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Atık 
yönetimi
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?

Atık yönetiminde

izlenecek yol;
ATIK NEDİR?
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi 
tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan 
herhangi bir madde veya materyallerdir.

ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, 
geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, 
bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri 
içeren bir yönetim biçimidir.   

Entegre Atık Yönetimi: Atık Yönetiminin entegre olarak tüm atıklara 
beraber uygulanmasıdır. 

Atık yönetiminde 
genel ilkeler nelerdir

Tüm dünyada öncelikli bir politika hedefi 
olarak benimsenmektedir.

Nihai
Bertaraf
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Atık türleri
nelerdir

?

?

Evsel Atık: Genellikle gıda ve benzeri maddelerin artıkları, ambalaj 
veya tekstil maddelerinden oluşan atıklardır. Şampuan ambalajları, 
meyve suyu kutuları, plastik ve cam şişeler, metal konserve kutuları, 
yiyecek atıkları katı atık örnekleridir. 

Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, 
karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler 
oluşturmaktadır.
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Tıbbi Atık : Hastane, muayenehane gibi sağlık merkezlerinden 
kaynaklanan, kesici, delici, enfeksiyöz, patolojik ve kesici - delici 
atıklardır.

Tehlikeli Atık : Çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek atıklardır. 
Atık boyalar, atık yağlar, piller, tehlikeli atık örnekleridir.



5BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ambalaj  Atıkları : Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir 
malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması 
aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün 
kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar 
kullanılabilir ambalajlar da dahil çevreye atılan veya bırakılan satış, 
ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarıdır.

Tehlikeli olmayan üretim atığı  : Sanayi ve üretim tesislerinde bir 
işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan tehlikesiz atıklardır.
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Bitkisel atık yağ : Rafine sanayinden çıkan soap-stock’lar, tank dibi 
tortular, yağlı topraklar, kullanılmış kızartmalık yağlar, çeşitli tesislerin 
yağ tutucularından çıkan yağlar ve kullanım süresi geçmiş olan 
bitkisel yağlardır.

Atık yağ : Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve 
diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik 
sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, 
metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, 
izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, 
pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, 
yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, 
kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel 
müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleridir.
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Atık Pil ve Akümülatörler : Yeniden kullanılabilecek durumda 
olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf 
edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.

Ömrünü tamamlamış lastik : Faydalı ömrünü tamamladığı 
belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç 
üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim 
esnasında ortaya çıkan ıskarta lastiklerdir.
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Atık elektrikli ve elektronik eşyalar :  Büyük ev eşyaları, küçük ev 
aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici 
ekipmanları, aydınlatma ekipmanları,  elektrikli ve elektronik aletler 
(büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, 
eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, İzleme ve kontrol aletleri, 
otomatlar ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 
Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış 
olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya 
elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların 
üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaların, kullanım ömrü 
dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf 
malzemeleridir.

Atık bertaraf 
yöntemleri nelerdir
Geri Dönüşüm :  Cam, metal, plastik, kağıt, karton gibi 
değerlendirilebilir atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir 
hammadde veya ürüne dönüştürülmesine ‘geri dönüşüm’ denir. 
Bunun için, öncelikle atıkların temiz ve türlerine göre ayrılmaları 
gerekmektedir. 

?
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Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması: Katı atıkların çevre 
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanıp, çevremizden 
uzaklaştırılarak zemin geçirimsizliği sağlanmış özel alanlarda 
depolanmasıdır. 

Yakma : Katı atıkların özel fırınlar içinde yakılarak bertaraf 
edilmesidir. Isı değeri yüksek olan atıklar yakıldığında, enerji elde 
edilebilir. Bu enerji; ısı enerjisi veya elektrik enerjisi olarak 
kullanılabilir.
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Kompostlaştırma : Özellikle bitki ve yiyecek atıklarının, çeşitli ortam 
şartları sağlanarak gübreye dönüştürülmesi ve tarımda 
kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir.

• Tekniğine göre uzaklaştırılamayan ve depolanamayan atıklar 
önemli derecede çevre kirlenmesine neden olmakta, halk 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Yağışlardan sonra çöp sahalarından sızan sular toprağa 
geçerek yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. 

