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ÖNSÖZ
Avrupa Birliği (AB) çevre politikasının öne çıkan ilkeleri; önleyici
tedbirlerin alınması, doğal kaynakların ve atıkların akılcı
değerlendirilmesi, kirleten öder prensibi, genişletilmiş üretici
sorumluluğu ve çevre politikasının diğer politikalarla entegrasyonu
olarak sıralanmıştır. Bu kriterler göz önüne alınarak oluşturulmuş AB
mevzuatını Türkiye'nin uyumlaştırması ve uygulaması gerekiyor. 2005
yılında tam üyelik için müzakerelerin başlaması, Aralık 2009'da da
Çevre Faslı'nın müzakerelere açılması, uyumlaştırma konusunda yürütülen projelere ve
yeni mevzuatların yayınlanmasına hız kazandırdı.
Atık miktarı, ekonomik büyüme ve nüfus artışına bağlı olarak hızla artıyor, artmaya da
devam edecek. Türkiye, artan atık miktarını yönetmek için, AB deneyimini de dikkate
alarak, kendi modellerini geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda AEEE, Atık Getirme
Merkezleri, Atık Yağlar gibi konularda yeni düzenlemeler yayımlanırken, Düzenli
Depolama, Atık Yakma, Ambalaj Atıkları gibi mevzuatlar güncellendi. AB İlerleme
raporlarında da atık sektöründeki bu olumlu gelişmelere yer verildi.
Atık sektöründeki gelişmeler ülkemize yeni fırsatlar sunuyor. 2003 yılında ambalaj atıkları
yönetiminde lisanslı tesis sayısı 28 iken, 2016 yılında bu sayı 1143'e ulaşmış bulunuyor.
Yetkilendirilmiş Kuruluş sayısı, 4 tanesi ambalaj atıkları için olmak üzere, 12’ye çıktı.
Uzmanlaşmış personel ihtiyacı hızla artıyor. Yeni ve büyük bir pazarın hızla oluştuğunu
gözlemleyebiliyoruz. Bu artışlar devam edecek ve atık sektörü de buna bağlı olarak
büyümeye devam edecek.
Çevre sorunlarının çözümünde kanun ve yönetmelikler, ulusal planlar son derece
önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (ÇŞB) oyun kurucu olarak merkezinde
bulunduğu bu faaliyetler, çevre sorunlarının çözümüne ışık tutuyor. Öte yandan,
mevzuatların yerel düzeyde uygulanmaları, sorunların çözüldüğü kilit nokta. Bu açıdan
belediyelerimizin anahtar bir rolü bulunuyor.
Bu rehber, faydalanıcısı ÇŞB olan ve finansmanı AB tarafından sağlanan ÇEKAP projesi
kapsamında (i) ambalaj atıkları, (ii) atık akü pil ve (iii) atık elektrikli ve elektronik eşya
(AEEE) sektörleri için hazırlanan belediye uygulama rehberlerinden biridir. Rehber,
ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin güncel resmi ortaya koyarak, bu atık türünün
yönetilmesinde belediyelere düşen görev ve sorumlulukları, bakanlık tarafından
çıkartılmış yönetmelik kapsamında açıklamayı hedefliyor.
Umarım rehber ile ambalaj atıklarının daha etkin yönetimine katkı sağlayabiliriz.
Rifat Ünal Sayman
Direktör
REC Türkiye
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10 ADIMDA BELEDİYELER VE AMBALAJ ATIKLARI
Tüm Belediyeler
1

Ambalaj Atıkları ile ilgili mevzuatı incele: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

2

Türkiye’de, AB’de ve diğer ülkelerdeki belediyelerin ambalaj atıkları yönetimi ile ilgili
uygulamalarını incele

Büyükşehir Belediyeleri
3

(i) Düzenli depolama alanına ambalaj atıklarının girmesini engelle, (ii) ilçe belediyelerin
faaliyetlerini koordine et ve destekle, (iii) bölgendeki eğitim faaliyetlerini destekle

Diğer Belediyeler*
4

Belediye alanındaki oluşan ambalaj atığı miktarını tespit et, şehrin gelişimine göre
projeksiyon yap

5

Ambalaj atığı yönetimi için toplama ayırma tesisi kur veya ambalaj atığı yönetimi için
bölgende çalışabilecek lisanslı TAT(lar)ı belirle

6

Yetkilendirilmiş kuruluş(lar)la (veya piyasaya sürenlerle) ve lisanslı TAT(lar)la bölgendeki
ambalaj atıkları yönetimindeki sorumlulukları, destekleri ve iş akışını belirten sözleşme imzala

7

Bölgende yapılacak çalışmada bulunacak yetkilendirilmiş kuruluş(lar), piyasaya
süren(ler), lisanslı TAT tesis(ler)le beraber Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden "Ambalaj Atıkları
Yönetim Planı”nı hazırla ve program üzerinden sun

8

Plan doğrultusunda (i) kaynağında toplama ve ayırma faaliyetlerini yap ya da
yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri al, (ii) eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yap ya da yapanları destekle, (iii) evsel atık toplama araçlarına ve düzenli depolama
alanlarına ambalaj atıklarının girmemesi için önlem al

9

Bölgende plan dışında toplama yapan kişi ya da lisanssız firmaları engelle ve bu kişilere
ambalaj atığı teslim eden ambalaj atığı üreticilerini tespit edip tutanakla Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildir

10

Planın gelişme raporlarını her 6 aylık dönemlerde (ilk rapor planın uygun bulunma tarihini
takip eden ilk Ocak ya da Temmuz ayı sonunda) ambalaj bilgi sistemi üzerinden sun,
planda yapılan değişiklikleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden düzenle.

*Büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri.

1. NEDEN

AMBALAJ ATIKLARI
YÖNETİMİ?

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE UYGULAMA REHBERİ

1. NEDEN AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ?
1.1

Rehberin Amacı ve İçeriği

Bu rehber, Türkiye’de ambalaj atıkları yönetiminin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacı
ile belediyelere yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehberde, ambalaj ve ambalaj atıkları
hakkında genel bilgiler, AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) (Direktif), Ulusal
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.08.2011/28035) (Yönetmelik), Atık Getirme
Merkezi Tebliği (R.G.31.12.2014/29222), Türkiye'de ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin
mevcut durum, belediyelerin sorumlulukları ve ambalaj atıklarına yönelik faaliyetleri,
finansman kaynakları, belediyelerin ilgili diğer paydaşlar ile ilişkileri, değerlendirilebilir
atıkların toplanması ve iyi uygulama örneklerine yönelik bilgilere yer verilmektedir.
Ambalaj atıklarının başarılı bir şekilde yönetimi, doğal kaynak tasarrufu ve daha temiz
bir çevre anlamına gelmektedir. Bunun gerçekleşmesi için de belediyelere önemli
sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde 30 tanesi büyükşehir olmak üzere toplam 1397
belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerin önemli bir bölümü ambalaj atıkları yönetim
planlarını hazırlamış ve bu atıkların toplanmasında önemli mesafe kaydetmişlerdir.
Yönetim planı olsun veya olmasın, ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin belediyelerimizin
kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?


İklim değişikliği, su, hava ve toprak kirliliğinin engellenmesi



Hammadde kullanımı ve enerji tüketiminin azaltılması



İkincil hammadde pazarıyla ekonominin gelişmesine katkı ve
istihdam sağlaması



Düzenli depolama sahalarının ömrünü erken tamamlamasının
engellenmesi



Eko-tasarım ve yeşil ekonomiye geçişin desteklenmesi



Çevre estetiğini bozan görüntülerin engellenmesi

Rehberle, belediyelere, sorumluluklarının açıklayıcı bir şekilde sunulması ve yol gösterilmesi
hedeflenmektedir. Rehberin I. bölümü, ambalaj atıklarının ve türlerinin tanımını yapmakta
ve bu atıkların geri dönüşümünden sağlanacak çevresel ve ekonomik faydalara
ilişkin bilgiler içermektedir. II. bölümde belediyelerin ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili
sorumlulukları detaylı bir şekilde işlenmektedir. III. bölümde belediyelerin, ambalaj atıklarının
yönetimindeki diğer paydaşlar ile ilişkilerine yer verilmiştir. Son bölüm olan IV. bölümde ise,
Avrupa ve Türkiye’den ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin iyi uygulama örnekleri sunularak,
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belediyelerimizin diğer belediyelerin çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir.
Rehberin ekler bölümünde, ambalaj atıklarına ilişkin belediye sorumluluklarının ötesinde
destekleyici bilgiler verilmektedir.

1.2

Ambalaj Atıkları ve Türleri

1.2.1 Ambalaj Nedir?
Ambalaj, içerisindeki ürünün temiz kalmasını ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşmasını
sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran, ürünü koruyan ve aynı zamanda ürünün tanıtımını
yapan endüstriyel bir üründür. Yiyecek-içecek, kozmetik, mobilya, hediyelik eşya, temizlik
vb. sektörlerde ambalaj kullanımı oldukça yaygın olup, ürünün tanıtımı ve satışı da ambalaj
aracılığıyla yapılır (ÇEVKO, 2016).
Öte yandan yönetmelikte ambalaj “Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün
üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması,
saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış
Yönetmelik’in Ek-1’in de yer alan ‘Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler’de belirtilenler
ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler” olarak tanımlanmaktadır.
Bir ambalajın temel fonksiyonları (bkz. Ek 1);


Korumak,



Taşımak,



Ürünün sarılarak saklanmasını sağlamak,



Bilgi sağlamak,



Satışına katkı sağlamak,



Tanıtım yapmak,



Depolamada kolaylık sağlamak, olarak sıralanabilir.

Ambalajlar kullanım amaçlarına göre üç gruba ayrılabilir:
Satış Ambalajı (Birincil Ambalaj): Tüketiciler tarafından kullanılan, ürünler ile doğrudan
temas halinde olan ambalajlar (plastik şişeler, konserve kutuları, Kâğıt paketler vb.)
Grup Ambalaj (İkincil Ambalaj): Birincil ambalajlı ürünlerin gruplar halinde tutan ve koruyan
ambalajlar (karton kutular, 4’lü 6’lı plastik halkalar vb.)
Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj): Ürünlerin taşınması, yükleme ve boşaltılmasında
kullanılan ambalajlar (ahşap paletler, mukavva koliler vb.)

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
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Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği - Ek 1
Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul
edilirler.

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir.



CD kutusuna sarılmış streç film



Bitki saksıları



Tek kullanımlık tabak ve bardaklar



Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları

Satış yerlerinde doldurularak kullanılan
yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum
folyo ve benzeri malzemeler



Çay poşetleri



Peynirin etrafındaki balmumu tabakası



CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı
kap





Hazır yiyecek ambalajları



Su, maden suyu, meyve suyu şampuan,
deterjan ve benzeri ambalajların kapakları



Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık



Köpük, karton ve benzeri destekleyici
malzemelere



Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası



Ambalaja takılan yapışkan etiketler



Yumurta viyolleri





Her türlü oyuncak ambalajları

Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve
benzeri şeritler



Dergi, kitap vb. basın yayınların ambalajları



Deterjanların içinde bulunan ve doz
ölçmede kullanılan kaplar



Her türlü mobilya ve aksesuarların sarıldığı
ambalajlar



Alışveriş poşetleri



İplik, tuvalet kâğıdı, kağıt havlu vb. ürünlerin
sarıldığı makara ve masuralar





Kumaş ve benzeri ürünlerin sarıldığı rolik,
konik, makara vb. ürünler

Kamera, fotoğraf makinesi vb. aletlerin
Giysilerin taşınmasında ve satışında kullanılan
muhafaza ve taşıma kutu ve çantaları
ambalajlar
 Sucuk, sosis, salam vb. ürünlerin kılıf ve zarları
 Fıçı, varil, bidon vb.
 İlk yardım seti kutuları
 Her türlü promosyon ürünlerinin ambalajları
 Kablo ve tellerin sarıldığı büyük makaralar




Ve benzeri ürünler

1.2.2 Ambalaj Atıkları ve Türleri Nelerdir?
Yönetmelikte tanımlandığı şekli ile ambalaj atıkları, üretim artıkları hariç, ürünlerin veya
herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün
sunumu için kullanılan; ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar
kullanılabilir ambalajlar da dâhil, çevreye atılan veya bırakılan birincil, ikincil ve üçüncül
ambalajları ifade etmektedir. Ambalaj atık türleri; Kâğıt/karton, plastik, cam, metal,
kompozit ve ahşap ambalaj atıkları olarak sıralanabilir.

Kâğıt/Karton
Kâğıt ve karton ambalajların hammaddesi selülozdur. Taşıma ve nakliye esnasında az
yer kapladıkları ve dayanıklı oldukları için tercih edilen bir ambalaj türüdür. Çeşitli ölçü
ve ağırlıkta, ürünün şekline uygun biçimde üretilmeleri mümkündür. Kâğıt ve karton
ambalajlara örnek olarak; karton koliler, mukavva kutular, Kâğıt torbalar, paketler vb.
verebilir (PAGÇEV, 2016).
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Plastik
1970’li yıllarla birlikte dünyada plastik üretimi ve buna bağlı olarak, plastik ambalaj
atığı miktarı artmıştır. Plastik ambalajlara örnek olarak; su ve meşrubat kutuları,
sıvı yağ şişeleri, deterjan kutuları, şampuan kutuları, yoğurt ve peynir kapları
vb. verilebilir. Ambalaj sektörü plastiğin hammadde olarak en çok kullanıldığı
sektörlerden bir tanesidir (BIR, 2016).

Cam
Camın ana maddesi kumdur. Kumun eritilmesinden elde edilen saf cam malzemeler
çok kırılgan olduklarından soda eklenerek daha dayanıklı hale getirilir. Daha farklı
malzemeler de eklenerek ‘harman’ adı verilen bir karışım elde edilir ve başka
hammaddelerin de karışıma eklenmesi ile ısıtılarak şekillendirilir; bu şekilde cam
ambalaj üretilmiş olur. Cam ambalajlar kolay temizlenebilir ve tekrar kullanımları
mümkündür (ASD, 2016). Cam ambalaj malzemelerini renkli ve renksiz olarak
ayırmak mümkündür. Cam ambalajlara örnek olarak; su ve meşrubat şişeleri, reçel
kavanozları, konserve şişeleri vb. verilebilir.

Metal
Metal ambalajlar ışık, su ve hava geçirmedikleri için dış etkenlere karşı koruyucudur.
Ayrıca sızdırmazlık özellikleri ve dayanıklı olmalarından dolayı konserve ve benzeri
gıda ürünlerinin ambalajlanmasında tercih edilir. Metal ambalajlara örnek olarak;
metal içecek kutuları, konserve kutuları, yağ tenekeleri vb. verilebilir (MEB, 2011).

Kompozit
Kompozit ambalajlar en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile
elde edilir. Dayanıklılığını ve esnekliğini artırmak ve malzemelerin kendilerine özgü
özelliklerini birleştirmek için farklı malzemeler kullanılır. Piyasada plastik-alüminyum,
karton-polietilen, kâğıt-polietilen, plastik-kâğıt-alüminyum, kâğıt-alüminyum
kompozit ambalajlar bulunur. Kompozit ambalajlara örnek olarak; içecek kutuları
(süt, meyve suları vb.), cips ve çerez ambalajları verilebilir (TÜKÇEV, 2016).

