
 

 

OTOMOTİV ATIK YÖNETİMİ VE ÖTA (ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR) 

TEMSA WEB BİLGİ PANOSU 

 

1. Yasal Mevzuat 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;  

• 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği”,  

• 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”,  

• 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve 

İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği”, 

başta olmak diğer tüm yasal çevre mevzuatını oluşturmaktadır. 

 

2. Amaç 

• (Atık Yönetimi Yönetmeliği) 

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin 

sağlanmasına, Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi 

yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, Çevre ve insan sağlığı 

açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi 

ile piyasa gözetimi ve denetimine, ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir. 

• (Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik)  

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, 

ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım 

işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama 

alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemektir. 

 

3. Yönetmelik Kapsamındaki Araçlar  

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2.1 ve 3.1 numaralı alt bentlerinde belirtilen M1, N1 kategorisindeki 

araçları, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış 

araçlar ile bunlara ait aksam parçaları ve malzemeleri kapsar. 

 

4. Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslimi 

Araç sahipleri ( Hurdaya ayrılmadan önceki son sahibi) ömrünü tamamlamış aracını, ÖTA Teslim Yerleri, lisanslı 

ÖTA Geçici Depolama Alanlarına yönetmeliğe uygun olarak (fiziksel) teslim etmekle yükümlüdür. 

• TEMSA adına ÖTA süreçleri (ÖTA Teslim Yerleri dahil) Beker Recycle Ekonomik Operatörü tarafından 

(yasal sorumluluk dahil) yerine getirilmektedir. 

• Beker Recycle ÖTA Teslim Yerleri:  

http://www.beker-recycle.com/ota-teslim-yerleri 

 

• Çevre İl Müdürlüğü İl Uygunluk Belgesine sahip, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı “ÖTA Teslim 

Yerleri”: 

https://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468 

 

https://www.hyundai.com/tr/tr/satis-sonrasi/omrunu-tamamlamis-araclar#none
https://www.hyundai.com/tr/tr/satis-sonrasi/omrunu-tamamlamis-araclar#none
http://www.beker-recycle.com/ota-teslim-yerleri
https://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468


 

 

5. ÖTA Teslimatı Öncesinde Yapılması Gerekenler  

Araç sahipleri ( Hurdaya ayrılmadan önceki son sahibi) ömrünü tamamlamış aracını, ÖTA teslim yerleri, lisanslı 

geçici depolama alanlarına yönetmeliğe uygun olarak (fiziksel) teslim etmek ve aşağıdaki belgeleri teslim 

sırasında ibraz etmekle yükümlüdür. 

• Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış 

belge, 

• Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin 

gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası 

borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi. 

• Aracı teslim alandan araca ait onaylı ‘Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu’nu almakla yükümlüdür. 

 

ÖTA Yönetmeliğine göre hurdaya ayrılması istenen araçların ÖTA Teslim Yerine araç sahibi tarafından 

getirilmelidir. Aracın Teslim Yerine getirilmesi konusunda ÖTA Teslim Yerinden yardım talep edilmesi durumunda 

araç sahibi oluşan bedelden sorumludur. 

 

ÖTA statüsünde değerlendirilecek Aracın sigorta poliçesi olmak zorunda değildir. 

Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu beyaz, pembe, yeşil ve mavi renkler olmak üzere dört nüshadan oluşur. 

Araç sahibinde kalacak olan Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun beyaz nüshası ile aracın yasal olarak 

kayıttan düşürüldüğü ibraz edilebilir. 

 

Aracın Hurda statüsüne alınması (araç kayıttan düşme ve bertaraf formunun kesilip onaylanması) durumunda 

ilgili aracın trafikten düşümü yapılmakta ve vergi kaydı silinmektedir. 

 

6. ÖTA Geri Alma Zorunluluğu Ne Zaman Ortadan Kalkar 

Üreticiler, negatif piyasa değeri olan ömrünü tamamlamış araçları araç sahibinden bir bedel talep etmeden 

teslim alır. Aracın son sahibi, aracı ödeme talep etmeden geri vermelidir. Geri alma zorunluluğu aşağıdaki 

nedenlerle ortadan kalkar; 

• Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işleminin yapılmamış olması, 

• Aracın; şanzıman, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli 

parçalarının bulunmaması, 

• Araca ait olmayan atık veya hurda malzemenin bulunması, 

• Aracın bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bir araç sınıfına dönüştürülmesi. 

 

7. Genel ilke ve Sorumluluklar (ÖTA) 

• Ömrünü tamamlamış araçların ithalatı yasaktır. Geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak için 

araçlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı arttırılır. 

• Yeni araçların ve bunlara ait malzeme ve parçaların tasarım ve üretimi, araç ömrünü tamamladıktan 

sonra sökümünü, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde yapılır. 

• Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme 

tesislerine yönetmeliğe uygun olarak teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan 

düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür. 

• Ekonomik operatörler; 



 

 

(1) Tehlikeli madde kullanım yasaklarına uymakla, 

(2) Gerekli kodlama, rapor verme, lisans ve tip onayı yükümlülüklerini yerine getirmekle, 

(3) ÖTA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi içinde yer almakla, 

(4) Toplanan ÖTA’ların işlenmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü belirlenen 

oranlarda yapmak veya yaptırmakla, 

(5) Ömrünü tamamlamış araçlar ile araçların bakım ve onarımından kaynaklanan yedek parçaların 

toplanmasını sağlamak amacıyla araç teslim yerlerini (ÖTA teslim yeri bulunmayan veya yetersiz olan 

illerde bu yerler araç üreticileri tarafından oluşturulur) ve geçici depolama alanlarını kurmakla 

yükümlüdür. 

• Atık yönetimi maliyetinin karşılanması 

Atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaların, kirleten öder ilkesine göre, genişletilmiş üretici 

sorumluluğu kapsamındaki ve/veya atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler 

tarafından karşılanması esastır. 

• Genişletilmiş üretici sorumluluğu 

(1) Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra yeniden 

kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımını desteklemek amacıyla 

ürünlerin tasarımından başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır. 

(2) Genişletilmiş üretici sorumluluğu, elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, araç, pil ve akümülatör 

ürünlerini kapsar. Bu ürünlerin üreticisi ve/veya piyasaya süreni; Üreticiye iade edilen ve/veya 

kullanım ömrü dolarak atık olarak addedilen ürünlerin yönetimi ve yönetimine ilişkin maliyetleri 

karşılar ve Toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar. 

• Malzeme kodlama standartları ve söküm bilgisinin hazırlanması 

(1) Geri kazanıma ve yeniden kullanıma uygun araç parça ve malzemelerin tedarikçileri tarafından 

kodlama yapılır.        

(2) Üreticiler, tip onayı aldıkları her tip yeni aracın söküm bilgisini aracın piyasaya sürülmesinden en geç 

altı ay içerisinde işleme tesislerine sağlar.  

(3) Ticari ve endüstriyel sırlar saklı kalmak kaydıyla parça üreticileri, yeniden kullanılabilir parçaların 

sökümü, depolanması ve teste tabi tutulması ile ilgili yeterli bilgiyi geçici depolama alanlarının ve 

işleme tesislerinin talep etmesi halinde vermekle yükümlüdür. 

• Bilgilendirme 

Üreticiler; geri kazanım ve geri dönüşüm açısından araç tasarım bilgileri ile ömrünü tamamlamış araçların 

çevreyle uyumlu arındırma ve söküm bilgilerini araçların tanıtım kitapçıklarında bulundurur. 

• Rapor verme yükümlülüğü 

(1) Ekonomik operatörler yeniden kullanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranlarına 

ilişkin yönetmelik Ek-4’te yer alan tabloları her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle 

yükümlüdür. 

(2) Üreticiler, yıllık olarak iç piyasaya sürülen, ihraç ve ithal edilen miktarlar ile 8 inci maddedeki 

yükümlülüklerine ilişkin faaliyetlerini içeren bir raporu her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa verir. 

• Araç teslimi, araç kayıttan düşme ve bertaraf formu 

Aracın; araç sahibince araç teslim yeri, lisanslı işleme tesisleri ya da lisanslı geçici depolama alanlarına 

teslimi sırasında aşağıdaki belgeler ibraz edilir; 



 

 

(1)Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış 

belge, 

(2)Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye 

ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para 

cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi. 

(3)Ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğinin ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf 

edildiğinin belgelenebilmesi için, Ek-3’te örneği yer alan “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu” 

kullanılır.  

(Geçici depolama alanlarına kabul edilen ömrünü tamamlamış araçlar, yönetmeliğe göre azami otuz iş 

günü içinde arındırılır) 

• Yeniden kulanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları 

(1) Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parçalar, araç güvenliği ve çevre standartlarını 

karşılamaları durumunda yeniden kullanılır. Yeniden kullanılamayan parçalar çevresel açıdan 

uygunsa geri dönüştürülür veya geri kazanılır.  

(2) Ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım ve geri kazanım oranları ortalama araç ağırlığının 

en az % 85’i; yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranları ise ortalama araç ağırlığının en az % 80’i 

olmalıdır. 

(3) 1/1/1980 tarihinden önce üretilmiş olan araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım oranı ortalama 

araç ağırlığının %75’inden, yeniden kullanım-geri dönüşüm oranı ise ortalama araç ağırlığının 

%70’inden az olamaz. 

(4) 1/1/2020 tarihinden itibaren ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım oranları 

ortalama araç ağırlığının en az % 95’ine; yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları ise ortalama araç 

ağırlığının en az % 85’ine çıkarılır. 

