
Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Atık Yönetimi Dairesi

Aylin ÇİÇEK/Şube Md.

24.01.2018

1



ÜRETİM

ARZ

TOPLAMA 

AYIRMA

GERİ 

DÖNÜŞÜM

Yönetmeliğin amacı; 

➢ Çevre Dostu Ambalajların Üretimi,

➢ Ambalaj Atıklarının Yönetimi

-Kaynağında ayrı toplanması,

-Geri dönüşümü,

-Geri kazanılması

➢ Veri üretimi ve Yönetimi
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Pratikte işleyiş



Yeni Mevzuat

• Atık Yönetimi Yönetmeliği ile uyumlu

• 94/62/EC sayılı AB Direktifi’ndeki revizyonlar ve yeni gelişmelerle 
uyumlu,  

• Özellikle evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplanması konusunda 
yaşanan sorunlara çözüm üreten

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu gereği belediyelerin yetki ve kontrolünde, kriterleri 
Bakanlığımızca belirlenen ayrı toplama sistemi
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Güncellenen Kavramlar

Mevcut

Dayanak

• Çevre Kanunu

Dayanak

• Çevre Kanunu

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu 

• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
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Taslak



Güncellenen Uygulamalar
Bedelli/Bedelsiz Verilmesine İlişkin Hükümler Kaldırıldı

Mevcut

• Atık üreticileri, ambalaj atıkları 
belediyenin toplama sistemine 
bedelsiz vermekle yükümlüdür.

• Ancak, OSB ve diğer sanayi işletmeleri 
ile getirme merkezi kuran satış 
noktaları ve alışveriş merkezleri oluşan 
ambalaj atıklarını toplama ayırma 
tesisine veya belediyenin toplama 
sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın 
verebilirler.

(Danıştay kararı: ‘bedelsiz şartı 
aranmaksızın’ ibaresinin iptali) 

Taslak
• Ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını, bağlı 

bulundukları belediyenin ambalaj atıkları 
yönetim planına uygun olarak,  ayrı biriktirmek 
ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin 
toplama sistemine vermekle yükümlüdür.

• Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde 
ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine 
göre ayrı biriktiren; sanayi işletmeleri ile 
belediyeler tarafından bu Yönetmeliğin altıncı 
bölümünde belirtilen toplama sisteminin 
oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının 
temin edilmediği yerlerdeki ambalaj atığı 
üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı 
ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler. 8



Güncellenen Uygulamalar
Geri Kazanım Hedefleri / Maliyetlerin Karşılanması

Eski 

Piyasaya sürenler; Yönetmelik ile 
üstlendikleri geri kazanım 
yükümlülüklerini;

• Ürünlerinin ambalajlarına depozito 
uygulayarak

• Belediyelerle sözleşme yaparak 
(münferit)

• Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşarak

yerine getirebilir.

Taslak

Piyasaya sürenler; Yönetmelik ile 
üstlendikleri geri kazanım 
yükümlülüklerini;

• Ürünlerinin ambalajlarına depozito 
uygulayarak

• Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşarak

yerine getirebilir.
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Güncellenen Uygulamalar
Geri Kazanım Hedefleri / Maliyetlerin Karşılanması

Eski

• Ambalaj atıkları yönetim planı 
kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların maliyetini, sözleşme 
yapılan piyasaya sürenler 
ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş, 
sözleşme yapılmaması halinde 
belediye karşılar.

Taslak
• Yetkilendirilmiş kuruluşlar;

Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında 
biriktirme ekipmanları, toplama araçları, 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile 
makine ve ekipman desteğinin sağlanması 
için; ilk beş yıl yıllık bütçesinin genel 
yönetim giderleri dışında kalan miktarının 
en az yüzde 25 ini,   daha sonraki dönemler 
için ise bakım, onarım, yenileme ve eğitim 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
uygulamaların aksamadan devam etmesini 
sağlayacak şekilde ambalaj atıklarının 
yönetimine ilişkin belediyelerin ayrı 
toplama sistemine altyapı desteği 
sağlamakla
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Eski

Güncellenen Uygulamalar
Yetkilendirilecek Kuruluşta Aranacak Şartlar ve Yetki 
Verilmesi

(1) Yetkilendirilecek kuruluşun;

a) Tüm ambalaj türleri için, 
temsiliyet payının en az yüzde 
onunu sağlaması,

b) Tek ambalaj türü için, 
temsiliyet payının yetki alınmak 
istenen malzeme türünün en az 
yüzde onunu sağlaması,

zorunludur.

Taslak

• (1) Yetkilendirilecek kuruluşun bu 
Yönetmelikte geri dönüşüm/geri kazanım 
hedefi bulunan tüm ambalaj cinsleri için yetki 
başvurusunda bulunması ve temsiliyet
payının her bir ambalaj cinsi için en az yüzde 
beş, toplamda ise en az yüzde on olması 
zorunludur.

