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Türkiye’de Tehlikeli Atıklar

➢ 1986: Karadeniz sahillerine vuran tehlikeli atık 
varilleri

➢ 1987: Yakıt kullanım amaçlı Almanya’dan ithal 
edilen tehlikeli atıklar

➢ 2000-2005: Tehlikeli Atık yüklü M/V Ulla Gemisi

➢ 2006: Tuzla’da gömülü tehlikeli variller

➢ 2006: Hollanda’dan gönderilen asbestli hurda 
gemi

➢ 2011: Dilovası’ndaki tehlikeli atıklar

➢ 2018: Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık 
yakalandı



Tuzla’da yer altına gömülen zehirli atık 
varillerinin bir bölümü



Dilovası’nda 80 Kamyon (1000 ton) 
Endüstriyel Atık Arıtma Çamuru Bulundu!

Ocak 2011



Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

https://www.ensonhaber.com/basaksehirde-50-bin-ton-tehlikeli-atik-yakalandi.html



Türkiye Çevre Durum Raporu’nda 
Tehlikeli Atık İstatistikleri

http://ced.csb.gov.tr/turkiye-cevre-durum-raporu-i-82673

http://ced.csb.gov.tr/turkiye-cevre-durum-raporu-i-82673


Türkiye Çevre Durum Raporu’nda 
Tehlikeli Atık İstatistikleri

http://ced.csb.gov.tr/turkiye-cevre-durum-raporu-i-82673
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Türkiye’de 2014 Yılı Tehlikeli Atık Üretimi Dağılımı



Türkiye’de 2018 Yılı Tehlikeli Atık Üretimi Dağılımı



Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Verileri 
(2009-2014)



2015-2018 yılları arası Atık İşleme
Yöntemine Göre Tehlikeli Atık Miktarı

(Ton)



Tehlikeli Atık Bertaraf ve Geri Kazanım 
Tesisi Sayıları



Özel Tehlikeli Atıklar

➢ Maden Atıkları

➢ Bitkisel Atık Yağlar

➢ Atık Yağlar

➢ Atık Piller ve Akümülatörler

➢ Tıbbi Atıklar

➢ Ömrünü Tamamlamış Lastikler

➢ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya 

➢ Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller



Özel Tehlikeli Atıklar

"Tehlikeli Atık Beyan Sistemi" yeni adı ile "Entegre 
Çevre Bilgi Sistemi" olarak 
https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris
adresinde hizmet vermektedir.

https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris


Maden Atıkları Yönetmeliği (2015)

➢ Maden atığı: Madenlerin aranması, çıkarılması, 
hazırlanması ve zenginleştirilmesi veya 
depolanması sonucunda oluşan katı veya 
şlam/sulu çamur şeklinde madde veya malzeme.

➢ Tehlikeli maden atığı: Atık Yönetimi 
Yönetmeliği’nin Ek-3/A’sında yer alan tehlikelilik 
özelliklerinden birini ya da birden fazlasını taşıyan, 
Ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) 
işareti bulunan maden atıklarını ve/veya bu 
Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen analizler 
sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri 
aşan maden atıkları.



Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği (2015)

➢ Bitkisel atık yağ: Atık Yönetimi 
Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına 
uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış 
kızartmalık yağlar.

➢ Kullanılmış kızartmalık yağlar: Yüksek 
sıcaklık altında okside olmuş, tekrar 
kullanımı sağlık açısından uygun olmayan 
kızartma işlemlerinde kullanılan yağlar



Bitkisel Atık Yağlar

➢ Çevresel Etkileri

➢ Yüksek sıcaklıkta 
okside olan yağların 
ekotoksik özellikleri 
mevcuttur.

➢ 1 L yağ, 1 Milyon L 
içme suyunu kirletir.



Bitkisel Atık Yağlar



Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (2019)

➢ Atık yağ: Orijinal kullanım amacına uygun 
olmayan ve Ek-1’de atık kodları yer alan 
madeni yağları

➢ Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal 
sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı 
katkıların ilavesi sonucu, hareketli ve temas 
halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme 
ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma 
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal 
veya yapay maddeleri

İfade eder



Atık Madeni Yağlar



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (2017)

➢ Tıbbi atık: Enfeksiyon yapıcı atıkları, patolojik atıkları ve 
kesici-delici atıklar.

➢ Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı 
bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri 
olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, 
organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, 
fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile 
bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, 
eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların 
vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, 
enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür 
stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş 
her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden 
kaynaklanan atıklar.



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (2017)

➢ Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi 
veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan 
dokuları, organları, vücut parçalarını, vücut 
sıvılarını ve fetüs.

➢ Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi 
girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, 
serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi 
iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, 
kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, 
delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek 
atıklar.



Tıbbi Atıkların Sağlık Etkileri

➢ Tıbbi atıklara maruziyet hastalık veya yaralanmaya 
yol açabilir. Tıbbi atıkların tehlikesi aşağıdaki 
özelliklerin bir veya daha fazlasından 
kaynaklanabilir.

➢ Enfeksiyona neden olabilen patojenler içerir, 

➢ Kalıtsal yapı (DNA) üzerinde değişikliklere neden 
olabilir, 

➢ Toksik ya da tehlikeli kimyasal veya farmasötik 
maddeleri içerir,  

➢ Radyoaktiftir, 

➢ Kesicileri içerir. 



Türkiye’de Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemleri



TABS’a Beyan Edilen Tüm Tıbbi Atık
Miktarları



Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği (2004)

➢ Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek 
durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak 
toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken 
kullanılmış pil ve akümülatörler.

➢ Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla 
birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve 
yakılması yasaktır.

➢ Pillerde bulunan bazı zararlı maddeler: Cıva (Hg), 
Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb)



Atık Pil ve Akümülatörler



Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Kontrolü Yönetmeliği (2006)

➢ Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL): Faydalı 
ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan 
sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha 
araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak 
durumda olan ve üretim esnasında ortaya 
çıkan ıskarta lastikler.

➢ Kimyasal yapıları nedeniyle doğada kolay 
ayrışmazlar.

➢ Poliaromatik hidrokarbonlar, çinko oksit, 
siyah karbon vb. içerirler.



Ömrünü Tamamlamış Lastikler



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği (2012)

➢ Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE): 
5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık 
tanımına uygun ve Ek-1/A’da tanımlanan 
kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım 
ömrü dolduğu andaki bütün bileşenlerini, 
unsurlarını ve ihtiva ettiği sarf malzemelerini

➢ Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015)



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar



Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller

➢ Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfenillerin 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik (2007)