• Çöp dökülen alanlarda koku problemleri yaşanmaktadır 

• Tıbbi atıklar, içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı 
maddelerle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz 
etkileyebilmektedir. Enfekte atıklar birçok patojen 
mikroorganizmalardan birini içerir. Kesiciler, patojenlerle 
kontamine olmuşlarsa, sadece kesik ve batmalara yol 
açmazlar, aynı zamanda bu yaraların enfekte olmasına da 
neden olabilirler.  

Atıkların çevre ve insan sağlığına
zararları nelerdir

  

?
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• Atık pillerin çöpe, toprağa, denizlere, akarsulara ve 
kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda 
içerdikleri ağır metaller çevrenin kirlenmesine yol 
açabilmektedir.

• Atık yağlar; su içindeki oksijeni azaltmaktadır. Su içinde atık 
yağla beslenen mikroorganizmalar oluşmakta ve bu 
mikroorganizmaları yiyen balıklar ve diğer canlılar yoluyla 
kanserojen maddeler insanlara ulaşmaktadır.

• Kızartmalık atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara 
döküldüğünde su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen 
transferini önlemekte, balıklar ve diğer canlıların ölümüne 
neden olmaktadır.  Kızartmalık atık yağlar lavaboya 
döküldüğünde dren sistemine yapışarak kanalizasyon borusu 
içindeki atıkların boru cidarına tutunmasına, zamanla borunun 
daralmasına ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale 
gelmesine sebep olmaktadır. Kullanılmış kızartmalık yağlar 
önemli bir içme suyu kaynağı olan yer altı sularının 
kirlenmesine sebep olmaktadır. 

• Ömrünü Tamamlamış Lastikler; sivrisinek ve fareler için uygun 
bir üreme alanı olacağı gibi salgın hastalıkların yayılmasında da 
etken bir rol oynamaktadır. Bu yığınlar, günlerce söndürülmesi 
mümkün olmayan yangınlara neden olmaktadır. Bu yangınlarla 
atmosfere siyah bir bulut halinde tonlarca DİOKSİN-FURAN gibi 
zehirli gazlar yayılmaktadır. Atmosfere yayılan bu kirleticiler 
insan sağlığını direk olarak tehdit etmenin yanı sıra yakın 
çevredeki toprak ve suların kirlenmesine sebep olmaktadır.  
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Atık bertarafında
İzlenecek yollar
Evsel Atıklar : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği 
İlimizde evsel atıkların toplanmasından İlçe Belediyeleri, 
bertarafından Büyükşehir Belediyemiz sorumludur. Evsel atıklar İlçe 
Belediyeleri tarafından belirli bir program dahilinde cadde ve 
sokaklara yerleştirilen yer altı ve yer üstü konteynerlerinde 
biriktirilerek toplanmaktadır. 

Toplanan atıklar Osmangazi İlçesi Yenikent ve İnegöl İlçesi İnegöl 
Depolama Alanlarında bertaraf edilmektedir. Evsel atıkların toplama 
hizmet bedelleri BUSKİ Genel Müdürlüğü su faturalarıyla tahsil 
edilmekte; ilgili İlçe Belediyelerine aktarılmaktadır.

Tıbbi Atıklar : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği tıbbi 
atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda sorumluluk 
Büyükşehir Belediyemize aittir. Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğinde sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi 
atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici 
depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar 
belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik doğrultusunda bu konudaki 
yetki Büyükşehir Belediyemiz tarafından yükleniciye ihale ile devir 
edilmiştir.

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 

İlçe Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüklerine müracaat ediniz.



13BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tıbbi atıklar sağlık kuruluşlarında özel kırmızı tıbbi atık poşetlerinde 
kapaklı kilitli konteynerlerle evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanıp, 
tartılarak metal dedektörü ve radyasyon ölçerle kontrolden 
geçirildikten sonra lisanslı araçlarla taşınmakta ve Yenikent 
Depolama Alanında bulunan sterilizasyon tesisinde sterilize 
edilmektedir. Tüm sistem kayıtları online olarak üretici ile 
paylaşılmaktadır.