 

8. Genel ilke ve Sorumluluklar (ATIK) 

• Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi işlemleri,  Bakanlık ve/veya il 

müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici / yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık 

taşımaya yetkili/lisanslı taşıyıcılar tarafından izinleri/lisansları kapsamında gerçekleştirilir. Atıkların bu 

firmalar/tesisler dışında üçüncü kişiler tarafından toplama, taşıma, geri kazanım ve/veya bertaraf 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. 

• Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında 

atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. 

• İlgili Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen 

gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla 

yükümlüdür. 

• Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı 

tehlikeli atığın toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve 

bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu 

meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların 

yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri 

almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 



 

 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan 

tahsil edilir. 

• Atıklar doğrudan kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda 

yakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz. 

• Atık yönetiminden sorumlu olan taraflar, üretimden bertarafa kadar olan süreçte ürünlerin ve atıkların 

çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili personeline 

eğitim vermek/verdirtmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, atık yönetimine ilişkin duyarlılığı 

geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri ve çevre eğitim projeleri yapmakla/katkı sağlamakla, yazılı 

ve görsel basında spot yayınlar yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla 

yükümlüdürler. 

• Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri 

Atık üreticisi; 

(1) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,  

(2) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,  

(3) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu 

atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla,  

(4) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun 

ambalajlama ve etiketleme yapmakla, 

(5) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş 

kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını 

bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle, 

(6) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği 

iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz 

olduğunu belgelemekle, 

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il 

müdürlüğünden izin almakla, 

(8) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı 

almış atık işleme tesislerine göndermekle, 

(9) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak 

üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak 

doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, Bakanlığa 

göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, 

(10) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF/MoTAT  kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle 

ve ilgili iş ve işlemlere uymakla, 

(11) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle 

veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla, 

(12) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan 

çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla, 

(13) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen 

kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç 

bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla, 



 

 

(14) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat 

içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza 

sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il 

müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla, 

(15) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla, 

(16) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları 

karşılamakla yükümlüdür, 

 

• Bildirim ve kayıt tutma yükümlülüğü 

(1) Üretici, piyasaya süren, atık üreticisi, PCB ve PCT’li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları 

ve atık işleme tesisleri iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği 

çevrimiçi sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle 

muhafaza ederek Bakanlığın ve/veya il müdürlüğünün inceleme ve denetimine sunmakla 

yükümlüdür.  

(2)  Kayıtlar, atık türü ve atığın ek-4’te belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği 

tesis, atığın taşıma şekli ve atığın ek-2/A’da ve ek-2/B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu 

işlemler ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlere ilişkin bilgi içermelidir. 

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili taraflar bildirim ve belgelendirmelerini bağımsız 

denetim kuruluşlarına inceletir, inceleme raporunu Bakanlığa sunar. 

 

9. Tanımlar 

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması 

aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden 

yapılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâhil tüm ürünleri, 

Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj 

edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin 

doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını, 

Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı 

yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi, 

Araç: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı 

Yönetmeliği (2007/46/AT) kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu 

taşımaya yönelik motorlu araçları (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlarını 

(N1) ve 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların 

Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli 

araçları, 

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya 

da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali, 

Atık işleme: Atıkların ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere ek-2/A ve ek-2/B’deki geri kazanım ya da 

bertaraf işlemlerini, 

Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları ek-

2/A ve ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi, 



 

 

Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 

Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini, 

Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın 

bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan 

herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 

Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne 

göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji 

geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi 

faaliyetlerini, 

Atık yönetim planı: Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli 

program ve politikaları içeren planı, 

Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde 

bekletilmesini, 

Pil: Hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik 

enerjisi kaynağını, 

Tehlikeli atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık 

kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları, 

Tehlikesiz atık: Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları, 

Toplama: Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını, 

Toplama-ayırma tesisi: Atıkların toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı atık işleme tesisini, 

Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde 

kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu, 

Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik 

kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın; 1) 

Kendi markasıyla ürün üreten ve satan, 2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan, 

3) Ticari amaçlarla ürün ithal eden gerçek ve/veya tüzel kişileri, 

Yeniden kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı amaçla kullanıldığı 

herhangi bir işlemi, 

Yetkilendirilmiş kuruluş: Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen 

üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının 

toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği haiz birlikleri, 

Atık taşıma aracı: Atıkların taşınması amacıyla kullanılan, teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenen aracı, 

Çevre Bilgi Sistemi: Çevre yönetimiyle ilgili olarak yapılan beyan ve bildirimlerin toplandığı ve değerlendirildiği 

Bakanlıkça oluşturulmuş olan çevrimiçi sistemi. 

 


