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1- Elektrikli ve elektronik at1klar1n geri kazan1m1,
Elektrikli ve elektronik at1klar1n geri donil§ilmil, Kiymetli
metal geri kazan1m1, Kiymetli metal geri donil§ilmil,
Tehlikesiz atik geri donil§ilmil, Tehlikesiz atik geri
kazan1m1, Tehlikeli atik geri donil§ilmil, Tehlikeli atik geri
kazan1m1, Cilruf at1klar1, Metaller, Ambalaj at1klar1, Atik
plastikler, geri kazan1m1 ve geri donil§ilmil, Atik toplama,
Atik ayirma, Atik ta§ima, Tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin
karayolu ile ta§inmasi, Tehlikesiz ve Tehlikeli atik ta§ima
lisansi konularinda; toplama. ta§ima, ayirma, geri kazanim,
geri donil§ilm, bertaraf, i§leme, gegici depolama, ara§tirma,
geli§tirme, etilt, fizibilite, proje, arge, izleme,
milhendislik, mil§avirlik, atik toplama ayirma tesisi kurmak,
atik geri donil§ilm tesisi kurmak, atik geri kazanim tesisi
kurmak, atik bertaraf tesisi kurmak, her tilrlil atik igin
karayolu ta§imaciligi yapmak, her tilrlil atik 1Q1n geri
kazanim ve donil§ilm tesisi kurmak, mobil tesisler kurmak,
i§letmek, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, i§ ve
i§lemleri ile bu konular ile ilgili her tilrlil mal ve hizmet,
her tilrlil makine cihaz ve ekipmani almak satmak, ilretim ve
pazarlamasi ile ithalat ve ihracatini yapmak. 2- Atik 
yonetimi konusunda; igerisinde kiymetli metal bulunan her 
tilrlil atik igin yurtigi yada yurt di§inda resmi kurum yada 
ozel kurumlarca yapilan biltiln ihalelere girmek, ihaleleri 
almak, at1klar1n geri kazanim tesisine sevkini yapmak yada 
yaptirmak, geri kazanima tabi tutulan atiklardan gikan 
tehlikeli yada tehlikesiz kiymetli metal di§i at��lari 
gegici depolamak, geri donil§ilm, bertaraf, gerj. •"'-laz./n1Jit, 
tesislerine sevk etmek yada ettirmek her tilrl4''atik ic;j!n r)t... 
atik kodu igin, gegici depolama, toplama, ayi.fm�, ta�ma, •>tr. . 
geri donil§ilm, geri kazanim, bertaraf tej�i_fpfml¥, r.
i§letmek, kiralamak, kiraya vermek, her tilrlil ma�in7(��iha'z .r 
ve ekipmani almak, satmak, kiralamak, kiraya vei-rneJc, ... Ttl<al ,,,. I , ,.. r• •\.. I etmek, ihrag etmek. 3- Ambalaj atigi, Bitkise'1, atik'yag, ·•., 

.. • .. � ... IJ omrilnil tamamlami§ arag, Tibbi atiklar, Kati at1kl�1:rq �v�el 
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