Tıbbi atık bedeli her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu’nca belirlenmekte ve 
atık bedellerinin tahsilatı yüklenici tarafından yapılmakta, idaremize 
gelir payı ödenmektedir. Diyaliz hastalarının atıkları, konutlardan 
ücretsiz alınmaktadır. 

Tıbbi Atıklarını bertaraf etmek isteyen sağlık kuruluşları; 

Yüklenici ile Tıbbi Atık Sözleşmesi imzalamaktadır. 

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 

Büyükşehir Belediyesi  

Sterilizasyon Tesisi  

Tel: 0 224 444 16 00 

Tel: 0 224 244 84 35
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Tehlikeli olmayan üretim atıkları
İşyeri ve sanayi kuruluşlarının üretiminden kaynaklanan tehlikeli ol-

mayan üretim atıkları Yenikent ve İnegöl Depolama Alanlarına kabul 

edilmektedir. Depolama Alanlarında 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair Yönetmelik Madde 9’da belirtilen atıklar ile 

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 8 

gereği ambalaj atıklarının ayrıca atık pil ve akümülatörler ile atık 

yağların depolama alanlarına kabul edilmesi yasak olup, söz konusu 

atıkların mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf edilmesi esastır.

Üretim atıklarını Yenikent ve İnegöl Depolama Alanlarına bertaraf 

edilmek üzere gönderecek olan işletmelerin müracaatında izlenen yol 

şöyledir:

1. Kuruluş bertaraf edilecek atık türlerini ve miktarlarını da belirten bir 

dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığına müracaat eder.

2. Kuruluşun müracaat dilekçesi 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi 

Yönetmeliği” gereği incelenir. 
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3. İlk müracaat esnasında gerekli olması halinde Çevre Ölçüm ve 
Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça 
yetki verilen akredite bir laboratuarda yapılmış bir atık analiz raporu 
istenir. 

4. Depolama alanına kabul edilmesi yasak olan atık türlerinin belirlen-
mesi aşamasında, şüphe duyulan atıklardan  Atıkların Düzenli De-
polanmasına Dair Yönetmelik Madde 22 gereği numune alınarak labo-
ratuarımızda doğrulama testi amaçlı analiz yapılır. Analiz bedeli Bursa 
Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda tahsil edilir.

5. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ne göre tehlikeli atık sınıfına girmediği 
anlaşılan üretim atıkları Yenikent ve İnegöl Depolama Alanlarına hafta 
içi her gün 10:00-16:00 saatleri arasında tartılarak kabul edilir. 
Tartıma ait kantar fişinin bir nüshası atık getiren araç şoförüne verilir.

6.  Depolama alanına her atık sevkiyatında Taşıma Formu eksiksiz 
olarak doldurup onaylanarak araçla birlikte gönderilir.

7. Atık bedelinin tahsilatı kantarda bulunan tahsildar tarafından Bursa 
Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda günlük olarak 
yapılır.

8.  Atık miktarı aylık 5 tondan fazla olan ve periyodik olarak atık 
getirecek olan işletmeler, aylık ödeme yapabilmek için Sanayi Atıkları 
Taahhütname Formunu iki nüsha olarak düzenleyerek bir nüshasını 
eklediği bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığına müracaat eder.

9.  Tartım ile tespit edilen atık miktarlarının bedeli aylık olarak Bursa 
Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda taahhütnamede 
belirtilen koşullarda yapılır.  

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk. 

Tel: 0 224 444 16 00   
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ATIK PİLLER
Atık Piller için “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” 

gereği işlemler yürütülmekte olup, bu tür atıkların depolama 

alanlarına kabul edilmesi yasaktır. Söz konusu yönetmelik 

kapsamında; Okul, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlık, Alışveriş 

Merkezleri, Metro istasyonları vb. toplama noktalarında bulunan atık 

pil kutularında biriken atık piller, Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve 

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş TAP Derneği (Taşınabilir 

Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile protokolü bulunan İlçe 

Belediyeleri tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmek üzere TAP 

Derneğine teslim edilmektedir. 

