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(24.08.2011 tarihli 28035 sayılı )

sisteminin

kaynağında

Yönetmeliğe göre sağlıklı bir kazanım sisteminin

oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında

ayrı toplanması esastır.



Kaynakta Ayrı Toplama ÇalıĢmalarından 

Örnekler:

Tuzla Belediyesi (2006 mayıs - )



Pendik Belediyesi (Temmuz 2006 - ) 



Gebze Belediyesi (Temmuz 2009 - )



Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve 

Yönetmeliğe göre ambalaj atıklarının biriktirilmesi, 

toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve 

geri kazanılması faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar 

ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve 

ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planını 

ifade eden “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” Belediyeler 

tarafından hazırlanmalıdır.



Yönetmeliğin madde 5 - d bendi

Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları

diğer

bedelsiz

sanayi

sanayi

belediyenin

alanları

belediye

üncü

ambalaj

tesisine

aranmaksızın

Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları

belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer

atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz

vermekle yükümlüdür.

Ancak, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi

bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi

işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin

yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları

ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye

mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri 23 üncü

maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj

atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine

veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın

verebilirler.



5. maddeden anlaşılacağı üzere 17/4/1957 tarihli ve 

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımlanan sanayi 

işletmelerinin bedelsiz verme muafiyeti söz konusu.

İşletme sanayi vasfında ise Sanayi Sicil Belgesini ibraz

ederek ambalaj atıklarını çevre lisanslı herhangi bir

firmaya veya istemesi durumunda belediyenin toplama

sistemine verebiliyordu. Ancak bu madde işletmeler

tarafından yanlış anlaşılarak her türlü ticari kuruluşun

ambalaj atığını satabileceği düşünülmekteydi.



Soru işaretleri Türkiye Belediyeler Birliğinin açmış olduğu

dava ile ile çözüldü. Danıştay 14.dairesinin 2013/7348

no’lu kararına göre ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj

atıklarını, belediyenin toplama sistemine veya toplama

ayırma tesisine bedelsiz vermesi gerekmektedir.



24 Haziran 2007 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği ile Türkiye genelinde ambalaj atıklarının

kaynağında ayrı toplanması konusunda önemli

çalışmalar başlatılmış olup 2011 yılına kadar ivme

kazanmıştır. Sistemin maliyetlerini karşılamada

sanayiden toplanan ambalaj atıklarının gelirleri

kullanıldığı için taraflara yük oluşturmuyordu.

Mahkeme kararları ile uyumlu yeni bir yönetmelik veya

toplama maliyetlerini karşılayacak başka bir yöntem

kaynakta ayrı toplama çalışmalarının desteklenmesi için

gereklidir.



Yönetmeliğin madde 5 -ğ bendi

Ambalaj geri

kazanımı gerçek

ve/veya

Ancak olarak

çalışmaktadır

Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüşümü ve geri

kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek

ve/veya tüzel kişiler çevre lisansı almak zorundadırlar.

Ancak maalesef hala lisanslı ve lisanssız firmalar rakip olarak

çalışmaktadır.



Yönetmeliğin madde 5 -h bendi

Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj

atıkları,

Soru ek

yakıt belgelendirmede

kullanılabilir

Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj

atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla işlenebilir.

Soru: Kompozit bir ambalaj atığı çimento fabrikasında ek

yakıt olarak kullanıldığında ilgili evrak belgelendirmede

kullanılabilir mi?



Yönetmeliğin madde 5 -k bendi

Geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı tesislerin, kişi 

ve/veya kuruluşlar tarafından bu Yönetmelikte tanımlanan 

sistem dışında toplanmış olan ambalaj atıklarını tesislerine 

almaları yasaktır.

Soru: 

atıkları geri dönüşüm firmalarına nasıl ulaşıyor?

Geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı tesislerin, kişi 

ve/veya kuruluşlar tarafından bu Yönetmelikte tanımlanan 

sistem dışında toplanmış olan ambalaj atıklarını tesislerine 

almaları yasaktır.

Soru: Sokak toplayıcıları tarafından toplanan ambalaj 

atıkları geri dönüşüm firmalarına nasıl ulaşıyor?



Yönetmeliğin madde 8-1)a bendi

Büyükşehir belediyeleri;

Ambalaj kabul

edilmemesi ve

yükümlüdürler

İstanbul ilçe

belediyelerine

Büyükşehir belediyeleri;

Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul

edilmemesi için gerekli önlemleri almakla görevli ve

yükümlüdürler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında ilçe

belediyelerine konu ile ilgili yazı yazdı.



Sonuç olarak ambalaj atıklarının kontrolünde son 10 yılda

önemli ölçüde yol kat edildi. Mevzuatların desteği ile

uygulamada ki sorunlar da çözülecektir.

Amacımız gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak!



Teşekkür ederim. 