Ahşap
Ahşap ambalaj en eski ambalaj malzemelerinden biridir. Sertlik ve dayanıklılık
özelliğine bağlı olarak boyutları büyük olan kırılgan yüklerin, havalandırma
özelliğine bağlı olarak ise taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın
olarak kullanılır. Günümüzde makine ve motorlu araçların ambalajlanmasında
da ahşap kullanılır (PAGÇEV, 2016). Ahşap, yaşayan bir ambalaj malzemesi
olmasından dolayı böceklenmemesi ve özelliklerini yitirmemesi için özel yöntemler
kullanılarak ilaçlanması gerekir. Ahşap ambalajlara örnek olarak; kasalar ve ahşap
paletler verilebilir (TÜKÇEV, 2016). Ahşap paletler ulusal ve uluslararası ticarette
standart haline gelmiş durumdadır ve yüksek miktarda palet atığı oluşmaktadır.
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1.3

Ambalaj Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri

Türkiye’de ambalaj atıkları, oluşan belediye atıklarının ağırlıkça yaklaşık %20’sini, hacimce
ise %50’sini oluşturmaktadır . Eurostat verilerine göre Türkiye’de bir yılda üretilen belediye
atığı miktarı kişi başı 400 kg civarındadır18. Yani her bir insan günlük 1,1 kg atık üretirken,
bunun 220 gramını ambalaj atığı oluşturmaktadır (GDSEP, 2014). Oluşan bu ambalaj atıkları
geri dönüştürmedikleri durumda depolama sahalarına gönderilmekte ve bu sahaların kısa
sürede dolmasına neden olmaktadırlar. Ayrıca içerdikleri maddlerin bozunması sonucu
sera gazı salımına neden olmaktadırlar.
Geri dönüştürülmeyen ambalaj atıklarının da bertaraf edildiği depolama alanlarında
oluşan sızıntı suları, su ve toprağa karışarak su ve toprak kirliliğine sebep olur; çevre ve
insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu etkilere ek olarak, hammadde kullanımı, enerji tüketimi,
hava kirliliği, metan üretimi, çevre estetiğini bozan görüntülerin ortaya çıkması gibi olumsuz
etkileri de söz konusudur. Çevreye bırakılan ambalaj atıklarının sel, rüzgar vb. gibi doğa
koşullarına bağlı olarak bulundukları yerden sürüklenmeleri çevrenin ekolojik dengesinin
bozulması açısından da risk barındırmaktadır.
Geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ambalaj atıklarının çevreye olan zararlarını
azaltır. Öncelikli olarak, ambalaj atıklarının çöp olmadığı, bu atıkları geri dönüştürmenin ve
geri kazanmanın doğal kaynakları ve çevreyi korumada önemli katkı sağladığı bilincinin
oluşturulması gereklidir.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Atık malzemelerin hammadde
olarak kullanılması çevre kirliliğini
önler; hurda kâğıdın tekrar kâğıt
imalatında

kullanılması

hava

kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35,
su kullanımını %45 azaltır10

1.4

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Ambalaj atıkları yönetimi, ekonomik, çevresel, sosyal etkiler ve farklı uzmanlıklardan oluşan
paydaş gruplarına bağlı olarak sadece ülkemizde değil, birçok AB ülkesinde de çevre faslı
altındaki en zorlu konulardan biridir. AB uyum süreci kapsamında ulusal mevzuatımızın AB
mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda uyumlaştırılması gereken
konulardan biri ambalaj atıklarının yönetimidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) AB uyum süreci kapsamında mevcut ulusal mevzuatları
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AB mevzuatı ile uyumlu hale getirerek Ulusal Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ni
hazırlamıştır. Yönetmelik, ambalajın üretiminden kullanım ömrünü tamamlayıp geri
kazanımına kadar geçen süre içerisinde karşılaşılan zorluklara yönelik, ilgili paydaşlara yetki
ve sorumluluk vererek düzenleyici bir sistem oluşturulmasını amaçlamaktadır. Yönetmelik
hedefleri, AB mevzuatı ile de uyumlu olarak;
1. Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip olan ambalaj üretimini
sağlamak,
2. Ambalaj atıklarının yarattığı çevre kirliliğini azaltmak,
3. Atık hiyerarşisi (bkz. Şekil 1) prensibini izleyerek ambalaj atıklarını yeniden ekonomik
değer haline getirmek,
4. Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gönderilmesini asgari seviyeye indirmektir.
Yönetmelik ambalaj atıklarının yönetiminde ilgili paydaşların sorumluluklarını detaylı bir
şekilde açıklamaktadır.
Rehberin Ek 3 bölümünde Yönetmelik ve Türkiye’de uygulanması ile ilgili detaylı bilgi yer
almaktadır. Ayrıca, Direktifin kaynağı konumundaki AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi
(94/62/EC) ile ilgili olarak da Ek 4’te bilgi verilmektedir.

1.4.1 AB Atık Yönetimi Politikası ve Atık Hiyerarşisi
Avrupa Birliği'nde atık yönetimi alanındaki temel düzenleme olan 2008/98/EC sayılı Atık
Çerçeve Direktifi, atık, geri dönüşüm ve geri kazanım dahil olmak üzere atık yönetimine
yönelik temel kavramları ve atıkların yönetimi ile ilgili genel kuralları ortaya koyan temel
direktiftir. Farklı atık türlerine göre hazırlanmış olan birçok direktif bu temel düzenlemenin
tamamlayıcısı niteliğindedir. Ayrıca, çevre kalitesinin korunması ve iyileştirilmesini, insan
sağlığının korunmasını, doğal kaynakların dengeli kullanılmasını, iklim değişikliğiyle
mücadele edilmesini ve çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası düzeyde
tedbirlerin alınmasını hedeflemektedir. Atık Çerçeve Direktifine göre, 2020 yılına kadar
evsel ve benzeri kaynaklardan oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atıklarında ağırlıkça %50,
inşaat ve yıkıntı atıklarında ise %70 oranında yeniden kullanım ve geri dönüşüm hedefleri
belirlenmiştir.
AB Çevre Politikasının temel prensipleri; kirleten öder (maliyeti kirleten üstlenir), sürdürülebilirlik
(gelecek nesillere ilişkin sorumluluk), aşırı maliyet getirmeyen ve mevcut tekniklerin kullanımı,
yeterli miktarda tesis sağlanması, yakınlık (atığın üretildiği yere yakın bölgede işlenmesi) ve
atık hiyerarşisidir (bkz. Şekil 20).
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Şekil 1 │ AB Atık Yönetimi Hiyerarşisi (EC, 2008)

ÖNLEME
YENİDEN KULLANIM
GERİ DÖNÜŞÜM
GERİ KAZANIM
BERTARAF

Atık hiyerarşisi piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirilir. İlk aşamada
atığın oluşmasının önlenmesi amaçlanır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı; eğer bu
da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji ya da hammadde olarak
geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elde kalan atığa ya da bu
yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır (düzenli depolama,
yakma vb.).

1.4.2 AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC)
Direktifin amacı ambalajın ve ambalaj atığının yönetimi ile ilgili ulusal tedbirlerin, bir tarafta
bu maddelerin tüm üye devletlerde ve üçüncü ülkelerde çevreye herhangi bir zarar
vermemesi veya bu zararın azaltılması ve çevrenin yüksek düzeyde korunması amacıyla ve
diğer tarafta da iç piyasanın işlevlerinin sağlanması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması
ve Topluluk içindeki rekabetin bozulmasının ve sınırlanmasının önlenmesi amacıyla uyumlu
hale getirilmesidir. Her AB ülkesi için ortak bir Direktif olsa da ulusal mevzuatlara aktarımında
farklılıklar görülür. Ulusal hedefler minimum Direktif hedefleri kadardır, ancak birçok
AB ülkesinde ulusal hedefler daha yüksek olarak belirlenmiştir. Ambalaj atıkları yönetim
sistemleri de birbirinden farklılıklar göstermekte ve birbiriyle rekabet eden farklı yöntemler
kullanılır.52
Direktif piyasaya sürülen her türlü ambalajı kapsar. Bütün ambalaj atıkları da düzenleme
kapsamına girer. Direktifte yer alan ambalaj tanımı ürünlerin, tüketiciye ulaştırılana kadar
muhafaza edilmesi, korunması, taşınması ve satışa sunulmasında kullanılan her türlü ürünü
kapsar.
Direktif, sürdürülebilir bir büyüme için çevreyi korumaya yönelik ambalaj atığı oluşumunu
önlemeyi ve oluşan ambalaj atık miktarını azaltmayı ön planda tutar. Ambalaj ve ambalaj
atığının çevreye olan etkisini azaltmayı, ambalaj ticaretini engellememeyi ve pazardaki
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rekabeti bozmamayı da hedefler. Öncelikli olarak atığın önlenmesi gerektiği, oluşan
ambalaj atığının ise geri dönüştürülmesi veya başka bir şekilde geri kazanılması ve böylece
ambalaj atıklarının bertaraf edilen bölümünün azaltılmasını vurgular. Bu konuda hane
halkının olabildiğince fazla bilgi sahibi olması gerektiği de önemli bir noktadır (EC, 1994).

1.4.3 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefi bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin
Topluluk Müktesebatı’nı ulusal mevzuata uyumlaştırması ve uygulaması gerekmektedir.
Müktesebatın bir parçası olarak, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin 20 Aralık 1994
tarihli 94/62/EC sayılı Avrupa Birliği Ambalaj Atıkları Direktifi, 2004 yılında uyumlaştırılmış
ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği olarak 30 Temmuz 2004 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizde yönetmeliğin yenilenmesi sırasında AB Direktifi de birçok kez revize edilmiştir.
Yönetmelik sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak önce 2007’de, daha sonra ise 2011 yılında
yenilenerek uygulamadaki mevcut halini almıştır (bkz. Şekil 2).
Şekil 2 │ AB ve Türkiye’de Ambalaj Atıkları Mevzuatının Tarihçesi

Yönetmelik ambalajın üretiminden kullanım ömrünü tamamlayıp geri dönüştürülmesine
kadar geçen aşamalarda yer alan tüm paydaşlara yetki ve sorumluluk vererek buna
yönelik bir sistem oluşturulmasını amaçlamaktadır.
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Yönetmelik, çevresel açıdan temel özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının
oluşumunun önlenmesi, oluşan ambalaj atıklarının bertaraf edilecek kadar olan miktarının
tekrar kullanımı, ambalaj atıklarının geri dönüşüm yoluyla azaltılması, çevreye ve insan
sağlığına zarar verebilecek şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, kaynağında ayrı
toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına
yönelik prensiplerin, idari ve teknik esasların belirlenmesi için oluşturulmuştur.
Yönetmelik birçok AB ülkesinde olduğu gibi “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ilkesiyle
hareket eder ve piyasaya ambalajlı ürün süren işletmelere sorumluluk yükler. İşletmeler
piyasaya sürdükleri ambalaj türü ve miktarını Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden bildirmek
ve bu ambalajların belirli oranda toplanarak geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını
sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca geri dönüşüm ve geri kazanıma yönelik tüm harcamaların
karşılanması yine bu işletmelerin sorumluluğundadır.

1.4.4 Ambalaj Atıklarının Önlenmesi
Ambalaj atıklarının önlenmesi, ambalaj atıklarının yönetimi sırasında atık hiyerarşisi (bkz.
Şekil 1) prensibine göre en önce izlenmesi gereken yoldur. Yönetmelikte ambalaj atıklarının
önlenmesi; “ambalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin miktarının ve çevreye
verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı,
kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler
geliştirilerek azaltılması” olarak tanımlanmıştır.
AB ülkelerinde ambalaj ürünlerine yönelik karşılanması gereken koşullar vardır. 3 ana
başlık altında toplanan bu koşullar direktifin belirlediği “temel yükümlülükler”den oluşur. Bu
başlıklar;
(i) Ambalajın imalat ve bileşimine ilişkin yükümlülükler
(ii) Tekrar kullanılacak ambalajlara ilişkin yükümlülükler
(iii) Ambalajların geri kazanılmasına ilişkin yükümlülükler
olarak tanımlanmıştır.
Bu yükümlülükler ambalaj atıklarının önlenmesi ve ambalaj artıklarının yeniden
kullanılamadığı durumlara karşı önlemlerin alınmasını kapsar (İSO, 2010). Direktifte yer alan
temel yükümlülükler, ambalaj atığı oluşumunun kaynağında engellenmesi açısından büyük
önem taşır.
Üreticiler için belirlenen çerçeve dışında, yönetim açısından koyulan zorunluluklar da
bulunmaktadır. Direktifte, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için Atık Önleme Programı hazırlamaları
zorunlu kılınmıştır . Üye ülkeler bu planı, Atık Yönetimi Planları’na ya da diğer Çevresel Politika
Programları’na entegre edebilirler. Atık Önleme Programı’nda atık önleme hedefleri ve
ölçütleri açık bir şekilde belirtilmelidir (EC, 2008).
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En bilinen atık azaltma sistemi “attığın kadar öde” (Pay as You Throw) (detaylı bilgi için bkz.
Bölüm 4.1), Belçika'da oldukça iyi uygulanmaktadır. Bu sistemin zamanla tüketici davranışlarını
değiştirdiği gözlemlenmektedir. Belçika’da bir aile, ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla,
paketlenmiş sebze ve meyve yerine taze ve açık satılanları tercih ettiklerini belirtilmektedir
(GAIA, 2012).

İtalya’da “Self-Servis Deterjan” projesi kapsamında, deterjanlardan
kaynaklı ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla Piemonte Bölgesi,
mağaza sektörü ve deterjan üreticilerinin işbirliğiyle 40 satış noktasına
deterjan dağıtma makinesi yerleştirilmiştir (bkz. Şekil 3).

Deterjan

satın alımlarının %74’ü, deterjan şişelerinin yeniden kullanılmasıyla
yapılmıştır. Sonuç olarak; 780.000 şişe yeniden kullanılmış, 47 ton yüksek
yoğunluklu polietilenin ve 26 ton karton kullanılması engellenmiştir. Bu
da 130,5 ton CO2 salımı, 2.011 MWh enerji ve 20.776 litre su kullanımını
engellemiştir. 4 yıllık deneme sürecinin ardından, bütün mağazalar
dağıtma makinelerini kullanmaya devam etmiştir (ZWP, 2014). Bu
Şekil 3 │ Deterjan Dağıtım 		

Makinesi (İtalya) (ZWP, 2014)

yöntem diğer ülkelerde de farklı teknolojilerle uygulanmıştır (Le Soleil,
2010).

Ambalaj atıklarının oluşumunu azaltma üzerine genellikle üreticiler yenilikçi projeler
üretmektedirler. İçecek ve su şirketleri kullandıkları plastik ve cam şişelerin gramajını
azaltmaya yönelik projeler uygularken, deterjan üreticileri de kullanılan deterjan şişelerini,
hacmini değiştirmeden, küçültmeye yönelik projeler uygulanmaktadır (IGD, 2010; Kao,
2016). Ebat olarak küçük ve hafif olan ambalaj ürünlerinin büyük ebattaki ambalaj ürünlerine
göre çevre üzerinde daha az etkileri olduğu algısı yanlıştır. Ambalaj atıklarını önlemenin en
etkili yolu; ambalaj kullanımının azaltılması ve hammadde ve enerji kullanımının döngüsel
bir üretim süreciyle geri dönüştürülmesidir.

1.4.5 Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
Geri dönüşüm, atıkların çöp depolama alanlarına gitmesini engelleyerek kirletici
emisyonların azaltılmasına katkıda bulunur ve dolayısıyla çevreye fayda sağlar. Ekonomik
üretimin malzeme taleplerini karşılamaya, işlenmemiş malzemeleri çıkarma ve rafine
edilmesiyle ilişkili çevre etkilerini önlemeye yardımcı olur. Çevresel faydalarının yanında,
geri dönüşüm, sosyal ve ekonomik olarak da sürdürülebilir gelişmenin kritik öğelerinden
birisidir. İstihdam sağlar, oluşturduğu ikincil hammadde pazarıyla ekonominin gelişmesine
katkıda bulunur ve azalan doğal kaynakların yeniden kazanılmasını sağlar. Direktifte
ambalajların geri kazanımına ilişkin yükümlülüklerin başında, ambalajın imalatında
kullanılan malzemelerin belirli bir oranının geri dönüştürülebilir olması gelmektedir. Aşağıda
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bazı farklı ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecine ve elde edilebilecek ürünlere ilişkin
kısa bilgilere yer verilmektedir.
Kâğıt/Karton:
Kâğıt ambalaj malzemeleri su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer kâğıt üzerinde lif dışında yabancı
bir malzeme var ise temizleme işlemi gerçekleştirilir. Hazır olan kâğıt lifleri geri dönüşmüş
kâğıt üretiminde kullanılır. Kâğıt/Karton ambalaj atıklarından geri dönüşüm tesislerinde
yeniden aynı ürünler elde edilebilir (PAGÇEV, 2016).
Kağıt ve karton ambalajlar kolay ıslanabildikleri ve ıslandıklarında geri dönüştürülme
verimleri düştüğü için olabildiğince kuru koşullarda toplanmalıdır. Bu nedenle, halkı
bilgilendirme çalışmaları yaparak toplanan kağıt/karton ambalaj atıkları miktarını ve
kaliteli ürün geri dönüşüm oranlarını artırmak mümkündür.

