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MEVZUAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2872 sayılı Çevre Kanunu 

•Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği(1991) 

•Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği(2004) 

•Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği(2007) 

•Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği(2011) 
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AMBALAJ ATIKALRININ KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ 

Ambalaj Atıklarının Yönetimi 

– Ülkemizde ambalaj atıklarının yönetimi 24.08.2011 

tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

– Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, 

kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, 

tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri 

kazanılması, bertarafı ile bu faaliyetlerin gözetim, 

denetim ve izlenmesi işlemlerinin tümüne ambalaj 

atıkları  yönetimi diyoruz. 
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Yönetmeliğin Amacı 

 Çevre açısından belirli  ölçütlere, temel şart ve 
özelliklere sahip ambalajların üretilmesi, 

 Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, 
önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri 
dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek 
miktarının azaltılması, 

 Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde 
doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin 
önlenmesi, 

 Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, 
kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına 
ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması 
olup,  

 bu amaçlara yönelik, prensip, politika ve programlar 
ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir. 
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Yönetmeliğin Kapsamı-I 

• Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve 

bu ambalajların atıklarını kapsar. 

•  Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş 

ambalajlar ve benzeri üretim artıkları ile ambalaj atığı 

tanımına girmeyen boru, sac levha, demir-çelik 

hurdaları, kumaş atıkları ve benzeri ambalaj dışı 

atıklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 
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Yönetmeliğin Kapsamı-II 

• 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamındaki ambalaj atıkları, 

• 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamındaki ambalaj atıkları, 

• 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki ambalaj 
atıklarının toplanması, taşınması, ayrılması, geri 
dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı yukarıda 
belirtilen yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

• Bu ambalajların bildirimleri ekonomik işletmeler 
tarafından 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılır. 

 



Ali İhsan DOĞAN 7 

Yönetmeliğin Genel İlkeleri 

 Ambalaj atıkları oluşumunun önlenmesi, 

 Az atık üretilmesi, 

 Tekrar kullanılabilir ambalajların tercih edilmesi, 

 Ambalaj atıklarının geri kazanılması( tekrar kullanım, geri 
dönüşüm, enerji geri kazanımı vb.), 

 Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ambalaj üretilmesi, 

 Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenler, bu ürünlerin 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geri 
dönüştürülmesi, geri kazanımının sağlanması ve bu amaçlar 
için gerekli maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler, 

 Piyasaya sürenler bu Yönetmelikte tanımlanan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kar maksadı 
taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilir. Tüzel kişiliğe 
haiz bu tür oluşumlar, piyasaya sürenlerin yükümlülüklerini 
yerine getirebilmek için Bakanlıktan yetki almak zorundadır. 

 Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı 
işletmelere verilmesi esastır. Ambalaj atıklarının bunların 
dışındaki kişi ve/veya kuruluşlar tarafından toplanması yasaktır. 
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Yönetmelikte Taraflar 

 Bakanlık 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 Belediyeler 

 Ambalaj üreticileri  

 Tedarikçiler 

 Piyasaya sürenler 

 Yetkilendirilmiş kuruluş(ÇEVKO, TÜKÇEV vb.) 

 Satış noktaları, Alış Veriş Merkezleri 

 Ambalaj atığı üreticileri 

 Lisanslı işletmeler 
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Belediyeler 

– Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 
için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla, 

– Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu 
Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte 
eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda 
bulunmakla, 

– Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş 
ile sözleşme yapılması durumunda ise ambalaj 
atıkları yönetim planını birlikte hazırlamakla ve 
Bakanlığa sunmakla, yönetim planı kapsamında 
gelişme raporlarını hazırlamak ve il çevre ve 
şehircilik müdürlüğüne sunmakla,  

görevli ve yetkilidir. 
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Ambalaj Üreticileri-I 
– Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üretim 

ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri 
dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en 
ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde 
üretmekle,(Çevreci ambalaj üretmek) 

– Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri 
dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak 
şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya 
sunmakla,  

– Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim 
faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkıda 
bulunmakla, 
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Ambalaj Üreticileri-II 
– Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, 

ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj 

kullanmaları halinde ise ayrıca Ek-5’te yer alan Piyasaya 

Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı 

üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program 

erişim şifresi almakla, 

 

– Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya 

sürdüğü ambalajlar için Ek–4’te yer alan Ambalaj Üreticisi 

Müracaat Formunu, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği 

ürünlerin ambalajları için ise Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren 

Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden 

doldurarak, her yıl Şubat ayı sonuna kadar çevre ve 

şehircilik il müdürlüğüne göndermekle, 
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Ambalaj Üreticileri-III 

– Ambalajların üretilmesinde, Yönetmeliğin 5 inci 

maddesi birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan 

hususlar doğrultusunda gerekli önleme ile ilgili 

tedbirleri almakla, 

– Ambalajları 14 üncü ve 15 inci maddelerdeki 

hükümlere uygun olarak üretmekle, 

– Üretilen ambalajlarda işaretlemenin tercih 

edilmesi halinde ambalajlarını, üretim esnasında 

16 ncı maddede belirtilen şekilde işaretlemekle, 

yükümlüdürler.  
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Tedarikçiler 

– Tedarikçi:Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya 

sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler 

adına fason üretim yapanlar, tedarikçi olarak 

tanımlanmaktadır. 

– Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat 

Formunu elektronik yazılım programı üzerinden 

doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim 

şifresi almakla, 

– Bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ek-6’da yer 

alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik 

yazılım programı üzerinden doldurarak, her yıl Şubat 

ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne 

bildirmekle, 

yükümlüdürler.  
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Piyasaya Sürenler-I 
  Ambalaj kullanımı; 

• Ürünlerin ambalajlanmasında tekrar kullanıma uygun 
ambalajları tercih etmekle, 

• Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri 
dönüşümü ve geri kazanımı kolay ve en ekonomik 
ambalajları kullanmakla, (Çevreci ambalaj kullanmak) 

• Atık önleme ile ilgili tedbirleri almakla, 

Mevzuata uyum;   

• Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu 
elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için 
kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla, 

• Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, 
ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5’te 
yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik 
yazılım programı üzerinden doldurarak, her yıl Şubat ayı 
sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne 
göndermekle, 
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Piyasaya Sürenler-II 

• Piyasaya Süren Müracaat Formunu, elektronik yazılım 
programına kaydolduğu yıl dâhil olmak üzere bildirimde 
bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde doldurmakla, 

• 17 nci maddede belirtilen geri kazanım hedeflerini 
sağlamakla, 

• Geri kazanım hedeflerinin sağlanması için geri kazanım 
kapasitesini oluşturmakla, 

• Kaynağında ayrı toplanan ve geri kazanılan ambalajların 
belgelendirmesini yapmak ve bunları elektronik yazılım 
programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar 
göndermekle, 

• Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarının 14 üncü ve 15 
inci maddeler hükümlerine uygunluğunu kontrol 
etmekle, 

• Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarında işaretlemenin 
tercih edilmesi halinde ambalajlarını, 20 nci maddede 
belirtilen şekilde işaretlemekle, 

yükümlüdür.  
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Piyasaya Sürenler-III 
Geri kazanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi için; 

• Depozito yöntemi tercih edilebilir, 

*Tekyönlü depozito uygulanması durumunda, geri alınan ambalaj 
atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya 
geri kazanım tesislerine göndermesini sağlamakla, 

*Kullanım ömrü dolmuş depozitolu ambalajların çevre 
lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri kazanım 
tesislerine göndermekle, 

*Eğitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmakla, 

*Depozito uygulamasına ilişkin planı il çevre ve şehircilik 
müdürlüklerine sunmakla, 

 

• Belediye ile sözleşme yöntemi tercih edilebilir, 

*En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda 
ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı 
toplama faaliyeti yürütmekle, 

*Sözleşme yapmak, belediyelerle birlikte ambalaj atığı yönetim 
planı hazırlamak, 

*Kaynağında ayrı toplama maliyetlerini karşılamak, 

*Eğitime katılım ve destek sağlamak, 
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Piyasaya Sürenler-IV 

• Yetkilendirilmiş kuruluş ile anlaşma yöntemini 

tercih edenler; 

