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ATIKLARIN 
KARAYOLUNDA 

TAŞINMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ 

 
 
 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 



Atık 

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

 



ATIK 
YÖNETİMİ 

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 

faaliyetleri 
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Tebliğin amacı 

kapsamdaki atıkların güvenli taşınması için 
gerekli esaslar 
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kapsam 

tüm * 
kodlu 
atıklar 

ek-1 Kapsam  
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kapsam 
 

*Tıbbi + ek 1 
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kapsam 

*piller 

20 01 25 
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AKTİT GENEL İLKELER 

• Atıklar, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi 
almış araçlar ile taşınır. 

 

 

 

 

• Atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu 
araçların bağlı bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler il 
müdürlüklerinden atık taşıma lisansı alır. 

 



NİHAL YOĞURTÇUOĞLU                                                                                                                                                                                           
11 MAYIS 2017 

MOTAT 

Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt 
altına alınması, atık taşıma firma ve araçların 
lisanslandırılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken 
izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde 
denetlenmesi amacıyla hazırlanan çevrimiçi sistem. 
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önemli ! 

Mobil cihaz 
MoTAT  

  20.03.2016  
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• AKTİT GENEL İLKELER 

 

 

 

Lisanslı araçlarla, lisans belgesinde yer alan atıklar dışında 
herhangi bir atık veya malzeme/mal taşınamaz. 

 

 



NİHAL YOĞURTÇUOĞLU                                                                                                                                                                                           
11 MAYIS 2017 

UATF 

• ek-5/A  

• taraflarca imzalanır, onaylanır 

•  taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulur  

• en az beş yıl süreyle tüm taraflarca saklanır. 

• AYY ek-4 atık kodları 

•  mobil sistemle birlikte 2 yıl daha basılı UATF kullanılır 

 



NİHAL YOĞURTÇUOĞLU                                                                                                                                                                                           
11 MAYIS 2017 

 50 kg altı atıklar için UATF? Lisanslı taşıma? 
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• AKTİT GENEL İLKELER 

 

• Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında 
taşınacak olan bu Tebliğ kapsamındaki atıkların 
taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. 
Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF 
kullanılır. 

• 50 kg altında taşınacak atıklar, gönderilecekleri geçici 
faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisansı almış atık 
işleme tesislerinin istemiş olduğu uluslararası kabul 
görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme 
yapılarak taşınır. 
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AKTİT GENEL İLKELER 

• N1 ve N2 sınıfı (panelvan hariç) tıbbi atık taşıyan 
araçlarda il sınırı dışına çıkılmaması koşuluyla ADR 
şartları aranmaz, ancak lisans zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

• Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınmaz. 
Tıbbi atık taşıma araçları diğer atıkların taşınmasında 
kullanılmaz. 
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AKTİT GENEL İLKELER 

• Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. 
Farklı atıklar varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı 
araçta taşınabilir, ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk 
yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde 
gerekli tedbirler alınır. 

• Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve 
tankerlerde farklı bir atığın taşınması halinde 29/1/2011 tarihli ve 
27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme 
Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır. 
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• 10 gün içinde teslimat şart! 

 

 

 

 

 (mücbir hal 30 gün) 

 

• her bir araç için mali sorumluluk sigortası. 
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• Tebliğ 5 – 2 – a ?  
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Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının; 
 
• Aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar 

aynı ürünü doldurmak üzere toplanarak taşınması 
Tebliğ kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu 
atıkları taşımak amacıyla kullanacağı araç bilgilerini 
bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde 
yazılı olarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk 
irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı 
tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir. 

• Ancak Geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması 
ve taşınması sırasında uygulanmaz. 

 



NİHAL YOĞURTÇUOĞLU                                                                                                                                                                                           
11 MAYIS 2017 

Atık üreticisinin yükümlülükleri (madde 8) 

• Cbs kayıt 

• UATF 

• Lisanslı taşıma (Mobil cihazlı) 

• Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, 
taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmek veya taşıyıcının 
atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın 
işlenmesini sağlamak. 
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ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri  

• Bakanlıktan yeterlik belgesi almak. 

• Mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın 
montajını yapmak veya yaptırmak. 

• Mobil cihazların iletişim altyapısını kurmak ve 
devamlılığını sağlamak. 

• Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak 
yeterli servis ağını kurmak. 
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ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri  

• Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı 
araç kimlik bilgilerini Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını 
kullanarak girmek ve eşleştirmek. 

• Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliğini sağlamak ve 
Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak 
Bakanlık sunucularına aktarmak. 

• Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. 