 Kağıt geri dönüşümü ile hammadde kullanarak sıfırdan kağıt üretme işlemlerine kıyasla,
%60 enerji tasarrufu, %80 su tasarrufu ve %95 hava kirliliği azaltımı sağlanabilir (SAEF, 2016).

BİLİYOR MUYDUNUZ?
1 ton kağıdı geri dönüştürerek;
 0,8 m uzunluğunda 17 tane ağacı3
 26,5 m3 suyu
 2 varil (318 lt) petrolü
 4100 kWh enerjiyi (Ortalama bir eve 6 ay
yetecek kadar enerji)
korumak mümkündür (CUEC, 2016; US EPA,
2013; NYU, 2016; Recycling Facts, 2016).

Plastik:
Plastiklerin doğaya karışması 500 yıldan fazla sürdüğü için çevreye en zararlı ambalaj
çeşidi olduğu söylenebilir. Plastik ambalajlar, geri dönüştürülmesi en gerekli ambalajlardır
(Recycling Guide, 2016). Farklı içeriklerinden dolayı ambalajlar içerisinde geri dönüşümü
en zor olanıdır. Oluştukları hammaddelere göre ayırma işlemi yapılmalıdır ve bu işlemi
otomatik yapmak zor olduğu için plastik geri dönüşümü oldukça fazla iş gücü gerektirir
(BIR, 2016).
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Plastik ambalaj atıkları cinslerine göre ayrıldıktan sonra kırma makineleri ile küçük parçalara
ayrılır. Kırılan bu parçalar orijinal hammadde ile karıştırılarak üretim işleminde veya tekrar
eritilip katkı maddeleri ile karıştırılarak ikinci sınıf madde olarak kullanılabilir. Su, meşrubat,
sıvı yağ, sirke gibi sıvı gıdaların ambalaj atıklarından elyaf, süt, bakliyat, ketçap, mayonez,
yoğurt, şampuan vb. ürünlerin ambalajlarından ise granüller elde edilebilir (PAGÇEV, 2016).
Plastik ambalajlar, çeşit olarak fazla olduğu için kullanım alanları çok geniştir. Genellikle
yiyecek ve kimyasal saklanmasında kullanılmaktadır. Bu ambalaj atıklarının geri dönüşümünde
mümkün olduğunca içerdiği maddeden arındırılmış olması önemlidir. Tüketicilerin kullandıkları
plastik kapları atarken belli bir ölçüde temizlemeleri önerilmelidir. İçinde kimyasal madde
bulunan plastik atıklarının diğer plastik maddelerle karıştırılmaması önemlidir.

 Plastiği geri dönüştürmek, hammaddelerinden plastik üretmekten %80-90 daha az enerji
tüketimi sağlar.

 Yalnızca 1 plastik şişenin geri dönüşümünden kazanılan enerjiyle 60 watt’lık bir ampul 60
saat kullanılabilir.

 5 tane PET şişenin geri dönüşümüyle bir tane tişört üretecek iplik elde edilebilir (BIR, 2016; US
EPA, 2013).

BİLİYOR MUYDUNUZ?
1 ton plastiğin geri dönüşümüyle;


22 m3 alanı



16,3 varil (2591,7 lt) petrolü



5774 kWh enerjiyi (2 kişinin 1 yılda kullandığı 		
enerji)

korumak mümkündür (BIR, 2016; MRC, 2016).

Cam:
Cam ambalajlar 4000 yıl ile doğada çözünmesi en uzun ambalajlar olmasına rağmen geri
dönüşümü en kolay ambalajlar arasındadır. Temizlenip tekrar kullanılabildiği gibi, ısıl işlemle
yeniden şekillendirilerek başka bir ambalaj olarak da kullanılması mümkündür. Bu işlemler
sırasında kalite ve saflığını kaybetmez; %100 geri dönüştürebilirler (GPI, 2016).
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Cam ambalajlar atık ve katkı maddelerinden ayrıştırıldıktan sonra kırılır ve hammadde
karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür, bu şekilde tekrar cam olarak kullanıma
geçer. Cam bu sayede sonsuz bir döngü içerisinde geri dönüştürme işlemine girebilir.
Geri dönüştürülme işlemine giren cam ambalajlar beton katkısı ve cam asfalt olarak da
kullanılabilir (PAGÇEV, 2016).
Cam atıklarının kırılmamış olması geri dönüşümün kalitesini artırmaktadır. Vatandaşların
kolay kırılan kavanoz, şişe gibi ürünleri kırılmamasına özen gösterecek şekilde cam atığı
toplama kumbaralarına bırakmaları için bilgilendirilmeleri fayda sağlayacaktır. Cam
muhteva eden ayna, ampul gibi ürünler cam atığı toplama kumbaralarına konulmamalıdır.
Porselen, seramik gibi maddeler cam atığı değildir, cam atıkları ile karıştırılmamalıdır.

 Geri dönüştürülmüş cam, yeni cam ambalajın içerisine %95 oranında karıştırılabilir.
 %10’luk bir hurda cam kullanımıyla enerji maliyeti %2-3 oranında azalır.
 Hurda camı eritmek için harcanan enerji, hammaddelerin bir araya getirilmesine
harcanan enerjiden %30 daha azdır.

 Cam bir ambalajın geri dönüştürülmesinden tasarruf edilen enerjiyle 100 watt’lık bir
ampul 4 saat kullanılabilir (GPI, 2016; FEVE, 2016; US EPA, 2013).

BİLİYOR MUYDUNUZ?

BİLİYOR MUYDUNUZ?

1 ton cam ambalajı geri dönüştürerek;

Atık camın geri kazanılmasıyla %25 oranında
enerji tüketiminde azalma, %20 oranında
hava kirliliğinde azalma, %80 oranında maden
atığında azalma ve %50 oranında da su
tüketiminde azalma sağlanır (PAGÇEV, 2016).
Camın geri dönüşümünde kalite kaybolmadan
neredeyse %100 oranında eski camdan imal
edilebilir (ASD, 2016).



1,53 m3 alanı



0,12 varil (19 lt) petrolü



42 kWh enerjiyi

korumak mümkündür (Stanford, 2016).

Metal:
Metal ambalajlarda çelikten sonra alüminyum da sıkça kullanılmaya başlamıştır çünkü
şekil alması kolay, hafif ve dayanıklı bir malzemedir. Alüminyumun geri dönüştürülmesi de
kolay ve oldukça verimlidir (MEB, 2011). Metal içecek kutularının geri dönüşüm işlemlerinde
metal doğrudan eritilerek yeni ürün haline dönüştürülür.
Metal ambalaj atıkları küçük parçacıklar haline getirildikten sonra bu parçalar büyük
ocaklarda eritilir ve dökme metal üretilir. Bu işlemlerden sonra metal atık, saf hali ile
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büyük oranda aynı hale gelir ve tekrar üretimde kullanılabilir. Atık alüminyumun geri
dönüştürülmesiyle neredeyse (%97-98 oranında) saf alüminyum elde edilebilir ve tekrar
üretimde kullanılabilir (PAGÇEV, 2016).
Yoğun metal bileşenli Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) (ör. buzdolabı, çamaşır
makinası, ütü vb.) metal ambalaj atıkları ile karıştırılmamalı ve ayrı toplanarak geri
kazanılmalıdır. Elektronik atıkların yönetimine ilişkin detaylı bilgiler “AEEE Yönetmeliği
Belediye Uygulama Rehberi”nden elde edilebilir.

 Bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden %96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.
 Yalnızca 1 tane alüminyum tenekenin geri dönüştürülmesinden elde edilen enerjiyle 3
saat televizyon izlenebilir (ASD, 2016; US EPA, 2013).

BİLİYOR MUYDUNUZ?
1 ton alüminyum ambalajı geri dönüştürerek;
 7,65 m3 alanı
 39,6 varil (6296,4 lt) petrolü
 14.000 kWh enerjiyi,
1 ton çelik ambalajı geri dönüştürerek;
 3 m3 alanı
 1,8 varil (286,2 lt) petrolü
 642 kWh enerjiyi
korumak mümkündür (TÜKÇEV, 2016).

Kompozit:
Toplanan kompozit ambalajlar birçok malzemenin birlikte kullanılmasıyla elde edildiği için
geri dönüşüm proseside kompleks aşamalardan oluşur. Öğütme ve ayrıştırma işlemlerinden
sonra kâğıt ve alüminyum/polietilen kısım birbirinden ayrılır. Geri kazanılan kâğıt bir nevi kâğıt
geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek, kâğıt mendil, tuvalet kâğıdı ve oluklu mukavva gibi
ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Kâğıt kısmı ayrıldıktan sonra geri kalan kısım (Alüminyum
ve Polietilen/veya başka bir malzeme) çimento fabrikalarında kalorifik değerleri yüksek
olduğu için ilave yakıt olarak kullanılabilir. Yine aynı şekilde enerji amaçlı yakarak geri
kazanılabilir. Bir diğer uygulama da ülkemizde yekpan adıyla üretilen ürünlerdir. Kompozit
ambalajlar kırpılıp öğütüldükten sonra preslerde sıkıştırılarak sunta benzeri bir malzeme
üretilir.Oluşan ürün bahçe mobilyası yapımında kullanılabilecek derecede suya ve neme
dayanıklı bir malzemedir (ASD, 2016).
Kompozit atıklarının kağıt-karton kumbaralarına atılması geri dönüşümü zorlaştırmaktadır
Kompozit ambalaj atıkları kağıt-karton ambalaj atığı değildir ve ayrı toplanmalıdır
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Ahşap:
Ahşap ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile elde edilen ikincil ürünler çok farklı sektörlerde
kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı sunta ve orta yoğunlukta lif levha (MDF) üretiminde
görülmektedir. Bu ürünler de mobilya sektörünün temel malzemeleridir. Çiftlik hayvanlarının
kümes ve ağıllarında yatak malzemesi ya da yürüyüş yollarında zemin malzemesi olarak
da kullanılmaktadır. Ayrıca ahşap ambalaj atıkları nem oranının düşük olması sebebi ile iyi
bir biyoyakıttır.
Özellikle ahşap paletlerin tamir edilerek tekrar kullanılması yaygın bir uygulamadır. Bu
atıkların ıslanmaması ve kontamine olmaması bu açıdan oldukça önemlidir..

BİLİYOR MUYDUNUZ?
1 ton ahşap ambalajı geri
dönüştürerek;
 1,5 m3 ahşabı
 286,2 lt petrolü
 700 kg kömürü
korumak mümkündür (PAPREC, 2016).
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1.5

Türkiye’de Mevcut Durum

AB’ye uyum sürecinde Türkiye ambalaj atıklarının yönetimi konusunda oldukça fazla
gelişme göstermiştir. Türkiye’de 2005 yılında geri kazanılan toplam ambalaj miktarı 723.748
ton iken, bu miktar 2013 senesinde 2.300.345 ton’a ulaşmıştır (bkz. Tablo 1).
Tablo 1 │ "Üretilen", "Piyasaya Sürülen" ve "Geri Kazanılan" Toplam Ambalaj Miktarları (ÇŞB, 2016a)
Üretilen Ambalaj
(ton/yıl)

Piyasaya Sürülen
Ambalaj
(ton/yıl)

Geri Kazanılan
Ambalaj
(ton/yıl)

Geri Kazanım Oranı
(%)

2005

2.550.876

946.181

723.748

76%

2006

2.030.867

1.174.452

1.341.435

114%

2007

2.922.661

1.446.520

2.136.860

148%

2008

2.862.874

1.757.843

2.318.444

132%

2009

2.903.262

1.845.657

2.520.715

137%

2010

4.456.291

2.516.094

1.937.912

77%

2011

4.428.405

2.510.640

2.224.976

89%

2012

4.451.658

2.684.007

1.833.612

68%

2013

5.907.834

3.528.845

2.300.345

65%

Yıl

2003 yılından günümüze kadar Bakanlıktan lisans almış toplama ayırma tesisleri ve geri
dönüşüm tesislerinin sayılarında önemli bir artış bulunmaktadır. Lisanslı tesis sayıları ve illere
göre dağılımları Ek 2'de yer almaktadır.
Belediyeler tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması amacıyla 2008
yılından itibaren ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanmaya başlanmıştır. Planı bulunan
belediyelerin bir bölümü planı kendileri tarafından diğer bir bölümünün planı ise bağlı
oldukları belediye birlikleri tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu birliğe bağlı belediyeler için
bağlı bulundukları belediyeler birliği tarafından tek plan hazırlanmıştır. Bu da plan sayısının
azalması anlamına gelmektedir. Bu noktada bölgesel belediye birliklerine ne kadar önemli
bir görev düştüğü görülmektedir.
Türkiye’nin genelini değerlendirdiğimiz zaman evsel kaynaklı ambalaj atıklarının kaynakta
ayrı toplama çalışmalarının halen istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Bu hususta
öncelikle belediyelerin kaynakta ayrı toplama faaliyetini ne şekilde yapacağı, izleme ve
kontrolü nasıl gerçekleştireceği, halkın bilinçlendirilmesi konusunda yürütülecek eğitim
faaliyetleri gibi hususları içeren ambalaj atığı yönetim planını hazırlamaları ve bir an önce
uygulamaya başlamaları önem arz etmektedir.

1.6

Paydaşlar

Ambalaj atıkları yönetimi çok paydaşlı bir konudur. Ambalaj atıklarının başarılı bir şekilde
yönetimi için aşağıda listelenen paydaşların önemli sorumlulukları yerine getirmeleri ve
işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.


