
Sorumluluk Alalım

SANAYİ ATIKLARINI YERİNDE AYRIŞTIRIYORUZ

DÜNYAYI
KORUMAK

SENİN ELİNDE!

Lisanslı firmalar 
tarafından toplan-

ması gereken atıklar 
nelerdir?

• Radyoaktif Atıklar
• Atık Yağlar

• Bitkisel Atık Yağlar
• Akümülatörler

• Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyalar

• Ömrünü Tamamlamış 
Lastikler

• Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar ve parçaları

• Tıbbi atıklar

Tehlikeli atık nedir? 
Teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan, çevre ve 
insan sağlığını tehdit eden, 

yanıcı, patlayıcı, toksik, oksit-
leyici, korozif, enfeksiyon yapıcı 

endüstriyel nitelikli atıklardır. 
Endüstriyel atıkların tehlikeli ve 

zararlı özellik taşıyanları, teh-
likeli atık olarak adlandırılır. 

Tehlikeli atıklar, lisanslı firmalar 
tarafından toplanmalıdır. 

Belediye atığı veya 
evsel atık nedir? 

Evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak 
benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklara be-
lediye atığı veya evsel atık denir.

Toplanması ve bertarafından belediyelerin sorumlu 
olduğu atıklardır.

Belediyeler tarafından toplanması gereken atıklar 
nelerdir?

• Karışık evsel katı atıklar 
• Geri dönüştürülebilir atıklar 
  (cam, metal, plastik, kağıt-karton atıkları) 
• Piller 
• Bahçe, hal ve pazaryeri atıkları 
• Cadde, kaldırım ve meydan süprüntüleri 

Konya Büyükşehir Belediyesi :
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü :

Meram Belediyesi :
Karatay Belediyesi :

Selçuklu Belediyesi :

0332 2054646
0332 2245791 / 0332 2245790
0332 3201000 / 1001-1002
0332 3501313 / 2162
0332 2487200 / 1579

konyabuyuksehir www.konya.bel.tr



DEĞERLİ SANAYİCİMİZ, 

Bir birey olarak hepimizin çevre ile olan ilişki-
lerimize önem vermesi, çevreyi kirleten atıkla-
rın kontrol altına alınması konusunda daha du-
yarlı bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Sabun/ deterjan atıkları 

Seramik atıklarıFiltre içleri, yağ filtreleri 

Köpük, strafor, 
yalıtım atıkları

Kimyasal atıklar 

Kumlama atıkları 

Tekstil, üstübü atıkları

Deri atıkları 

Hafriyat toprağı 
ve inşaat / yıkıntı atıkları

Elektronik atıklar 

ÖNEMLİ: Yer altı ve yer üstü konteynerle-
rine kül, inşaat/yıkıntı atıkları ve üretimden 
kaynaklanan atıkların atılması durumunda 
tespiti yapılarak cezai yaptırımlar uygulanır!

ÖNEMLİ: Sanayi atıklarını kesinlikle bele-
diye çöp konteynerlerine ve etrafına atma-
yınız!  Ayrı toplayınız!

ÖNEMLİ: Üretim faaliyetleri sonucu or-
taya çıkan sanayi atıklarınızı bertaraf et-
meniz yasal bir zorunluluktur.

ÖNEMLİ: Sanayi ve evsel atıkların aynı 
konteynere atılması çevre ve insan sağlığı 
için tehlikelidir! 

SANAYİ 
ATIKLARI 

( ENDÜSTRİYEL ATIKLAR) 
NELERDİR?

Kenar kesim ve 
kırpıntı atıkları

Hurda 

Cam atıklar

Lastik, kablo atıkları

Boya/tiner tenekeleri 

Döküm kumu, cüruf, kül 
ve eleme atıkları 

Makara,  halat 

Hafriyat toprağı ve 
inşaat/yıkıntı atıkları: 

Bu atıklar, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını kap-
sar ve belediyelerin belirlediği hafriyat alanlarına gönde-
rilmesi gerekir.

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma izin bel-
gesi olan araçlar tarafından taşınmalıdır.

Belediyeler tarafından konulan yeraltı ve yer üstü ev-
sel atık konteynerlerine kesinlikle atılmaması gere-
ken atıklar nelerdir?

• Üretim ve prosesten kaynaklanan her türlü atık 

• Ambalaj atıkları

• Tehlikeli atıklar 

• Tıbbi atıklar 

• Hafriyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları 

Geri dönüştürülebilir atıklar: 
Bu atıklar, bir takım kimyasal işlemler uygulanarak 
yeni ürünlerin üretiminde kullanılır. Bunları direk 
çöpe atmak ekonomik kayıptır. Bu nedenle, kay-
nağında ayrı toplanarak Belediyelerin toplama sis-
temine verilmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır.

• Plastik Atıklar 
• Metal Atıklar 

• Cam Atıklar
• Kağıt -  Karton Atıklar 