*Sözleşmek yapmak, 

*Yükümlülüklerini sözleşme ile yetkilendirilmiş 

kuruluşa devretmek, 

*Yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu 

olmak, 

Harcamaları karşılamak; 

• Ambalaj Atıkları Yönetim Planına katılmak, 

• Eğitim faaliyetlerine katılım ve destek vermek, 

– Bir piyasaya süren birden fazla yetkilendirilmiş 

kuruluşa üye olabilir.  
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Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) 

Yıllar Cam Plastik Metal Kağıt/Karton Ahşap 

2005 32 32 30 20 - 

2006 33 35 33 30 - 

2007 35 35 35 35 - 

2008 35 35 35 35 - 

2009 36 36 36 36 - 

2010 37 37 37 37 - 

2011 38 38 38 38 - 

2012 40 40 40 40 - 

2013 42 42 42 42 5 

2014 44 44 44 44 5 

2015 48 48 48 48 5 

2016 52 52 52 52 7 

2017 54 54 54 54 9 

2018 56 56 56 56 11 

2019 58 58 58 58 13 

2020 60 60 60 60 15 

Geri Kazanım Hedefleri 
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Ne Ambalaj? Ne Ambalaj Değil? 

Ambalaj Olanlar: 

• Ürün üzerine sarılmış streç film, 

• Yumurta viyolleri, 

• Hazır yiyecek ambalajları, 

• Tek kullanımlık tabak ve bardaklar, 

• Su, maden suyu, meyve suyu, şampuan, deterjan vb. 
ambalajların kapakları, 

• Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemeler, 

• Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik 
poşetler ve koliler,  

• Dergi, kitap vb. basın yayınların ambalajları, 

• Fıçı, varil, bidon vb. ürünler, 

• Promosyon ürün ambalajları, 

• Ürünlerin sarıldığı rolik, konik, makara vb. ürünler. 
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Ne Ambalaj? Ne Ambalaj Değil? 

Ambalaj Olmayanlar: 

• Bitki saksıları, 

• Tamir, bakım aletleri saklama kutuları, 

• Tek kullanımlık çay poşetleri,  

• Ambalaj üzerine takılan yapışkan etiketler, 

• Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık 

• Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri 

şeritler, 

• Alışveriş poşetleri, 

• Sucuk, sosis, salam vb. ürünlerin kılıf ve zarları, 

• Kablo ve tellerin sarıldığı büyük makaralar. 
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     Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

 

 YETKİLENDİRLMİŞ KURULUŞLAR VE   

AMBALAJ YÖNETİMİ 

Ali İhsan DOĞAN 

Ziraat Mühendisi 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 
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Yetkilendirilmiş Kuruluş 

 Çevre Kanun Madde 11 de “Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin 

sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar 

ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda 

oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri 

dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, 

eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın 

koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliğe haiz birlikler 

oluştururlar.”  

 Yetkilendirilmiş Kuruluş:  

     Piyasaya sürenlerin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz kuruluşları, 

ifade eder. 
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Yetkilendirilmiş Kuruluşun 

Yükümlülükleri-I 

• Ekonomik işletmelerle hedeflere ulaşmak amacıyla 
sözleşme yapmakla, bunu duyurmakla ve izlemekle, 

• Temsil ettiği piyasaya sürenlerin, Ek-5’te yer alan 
Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım 
programı üzerinden doldurmalarını ve her yıl Şubat 
ayı sonuna kadar göndermelerini sağlamakla, 

• 17. nci maddede belirtilen geri kazanım hedeflerini 
sağlamak amacıyla temsil ettiği piyasaya sürenler 
adına hedefleri sağlamak amacıyla belediyelerle 
sözleşme yapmakla, 

• Sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetleri 
izlemekle, sözleşme yaptığı belediyelerde toplanan-
ayrılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak 
üzere tamamını geri almakla veya aldırmakla, 
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Yetkilendirilmiş Kuruluşun 

Yükümlülükleri-II 

• Temsil ettiği piyasaya sürenler adına belgeleme 
yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla 
belediyelerle kaynağında ayrı toplama faaliyetlerini 
yürütmekle, 