Piyasaya Süren (PS) ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (YK)



Yetkili İdare (ÇŞB) ve İlgili Diğer Kamu Kurumları



Lisanslı Tesisler



Belediyeler (Büyükşehir Belediyeleri dahil)



Belediye Birlikleri



Atık Üreticileri (Bireysel ve Ticari)



Havaalanları



Satış Noktaları

Paydaşlar ile ilgili detaylı bilgi için Bölüm 3 - Belediyelerin Diğer Paydaşlar ile İlişkileri’ne
bakınız.
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2. BELEDİYELER VE AMBALAJ ATIKLARI
Mevcut yönetmelik, ambalaj atıklarının finansal yönetiminden PS’leri sorumlu tutmakta iken
fiziksel yönetimini büyük ölçüde belediyelere bırakmıştır. Büyükşehir Belediyeleri bulundukları
ildeki ambalaj atıkları yönetiminin koordinasyonundan sorumludur. Ambalaj atıklarının
toplama, taşıma, ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleriyle, ambalaj atıklarının
çevreye verecekleri zararların asgariye indirilmesi açısından önemlidir. Bu noktada gerekli
tedbirlerin alınmasında Büyükşehir Belediyeleri kritik rol oynar;
(i)

Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına alınmaması için gerekli önlemleri
almak,
(ii) Yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve
(iii) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında sorumluluk verilen kişi/kişiler veya kurum/
kuruluşlar ile beraber eğitim faaliyetleri yapmakla yükümlüdür.
Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri ambalaj atıklarının fiziksel yönetiminden sorumludur. Diğer
şehirlerde ise fiziksel yönetim il, ilçe ve belde belediyelerinin sorumluluğundadır. Fiziksel
yönetim;
(i) Ambalaj atıklarının toplanması,
(ii) Ambalaj atıkları yönetim planının ambalaj bilgi sistemi üzerinden hazırlanması ve
gönderilmesi,
(iii) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına alınmaması için gerekli önlemlerin
alınması,
(iv) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için tedbirlerin alınması,
(v) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında sorumluluk verilen kişi/kişiler veya kurum/
kuruluşlar ile beraber eğitim faaliyetlerinin yapılması,
(vi) Toplanan ambalaj atıklarına yönelik belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması,
(vii) YK’lar ile işbirliği yapılması gibi sorumlulukları kapsamaktadır.1
Şekil 4 │ Belediye Sorumlulukları

BELEDİYELER
BÜYÜKŞEHİRLER

1

Büyükşehir
Belediyeleri

Büyükşehir
İlçe
Belediyeleri

Belediyelerin
Koordinasyonu

Fiziksel
Yönetim

DİĞER İLLER
İl Belediyeleri

İlçe
Belediyeleri

Belde
Belediyeleri

Fiziksel Yönetim

Rehberde yer verilen bilgiler büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere yönelik hazırlanmıştır. Büyükşehirlerin sorumluluğu
bulunan bölümlerde, net bir şekilde bu sorumluluk belirtilmiştir.
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2.1

Planlama

Yönetmelik kapsamında, ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak
biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüştürülmesi veya geri kazanılması
esastır. Söz konusu faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik
çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını
gösteren ambalaj atıkları yönetim planlarına ilişkin esaslar ÇŞB tarafından belirlenmiş olup,
bu doğrultuda belediyelerce ambalaj bilgi sistemi üzerinden hazırlanır. Bu kapsamda,
belediyeler yönetim planının hazırlanması, uygulanması, izleme ve değerlendirmesinden
sorumludur. Aşağıdaki şekilde belediyeler tarafından hazırlanması gereken yönetim
planlarının önemli aşamaları ve plan hazırlamada dikkat edilmesi gereken diğer hususlar
adım adım şematize edilmektedir (bkz. Şekil 4).
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Şekil 5 │ Ambalaj Atıkları Yönetim Planının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine İlişkin 		
Usul ve Esaslar (ÇŞB, 2016a)

Belediye ve Belediye Birlikler, tarafından
Ambalaj Bilgi Sistemine online.cevre.gov.tr
adresinden erişim sağlanmaktadır.

Programa Erişim

Yönetim Planı Hazırlama

Sözleşme Bilgileri

Belediyenin plan kapsamında sözleşme yaptığı piyasaya
süren, yetkilendirilmiş kuruluş, lisanslı TAT bilgileri Ambalaj
Bilgi Sistemine girilir, tüm sözleşmeler programa yüklenir.

Sorumluluk Sahası

Mahalle adı, mahallelerde toplama yapmaya yetkili TAT firması ve sorumlu YK/PS bilgileri
programa girilir. Karışık toplamalarda tek tek malzeme türü seçilmez. Malzeme özelinde
(kağıt, cam, plastik, metal) ayrı toplama yapılması durumunda ambalaj türü seçilmelidir.
Karakterizasyon verisi Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde sabit olarak
programa işlenmiştir. Belediye tarafından atık karakterizasyon çalışması yapılarak
belgelerin il müdürlüğüne ulaştırılması durumunda oluşması beklenen yıllık ambalaj
atığı miktarı ve malzeme bazında dağılımı yazlık ve kışlık veriler olarak programa girilir.

Atık Karakterizasyonu

Mahallelerin adı, nüfusları, mahallelerde
bulunan hane, okul, otel vb. atık üreticisi
sayıları programa girilir.

Mahalle Bilgileri

TAT Araç-Personel Bilgileri

Uygulama Bilgileri

Eğitim Tanıtım Bilgileri

Revizyon

*

Belediye tarafından Ambalaj Bilgi Sisteminde hazırlanarak, sistem
üzerinden ilgili tüm paydaşlar tarafından (YK/PS/TAT)
onaylandıktan sonra Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne gönderilir.

Kaynakta ayrı toplama çalışması yapan TAT
firmasının lisans bilgileri, kapasitesi, toplama
araç ve personel bilgisi programa girilir.
Ambalaj atığının mahalle bazında ne şekilde biriktirileceği
ve toplanacağı (poşet, iç mekan kutusu, konteyner,
kapıdan kapıya toplama vb.) programa girilir.
Dağıtılacak tanıtım materyali (afiş, broşür
vb.) sayısı ve düzenlenecek eğitimlere
ilişkin sayısal veriler programa girilir.
Plan Onay süreci tamamlanmış planların revize edilmesi durumunda,
Belediye tarafından program üzerinden “Plan Onay Bilgileri” bölümünden
“Revizyon Sürecini Başlat” seçeneği ile revizyon gerçekleştirilebilir.

Belediyeler ambalaj bilgi sistemindeki "plan görüntüle" sekmesinden plana ilişkin bilgilere ulaşabilirler (bkz. Ek 10).
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2.2

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması

Ambalaj atıklarının oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve toplanmasıdır.
Organik atıklarla karışmış ambalaj atıklarının organik atıklardan arındırılması ve temizlenmesi
oldukça zor ve maliyetli bir işlemdir. Ambalaj atıklarının organik atıklarla birlikte düzenli
depolama tesislerine gönderilme riski de artmaktadır. Mevcut yönetmelikte ambalaj
atıklarının düzenli depolama tesislerine kabulü yasaklanmış durumdadır. Ambalaj atıklarının
oluştukları yerlerde (ev, işyeri, hastane vb.) organik atıklardan ayrı toplanması çevre
kirliliğinin azaltılmasını, ekonomiye katkı sağlanmasını ve düzenli depolama tesislerinin proje
ömrünün uzamasını sağlar.
Çoğu AB ülkesinde ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesinden YK’lar sorumlu iken,
toplanmasından genellikle belediyeler sorumludur (bkz. Ek 4). Türkiye’de de belediyeler,
ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını organize etmekle yükümlüdür. Bu toplama-ayırma
faaliyetini ister kendisine ait çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli TAT ile isterse çevre lisanslı/
geçici faaliyet belgeli başka TAT’lar ile gerçekleştirebilir.
“Planlama” bölümünde anlatıldığı üzere belediyeler Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nı
hazırlamakla yükümlüdürler ve bu planın hazırlanmasında sözleşme yapılan bir paydaş var
ise (PS ve/veya YK) bu paydaşlar plana dahil edilmelidir.

2.2.1 Ambalaj Atıklarını Ayrı Toplama Sistemi
Ayrı olarak biriktirilmiş olan ambalaj atıklarının toplanması Ambalaj Atıkları Yönetimi
Planı’nda belirtildiği şekilde yürütülür.
Tüketicilerin rahatlıkla görüp ulaşabilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi
için alanlar belirlenerek, bu alanlarda ambalaj atıkları biriktirme kumbaraları/konteynerleri
veya ekipmanları yer almalıdır. Ev ve benzeri atık üreten küçük iş yerlerinde ise geri kazanım
poşetleri diğer atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının biriktirilmesi için etkili bir yöntemdir.
Avrupa ülkelerinin çoğunda ambalaj atıklarını türlerine göre (plastik, kağıt/karton, metal,
cam) ayırma işlemi, ayırma tesislerinde değil, biriktirilmesi ve toplanması sırasında yapılmakta
ve bu ayırma işlem genellikle 3 kolda (Kağıt/Karton, Plastik/Metal, Cam) yapılmaktadır
(bkz. Ek 5).
Ülkemizde ambalaj atıkları genellikle türlerine göre ayrı toplanmamakta, karışık
toplanmaktadır. Ancak cam ambalaj atıklarının diğer ambalaj atıklarına oranla daha ağır
ve kırılgan olmaları ayırma tesislerinin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, cam
ambalaj atıklarının daha verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir toplanabilmesi için diğer ambalaj
atıklarından ayrı olarak farklı araç ve ekipmanlarla toplanması tercih edilmelidir. Halihazırda
ülkemizde bazı belediyeler cam ambalaj atıklarının toplanmasını daha etkin hale getirmek
için belirli noktalara yerleştirilen yeşil beyaz cam toplama kumbaraları ile cam ambalaj
atıklarının diğer ambalaj atıklarından ayrı toplanmasını sağlamaktadır.
Vatandaşların evlerinde organik atıklardan ayırarak topladıkları ambalaj atıklarının
toplanması da yine farklı sistematiklere göre yapılabilir. En yaygın toplama yöntemleri:
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Kapıdan Kapıya Toplama: Ayrı biriktirme konteynerleri/kumbaraları evden/binadan
ulaşılabilecek en yakın noktaya konulur. Biriktirme konteyneri/kumbarası bulunmayan
yerlerde ise geri kazanım poşetleri belirlenen saatlerde binanın önüne çıkartılır. Toplama
aracı bu konteynerleri/kumbaraları boşaltmak ve poşetleri toplamak amacıyla kapı kapı
dolaşarak toplama işlemini gerçekleştirir.
Kaldırımdan Toplama: Ayrı biriktirme konteynerleri/kumbaraları apartman kapıları yerine
kaldırımlara belirli aralıklarla yerleştirilir. Genellikle belediyenin yerleştirdiği çöp toplama
konteynerlerinin yakınları tercih edilir. Kalabalık olan yerleşim yerlerinde bu sistem tercih
edilir.
Getirme Merkezinden Toplama: Bu noktalar genellikle merkez yerleşim yerinden belirli
bir uzaklıkta kurulur. Ambalaj atığı çıkaran vatandaşların topladıkları ambalaj atıklarını
gidip bu noktalara teslim etmeleri gerektiğinden teşvik edilmeye ihtiyacı olabilir. Teknik
ve idari detayları ÇŞB tarafından Atık Getirme Merkezi Tebliği’nde belirlenen Atık Getirme
Merkezleri, Türkiye’de 3 farklı sınıfta kategorileştirilmiştir;
3. sınıf atık getirme merkezi; satış noktaları, havaalanları, 200’den fazla konut içeren siteler,
organize sanayi bölgeleri ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları
içinde kurulan ve işletilen merkezlerdir.
2. sınıf atık getirme merkezi; AVM’ler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan/
kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir.
1. sınıf atık getirme merkezi; belediyelerin asıl sorumluluğunda olan merkezlerdir.
Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması
zorunlu olan ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen
merkezlerdir (bkz. Ek 6).
Atık Getirme Merkezinde toplanan atıkların lisanslı tesislere sevkiyatından Atık Getirme
Merkezi işletmecisi sorumludur (ÇŞB, 2014).

2.2.2 Ayrı Toplama Ekipmanları
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için temelde 2 çeşit araç bulunmaktadır;
1.

Biriktirme araçları; vatandaşların ve diğer nihai kullanıcıların ambalaj atıklarını
biriktirmelerini sağlayan araçlardır.
a.

Kumbara/Konteyner: Genellikle 250-900 lt arası hacimli biriktirme kutularıdır.
Kaldırımdan toplama sistemlerinde genellikle bu araçlar kullanılır.

b.

İç mekan kutusu: Konteyner kullanılamayan yerlerde ya da uygun görülen iç
mekanlara sağlanır. Kapıdan kapıya toplama sistemleri için uygundur.

c.

Poşet: Kumbara/Konteyner ile ayrı toplama sistemi henüz yaygınlaşmaya
başlamamış yerleşim yerlerinde sıkça kullanılır. Vatandaşlara verilen mavi renkli
poşet ile biriktirme yapmaları istenir. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde bahsedilen ikili
toplama sistemine de uygundur.
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2.

Toplama araçları; uygulanacak toplama sistemine göre, ambalaj atıklarının biriktirildiği
noktalardan ambalaj atıklarını alan araçlardır. Kullanılacak araçların kasası üzerinde
“Ambalaj Atıkları Toplama Aracı” ifadesi bulunur. Ayrıca şekillerle de toplanacak
malzemeler belirtilir ve ilgili belediyenin isim ve iletişim bilgileri yer alır (bkz. Şekil 6).
Yönetmeliğe göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü
ekipman mavi renkli olur. Cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar
yeşil ve/veya beyaz renkli olabilir.

Şekil 6 │ Ayrı Toplama Ekipmanları
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2.2.3 Ambalaj Atığı Aktarma Merkezi
Çevre lisansı olan TAT’ların yönetim planı kapsamında, ambalaj atıklarının toplanması
amacıyla kurmuş oldukları ve kısa süreli depolamanın yapıldığı merkezlerdir. Toplanan
ambalaj atıkları, aktarma merkezinin bağlı olduğu TAT’a götürülür. Bu aktarma merkezlerinin
kapalı ve zemininin betondan yapılması, atık sular için toplama kanalları ve ızgara
sistemlerinin olması gibi belirli özelliklere sahip olmaları gerekir. Genellikle daha küçük
kapasiteli araçlarla toplanan ambalaj atıkları toplama yapılan bölgeye yakın mesafedeki
bu aktarma merkezlerine getirilir, buradan daha büyük kapasiteli bir araca aktarılarak
ayırma tesisine sevk edilir.

2.2.4 Toplama ve Ayırma Tesisi
Daha önceki bölümlerde değinildiği üzere, ülkemizde Ambalaj atıkları genellikle türlerine
göre ayrı toplanmamaktadır. Ambalaj atıkları ayırma tesislerine karışık getirilirler ve tesiste
kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel malzeme grubuna, bu 5 temel
grup içerisindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılırlar. Bunun sebebi, her malzeme alt
grubunun geri dönüşüm tekniğinin farklılık göstermesidir.
Ambalaj atıkları öncelikli olarak ayırma bandına alınır. Ayırma bandında otomatik ayırma
makineleri kullanılabildiği gibi, görevli personel de kullanılabilir. Ayırma bandında, türlerine
göre ayrılan ambalaj atıkları bandın altında bulunan bölmelerde biriktirilirler. Biriktirilmiş
olan ambalaj atıkları presleme ünitesine alınır, preslenen ambalaj atıkları türlerine göre
dizilir ve ilgili geri dönüşüm tesisine gönderilmek üzere depolanır (ÇEVKO, 2016).

2.3

Kayıtdışı ile Mücadele ve Denetim

AB ülkelerinde belediyeler ya da çevre ajansları AB ülkelerinde yürütülmekte olan kaynakta
ayrı toplama faaliyetlerinde hane sakinlerini sıkı denetimlerden geçirmekte ve atıklarını
ayrı biriktirmeyen hane sakinlerine idari yaptırımlar uygulamaktadır. Aynı zamanda PS’lerin
denetlenmesini kolaylaştırmak açısından PS’lerin de piyasaya sürdüğü ambalaj miktarını
ve geri dönüştürdüğü ambalaj miktarını girebildikleri veri kayıt sistemleri bulunmaktadır.
Bu veri kayıt sistemleri sayesinde piyasaya sürülen ambalajın ne kadarının geri dönüşüm
faaliyetleriyle kazanıldığı gibi istatistiki veriler elde edilebilmektedir. PS’lerin piyasaya kayıt
dışı ambalaj sürmesi ve ambalaj atıklarının toplanması konusunda kayıt dışı işlem yapılması
da bu sayede denetlenebilmektedir.
Türkiye’de de denetim yapılabilmesi için yönetmeliğe göre, ambalaj atıklarına yönelik
gerçekleştirilen faaliyetlerin ve işlemlerin kayıt altına alınmaları gerekmektedir.
Yukarıda bahsedilen kayıt sistemi, piyasaya sürülen ve geri dönüştürülen ambalajların kayıt
altına alınması ile ilgiliyken, geri dönüşümün en önemli ayağını oluşturan ambalaj atıkları
toplama sisteminin de kayıt dışı olması engellenmelidir. Yönetmelikte ambalaj atıklarının
lisansı olmayan kişi ve/veya kuruluşlar tarafından toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi
yasaklanmıştır. Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının
Yönetmelikte tanımlanan sistem çerçevesinde toplanması ve ayrılması gerekmektedir.
Kayıt dışı toplama ambalaj atığı yönetim sistemine büyük oranda etki ederek sistemin
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düzgün çalışmamasına sebep olmaktadır. (bkz. Ek 10). Farklı ülkeler bu soruna yönelik farklı
çözümler geliştirmektedir.
Brezilya’da 800 bin sokak toplayıcısının yüzde 10'u 1.000 adet kooperatif
kurarak kaynakta ayrı toplamada etkin hale gelmiştir. Belediyeler ayrı
toplama çalışmalarında, kapıdan kapıya ve atık kumbaraları yoluyla toplamanın yanı
sıra, kooperatiflere iş vermekte; toplama yapan özel şirketler de bu kooperatiflerden
yararlanmaktadır (CEMPRE, 2015).

