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Atık nedir?
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi 
tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan 
herhangi bir madde veya materyaldir.

Atık yönetimi nedir?
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.  

Atık yönetiminde genel ilkeler nelerdir?

*Üretilen atık miktarının en aza indirilerek,
*Üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri

kazanımı sağlanarak atıkların ekonomiye bir girdi
olarak dönüştürülmesi 

Sürdürülebilir atık yönetimi tüm dünyada 
öncelikli bir politika hedefi olarak 

benimsenmektedir.

Atık önleme

Atık azaltma

Yeniden kullanım

Geri dönüşüm

Geri kazanım

Nihai
bertaraf
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Ağaç işlemeden ve sunta ve mobilya üreti-
minden kaynaklanan atıklar
nelerdir?
1. Ormancılık atıkları
2. Ağaç kabuğu,
3. Mantar atıkları
3. Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap,

kontraplak ve kaplamalar
4. Odun atıkları
5. Ahşap

6. Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle
kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
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Ağaç işlemeden ve sunta ve mobilya
üretiminden kaynaklanan atıklar hangi atık 
grubuna girmektedir?

Ağaç işlemeden ve sunta ve mobilya 
üretiminden kaynaklanan atıklar neden 
tehlikeli atık grubuna girmektedir?

Ağaç kabukları ve mantar atıkları 
tehlikesiz,
Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, 
kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 
ile kontamine olmuş ahşap, cam ve 
plastik atıklar tehlikeli atık grubuna 
girmektedir.

Kapalı ortamlarda formaldehit ve asetaldehit gibi aldehit kaynakları; 
mobilya, halı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve sigaradır.
Formaldehitin kendisi ya da diğer kimyasallarla hazırlanan bileşikleri 
mobilya imalatında; boyalarda ve kaplamalarda koruyucu olarak, 
döşemeler ve perdelere kalıcı şekil verilmesi amacıyla zamk ve 
yapıştırıcıların bileşeni olarak vb amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır.
Özellikle MDF ürünlerinde elyaf/resin oranı en yüksektir ve en fazla 
formaldehit yayan üründür. Aynı zamanda mobilyalarda kullanılan 
tekstil ürünleri de formaldehit kaynağı olabilmektedir. Formaldehit, 
baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi özgül olmayan belirtilerin 
yanında boğazda iritasyon, allerjik reaksiyonlar, gözlerde kızarıklık, 
sulanma, burun akıntısı vb belirtilere neden olmaktadır.
Özellikle kronik etkisi, kronik konjuktivit, farenjit, larenjit, bronşit ve 
öksürüğe neden olabilmektedir.
 Aynı zamanda kontakt dermatite, polen ve diğer alerjenlere bağlı 
alerjik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına ya da hastalık seyirlerinin 
ağırlaşmasına neden olabilmektedir. 
Formaldehitin astımın oluşumunda rol alabildiği  ve astımlılarda 
gece ortaya çıkan solunum güçlükleri ile ilişkili bulunduğu 
bildirilmektedir.
 Formaldehit, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu tarafından 
kanserojen özelliği açısından Grup 2A olarak sınıflanmıştır.
Yakın zamanda yapılan çalışmalarda formaldehitin özellikle 
burun ve üst solunum yolu kanserlerine neden olabileceği ayrıca 
ultraviyole’ye bağlı deri kanserlerinin gelişimine katkıda bulunduğu 
bildirilmektedir.
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Atık yönetiminin her safhasında
sorumlu kişiler;

• Çevre ve insan sağlığına zarar  vermeyecek tedbirleri alır,

• Atıkların ayırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve

bertaraf sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk

yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa

neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini

önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar

vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasına özen gösterir.
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Atıkların, Bakanlıktan lisans almış 
bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler 
tarafından ticari amaçlar ile toplanması, 
satışı, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi, 
diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması 
yasaktır,
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Atıklarımı ne yapmalıyım?
Tehlikeli atıkların, lisanslı araçlarla Bakanlıktan lisans almış bertaraf 
tesislerine gönderilmesi zorunludur.

Atık Üreticisi

Lisanslı Araç

Lisanslı Bertaraf Tesisi
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Tehlikeli ve Tehlikeli olmayan mobilya 
atıkları yönetimi için;

Taraflararası protokol yapıldı

PROTOKOL TARAFLARI;

Bursa Büyükşehir Belediyesi

İnegöl Kaymakamlığı

İnegöl Belediyesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi

Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş.