AMBALAJ ATIKLARI
Konut ve işyerlerinde oluşan ambalaj atıkları ilgili İlçe Belediyesinin 

anlaşmalı olduğu lisanslı toplama ayırma firmaları tarafından 

toplanmaktadır. Toplanan atıklar yeniden kullanım ve geri dönüşüm 

süreçlerine dahil olmaktadır. Kentimizde ambalaj atıkları muhtelif 

yerlerde bulunan ambalaj atığı bırakma merkezi yada mavi poşetlerle 

belirli bir program dahilinde İlçe Belediyelerinin sözleşme yaptıkları 

lisanslı firmalar tarafından toplanmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz, 

İlçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu 

sağlamakta ve okullarda her eğitim öğretim döneminde  çevre 

eğitimleri düzenlemektedir.

Şikayet öneri ve müracatlarınız için;
 İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüklerine müracaat ediniz
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Şikayet öneri ve müracatlarınız için;  
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

(Tel: 0 224 444 16 00) ve İlçe Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüklerine müracaat ediniz.

Taşınabilir  Pil Üreticileri ve İthalatcıları Derneği (TAP): 
0 212 438 08 25 

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
Bitkisel Atık Yağlar için “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 

gereği işlemler yürütülmektedir. Konut, otel, lokanta, yemek sanayi 

vb. yerlerden kaynaklanan kullanılmış kızartmalık atık yağların 

kanalizasyona, dere vb. alıcı ortama dökülmesini önlemek amacıyla, 

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile protokolü bulunan çevre 

lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanmaktadır. Kızartmalık 

yağlar site, BUSMEK binaları, muhtarlık gibi muhtelif yerlerde bulunan 

bidon ve makinalarla toplanmaktadır. 
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Ayrıca lokanta, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve 

yemekhaneler hazır yemek üretimi yapan firmaların çevre lisanslı 

geri kazanım veya izinli toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmaları ve 

kayıtlarını Valiliğe göndermeleri gerekmektedir. Lisanslı firmalara 

www.csb.gov.tr /gm/cygm adresinden ulaşılabilecektir. 

Şikayet  öneri ve müracatlarınız için; Büyükşehir Belediyesi  

Tel: 0 224 444 16 00

Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği  (Albiyobir)  
Tel : 0 312 472 12 65

ATIK YAĞLAR

Atık Yağlar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile atık yağların 

üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde 

doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin 

önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf 

edilmesine, ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına, 

geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu 

tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve 

programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirleme yetkisi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Bu tür atıkların depolama 

alanlarına kabul edilmesi yasaktır. 

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi atölyelerinden kaynaklanan 

atık yağlar toplanmakta ve PETDER ‘ e verilmektedir.  Lisanslı 

firmalara www.csb.gov.tr /gm/cygm adresinden ulaşılabilecektir. 

Müracatlarınız için; 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Tel: 0 224 271 51 10

PETROL SANAYİ DERNEĞİ (PETDER)
Tel: 0 212 221 04 40 - 0 312 285 22 86    
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TEHLİKELİ ATIKLAR

İşyeri ve sanayi kuruluşlarının üretimi sonucu ortaya çıkan tehlikeli 

atıklar, lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile toplanarak tehlikeli 

atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edilmektedir. 

Konu ile ilgili sorumluluk üreticiye ait olup lisanslı toplama ve bertaraf 

tesis bilgilerine www.csb.gov.tr /gm/cygm  adresinden ulaşılabilir.

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
(Tel: 0 224 271 51 10)

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL): 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler için “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 

Kontrolü Yönetmeliği” gereği işlemler yürütümekte olup, bu tür atıkla-

rın depolama alanlarına kabul edilmesi yasaktır. Ömrünü 

tamamlamış lastikler, yönetmelikle tanımlı yetkili taşıyıcılara, geçici 

depolama izinli firmalara, çevre lisanslı geri kazanım ve /veya 

bertaraf tesislerine verilir. Lisanslı toplama ve bertaraf tesis 

bilgilerine www.csb.gov.tr /gm/cygm  adresinden ulaşılabilir.

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü : 

Tel: 0 224 271 51 10

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA (AEEE)

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; 

Büyükşehir Belediyeleri, AEEE’lerin İl genelinde etkin toplanması 

amacıyla belediyelerce yürütülen çalışmaları koordine etmekle, 

bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.

Şikayet öneri ve müracatlarınız için; 
İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüklerine müracaat ediniz.

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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