AB üyesi ülkelerde hane sakinlerinin ve PS’lerin denetlenmesi gibi TAT’lar ve GDT’ler
de denetlenerek kayıt dışı toplamayı büyük ölçüde engelleyen sıkı denetim sistemleri
oluşturulmuştur.
Öte yandan, İngiltere, İrlanda gibi AB ülkelerinde ve ABD’nin çeşitli eyaletlerinde belediyeler
ambalaj atıkları yönetimi sistemi içerisinde denetim ve yaptırım yetkisine sahip olabilmektedir
(TCC, 2016; EPA, 2016; DEFRA, 2016; DLR, 2016).

2.4

Belgeleme ve Bildirim Sistemi

Ambalaj atıklarıyla ilgili maliyetler, Çevre Kanunu’nun öngördüğü ve diğer tüm AB
ülkelerinde olduğu gibi, “kirleten öder” prensibiyle PS’ler tarafından karşılanır. Yönetmelik,
maliyetlerin karşılanabilmesi ve kayıt dışı ile mücadele için “belgelendirme” yükümlülüğü
getirmiştir. Şekil 7’de belediyelerin belgeleme sürecindeki yükümlülükleri ve dikkat edilmesi
gereken diğer hususlar adım adım şematize edilmektedir. Hem piyasaya süren işletmeler
hem de piyasaya süren işletmelerin yükümlülüklerini devrettiği yetkilendirilmiş kuruluşlar geri
kazanım yükümlüğünü yerine getirmek için belediyelerle çalışmaktadırlar. Belgelendirme
dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir.
Belgelendirme Dosyalarında Ne Olmalı? (ÇŞB, 2013)
Özet Tablo
(Giriş ve Çıkış için)
Sözleşme Örneği
Onay Belgesi
Giriş Belgeleri
(Faturalar, Gider Pusulası, Kantar Fişleri, Belediye Tarafından Onaylı Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Makbuzları)
Çıkış Belgeleri
(Fatura, Sevk İrsaliyesi, İhraç Edildiyse Gümrük Çıkış Beyannameleri)
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Şekil 7 │ Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ile Belgelendirme 		
Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar (ÇŞB, 2012)
Piyasaya sürenlerin geri kazanım
hedeflerini yerine getirmesi için üç
yöntem önerilir.

Piyasaya süren tarafından, "depozito
uygulama planı" ÇŞB ambalaj bilgi sistemi
üzerinden hazırlanıp Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'ne gönderilir.
Piyasaya sürenlerin geri kazanım
hedeflerini
yerine getirmesi
üçile
Piyasaya
süren, belediye
ve lisanslıiçin
tesis
yöntem önerilir.
belgelendirme sözleşmesi
yapar.
Piyasaya süren, kaynakta ayrı toplama için
Piyasaya süren tarafından, "depozito
kullanılacak ekipmanları belediyelere
uygulama planı" ÇŞB ambalaj bilgi sistemi
temin eder
ve ilgiliÇevre
maliyetleri
karşılar.İl
üzerinden
hazırlanıp
ve Şehircilik

Belgelendirme ile İlgili
Usul ve Esaslar

Depozito Sistemi

Belgelendirme ile İlgili
Usul ve Esaslar

Belediye ile Sözleşme
Depozito Sistemi

Müdürlüğü'ne gönderilir.

Piyasaya süren, en az piyasaya sürdüğüne
eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa
sahip belediyeler ile toplama sözleşmesi yapar.
Piyasaya süren belediye ile birlikte, her yıl piyasa
Toplanan atıklar
TAT toplama
yerine doğrudan
GDT’ye
araştırması
yaparak
maliyetlerini
belirler.
gönderilir.
Diğer ambalaj atığı üreticilerinden kaynaklı
atıkların belgelendirilebilmesi için bu üreticiler
Piyasaya tarafından
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belediye
planında
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programına
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Geri kazanım hedeflerine ulaşıldığını
gösteren belgelerde sözleşme yapılan
Piyasaya süren, belediye ve lisanslı tesis ile
lisanslı tesislerinin çıkış rakamları esas alınır.
belgelendirme sözleşmesi yapar.
Piyasaya
işletme
Piyasaya
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ve
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işletme
ilemaliyetleri
sözleşme yaparak
temin
eder
ve ilgili
karşılar.
geri kazanım yükümlülüğünü yerine getirir

Toplanan atıklar TAT yerine doğrudan GDT’ye
gönderilir.

Yetkilendirilmiş
Belediye ile Sözleşme
Kuruluşa Üyelik

Piyasaya süren belediye ile birlikte, her yıl piyasa
araştırması yaparak toplama maliyetlerini belirler.

Diğer ambalaj atığı üreticilerinden kaynaklı
Geri kazanım hedeflerine ulaşıldığını
atıkların belgelendirilebilmesi için bu üreticiler
gösteren
belgelerde
sözleşme “Ek-7
yapılan
TAT'lar tarafından “bildirim
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çıkış rakamları
alınır.
Ambalaj
Bilgi
tanımlanır ve yazılım programına eklenir.

Bildirim sürecinin tamamlanabilmesi için bildirimler doldurulduktan sonra “bildirim yönetimi” bölümünden “7B doğrulama işlemleri” ve “7C doğrulama işlemleri”
sekmesinden doğrulama
sürecinin
deişletme
tamamlanması
gerekmektedir. Ambalaj atık yönetim planları kapsamında çalışma yürüten lisanslı/geçici faaliyet belgeli TAT'lar
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Belgelendirme dosyası hazırlanır ve
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yetkilendirilmiş kuruluşa gönderilir.
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Ambalaj Bilgi Sistemi

Belediye
Lisanslı Tesis

Belediye Birliği

TAT tarafından düzenlenen ve ambalaj elektronik
yazılım programından gönderilen belgeleri içeren
dosya hazırlanır, onaylanır ve belediyeye gönderilir.

Belediye
Yetkilendirilmiş Kuruluş
ve Piyasa Sürenler

Programın belediye ara yüzündeki bilgiler ile TAT
tarafından gönderilen belgeler karşılaştırılır,
Belediye
programa gönderilen
bilgiler ile
kontrolleritarafından
yapılır. Belgelendirme
usul ve esaslarına
belgelendirme
dosyaları karşılaştırılır,
kontrolleri
uygunluğu değerlendirilir
ve onaylanır.
yapılır, uygunluğu değerlendirilir ve onaylanır.

Belediye Birliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Yetkilendirilmiş Kuruluş
ve Piyasa Sürenler
Belgelendirme Dosyasının
Hazırlanması

Piyasaya sürenler veya yetkilendirilmiş kuruluş
tarafından programı üzerinden gönderilen
belgelendirme dosyası onaylanır.

Lisanslı işletme
tarafından
bildirimi
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Programın belediye ara yüzündeki bilgiler ile TAT
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TAT
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EKBelgelendirme
- 7C formu doldurulurken
tesisten
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veEK
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atığının temin edildiği belediyelere paylaştırılır.

Belediye tarafından programa gönderilen bilgiler ile
belgelendirme dosyaları karşılaştırılır, kontrolleri
yapılır, uygunluğu değerlendirilir ve onaylanır.
ÇŞB, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve YK
tarafından toplama faaliyetleri denetlenir

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

Belgelendirme Dosyasının
Hazırlanması
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Belediyeler yalnızca ayrı topladıkları/toplattıkları ambalaj atıklarını belgeleyebilirler.

Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık 3000 kg ve altında kalan işletmeler,
belgelendirme yükümlülüğünden muaftır.

Yaygın olarak tercih edilen, belediye ile sözleşme yapılması yönteminde piyasaya sürenler,
en az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan
nüfusa sahip belediyeler ile toplama sözleşmesi yapar. Sözleşmenin idari, mali ve teknik
detayları ilgili taraflarca belirlenir. Eşdeğer ambalaj atığı hesabı ise aşağıdaki formüle göre
gerçekleştirilir.

EŞDEĞER AMBALAJ ATIĞI HESABI
C=AxB
E=CxD
A = Belediyenin Nüfusu: Uygun bulunan plan kapsamında yıl sonunda ulaşılan nüfus esas
alınır. Planda bütün aşamalara ulaşılması durumunda TÜİK en son nüfus bilgileri esas
alınır.
B = Kişi Başına Oluşan Yıllık Atık Miktarı: Kişi başına oluşan atık miktarının belirlenmesinde en
son TÜİK verileri esas alınır.
C = Belediyede Yıllık Olarak Oluşan Atık Miktarı (kg)
D = Ambalaj Atığı Oranı: %20 olarak kabul edilir. Ancak; ÇŞB tarafından belirlenen esaslar
doğrultusunda katı atık karakterizasyonunun tespiti yaptırılarak belediyeler tarafından il
müdürlüklerine ibraz edilmesi durumunda, analiz sonucunda elde edilen veriler kullanılır.
E=

Eşdeğer Ambalaj Atığı Miktarı (kg)

ÖRNEK HESAPLAMA
TÜİK 2012 nüfus ve atık verilerine göre Çankaya ilçesi için eşdeğer ambalaj atığı miktarı
hesaplaması:
B = 31 milyon ton / 76 milyon kişi = 0,41 ton/kişi-yıl
C = A (832.075) x B (0,41) = 339.399 ton
E = C (339.399) x D (%20) = 61.880 ton

Ambalaj Bilgi Sistemi, ambalaj atıklarına yönelik faaliyet gösteren tesisler için veri girişi,
istatistiki verilerin oluşturulması, raporlama, sistem takibi ve işletmelerin kayıt altına alınmasını

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
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sağlar. Belediyeler bu sistem üzerinden belgeleri karşılaştırır ve kontrol eder, belgelerin
uygunluğunu değerlendirir ve onaylar.
Ambalaj atıkları elektronik yazılım sistemi;


Üretilen ambalajlar ve ambalajlı olarak
satışa sunulan ürünlerin ambalajlarının
miktarlarının belirlenmesi,



Ambalaj atıklarının toplanması,



Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi
ve geri kazanılması,



Ambalaj atığı
izlenmesi,



Gelişme raporlarının değerlendirilmesi,



İstatistiki veri oluşturulması

yönetim

Şekil 7 │ Ambalaj Bilgi Sistemi			
(Elektronik Yazılım Programı)

planlarının

amacıyla hazırlanmıştır (ÇŞB, 2016a).

2.5

Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri

Yönetmeliğe göre, belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında; ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımları, geri dönüşüm ve geri kazanımları
konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek bulunmaktadır. Ambalaj
atıklarına yönelik farkındalık yaratmak, vatandaşlarda bilinç oluşturmak, alışkanlık
kazandırmak ve ayrı toplama çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları yapılması şarttır. Bu eğitimlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesi ve
her aşama ve hedef kitle göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ülkemizde ÇŞB,
gerçekleştirilen
kişiye ulaşacak
ve uygulamalı
bulunmaktadır.

belediyeler ve ÇEVKO, TÜKÇEV, PAGÇEV ve AGED gibi YK’lar tarafından
faaliyetler, toplumun her kesimine yönelik ve mümkün oldukça çok
şekilde düzenlenir. Okullarda gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri
eğitimler, öğrencilerde çevre koruma bilincinin oluşmasına katkıda

Yapılacak olan bilinçlendirme faaliyetleri farklı şekillerde olabilir (bkz. Şekil 8).
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Şekil 9 │ Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri için Kullanılabilecek Araçlar

Grup
Toplantıları

Seminerler/
Konferanslar/
Okul Eğitimleri

Afişler/
Broşürler/
Pankartlar

Kapıdan
Kapıya
Bilgilendirme
Tanıtıcı
Reklamlar

Bu araçların yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya da kullanılabilir. Fransa’da yerel
yönetimin internet sitesinde “şehrinizdeki atık yönetimi” adıyla bir bölüm bulunmakta ve
kullanıcıyı şehrin farklı bölgelerine doğrudan erişimi olan bir sayfaya yönlendirmektedir.
Kullanıcı, her bir bölgeye tıklayarak farklı atık çeşitlerinin atılabileceği noktaları ve iletişim
bilgilerini öğrenebiliyor. Sitede atık azaltımı ve yönetimi konusunda evde ve ofiste
kullanılabilecek ekonomik yöntemler konusunda tavsiyeler de bulunuyor (ZWP, 2014).
Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri (bkz. Bölüm 4.2) bölümünde bölümünde Eskişehir
Odunpazarı Belediyesi'nin “Dönüşüm Seninle Başlar” Projesinin internet sitesi de belediyelerin
bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri açısından iyi bir örnek teşkil etmektedir.

2.6

Finansman Kaynakları

Ülkelerin ambalaj atıklarına ilişkin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için kayda
değer bir finansal yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre, PS’ler başta ambalaj
atıklarının toplama, taşıma, ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım aşamaları olmak üzere
maliyetlerin büyük bölümünü karşılamakla yükümlüdür. Ancak finansman desteğinin yeterli
olmaması durumunda sağlıklı bir ambalaj atığı yönetim sistemi oluşturulamamaktadır. Bu
nedenle kamu ve özel sektör arasında finansal bir işbirliği olmalıdır. Bu noktada belediyelerin
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de maddi ya da ayni olarak bu yatırımların belli ölçüde paylaşılması konusunda önemli rolü
bulunmaktadır.
PS’ler “üretici sorumluluğu” ilkesi çerçevesinde yukarıda bahsi geçen yatırımları kendi
bütçelerinden karşılamakla yükümlüdür. Ancak belediyelerin bu konuda desteğe ihtiyacı
olduğu açıktır. Bu gibi çevresel yatırımlar amacıyla belediyelerin kullanabileceği çeşitli
finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunları temelde ikiye ayırmak mümkündür; Bankalar/
Finansal Kurumlar ve Çok Taraflı Kurumlar.
Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC),
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım
Bankası (EIB), Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi çok
taraflı kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve
yatırım fonları; çeşitli ekonomik fizibilite, çevresel/sosyal
etki analizleri ve gerekli olması durumunda diğer bazı ek
koşulların yerine getirilmesi şartıyla yerel yönetimlere çeşitli
kredi ve hibeler sağlamaktadır.
Ayrıca TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi ulusal kurum ve
kuruluşlar tarafından belediyelerin faydalanabileceği
fonlar bulunmaktadır.
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3. BELEDİYELERİN DİĞER PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ

Yönetmelik gereğince büyükşehir belediyeleri, belediyeler tarafından
yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve ambalaj
atıklarının yönetimine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkı
sağlamakla yükümlüdür. Belediyeler ise ambalaj atıkları yönetim
planı hazırlanması ve ÇŞB'ye sunulması, ambalaj atıklarının oluşumuna
yönelik gerekli önlemlerin alınması ve toplama, taşıma, ayırma,
geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri için altyapı hizmetlerinin ve
paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması ile sorumludur. Belediyelerin
paydaşlar ile ilişkileri, ambalaj atıkları ile ilgili ele alınacak olan resmi
işlemler ve yapılacak çalışmaların koordinasyonun sağlıklı bir şekilde
yürümesi açısından önemlidir.

