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1. SORUMLULAR 

1.1 Yönetim Temsilcisi 

1.2 Tehlikeli Atık ve Ürün Depolama Sorumlusu 

1.3 Tüm Personel 

Yönetim Temsilcisi 
• İşletme içinde kullanılan tüm tehlikeli atıkların sınıflandırmasını ve takibini bilgisayar ortamında 

takibini yapmak. 
• Tehlikeli atıklara ait listeyi güncellemek, 
• Kullanılan Tehlikeli atıkların bertaraf metotlarını ve bu işlemi gerçekleştiren kurumları ve firmaları 

takip etmek,  
• Atık bertarafı ile ilgili, kurumlardan ve firmalardan gelen formların takibini ve arşivlemesini yapmak, 
 
Tehlikeli Atık ve Ürün Depolama Sorumlusu 
• İşletme içinde kullanılan atık yağların takibini yapmak, talimatlara uygun depolanmasını sağlamak, 
• Makinelerde meydana gelebilecek yağ sızmasına karşı koruyucu önlemler almak, 
• Kontamine atıklara ait varil ve bidonlar arasında etiketsiz olanlar varsa onları etiketlemek. 
 
Tüm Personel 
• Atık pillerin atık kutulara atılmasını sağlamak, 
• Atık yağlarla ve kontamine atıkların depolanmasının kurallara uygun yapılmasını sağlamak, 
• Kartuş, toner ve elektronik atıkların kurallara uygun depolanmasını sağlamak, 
 

2. UYGULAMA   

2.1 Atık Türleri ve Bertaraf Yöntemleri 
 

ATIK TÜRÜ 
 

ATIĞIN 
OLUŞTUĞU YER 

 
SORUMLU KİŞİ 

 
YAPILACAK İŞLEM 

 
BERTARAF 

ŞEKLİ 

1-ATIK YAĞLAR 
 Makine 

yağları 
 Bor Yağları 

 
 
 

 Üretimde 
makinelerin 
periyodik 
bakımlarından ve 
sızıntılardan 
kaynaklanan 
yağlar 

Yağların 
toplanmasından 
Tehlikeli Ürün ve 
Atık Depolama 
Sahası görevlisi 
sorumludur. 

 Periyodik 
bakımlarda 
makineden çıkan 
yağlar, sözleşmeli 
bakım firması 
tarafından alınır. 

Bakım yapan 
firma tarafından 
bertaraf edilir. 
 

2-KONTAMİNE 
ATIKLAR 
 Yağlı, 

İmalat içindeki 
kovalarda biriktirilir. 

Atıkların toplanması 
ve atık depolama 
alanına 

 Çalışanlar tarafından 
Kontamine atıklar 
işletme içindeki 

Dolan variller 
atık toplama 
lisansına sahip 
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kimyasallı ve 
boyalı bezler  

 Üstübüler 
 Yağlı, 

kimyasallı ve 
boyalı eldivenler 

 Boya kutuları 
 Kimyasal 

Kutuları 
 Bor yağlı metal 

atıklar 
 Lehim Atıkları 
 Tiner Kutuları 
 Çevre 

kazalarında 
kullanılan 
emiciler 

götürülmesinden 
imalat ve depo 
personeli sorumludur. 

kutularda biriktirilir. 
 Üretim personelince,  

dolan poşetler 
ağızları bağlanarak, 
Tehlikeli Atık 
Depolama 
sahasındaki tanımlı 
sızdırmaz varillerde 
biriktirilir.  

firmaya 
gönderilir. 
 

3-TONER, 
KARTUŞLAR VE 
ELEKTRONİK 
ATIKLAR, 
ELEKTRONİK 
DEVRELER 
 
 

Merkez idari 
ofislerindeki; faks,   
fotokopi ve yazıcı 
makinelerinden çıkar. 
Üretilen elektronik 
devrelerden hatalı ve 
bozuk olanlar 
 

Toner ve kartuşların 
düzenli biçimde 
uzaklaştırılmasından 
birimlerdeki idari 
personel sorumludur. 
Elektronik devrelerin 
toplanmasından ve 
uzaklaştırılmasından 
üretim personeli 
sorumludur. 

 Toner, elektronik 
devreler ve kartuşlar 
ofislerdeki atık 
kutularında 
biriktirilir. 

Toner, 
elektronik 
devreler ve 
Kartuşlar atık 
toplama 
lisansına sahip 
firmaya 
gönderilir. 

4- PİLLER 
 

Merkez idari 
ofislerindeki; klavye, 
mouse, hesap 
makineleri, uzaktan 
kumandalar 

Pillerin 
biriktirilmesin 
den tüm personel 
sorumludur. 

 Piller üretim ve 
ofislerdeki atık pil 
kutularında biriktirilir. 

Piller, TAP’a 
gönderilir. 

5-METAL 
BUHARLI 
AMPULLER 
 

Üretim, depo ve idari 
ofislerindeki her türlü 
aydınlatma 
cihazlarından çıkan 
ampuller 

Tehlikeli Atık ve 
Ürün Depolama 
sorumlusu 

 Tehlikeli atık depo 
alanında sızdırmaz 
atık kutularında 
biriktirilir.  

Ampuller atık 
toplama 
lisansına sahip 
firmaya 
gönderilir.  

6-ATIK 
LASTİKLER 

Firmanın sahip 
olduğu araçlardan 
çıkan atık lastikler 
 

Tehlikeli Atık Sahası 
Depolama sorumlusu 

  Bakım yapılan firma 
ile araç bakımlarında 
değiştirilir. 

Bakım yapan 
firma tarafından 
bertaraf 
edilirler. 

7-KİMYASAL 
MALZEME VE 
BOYA 
DÖKÜLMELERİ 

 Kimyasal 
malzemelerin ve 
boyaların 
dökülmesi sonucu 

Atıkların toplanması 
ve atık depolama 
alanına 
götürülmesinden 

 Üretim ve bakım 
personeli tarafından 
işletme atık 
kutularında biriktirilir. 

Dolan kutular 
atık toplama 
lisansına sahip 
firmaya 
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oluşan atıklar üretim ve bakım 
personeli sorumludur. 

  Tehlikeli atık depo 
sahası sorumlusunca,  
dolan poşetler ağızları 
bağlanarak, Tehlikeli 
Atık Depolama 
sahasındaki tanımlı 
bölgede veya bu 
bölgedeki varillerde 
biriktirilir.  

gönderilir. 
 

8- HAFRİYAT 
ATIKLARI 

 İnşaat faaliyetleri 
sonucu çıkan 
hafriyat atıkları 

Tehlikeli Atık Sahası 
Depolama sorumlusu 

 Lisanslı araçlar 
tarafından alınır. 

Belediyenin 
lisanslı atık 
sahasına 
dökülür. 

 
 
2.2 Dokümantasyon 
Yukarıdaki tabloda bahsedilen atık türlerinin bertarafı ile ilgili dokümantasyon, bu işlemi gerçekleştiren 
firma tarafından Sinbo’ya verilir. Hazırlanması gereken Ulusal Atık Taşıma Formları Yönetim Temsilcisi 
tarafından oluşturulur ve gönderimi yapılır. İlgili dokümantasyon Yönetim Temsilcisi tarafından saklanır. 
Atık miktarları Yönetim Temsilcisi tarafından Atık Miktar tablolarına kaydedilir. 
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