• Piyasaya sürenler ile yapılan sözleşmeler 
doğrultusunda piyasaya sürenlerin belgeleme 
yükümlülüğünü 18 inci madde hükümlerine göre 
yerine getirmekle, 

• Hedeflerden fazla ambalaj atığı toplanması 
durumunda fazla toplanan ambalaj atığı miktarını yıl 
sonunda üyelerine pay etmekle, 

• Kayıt dışı ekonomik işletmeleri tespit etmek ve 
bunları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
bildirmekle, 
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Yetkilendirilmiş Kuruluşun 

Yükümlülükleri-III 

• Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve 
ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanması amacıyla  
belediyeler ile işbirliği yapmak ve belediyelerden 
gelecek işbirliği taleplerini karşılamakla, 

• Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda 
gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarını, bir 
sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini her yılın Şubat 
ayı sonuna kadar Bakanlığa sunmakla, 

• Sözleşmeler doğrultusunda sorumluluk üstlenilen 
işletmeleri ve sorumluluk üstlenilen miktarları yıl 
sonunda Bakanlığa bildirmekle, 

• Geri kazanım hedeflerini sağlamak için geri kazanım 
kapasitesini oluşturmakla, 

• Geri kazanım belgelerini incelemekle, yükümlüdürler. 
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Yetki Verilmesi 

Yetkilendirilmiş kuruluşun; 

• Tüm ambalaj türleri için, temsiliyet payının en az yüzde onunu 

sağlaması, 

• Tek ambalaj türü için, temsiliyet payının yetki alınmak istenen 

malzeme türünün en az yüzde onunu sağlaması, mecburidir. 

*Yetki süresi on yıldır.  

*Yetkilendirmenin yenilenmesi için, yetki süresinin bitiminden 

altı ay önce yetkilendirilmiş kuruluş Bakanlığa müracaat eder. 

*Yetkilendirilmiş kuruluş, faaliyeti sonucunda ortaya çıkabilecek 

artı değeri kar payı olarak üyelerine dağıtamaz. 

*Yetkilendirilecek kuruluşta aranacak diğer kurumsal, teknik ve 

mali özellikler ile yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 
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Yetkilendirilmiş Kuruluşun 

Denetimi ve Yetki İptali 

• Bakanlık, yetkilendirdiği kuruluşu 
denetler, kuruluşun toplama ve geri 
kazanım hedeflerine ilişkin göstergelerini 
izler ve yayımlayabilir. 

• Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşun 
temsiliyet payını sağlayamadığı tarihten 
itibaren, en fazla bir yıla kadar süre 
vererek, 21 inci maddede belirtilen 
temsiliyet payını yeniden sağlamasını 
ihtar eder ve bu durumu üyesi olan 
piyasaya sürenlere bildirir. 
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Yetkilendirilmiş Kuruluşun 

Denetimi ve Yetki İptali 

• Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşu, 12 nci maddede 
belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini yerine 
getirmemesi halinde ihtar eder ve yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için en fazla bir yıla kadar süre verir. 
Bakanlık, bu durumu üyesi olan piyasaya sürenlere 
bildirir veya duyurur. 

• Üçüncü fıkraya göre verilen süre sonunda 
yetkilendirilebilme şartları yeniden kazanılmamış 
ve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiş ise, 
Bakanlık yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler 
yetkilendirilmiş kuruluş üyesi piyasaya sürenler 
tarafından yerine getirilir. Gerekmesi halinde 2872 
sayılı Kanun uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. 
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Yetkilendirilmiş Kuruluş Usul ve 

Esasları 

• Yönetmeliğin 6. maddesi gereği Yetkilendirilmiş 

kuruluşlarda aranacak kurumsal, teknik ve mali 

özellikler ile buna ilişkin usul ve esaslar hazırlanmakta 

olup, resmi prosedürler tamamlandıktan sonra 

Bakanlığımız elektronik adresinde yayınlanacaktır. 

• Bu usul ve esasların yayınlanmasını müteakip mevcut 

yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilerinin yenilenmesi 

için müracaat etmeleri gerekmektedir. 

• Yeni yetkilendirilmiş kuruluş müracaatları da bu usul 

ve esaslar doğrultusunda yapılmalıdır. 
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