3.1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlükleri

ÇŞB, ambalaj atıklarının yönetimi için belediyeler, işletmeler, YK’lar, ambalaj atığı üreticileri
vb. kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan; toplama, ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri
kazanım tesisleri tarafından hazırlanan belgeleri inceleyen ve denetleyen kurumdur.
Belediyeler, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplayan kişi veya kuruluşları
kontrol etmekle yükümlüdür. ÇŞB’nin yerel teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
gerçekleştirilen ayrı toplama çalışmalarının ambalaj atığı yönetim planına uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüdür.
Yönetmeliğe göre belediyeler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj
atıkları yönetim planını hazırlar. PS’ler ve/veya YK ile sözleşme yapılması durumunda ise
plan, sözleşme imzalanan taraflar ile birlikte hazırlanır veya ilgili taraflar ambalaj atıkları
yönetim planına dâhil edilir ve hazırlanan plan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulur.
Belediyeler plan kapsamında gelişme raporları hazırlar ve uygulamaya ilişkin yapılacak
değişiklikleri bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.
Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava
alanları bünyesinde yer alan tüm tesisleri kapsayacak şekilde, ilgili yönetimleri tarafından,
ambalaj atığı yönetim planının hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulur.
Öte yandan belediyeler ile havaalanları ortak plan hazırlayabilirler. Bu durumda belediyeler
havaalanları adına toplama faaliyeti gerçekleştirebilirler.
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ÇŞB, yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek üzere ÇŞB temsilcisinin
başkanlığında ilgili taraflardan oluşan bir ambalaj komisyonunu toplayabilir. Ambalaj
komisyonu, ÇŞB'nin belirleyeceği gündemle çalışmalarına başlar, bu Yönetmelik
doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirerek tavsiye kararları
alır. ÇŞB'nin uygun göreceği büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin yetkili temsilcileri
de bu komisyonda yer alır.

3.2

Piyasaya Sürenler

PS’ler yönetmelikte;
(i)

Ürünleri tanımlanan ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi,

(ii) Üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın
üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi,
(iii) Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi
ve/veya ithalatçı
olarak tanımlanmaktadır.
PS’ler plan kapsamında belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama
çalışmalarının maliyetlerini karşılamakla, dağıtılacak olan poşet, kumbara, konteyner,
iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarını belediyelere temin etmek veya bunlarla
ilgili maliyetleri karşılamakla yükümlüdür.
Belediyeler ile sözleşme yapma yöntemini tercih eden PS’ler en az piyasaya sürdüğü
ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile
kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmekle yükümlüdür.
Ayrıca, PS’ler ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme
yaptığı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa araştırması yaparak, toplama maliyetlerini
belirlemekle yükümlüdür.

3.3

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

PS’lerin, yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek için oluşturdukları ve ÇŞB
tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşlardır. YK’lar ambalaj atıklarının toplanması ve geri
kazanılmasına yönelik çalışmaların belgelendirilmesi amacıyla belediyeler ile sözleşme
imzalarlar.
YK’lar geri kazanım hedeflerini sağlamak amacıyla temsil ettiği PS’ler adına belediyeler
ile sözleşmeler yapmakla, sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetleri izlemekle,
sözleşme yaptığı belediyelerde toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının geri kazanımını
sağlamak üzere tamamını geri almakla veya aldırmakla yükümlüdürler.
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Türkiye’de mevcut durumda 4 adet YK bulunmaktadır.
ÇEVKO - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
Faaliyet Alanı: Kağıt/Karton, Plastik, Cam, Metal, Kompozit, Ahşap
Yetki Yılı: 2005
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Tüm Ambalaj Atıkları
İletişim Bilgileri
Adres: Cenap Şahabettin Sok. No: 94 Koşuyolu 34718, Kadıköy,
İSTANBUL
Telefon: (0216) 428 78 90 - 94 (4 Hat) Faks: (0216) 428 78 95
E-posta: cevko@cevko.org.tr
TÜKÇEV - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Faaliyet Alanı: Kağıt/Karton, Plastik, Cam, Metal, Kompozit, Ahşap
Yetki Yılı: 2010
Genel Müdürlük Yeri: Ankara
Atık Kolları: Tüm Ambalaj Atıkları
İletişim Bilgileri
Ankara Merkez:
Birlik Mah. 409. Sok. No: 7 Çankaya ANKARA
Telefon: 0 (312) 441 95 00 Faks: 0 (312) 441 99 08
E-posta: posta@tukcev.org.tr
PAGÇEV - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Faaliyet Alanı: Kağıt/Karton, Plastik, Cam, Metal, Kompozit, Ahşap
Yetki Yılı: 2013
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Tüm Ambalaj Atıkları
İletişim Bilgileri
Adres: Halkalı Cad. No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy / İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 425 13 13 - 14 - 15 Faks: 0 (212) 624 49 26
E-posta: pagcev@pagcev.org.tr
AGED – Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği
Faaliyet Alanı: Kağıt/Karton, Ahşap
Yetki Yılı: 2015
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Kağıt/Karton ve Ahşap Ambalaj Atıkları
İletişim Bilgileri
Adres: İkitelli OSB Mh. YTÜ İkitelli Teknopark Sk. No:1/20-21 Başakşehir
/ İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 438 16 28
E-posta: info@a-ged.org.tr
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3.4

Lisanslı Tesisler

Yönetmeliğe göre belediyeler ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplanması veya
toplattırılması için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve
kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla sorumludur.
Ayrıca belediyeler çevre lisansı başvurusunda bulunacak olan toplama-ayırma, geri
dönüşüm ve geri kazanım tesislerine çalışabilecekleri uygun alan temin etmekle yükümlüdür.
Belediyelerin lisanslı tesislere ilişkin bir diğer sorumluluğu da ambalaj atıkları yönetim planı
kapsamında bu tesisler tarafından toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek
ve/veya onaylamaktır.

Toplama Ayırma Tesisleri (TAT)
Toplama Ayırma Tesisleri, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak
ayrıldığı tesislerdir. Ülkemizde 2003 yılında 15 adet toplama ayırma tesisi bulunurken bu sayı
2016 yılında 573'e çıkmıştır (bkz. Ek 2).

Geri Dönüşüm Tesisleri (GDT)
Geri Dönüşüm Tesisleri, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan
tesislerdir. Geri dönüşüm tesislerine çalışabilecekleri uygun alan temin etmek ve bu tesisleri
belediye imar planları üzerine işlemekle ve altyapı hizmetlerini sağlamak görevlerinden
belediyeler sorumludur. Ülkemizde 2003 yılında 13 adet geri dönüşüm tesisi bulunurken bu
sayı 2016 yılında 791'e çıkmıştır (bkz. Ek 2).
ÇŞB tarafından lisanslandırılmış TAT ve GDT’lere ilişkin tüm bilgilere aşağıda adresi verilen
online veri tabanından ulaşılabilmektedir (bkz. Şekil 10). Bu adresten 81 ilde yer alan lisanslı
tesislerin iletişim bilgileri, izin/lisans konuları, atık kodları, izin/lisans düzenleme tarihi, izin/
lisans geçerlilik tarihi gibi bilgilere erişmek mümkündür.
Şekil 10 │ İzin Lisans Belgesi Sahibi Tesisler Veritabanı (ÇŞB, 2016c)
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3.5

Atık Üreticileri

Ambalajlı ürün kullanarak ambalaj atığının ortaya çıkmasına neden olan kurum ve
kişilerdir. Yönetmeliğe göre apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri,
demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, iş merkezleri,
stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluştuğu
noktada belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.
(1) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan
sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde
ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli
toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz
şartı aranmaksızın verirler. Ancak lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi
kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan
katılımcılarından ambalaj atıklarını toplayabilirler.
(2) Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi tarafından getirilip
bırakılacağı, teknik ve idari detayları Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi
oluşturan satış noktaları ve alışveriş merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu
noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri
halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler.
(3) Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu
hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesislerde çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde
ayrı biriktirilen ambalaj atıkları oluştuğu noktada, ilgili yönetim tarafından çevre lisanslı/
geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin
toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verilir.
(4) Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu
oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde diğer atıklardan ayrı
olarak biriktirerek çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya
istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler.

3.6

Belediye Birlikleri

Belediyeler adına belediye birlikleri tarafından ambalaj atığı yönetim planı hazırlanabilir.
Birlik tüzüğünde belediyeler adına ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin hükümler yer
almalıdır. Plan uygulamaları birlik üyesi belediyelerin tümünde aynı zamanda başlar.
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3.7

Belediyeler Arası İlişkiler

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi kapsamında, büyükşehir belediye sınırları
içerisinde ilçe belediyeleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci
maddesi kapsamında büyükşehir olmayan illerde ise belediyeler sorumludur.
Büyükşehir belediyeleri ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu
sağlamakla yükümlüdür.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan belediyelerin ambalaj atıklarının fiziksel yönetimi
anlamında standart faaliyet yürütmeleri çok gerçekçi değildir. Bu belediyelerin aynı
uygulamaları kullanması yerine deneyim paylaşımı yapılması, belediyenin ambalaj atıkları
yönetimindeki başarısında daha etkili olabilir. Bu noktada Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
ve bölgesel belediye birliklerine (örn. Marmara Belediyeler Birliği (MBB)) önemli görev
düşmektedir.

4. İYİ UYGULAMA
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4. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

4.1

Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerden İyi Uygulama Örnekleri

AB’de, belediyelerin ambalaj atıkları ile ilgili çalışmaları öncelikli olarak halkın katılımını
sağlamaya ve halkı bilinçlendirmeye yöneliktir.

Attığın Kadar Öde Sistemi (Pay as You Throw-PAYT)
Bu atık yönetim politikası ile konut sahiplerinin düzenli bir şekilde atıklarını biriktirilmeleri ve
bu atıkları ayrıştırmaları sağlanır. Bunun yapılması karşılığında, biriktirdikleri atık miktarına
bağlı olarak ödedikleri evsel atık toplama/bertaraf ücreti ya da vergi azalır. Bu sayede atık
azaltmaya özendirici bir ekonomik önlem alınmış olup, daha az atığın oluşması sağlanır.
Bazı ülkelerde ev sahipleri biriktirdikleri her atık poşeti için ücret öderken, bazı ülkelerde ise
biriktirdikleri atığın ağırlığına göre ücret öderler. Bu program ekonomide tasarruf sağlar ve
belediyelere yönelik mali destek oluşturur.
Programın en önemli noktası ise, belediyelerin çevreyi korumak ve iyileştirmek için
harcadıkları giderlere ek bir maliyet oluşturmaksızın halkın sürece katılımını sağlayarak
desteğini alabilmesidir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın 2006 yılında verdiği bilgilerde;
Amerika’da yaklaşık olarak 7100 mahallede bu program kullanılıyordu. Şu an sistem
Avrupa’da ve bazı Asya ülkelerinde de kullanılıyor.
Attığın Kadar Öde Programı’nın çevresel ve ekonomik performans konularında başarılı
olmasını sağlayan unsurlar şunlardır:


Toplumla bilgi alışverişi ve iletişimin sağlanması,



Sistemin şeffaflığı,



Ayrı toplama sisteminin verimli bir şekilde uygulanması,



Programın yarattığı etkiler ve sonuçların nicel bir şekilde analiz edilmesi,



Sosyo-ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulması,



Mesken türü: apartman, müstakil vb.,



Konteyner boyutu ve türleri,



Ceza sisteminin uygulanması (US EPA, 2016).
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Düzenli Depolama Vergisi
Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek düzenli depolama vergileri yoluyla ambalaj atıklarının
düzenli depolama sahalarına gönderilmesi yerine, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi
teşvik edilmektedir. Şekil 11’de evsel atıklara ilişkin toplam düzenli depolama bedelleri
(düzenli depolama vergisi + atık bertaraf bedeli) ile üye devletlerde düzenli depolamaya
gönderilen evse atık oranı ile karşılaştırılmaktadır. Toplam bedeller artış gösterdikçe, düzenli
depolanan evsel atık miktarı ciddi oranda azalmaktadır. Bu ambalaj atıklarının doğrudan
geri dönüşüme gönderilmesine anlamına gelmektedir. Evsel atıkların düzenli depolama
yöntemi kullanılarak bertaraf edilmesi beraberinde oldukça yüksek vergiler getirdiğinden,
bu yöntem, Almanya (DE), Hollanda (NL) gibi ülkelerde neredeyse hiç kullanılmamaktadır.
Diğer bir yandan Romanya, (RO), Bulgaristan (BG) gibi ülkelerde uygulanan oldukça düşük
atık bertaraf bedelleri, nihai bir bertaraf alternatifi olması sebebiyle, düzenli depolama
oranlarında artışa sebep olmaktadır.
Şekil 11 │ AB Üye Devletleri Genelindeki Toplam Düzenli Depolama Bedelleri (EC, 2012)

Atık ve Geri Dönüşüm Takvimi (İngiltere)
İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde yerel yönetimler tarafından hazırlanan “atık ve geri
dönüşüm” takvimi, bölge halkına ambalaj atıkları ile ilgili genel bilgiler vermektedir. Ayrıca
bu takvimde, insanların ambalaj atığı poşetlerine hangi atıkları atıp atamayacakları,
ambalaj atık poşetlerinin hangi günlerde, nereden toplanacağı gibi bilgiler de harita
üzerinde gösterilmiştir. Vatandaşların katılımını teşvik etmek için, hazırlanan takvimin her
ayı için hedefler yazılmış olup, elde edilecek olan tasarrufun yararlarından bahsedilmiştir.
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Şekil 12 │ Poşetlere Atılması İstenen ve İstenmeyen Ambalaj Atıklarına Yönelik Bilgilendirme (NC, 2014)

Hazırlanan bu takvim genel olarak her ay yetkililer tarafından atıklara yönelik yapılacak
aktiviteleri, yetkililerin tatil günlerini, hangi aylarda ne kadar ambalaj atığı toplanması
hedeflendiği gibi bilgiler de barındırmaktadır.
Şekil 13 │ Nisan 2014 Takvim Sayfası (NC, 2014)

Yeşil Nokta – Dual Sistem (Almanya)
Yeşil Nokta ilk olarak 1990 - 1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için
kullanılmaya başlanmıştır.
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Almanya’da 1991 yılında yayınlanan ve üreticilerin, sattıkları ambalaj malzemelerinin
geri dönüşüm ve bertaraf etme sorumluluklarını da yerine getirmesini isteyen bir ambalaj
kanunu çıkmıştır. Bu kanunun bir sonucu olarak bir atık toplama yöntemi olan ‘dual sistem’
geliştirilmiştir. Bu sistem, belediyenin atık toplama uygulamalarına ek olarak evlerde oluşan
atıkları toplamayı hedefler. Dual sistem, endüstri fonu ile Alman bir şirket olan ‘Duales
System Deutschland (DSD)’ tarafından işletilmektedir. DSD yalnızca kendilerine lisans ücreti
ödeyen üreticilerden ambalaj atıklarını toplar. Alman lisans ücretleri poşetlerin ağırlıklarına,
malzeme çeşidine ve üretilen ürünün hacmine göre belirlenir. Lisans ücretini ödeyenler
Yeşil Nokta logosunu ambalajlı ürünlerine, ayrı olarak sarı poşet veya çöp kutularında
biriktirilmeleri için koyabilir. Daha sonra sarı poşetler veya çöp kutuları DSD atık toplama
araçları tarafından, DSD’nin kendi imkanlarıyla toplanılıp ayrıştırılır, eğer yapılabiliyorsa geri
dönüşümü de sağlanır.
Kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1995 yılında "Packaging Recovery Organization
Europe - PRO Europe" kurulmuştur. PRO Europe, kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri
kazanım sistemlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkını
vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline
gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde yer alan "Yeşil Nokta" işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya
süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini
yerine getirdiği anlamına gelmektedir.
Avrupa’da sistem, ambalaj üreticilerinin yeşil nokta lisansı almak üzere ödedikleri ücretler
ile finanse edilir. Bu ücretler ülkeye göre ve kullanılan ambalaj malzemesine göre değişiklik
gösterir. Ücretler bütün toplama, ayırma ve geri dönüşüm metotlarının uygulanması
aşamalarını kapsar.
"Yeşil Nokta" markasının Türkiye'deki kullanım hakkı ÇEVKO’ya aittir (ÇEVKO, 2016).
Yeşil Nokta sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiştir ancak
ülkemizdeki sistem ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Ülkemizde üretilen geri kazanılabilir
ambalaj malzemelerinde yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan sembolün kullanılması
gerekmektedir.