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Org. San. Bölgesi
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Protokolün Amacı

• İnegöl İlçesi ahşap işleme ve mobilya sektöründen kaynaklanan
üretim atıklarının çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan veya
dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

• Yakılmasının engellenmesi,
• Evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması,
• Lisanslı araçlarla taşınması,
• Lisanslı Geri Kazanım Firmasına teslim edilerek, bertarafının

sağlanması.
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Firma Çevre Bilgi Sistemine 
kayıt olur ve UATF alır

Geri Kazanım
Bertaraf

Firma atığı biriktiğinde 
toplayıcı firmayı arar

Firma taşıma irsaliyesi keser. 
Firma UATF doldurup 5 nüshayı 
toplayıcı firma  şoförüne verir. 

UATF’nin yeşil nüshasını İl 
Müdürlüğü’ne gönderir.

Toplayıcı firma atığı alır, 
Starwood’a götürür. ER-KA 

5 nüsha olan UATF’yi 
Starwood yetkilisine verir.

Bilgi ve iletişim için:
Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. İnegöl Şubesi 0.224. 294 32 00 

ERKA Çevre : 0224.714 20 40 - 41
Kılıçoğlu Geri Dönüşüm Tel : 0224 719 28 98

Atık Üreticisi Firma

Protokol gereği Starwood Orman 
Ürünleri San. A.Ş. ’nin 
yükümlülükleri nelerdir?

Atık üreticisinden geçici faaliyet belgesi (GFB) veya çevre izin ve 
lisans belgesi kapsamındaki ahşap nitelikle atıkları lisanslı araçlarla 
BEDELSİZ olarak toplamak ve atıkları geri kazanmakla yükümlüdür.

&
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Protokol gereği atık üreticisinin 
yükümlülükleri

Atık üreticileri Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. ’nin geçici faaliyet 
belgesi (GFB) veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamındaki ahşap 
nitelikli atıklar ile ilgili mevzuat standartlarında ayrı olarak biriktirerek 
Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş.’ne BEDELSİZ olarak teslim 
etmekle, Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımı zorunlu olan 
atıklar için UATF formunun doldurulması ile ilgili iş ve işlemlere 
uymakla YÜKÜMLÜDÜR.
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Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. ’nin 
geçici faaliyet belgesi (GFB) veya 
çevre izin ve lisans belgesi 
kapsamındaki atıkları şunlardır:

02 Tarım, Bahçıvanlık, su ürünleri, ormancılık, 
avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve 
işlemeden kaynaklanan atıklar.

02 01 Tarım, bahçıvanlık, su ürünleri üretimi, 
ormancılık, avcılık ve balıkçılıktan kaynaklanan
atıklar

02 01 07 Ormancılık atıkları

03 Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, 
panel (sunta) ve mobilya üretiminden
kaynaklanan atıklar

03 01 Ağaç işlemeden ve sunta ve mobilya 
üretiminden kaynaklanan atıklar

03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)

03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, 
kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar M

03 01 05 03 01 04 Dışındaki talaş, yonga, kıymık, 
ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1)
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03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim
ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)

15 Atık ambalajlar ile başka bir şekilde 
belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre
malzemeleri ve koruyucu giysiler

15 01 

15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren 
ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş A
ambalajlar

17 İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan
çıkartılan hafriyat dahil)

17 02 Ahşap, Cam ve plastik

17 02 01 Ahşap

17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli 
maddelerle kontamine olmuş ahşap,  A
cam ve plastik

15 01 03 

Ambalaj (Belediyenin ayrı toplanmış 
ambalaj atıkları dahil)

Ahşap Ambalaj

Not : 15 01 10 ve 17 02 04 kodları için sadece ahşap olanlar 
alınacaktır.
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19 Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atıksu 
arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve 
endüstriyel kullanım için su hazırlama 
tesislerinden kaynaklanan atıklar

19 12 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıkların 
mekanik arıtımından (örneğin ayrıştırılması, 
ezilmesi, sıkıştırılması, topak haline getirilmesi) 
kaynaklanan atıklar

19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M

19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap

20 Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye  
atıkları (evlerden kaynaklanan ve benzer ticari, 
endüstriyel ve kurumsal atıklar)

20 01 Ayrı toplanan fraksiyonlar (15 01 hariç)

20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M

20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap

Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan 
atıklar tehlikeli atıklardır.
(A) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında yer alan işaret, atığın kesin
tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıklar analiz
yapılmaksızın kesin tehlikeli olarak sınıflandırılır.
(M) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında yer alan işaret, atığın
muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan
atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için atığın tehlikelilik
özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır.
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Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara 
veya standartlara aykırı olarak, önlem almadan 
atıklarını toprağa verenlere idari para cezası 
uygulanır!!!

Denetimlerde ne yapmam gerekiyor?

Atık üreten tesis ve işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından  periyodik olarak denetlenir. 
Denetime tabi olan tesisler, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri 
vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini 
karşılamak, denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermek 
zorundadır.
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