikeli Atıkların Toplanması, 
Taşınması ve Geçici Depolanması

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN
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Tehlikeli Atıkların Taşınması

� Taşıma kolaylığı açısından 210 Litrelik 
fiberglas, metal veya plastik variller 
kullanılır.

� Sızıntı oluşmaması için;
� Korozif maddeler fiberglas içinde,

� Toksik kimyasallar ise metal varillerde taşınır.

� Konteynırların veya varillerin üzerinde 
taşınan tehlikeli atığın adı ve özellikleri 
yazılır. 

Tehlikeli Atıkların Taşınması Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)

� Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 4) Atığın 
bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar 
taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları 
içeren form

� Atık gönderim işleminde, Basılı Ulusal Atık Taşıma 
Formu (UATF) yerine MoTAT üzerinden otomatik 
olarak oluşturulan “Taşıma Numarası” 
kullanılacaktır. (05 Ocak 2018)

� http://ced.csb.gov.tr/atik-gonderim-isleminde-basili-ulusal-atik-tasima-
formu-uatf-yerine-motat-uzerinden-otomatik-olarak-olusturulan-
tasima-numarasi-kullanilacaktir.-haber-221447
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Taşıma Numarası

� Atık gönderim işlemi yapılırken Basılı UATF (Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden satın 
alınan) kullanılmayacaktır.

� Yeni yazılım güncellemesi ile mobil cihaz ekranı 
üzerinde UATF numarası giriş alanı kaldırılmıştır.

� Yükleme esnasında mobil cihaza TKN ve TDN girişi 
yapılmasıyla birlikte sistem tarafından “Taşıma 
Numarası” (basılı UATF’nin yerine geçen) 
otomatik olarak oluşturulacaktır.

Taşıma Numarası

� Atık Gönderim işlemi için;

� Atık Üreticilerinin, Atık Yönetim Uygulaması üzerinden “Atık 
Gönderim İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Taşıma 
Talebi Ekleme” ekranından çevrimiçi atık taşıma talebi 
yapması,

� Atık yükleme esnasında, Çevrimiçi atık taşıma talebi 
yapması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası 
(TKN) ve Taşıma Doğrulama Numarası (TDN)’nın ilgili 
taraflarca mobil cihaza giriş yapılması,

� yeterlidir.

� “Taşıma Numarası” , Atık Yönetim Uygulaması üzerinden 
taşımanın paydaşları olan atık üreticisi, taşıma firması ve 
atık işleme tesisi tarafından görüntülenebilecektir.
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Türkiye'de Araçların Uyması Gereken 
Yasal Hız Sınırları (km/saat)

� Tehlikeli madde taşıyan araçlar 
(Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)

� Yerleşim yeri içinde: 30 

� Yerleşim yeri dışında

� Şehirlerarası çift yönlü karayollarında: 50

� Bölünmüş yollarda: 60

� Otoyollarda: 70

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/HizSinirlari.aspx

Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması

� Tehlikeli atıklar, arıtma işlemine gönderilmeden önce 
ekonomik nedenlerden dolayı kısa süreli depolanabilir. 

� Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşmaması için uygun 
depolama yöntemleri seçilmelidir.

� Atık hacminin fazla olması durumunda geçici depolama için 
yer altı ve yer üstü tankları ile birlikte lagünler ve pondlar 
da kullanılabilir. 

� Tanklarda sızıntı önleme sistemi ve alarm sistemi mutlaka 
bulunmalıdır.

� Çelik veya betondan yapılan tanklar reaktif ve parlayıcı 
atıklar için uygun değildir.

� Lagün ve pondlarda zemin sızdırmazlığı yer altı sularını 
kirliliğe karşı korumak açısından önemlidir.
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Tehlikeli Atıkların Arıtım ve Bertaraf 
Yöntemleri 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN

Tehlikeli Atıkların Bertaraf Seçenekleri

� Tehlikeli atıkların çeşitli fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik yöntemler ile bertaraf edilmeleri 
mümkündür.

� Buradaki en önemli nokta, maddenin korunumu 
kanunu gereğince gerçekte atıkların yok olmadığı 
ancak çevreye için daha az tehlikeli olan bir başka 
kirlilik türüne dönüştürüldüğüdür.

� Tehlikeli atıklar için kullanılacak olan bertaraf 
yönteminin seçilmesinde, seçilen yöntemin 
oluşturacağı hava, su, toprak ve gürültü kirlilikleri, 
ayrıca atıkların taşınması ve depolanması sırasında 
oluşabilecek problemler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Tehlikeli Atıkların Bertaraf Seçenekleri ve 
Çevresel Etkileri 

Atık 

Yönetim

seçeneği

Koku Soluma 

Sağlık

riski

Besin

zinciri

sağlık

riski

Landfill 

gaz

Sızıntı 

suyu

Trafik Gürültü Görüntü 

kirliliği

Toz Kazalar

Yakma ++ ++++ +++ - - +(+) +++ ++++ + +++

Landfill +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Landfarming ++++ + +++ - ++ ++++ + ++ + +

Kompostlama +++ + + - - +(+) + ++ + +

Biyolojik 

Arıtma

+++ + + - - +(+) + ++ + +

Fiziko-

kimyasal 

arıtma

+ ++ + - - + ++ ++ + +++

Petts, J., 1994. Incineration as a Waste Management Option, in: Rester, R.E. and Harrison, R.M.
(Eds.), Waste Incineration and the Environment, The Royal Society of Chemistry, p 16

Endüstriyel Atıklar için 
Arıtma ve Bertaraf Alternatifleri

Blackman, W.C.Jr., Basic Hazardous Waste Management, 3rd Ed., CRC Press LCC, USA
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Bertaraf Maliyetleri (Life Hawaman)