Ecofone Randevu Sistemi (Portekiz)
Portekiz’de Porto Metropolitan Bölgesi Belediyeler Derneği
(LIPOR)2, 2000 yılında, geri dönüşümü mümkün olan plastik,
kağıt, cam ve metal atıkların toplanmasını sağlayan, “Ekofone”
adında randevu sistemi ile çalışan bir faaliyet başlatmıştır.
Başlangıçta ev ve küçük perakendeciler ile çalışılırken sonrasında
okullarda da bu sistem kullanılmaya başlanmıştır. Pazar günü
hariç haftanın tüm günlerinde LIPOR ekibi tarafından atıklar
toplanmakta ve ayrıştırılmaları için farklı renklerde torbalar
vatandaşlara dağıtılmaktadır. Atıklar yeniden elde edilerek
piyasaya verilmeden önce LIPOR derneğinin atık ayırma
alanında işlenmektedir (Lipor, 2016).
2

LIPOR: Porto Metropolitan Bölgesinde belediyeler arası atık yönetim servisi veren belediyeler derneğidir. Derneğe bağlı sekiz
belediyenin atık yönetimleri, atıklarının değerlendirilmesi ve yeniden ele alınmasından sorumludur.
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4.2 Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri
Ülkemizdeki belediyeler de ambalaj atıkları yönetimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık
yaratma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Gerçekleştirilen uygulamalar ile halkın atıklar
ile ilgili bilgi kapasitesinin artırılması ve konuya katılım sağlamaları, atık yönetimi ile ilgili
hedeflere ulaşılmada önem teşkil etmektedir.
Rehberde Odunpazarı (Eskişehir), Alanya (Antalya), Tepebaşı (Eskişehir), Çubuk (Ankara),
Bağcılar (İstanbul) ve Kartal (İstanbul) belediyelerinden örneklere yer verilmiştir. Bu
belediyeler dışında da başarılı uygulaması bulunan birçok belediye bulunmaktadır.
İyi uygulama örneği olan belediyelerde odak grup ve birebir eğitimler verilmesi ve hedef
kitlesinin genellikle ilköğretim öğrencileri olması dikkat çekmektedir.

Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan “Dönüşüm Seninle Başlar” projesinde,
ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında halkın bilinçlendirilmesi ve ambalaj atıklarının
toplanmasına yönelik halkın katılımının teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Projeye ait bir internet
sitesi bulunmakta ve ambalaj atıkları hakkında genel bilgiler, ambalaj atıklarının neden
ayrışması gerektiği ve bu proje ile elde edilen ve edilebilecek kazanımlara yönelik bilgiler
halkın konu ile ilgili sürekli aktif kalabilmesi için bu sitede yer almaktadır.
Şekil 14 │ Dönüşüm Seninle Başlar Projesi (www.donusumseninlebaslar.com) (DSB, 2016)

Projenin uygulanması ile ilgili olarak, Belediye tarafından mahallelere bırakılan “Geri
Dönüşüm Aparatları” (bkz. Şekil 15) aracılığıyla ambalaj atıklarının toplanması hedeflenmiştir.
Vatandaşların evlerinde ambalaj atıklarını nasıl ayrıştırmaları gerektiği ve aparatları nasıl
kullanacakları hakkında bilgiler projenin internet sitesinde anlatılmaktadır. Ayrıca konu ile
ilgili olarak Belediyenin bilgilendirme araçları da bulunmaktadır. Odunpazarı belediyesi bu
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aparatlarda yer alan dolu poşetlerin kendi araçları ile toplanmaları için mahallelere göre
“atık poşet toplama” gün ve saatleri belirlemiştir.
Odunpazarı Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan uygulama çalışmaları genel olarak
aşağıdaki gibi sıralanabilir;


Evlerde çöp poşetlerine konulan ambalaj atıkları aparatlara bırakılır,



Mahallelere göre belirlenen toplama günü ve saatlerinde, aparatlarda yer alan
ambalaj atık poşetleri belediye toplama ekibi tarafından toplanır,



Toplanan ambalaj atıkları, toplama ekibi tarafından toplama ayırma tesisine ulaştırılır.
Şekil 15 │ Geri Dönüşüm Aparatı (DSB, 2016)

Şekil 16 │ Pet Şişe Toplama Aparatı

Ayrıca, aparatlara takılmış olan bir takip sistemi
bulunmaktadır. Bu sistem ile personelin ulaşım
noktaları ve geri dönüşüm işleminin takibi
yapılmaktadır. Proje için çalışan “Aparat Toplama
Araçları” da elektrikli araçlardır ve Türkiye’de ilk defa
böyle bir uygulama için elektrikli araç kullanılmıştır.
Proje kapsamında yapılan bir diğer faaliyet ise
Odunpazarı Belediyesi’nin belirli yerlerde sokaklara
yerleştirdiği pet şişe toplama konteynerleri (bkz.
Şekil 16) ile yapılan geri kazanım çalışmalarıdır.
Bu çalışma ile pet şişelerin geri dönüşüme uygun
olduğunun gösterilmesi hedeflenmiştir (DSB, 2016).
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Alanya Belediyesi
Yönetmelik ile birlikte Alanya Belediyesi tarafından “Ambalaj
Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması” çalışmaları başlatılmıştır.
Proje kapsamında toplanan ambalaj atıkları Alanya Belediyesi
tarafından protokol yapılan lisanslı TAT’lar tarafından toplanarak
sınıflandırılmakta, her bir ürün kendine ait preslerde balyalanmakta
ve lisanslı GDT’lere gönderilmektedir.

Şekil 17 │ Ambalaj Atıkları
Toplama Noktası
(Alanya Belediyesi,
2016)

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesi kapsamında
öncelikli olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde
geri kazanım projesi hane uygulamaları sırasında projenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu bağlamda sorumlu kişilerin
belirlenmesi amacıyla yeni mahallelerde “Apartman Yöneticiliği Bilgi
Sistemi”nin oluşturulması ile ilgili olarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu
bağlamda Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Konaklı, Payallar
ve Türkler Mahalleleri’nde yapılan çalışmalar neticesinde toplam
3371 apartmana yöneticilerini seçmeleri hususunda tebliğ yapılmış
ve 1231 apartmandan geri bildirim sağlanmıştır.
Proje kapsamında kayıt altına alınan apartman yöneticileri/
sorumluları ikamet ettikleri apartmanlar adına konu ile ilgili verilen
eğitimin ardından projenin yerel sorumlusu olarak kabul edilmiştir.
Belediye ile apartman arasında bir köprü oluşturması hedeflenen
sorumluların aktif katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Seçilen
yöneticiler/sorumlular için düzenlenen eğitimler sırasında ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik detaylı bilgiler
verilmiştir. Proje ile ilgili olarak hazırlanan eğitim dokümanları
apartmanlara teslim edilmiştir (Alanya Belediyesi, 2016). Alanya'da
belediye tarafından şehir merkezinde bulunan tüm apartmanlara
organik atıklar ve ambalaj atıkları için iki ayrı konteyner verilmiştir. Ayrıca park bahçe
gibi kamusal alanlara da konteynerler yerleştirilerek toplama verimliliği önemli oranda
artırılmıştır.

Tepebaşı Belediyesi
Tepebaşı Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “bilinçli tüketim alışkanlıkları
kazandırmaya” yönelik ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması ve geri
kazanımları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmiştir. 2009 – 2013 yıllarında toplam 51 mahallede
geri dönüşüm faaliyetleri başlatılarak, Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinden gönüllü
öğrenciler ile konutlarda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında,
yaklaşık 200 bin adet broşür dağıtılmış, 18 bin 706 adet iç mekan aparatı, 222 adet kumbara,
68 adet konteyner, 835 adet sepet yerleştirilmiş ve 120 bin adet poşet dağıtılmıştır. 2009 –
2013 yıllarında yürütülen geri kazanım çalışmalarıyla 28 bin tonun üzerinde ambalaj atığının
toplanması sağlanmıştır.
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“Ortak Geleceğimiz Çevrenin Sürdürülebilirliği” ilkesi kapsamında, Tepebaşı Belediyesine
bağlı ilçelerdeki ilköğretim okullarına çevre eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlerde çevresel
problemler, ambalaj atıkları, evsel tehlikeli atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü,
enerji verimliliği ve küresel iklim değişikliği konularıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde, kaynak kullanımında azaltım yoluna gidilmesi, geri
dönüşümün çevremiz ve insanlar için önemi ve doğal kaynakların dikkatlice kullanılmadıkları
takdirde bir gün tükenebileceği vurgulanmıştır. Geri dönüşümle ilgili broşürler dağıtılmış,
bölgedeki lisanslı tesise geziler düzenlenerek öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Aralık 2010 yılından bu zamana kadar 3094 öğrenci ve 224 veliye geri
dönüşüm ve atık yönetimiyle ilgili eğitimler verilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
geri kazanım bilincinin çocuklara kazandırılması amacıyla yarışmalar da düzenlemiştir.
2012 Ocak ve Mart aylarında ilki gerçekleştirilen ‘Eşyalar ve Ambalaj Atıkları Çöp Olmasın’
yarışması ile Tepebaşı ilçe sınırları içinde bulunan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin geri
dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri, değerlendirmeyi (yeniden kullanımı) öğrenmeleri ve
yaratıcılıklarının artırılması hedeflenmiştir. Yarışmaya Tepebaşı ilçesine bağlı 31 okul ve 200
den fazla ürün katılımı sağlanmıştır (Tepebaşı Belediyesi, 2016).

Çubuk Belediyesi
Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TÜKÇEV tarafından anaokulu ve ilköğretim
öğrencilerine çevre sağlığının korunması konusunda seminer verilmiştir. Bu seminerde
‘Ambalaj atıkları ve kaynağında geri dönüşümün önemi’ öğrencilere aktarılmıştır.
Yaşanılabilir bir dünya için doğal kaynakların ve bununla birlikte çevre sağlığının
korunmasının önemi vurgulanmış olup, konular ile ilgili bilgi broşürleri dağıtılmıştır. Seminerde
ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması gerektiği, bu atıkların geri dönüşümü
yoluyla hem kirliliğin önlenebileceği, hem de ekonomik anlamda bu atıklara değer
kazandırılabileceği vurgulanmıştır (Çubuk Belediyesi, 2016).
Şekil 18 │ Çubuk Belediyesi Bilinçlendirme Faaliyetleri (Çubuk Belediyesi, 2016)
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Bağcılar Belediyesi
Bağcılar Belediyesi tarafından, çocuklara geri dönüşüm
bilincinin kazandırılmasına yönelik “Soruları Bil, Hediyeyi
Kap” sloganı ile bir kampanya düzenlemiştir. “Geri
Dönüşüm Hastanesi” adı altında hazırlanan çizgi roman
formatındaki kitabı okuyarak sorulara doğru cevap veren
öğrenciler ödüllendirilmiştir. Bağcılar’daki bütün ilköğretim
öğrencileri kendilerine dağıtılan kitabı okuduktan sonra
Bağcılar Belediyesi’nin internet sitesinde düzenlenen
yarışmaya katılmıştır. Sitede yer alan soruların tamamını
cevaplayan öğrencilere çeşitli ödüller ve “Çevre
Gönüllüsü Kimlik Kartı” verilmiştir. Bu çalışma ile esas
hedef her geçen gün daha da kirlenen çevremiz için
çevre bilincinin artırılması ve kaynakların sınırlı olmasına
dikkat çekerek geri dönüşümün uygulanması konusunda
çocukları bilinçlendirmektedir (Bağcılar Belediyesi, 2016).

Kartal Belediyesi
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2014 yılında “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı
Toplanması ve Geri Kazanımı” projesini gerçekleştirmiştir.
“Üret, Kullan, At” şeklinde olan tüketim anlayışını
değiştirmeyi hedefleyerek ambalaj atıklarının çevreyi
kirletmesini önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek
amacıyla proje kapsamında çeşitli faaliyetler yapılmıştır.
Cam ambalajların geri dönüşümleri konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi, toplama faaliyetleri altyapılarının
geliştirilmesi ve cam ambalaj atıklarının düzenli
depolama öncesi diğer atıklardan ayrıştırılması bu
projenin hedefleri arasında sayılabilir. Proje kapsamında,
Anadolu Cam Firması “Takas Evi” olarak adlandırılan
bir etkinlik gerçekleştirerek cam ambalaj atıklarının geri
dönüşümlerinden sağlanan enerji tasarrufunun ülke
ekonomisine yapacağı katkıyı tüketicilerle paylaşmıştır
(Kartal Belediyesi 2016).
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Şekil 19 │ Bağcılar Belediyesi
Bilinçlendirme Araçları
(Bağcılar Belediyesi, 2016)

Şekil 20 │ Takas Evi Etkinliği (Cam
Yeniden Cam Projesi)
(Kartal Belediyesi 2016)
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EKLER
Ek 1 - Ambalajın Fonksiyonları
Tablo 2 │ Ambalajın Fonksiyonları (ASD, 2011)
Mekanik koruma
Ürünün bozulmasını engelleme (nem bariyeri, gazlar, ışık,
lezzet ve aromanın korunması)

Koruma

Ürüne kontaminasyonun önlenmesi (kurcalama, kirletici
ile temas, hırsızlık)
Raf ömrünün uzaması
Ürün açıklaması/tanıtımı
İçindeki maddelerin bilgisi

Promosyon (tanıtım)

Ürün özellikleri ve faydaları
Promosyon mesajları ve marka algısının işlenmesi

Fonksiyon Özellikleri Koruma

Ürünün tanımlanması ve kullanım yöntemi
Besin değerleri ve depolama koşulları
Ürünü saklama koşulları
Bilgilendirme

Güvenlik uyarıları
İletişim bilgileri
Açılış talimatları
Kullanım ömrü sonu sürecinin yönetimi
Ürün hazırlama ve servis kolaylığı
Depolama kolaylığı

Kolaylık

Porsiyonel kullanım imkânı
Tüketiciler için uygun ambalaj

Ürün için gerekli birim alanın
standardizasyonu
Elleçleme

Perakende ve nakliye için uygun ambalaj imkânı
Üreticiden tüketiciye transfer/ulaştırma kolaylığı
Satış noktasında sergileme imkânı
Daha uzun raf ömrü
Daha çok ürünü üretildiği yerde ambalajlanarak
tüketiciye ulaşmadan zarar görmesinin engellenmesi

Atık azaltımı, geri dönüşüm
ve yeniden kullanım
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Üreticiden tüketiciye ulaştırmada harcanan enerjiden
tasarruf sağlanması
Porsiyonel tüketime imkan vermesi ve depolama kolaylığı
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Ek 2 - Lisanslı Tesisler
Şekil 21 │ Türkiye’deki Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin Yıllara Göre Sayıları (ÇŞB, 2016c)

(Ulusal Geri dönüşüm strateji Belgesi ve Eylem Planı’ndan uyarlanmıştır)

Şekil 22 │ Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) Dağılımı (ÇŞB, 2016c)
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Şekil 23 │ Geri Dönüşüm Tesisleri (GDT) Dağılımı (ÇŞB, 2016c)
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Ek 3 - Geri Dönüşüm Hedefleri ve Türkiye
Şekil 24 │ Ulusal Geri Dönüşüm Hedefleri (ÇŞB, 2011)