• (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
temsiliyet şartını sağlayan kuruluşlar Atık 
Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler 
doğrultusunda yetki başvurusunda 
bulunurlar. 
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Güncellenen Uygulamalar
Geri Kazanım Hedefleri/Maliyetlerin Karşılanması

Taslak

• Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından geri kazanım 
hedeflerinin en az %80’inin ayrı toplama sistemi ile 
toplanan sanayi işletmelerinden kaynaklananlar hariç 
diğer ambalaj atıklarından sağlanması zorunludur
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Güncellenen Uygulamalar
Ayırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri 

Taslak

• a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen 
yükümlüklere uyulması,

• b) Yerleşim alanlarına mesafesinde sağlık koruma bandı mesafesinin göz 
önünde bulundurularak yer seçiminin yapılması ve tesiste alıcı ortamın, 
toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek 
şekilde önlemlerin alınması, 

• c)Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz 
etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbirlerin alınması,

• ç) Ambalaj atıklarını ayıracağı alanının üzerinin ve etrafının tamamen 
kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton 
olması, 13



Güncellenen Uygulamalar
Ayırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri 

Taslak

d) Tamamen kapalı alanları haricindeki alanların etrafının tesis güvenliğini 
sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,

e) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının 
bulunması,

f) Kabul ettikleri atıkların takibi amacıyla tesis giriş ve çıkış noktalarına, tesise 
uzaktan erişim imkânı da sağlayan gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması, 
Bakanlıkça veya İl Müdürlüklerince talep edilmesi durumunda kayıtların 
sunulması amacıyla elde edilen kayıtların en az otuz gün süreyle saklanması,

g) Paratoner sisteminin bulunması,
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Güncellenen Uygulamalar
Ayırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri 

Taslak
ğ) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı ile malzeme cinsine göre 
ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu 
gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde 
kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri 
bulundurulması, 

h) Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının 
sağlanması,

ı) En az bir pres makinesi bulundurulması,

i) Kullanılacak tüm ekipmanlarının firma demirbaşlarına kaydının yapılması ve bu ekipmanların 
kapasite raporunda gösterilmesi,

j) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulması, 
toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağlanması,

k) Tesise gelen, ayrılan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt 
sisteminin bulundurulması, 
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Güncellenen Uygulamalar
Ayırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri 

Taslak
Ambalaj atığı ayırma tesislerine çalışacakları belediye nüfusuna bağlı olarak sağlamaları

gereken alan (m2) ve ayırma kapasitesi kriterleri getirilmiştir:

• a) Hizmet edeceği nüfus 400.000 ve üzeri olan tesisler 1. Tip tesis olarak değerlendirilir; 
bu tesislerin toplam alanının en az 3.000 m2 olması ve en az 2000 m3/gün ayırma 
kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

• b) Hizmet edeceği nüfus 100.000-400.000 arası olan tesisler 2. Tip tesis olarak 
değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 2.000 m2 olması ve 600 m3/gün -
2000 m3/gün arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

• c) Hizmet edeceği nüfus 100.000’e kadar olan tesisler 3. Tip tesis olarak değerlendirilir; 
bu tesislerin toplam alanının en az 1000 m2 olması ve 100 m3/gün -600 m3/gün 
arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

• ç) Belediye yönetim planı kapsamı dışında faaliyet gösterecek ayırma tesisleri en az 3. 
Tip tesis kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
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Güncellenen Kavramlar
Toplama Sistemi

Taslak
Belediyelerce oluşturulacak toplama sistemi kriterleri

• Evsel atıkların toplanması için kullanılan araç kapasitesinin en az %20’si kadar 

toplama kapasitesine ve hacmine sahip ambalaj atığı toplama aracı

• Toplama araçları ve biriktirme ekipmanlarında elektronik veri tabanlı araç takip ve 

izleme sisteminin bulunması

• - 400.000 ve üzeri nüfusa sahip Belediyelerde her yüz konuta en az bir adet biriktirme 

ekipmanı veya her 400 metrede en az bir adet-

• - 100.000-400.000 arası nüfusa sahip Belediyelerde her yüz elli konuta en az bir adet 

biriktirme ekipmanı veya her 500 metrede en az bir adet 

• - 100.000 ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise her iki yüz konuta en az bir adet 

biriktirme ekipmanı veya her 600 metrede en az bir adet-oluşan atık miktarını 

karşılayacak kapasiteye sahip ekipman

• Yüz konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atığı biriktirme 

ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır. 17



Yeni uygulama
Plastik Torba (Alışveriş Poşetleri) Kullanımının 
Azaltılması 

Taslak
Satış noktaları;

▪ Ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan plastik torba adedin; 31 Aralık 2019'a kadar 90’ı, 
31 Aralık 2025'den itibaren ise 40’ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması esastır. Çok 
hafif plastik torbalar bu hedeflerin dışındadır. 

▪ 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik torbalar mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da 
dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, 
ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil 
edilemez. Çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaftır.

▪ Plastik torbalara uygulanacak taban ücret her yıl piyasa koşulları dikkate alınarak  Bakanlık 
ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu tarafından birlikte belirlenir ve 
takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat 
tarifesinin altında ücret uygulanamaz. 

▪ (2015/720 sayılı Hafif Plastik Taşıma Torbalarının Tüketiminin 
Azaltılmasına ilişkin AB Direktifine uyum) 18



Yeni uygulama
Ambalaj Atıklarının Üretimde Kullanım Hedefleri

Taslak

• Kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm verimini arttırmak için ambalaj 

üreticilerine üretim proseslerinde tabloda yer alan oranlarda ambalaj atığı  

veya ambalaj atığından elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanım 

zorunluluğu getirilmiştir
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Malzemeye göre yıllık zorunlu kullanım oranları (%)

YILLAR PLASTİK 
KÂĞIT-KARTON CAM METAL

2018 4 25 12 10

2019 6 30 15 15

2020 ve sonrası 8 35 20 20



Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Dinlediğiniz için teşekkürler.
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