• 7/24 işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve 
kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak. 
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ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri  

• Sahadaki mobil izleme birimi ile Bakanlık sunucusu 
arasında kurulan iletişim loglarını (günlük kayıtlarını) 
tutmak, yılsonu itibariyle bir önceki yıla ait logları 
Bakanlığa göndermek ve en az beş yıl süre ile saklamak, 
talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tutmak. 

• Bakanlığa sistem izleme raporlarını yıllık olarak sunmak. 

• Bakanlıkça yayınlanan ATSS yeterlik usul ve esaslarında 
belirtilen şartları yerine getirmek. 

• Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak şoförlere mobil 
cihazların kullanımına ilişkin eğitim vermek. 
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Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri 

• Cbs kayıt 

• atık taşıma firma ve araç lisansı almak. 

• Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS ile çalışmak, taşıma 
faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak. 

• TSE Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi’ni almak. 

• UATF ilgili bölüm 

• Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak. 
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Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri 

• Başvuru sırasında sunulan evraklarda 
değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik 
süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın 
alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak. 
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Atık taşıma firma lisansı (madde 15) 

• Firma bilgileri 

• Ticaret sicili gazetesi imza sirküleri 

• Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma 
yetkililerince imzalı yazı. 

• Varsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği. 

• Sürücü bilgi ve belgeleri, sigorta kayıtları. 

• yetki belgesinin noter onaylı örneği  

• Mali Sorumluluk Sigortası. 

• ATSS ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği. 

• Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma 
ile yapılan sözleşmenin örneği. 
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• Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile 
kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir.  
 

• Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar 
için atık taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce 
düzenlenebilir.  

• Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma 
lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden 
çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni 
eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma 
lisansının verildiği il müdürlüğünce güncellenir. 

 



NİHAL YOĞURTÇUOĞLU                                                                                                                                                                                           
11 MAYIS 2017 

Araç lisansı (madde 16) 

• Firma bilgileri 

• Araç ruhsat fotokopisi. 

• AYY ek-IV’e göre atık kodları listesi. 

• Aracın taşıyabileceği atıkların AYY ek-III/A’da yer alan 
tehlikelilik özellikleri. 

• Atığın taşınacağı ambalaj türü. 

• Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda 
kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı. 
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Araç lisansı (madde 16 devam) 

• Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış 
sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test 
sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi. 

• ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi. 

• Mali sorumluluk sigortasının bir örneği. 
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Araç lisansı başvurusu 

• araç yaşı < 10  

• Karayolları Trafik Yönetmeliği “M” ve “O” kategorisi 
araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi 
düzenlenmez. 

• aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak verilmiş geçerli yetki belgesi  

• mobil cihaz  

• Tıbbi atık taşıma araçları ek-4 teknik özellikleri 
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Araç lisansı başvurusu 

• konteyner   zemin 10 cm olan ızgara 

 

• araçlarda gerekli koruyucu malzeme : eldiven, önlük, 
emniyet gözlüğü, koruyucu maske, emniyet ayakkabısı, 
kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve 
dökülmelere karşı temizleme kiti  
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Araç lisansı başvurusu 

• atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil 
durumda kullanılacak gerekli malzeme ve alınacak 
tedbirlere ilişkin talimatname. 

• taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka 
kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan 
“Atık Taşıma Aracı” ibaresi bulundurulur.  
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Araç lisansı başvurusu 

• Tıbbi atık taşıma araçlarının dış yüzeylerinin turuncu 
renkli olması, sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek 
uygun büyüklükte ve siyah renkli Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğinde örneği yer alan “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış 
“DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması zorunludur. 
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önemli  
noktalar ! 

S.S.S. 
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•  Kargoyla taşıma? 
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 Küçük bir hatırlatma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÖTL lisansla taşınmıyor 
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• SRC5 belgesi? 
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•  konteyner lisans? 

Konteyner taşıyan araç lisanslandırılır. 

Konteyner lisanslandırılmaz 

“taşıma firma lisans numarası - konteyner sıra 
numarası” 
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peki ya piller…? 

50 kg üstü ve * kodlu 
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• Atık Yağ 

 

 

 

 

 

 

 Taşıma lisansları verilirken, atık motor yağı kodlarının 
lisanlarında tanımlı olmasını isteyen firmalardan 
Yetkilendirilmiş Kuruluş ile yaptığı sözleşmenin istenmesi  
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• Bitkisel A.Y. 

 

 

bitkisel atık yağ toplama yetkisi sadece geçici depolama alanları (ara depo.) ve 
geri kazanım tesislerindedir. 
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Nihal SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU 
T :  (312) 586 30 87                                  
E :   nihal.yogurtcuoglu@csb.gov.tr                                                                      
W :   www.cygm.gov.tr 

TEŞEKKÜRLER 
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