Şekil 25 │ Yıllara Göre Hedef Gerçekleştirmeleri(ÇŞB, 2016a)
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Ek 4 - AB Ülkeleri ve Ambalaj Atıkları Yönetiminde Sorumluluk 		
		 Paylaşımı
Tablo 3 │ Ambalaj Atıkları Yönetiminde Sorumluluk Paylaşımı (EC, 2001)
Toplama-Ayırma
Faaliyetinden Sorumlu

Geri Dönüşüm Faaliyetinden
Sorumlu

YK

Geri Dönüşümden sorumlu
farklı kurumlar

Belçika

Belediyeler

YK

Danimarka

Belediyeler

PS’ler

Finlandiya

Belediyeler

YK

Fransa

Belediyeler

YK

YK

Sektör PS’ler

İrlanda

Belediyeler

YK

İtalya

Belediyeler

YK

Lüksemburg

Belediyeler

YK

Portekiz

Belediyeler

YK

İspanya

Belediyeler

YK

PS’ler/Malzeme Şirketleri

PS’ler/Malzeme Şirketleri

Hollanda

Belediyeler

PS’ler

İngiltere

Belediyeler

PS’ler/YK

Ülkeler
Avusturya

Almanya

İsveç
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Ek 5 - AB Ülkelerinde Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi ve Ayrılma
		 Kolları
Tablo 4 │ Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi ve Ayrılma Kolları Kolları (EC, 2001)
Ülke

Sık Kullanılan Toplama Sistemi

Ayrılma Kolları

Avusturya

Kaldırımdan toplama
Cam, metal ve kağıt için getirme
sistemi

Belçika

Kaldırımdan toplama (Cam hariç)

Danimarka

Bölgeye göre değişiyor

Cam, Kağıt, Plastik (sadece bazı
belediyeler)

Finlandiya

Getirme sistemi
Kaldırımdan toplama (Cam için)
İçecek kutuları için “sarı kutu”

Cam, İçecek kutuları

Fransa

Bölgeye göre değişiyor

Almanya

Kaldırımdan toplama
Getirme sistemi (Cam ve kağıt için)

İrlanda

Getirme sistemi (Cam ve alüminyum
kutular ayrı toplanıyor)

İtalya

Bölgeye göre değişiyor

Lüksemburg

Getirme sistemi (içecek kutuları,
metal tenekeler, plastik şişler hariç)

Portekiz

Genellikle getirme sistemi
Cam, Kağıt, Plastik/Metal
Bazı bölgelerde kaldırımdan toplama

İspanya

Genellikle getirme sistemi
Cam, Kağıt
Bazı bölgelerde kaldırımdan toplama Plastik/İçecek Kutuları/Tenekeler

İsveç

Getirme sistemi

Hollanda

Getirme sistemi (Kağıt/Karton)

İngiltere

Genellikle getirme sistemi
Cam, Alüminyum (getirme
Bazı bölgelerde kaldırımdan toplama sistemi)

Cam, Kağıt/Karton/Metal/Plastik

Cam, Plastik, Metal
Cam, Kağıt, Plastik/Metal

Cam, Kağıt, Plastik, Alüminyum
Kağıt
Plastik/Metal/İçecek kutuları

Cam, Kağıt, Plastik
Cam, Kağıt/Karton, Plastik/
İçecek Kutuları/Metal

Cam, Kağıt, Plastik, Metal

Slovakya
Kanada

Cam, Kağıt, Plastik

Kaldırımdan Toplama

Kağıt-Plastik-Metal, Organik, Diğer geri dönüştürülemeyenler
Gazete Kağıdı
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Ek 6 - 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
Bu bölümde, Atık Getirme Merkezi Tebliği ile yerel yönetimlerin kurmakla sorumlu olduğu
1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri’nin teknik özellikleri, içermesi gerekli atık grupları ve bu
merkezlerin kademeli olarak kurulacağı iller listesi yer almaktadır. Tebliğin yürürlüğe girme
tarihi 31.12.2014’tür ve bu tarihten itibaren 2, 3 ve 4 yıl içinde ülke genelinde bu merkezlerin
kademeli olarak kurulması öngörülmektedir. Mevcut tesisler için ise uyum süresi 1 yıldır.

Atık Grupları
1.

Kağıt ve kağıt/karton ambalaj atıkları 8.

Pil ve akümülatörler

2.

Plastik ve plastik ambalaj atıkları

9.

3.

Metal ve metal ambalaj atıkları

10. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar

4.

Cam ve cam ambalaj atıkları

11. Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

5.

Ahşap ve ahşap ambalaj atıkları

12. Sıvı ve katı yağlar

6.

Giysi, tekstil ve tekstil ambalaj atıkları 13. Hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler

7.

Kurşunlu piller

Floresan lambalar

14. Evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar3

Teknik Özellikler
 Yönetim binası, kantar, kontrollü giriş noktası
 En az 1000 m2 alan
 Tesis etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya
tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili
 Atıkların bekletildiği üzeri kapalı alan
 Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı
 Sorumlu bir çevre görevlisi
 Yıkama sonrası oluşacak atık sular için toplama kanalı ve
ızgara sistemi
 11. grupta yer alan atıklar için paslanmaz metal veya
yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kilitli
kapaklı, keskin kenarları olmayan, atıkların içerisinden geri
alınmasına imkan vermeyen ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi
bulunan biriktirme ekipmanları bulunmalıdır (ÇŞB, 2015b).

3

14. Grup 1. Sınıf AGM’ler için isteğe bağlıdır.
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Tablo 5 │ Atık Getirme Merkezi Tebliği Yayımı Tarihi İtibariyle (31.12.2014) Kademeli Olarak Atık
Getirme Merkezi Kuracak İller Listesi (ÇŞB, 2015b)
I. Kademe
(Süre 2 yıl)

II. Kademe
(Süre 3 yıl)

III. Kademe
(Süre 4 yıl)

Adana

Afyon

Malatya

Adıyaman

Niğde

Ankara

Amasya

Manisa

Ağrı

Ordu

Antalya

Artvin

Mersin

Aksaray

Siirt

Aydın

Bartın

Nevşehir

Ardahan

Şanlıurfa

Bursa

Bilecik

Rize

Batman

Şırnak

Denizli

Burdur

Samsun

Bayburt

Tokat

Eskişehir

Çorum

Trabzon

Bingöl

Tunceli

İstanbul

Düzce

Zonguldak

Bitlis

Uşak

İzmir

Elazığ

Balıkesir

Çankırı

Van

Kayseri

Erzincan

Bolu

Erzurum

Diyarbakır

Kocaeli

Gaziantep

Çanakkale

Giresun

Osmaniye

Konya

Hatay

Edirne

Gümüşhane

Sinop

Muğla

Karabük

Isparta

Hakkari

Yozgat

Sakarya

Karaman

Kırklareli

Iğdır

Mardin

Tekirdağ

Kastamonu

Sivas

Kars

Muş

Kırıkkale

Yalova

Kilis

Kırşehir

Kütahya
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Ek 7 - Ambalaj Atıkları Yönetiminin İşleyişi (Fiziksel Akış)
Şekil 26

│ Ambalaj Atıkları Yönetiminin Yönetmeliğe Göre İşleyişi

Şekil 27

│ Ambalaj Atıkları Yönetimini Pratikteki İşleyişi
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Ek 8 - Sürdürülebilir Ambalaj Üretimi ve Ekotasarım
Sürdürülebilir Ambalaj Üretiminde öncelik, ambalajın çevre üzerinde yarattığı etkileri en
aza indirgemeye yönelik olmalıdır. Ambalaj, istenilen fonksiyonu en üst düzeyde sağlarken,
ambalajın üretiminde kullanılan malzemenin karbon ayak izinin en düşük düzeyde
olmasının sağlanması gerekir. Sürdürülebilir ambalaj üretimi için, ambalajın geri dönüşümlü
malzemeden üretiliyor olması ve malzemenin yaşam döngüsü göz önünde bulundurularak,
gelişmiş tasarım ve teknolojik yöntemler üretim sürecinde kullanılmalıdır.

Sürdürülebilir Ambalaj Üretiminin Ana Bileşenleri;


Malzeme ve Enerji Azaltımı,



Yeniden Kullanım



Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir ambalaj üretiminde başarılı sonuçlar almak için toplumsal bilinç, tedarikçi
ve devlet yönetimi olarak üç ana aktörün birbirleriyle paralel olarak çalışmaları önemlidir.
Uyumlu çalışma ile ambalaj üretiminde daha anlamlı, ölçülebilir ve uzun döneme yönelik
kazanımlar elde edilir.
Eko-tasarım, “sürdürülebilirlik için tasarım” kavramının bir parçasıdır (CCME, 2008). Ekotasarım ile ürünün daha iyi bir tasarım ile nitelikleri artırılmaya çalışılırken, aynı zamanda
bütün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerinin azaltılması hedeflenir. Ambalaj
ürünlerine yönelik eko-tasarım stratejileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;


Kullanım döneminde kaynak tüketimi ile ilgili bilgi verilmesi



Malzeme etiketlemesi (Özellikle ambalaj üzerinde malzeme tanımı dışında uygun
ortadan kaldırma metodu için açıklamalar da bulunmalıdır)



Kolay söküm – ürünün kolaylıkla parçalarına ayrılması



Kullanıcılara ürünün bertaraf edilmesi için talimatlar/açıklamaların ilave edilmesi



Parçaların standartlaştırılması



Zehirli malzemelerden kaçınılması (Eğer ambalajda zehirli maddeler kullanıldıysa
konuyla ilgili bilgi ambalaj üzerinde yazmalıdır)



Malzeme çeşitliliği ve parça sayısının azaltılması



Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı



Ambalaj ağırlığının optimizasyonu (Ambalajlama güvenlik, sağlık ve tüketicinin
ihtiyaçlarını karşılarken en küçük boyutta ve ağırlıkta olacak şekilde tasarlanmalıdır.)



Tekrar kullanılabilir ambalaj kullanımı (Sağlam ambalajlar, örneğin kraft kağıdından
kutular tekrar kullanılabileceklerinden hammadde kullanımını azaltabilirler. Tekrar
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kullanılabilen ve dayanıklı ambalaj tasarlamak, ambalaj nedeniyle oluşan çevre
etkilerini azaltmak için gereklidir)


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

Eko tasarım,


Çevre için tasarımdır



Yaşam döngüsü yaklaşımının ürün tasarımına entegre edilmesidir



Çevresel bakış açısı ile ürün tasarımı ve servisine yönelik farklı ölçütleri (kalite, maliyet,
market ve pazarlama vb.) birbiri ile ilişkilendirir

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin
elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve
kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki
çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir56.
YDA sürecinde ürünün bütün yaşam döngüsü bütüncül olarak değerlendirilir ve bununla
birlikte ürünün tüm yaşam döngüsü sürecinde ortaya çıkabilecek bütün çevresel etkileri
belirlenmiş olur.
YDA Metodolojisi:


Bir ürün ya da hizmet elde edilmesi sürecinde kullanılan enerji, su ve diğer ham
maddeler ile doğal kaynakları ve bununla birlikte ortaya çıkan çevresel emisyonların
bir envanterinin çıkartılması,



Bu girdi ve çıktılarla bağlantılı olarak meydana gelmesi olası olan çevresel etkilerin
değerlendirilmesi ve



Sonuçların sistematik ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, karar vericilere
sunulmasını kapsar (REC, 2011).
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Şekil 28

│ YDA Metodolojisi (REC, 2011)

Şekil 29

│ YDA'nın Aşamaları (REC, 2011)

Ham Madde
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Amaç ve
Kapsam
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Salımlar

Üretim
Envanter
Analizi
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Katı Atıklar
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Kullanım/
Yeniden
Kullanım/
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Ek 9 - AB Ülkelerinde Oluşan Ambalaj Atığı Miktarları
Şekil 30 │ AB Ülkelerinde Kişi Başı OAA Miktarı (Eurostat, 2013)
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Şekil 31 │ AB Ülkelerinde Toplam OAA Miktarı (Eurostat, 2013)
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Şekil 32 │ AB Ülkelerinde Geri Dönüştürülen / OAA Oranı (Eurostat, 2013)

Avrupa Birliği ülkelerinin mevcut durumunu Şekil 30, Şekil 31 ve Şekil 32 özetlemektedir.


Şekil 30 AB ülkelerinde kişi başına piyasaya sürülen yıllık ambalaj miktarlarını
göstermektedir. Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ve Portekiz ile İspanya’da, diğer Avrupa
ülkelerine kıyasla daha az ambalajlı ürün satışı yapılmaktadır. Örneğin, Almanya’da
yıllık 210 kg olan kişi başı piyasaya sürülen ambalajlı ürün miktarı Bulgaristan, Hırvatistan
gibi ülkeler için 47–48 kg’a düşmektedir.



Şekil 31 AB ülkelerinde piyasaya sürülen yıllık ambalaj miktarlarını göstermektedir. Nüfusu
ve kişi başı miktarlarının yüksek olduğu Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da piyasaya
sürülen yıllık ambalajlı ürün miktarları 11–17 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır.
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Şekil 32 geri dönüştürülen ambalaj miktarının, piyasaya sürülen ambalaj miktarına
oranını göstermektedir. AB ülkelerinde geri dönüşüm ve geri kazanım oranları için ilk
olarak 2001 yılında koyulan hedefler, 2008 yılında güncellenmiştir. 2008 yılı geri dönüşüm
hedefi Ambalaj Atıkları direktifinde %55 olarak belirlenmiştir.4 Avrupa Birliği’nin en son
benimsediği Döngüsel Ekonomi Paketine göre hazırlanmış; henüz yürürlüğe girmemiş
Atık Yasası Tasarısına göre ise ambalaj atığı geri dönüşüm hedefi 2025 yılında %65, 2030
yılında %75 olarak belirlenmiştir. Direktiflerde koyulan bu hedeflerin yanında her ülke
kendi koşullarına uygun olarak bu hedefleri yükseltme seçeneğine sahip olup ambalaj
atığı yönetiminde birbirinden farklı yöntemler izlemiştir. Haritaya göre AB ülkelerinin
ambalaj atıkları yönetim performansının iyi olduğu görülmektedir. Haritadaki turuncu
renkli ülkeler mevcut %55 hedefine ulaşamayanları, sarı renkli ülkeler 2020’deki %65
hedefine ulaşamayanları, açık yeşil olanlar şimdiden 2020 hedefine ulaşanları ve koyu
yeşil ülkeler 2030 hedefine ulaşanları göstermektedir.

Ek 10 - Ambalaj Bilgi Sistemi: Yönetim Planı İzleme

4

2008 yılı için atık yakmanın da dikkate alındığı geri kazanım hedefi ise %60’tır.
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Ek 11 - Ambalaj Bilgi Sistemi: Ek7B Gelen Bildirim Paneli
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ÇEKAP Nedir?
Türkiye’de Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi - kısaca
ÇEKAP - Ağustos 2014'te başladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye
tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje
24 aylık bir süreci kapsıyor.
ÇEKAP Projesi kapsamında, Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar ile AB Çevre
Müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasının desteklenmesi hedefleniyor. Temel
hedefler arasında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla, AB
mevzuatının uygulanmasının hızlandırılması yer alıyor.
ÇEKAP Projesi süresince gerçekleştirilecek olan danışma süreçleri, eğitimler, çalıştaylar,
saha ziyaretleri, konferans ve diğer toplantılar ile toplamda 1500’ün üzerinde uzmana
ulaşılması ve etki edilmesi bekleniyor. En önemli hedef grubu yerel yönetimler olan
ÇEKAP Projesi ile ülke genelinde, konuyla ilgili stratejik öneme sahip geniş bir paydaş
grubuna erişim hedefleniyor.
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