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… strateji ve
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kısıtlama,
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teknik esasların
belirlenmesi…

mevcut yönetmelik

taslak yönetmelik

soruyorum

Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel
şart ve özelliklere sahip ambalajların
üretimine,

Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve
özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya
arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve
sorumluluklarına,

Döngüsel
ekonomi

Ambalaj atıklarının oluşumunun
önlenmesi, önlenemeyen ambalaj
atıklarının yeniden kullanım, geri
dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri
kullanılarak bertaraf edilecek
miktarının azaltılmasına,

Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi,
önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım,
geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri
kullanılarak bertaraf edilecek miktarının
azaltılmasına,

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

Ambalaj ve ambalaj atıklarının döngüsel ekonomi
ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak depozito
yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil
belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesine,

Kaynak
verimliliği

Depozito

Sıfır Atık
Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim
sistemi içinde, kaynağında ayrı
biriktirilmesi, toplanması, taşınması,
ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin
teknik ve idari standartların
oluşturulmasına,

Türkiye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj
atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri
doğrultusunda göstereceği faaliyetlere,

Türkiye
Çevre
Ajansı

mevcut yönetmelik

taslak yönetmelik

Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün
ambalajları ve bu ambalajların
atıklarını kapsar.

Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün
ambalajları ve bu ambalajların
atıklarını kapsar.

Defolu ürünler, fireler, piyasaya
sürülmemiş ambalajlar ve benzeri
üretim artıkları, bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.

Defolu ürünler, fireler, piyasaya
sürülmemiş ambalajlar ve benzeri
üretim artıkları, bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.

2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atık
tanımına uyan ambalaj atıklarının
yönetimi, ilgili mevzuat hükümlerine
göre gerçekleştirilir. Kullanımları
sonrasında bu kapsamda yer alan
ambalajların bildirimleri ekonomik
işletmeler tarafından ambalaj bilgi
sistemi üzerinden yapılır, ancak söz
konusu ambalaj atıkları bu Yönetmelik
kapsamında geri dönüşüm/geri
kazanım hedeflerinden muaftır.

Ambalaj ve ambalajlı ürünlerin
piyasaya arzı, uygunluk
değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve
denetimi ile bunlarla ilgili yapılacak
bildirimlere ilişkin olarak 4703 sayılı
Kanun hükümlerinin uygulamaları bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Kapsam

soruyorum

Tehlikeli Atık olan
ambalaj atıkları
kapsama alındı mı?

Tehlikeli atık olan
ambalajlar geri
dönüşüm/geri kazanım
hedeflerine dahil edildi
mi?

4703
Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair
Kanun
(Dayanak’ta yer alıyor)

taslak yönetmelik

mevcut yönetmelik

Dayanak

2872 sayılı Çevre Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanununa

5326 sayılı Kabahatler Kanununa

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (97 ve 103’üncü madde)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (97 ve 103’üncü madde)

7261 sayılı Türkiye
Çevre Ajansı Kurulması
ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

taslak yönetmelik
Atık önleme ve azaltım, geri dönüşüm
ve geri kazanım ile bertarafın
azaltılması esastır.
Ambalaj üretiminde ve tüketiminde
geri dönüştürülebilir ambalajların
tercih edilmesi esastır. Ambalaj
atıklarının geri dönüşüm sürecine dahil
edilmesi, geri dönüştürülmüş
malzemelerin kullanılması esastır.

Genel İlke
ve
Esaslar

-

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve
Kirleten Öder esastır.
Ambalaj Atıklarını sıfır atık ilkelerine
uyumlu yönetmek esastır.
GÜS için sorumluluk paylaşımı
esastır. (Üreticiler, piyasaya sürenler,
tedarikçiler, satış noktaları vb.)

Okso-bozunur plastik ambalajlar
biyobozunur ambalaj olarak kabul
edilmemektedir.
Ambalaj ve ambalaj atıklarından
sorumlu kişilerin müteselsilen
sorumlulukları vardır. Yapılan
harcamalar buna göre
gerçekleştirilmektedir.

Tesisler ve sorumluların faaliyetleri Atık
Yönetimi Yönetmeliği doğrultusundadır.

Ambalaj ve ambalaj atığının madde
miktarı ve çevreye verdiği zararın
azaltılması için tüm süreçlerde önleme
faaliyeti yapılması esastır.

Poşet kullanımının azaltılması için
ücretlendirme esastır.

Ambalaj atıklarının alıcı
ortama verilmesi,
depolanarak bertarafı
yasaktır ifadesi çıkarılmıştır.

Denetim, inceleme raporu,
ayrı biriktirme ve toplama,
tesisler için çevre lisansı
gerekliliği, geri kazanım
koşulu vb. hususlar Atık
Yönetimi Yönetmeliğine
atfedilerek Genel İlkelerden
çıkarılmıştır.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
vurgusu bulunmaktadır.
Okso-bozunur
ambalajlar biyobozunur
değildir.

Ücretsiz poşet imalatında madde
miktarı ve çevresel zararı azaltmak
esastır.

Depozito yönetim sistemi bu
yönetmelik hükümlerine göre
gerçekleştirilmektedir.

Ücretsiz poşet
düzenlemesi.

?

Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu – Paylaşımı.

taslak yönetmelik
•
•

Bakanlığın
Görev ve
Yetkileri

Strateji ve politika belirleme, işbirliği
ve koordinasyon…
Kayıt, izleme, kontrol, denetim,
eğitim faaliyetleri…

Biyobozunur ambalaj atıkları için usul
ve esasları belirlemek.
Sıfır atık yaklaşımına ilişkin ulusal ve
uluslararası çalışmalar vb. yapmak.

•

GÜS politikaları ve planların
oluşturulması, uygulanması…

•

•

Ambalaj atığı önleme planlamasına
ilişkin çalışmalar.

•

Sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda tedbir,
teşvik, istatistik oluşturmak ve
raporlama…
Üretilen ambalaj miktarı, oranları,
depozitolu ambalajlar, ambalaj
atıkları, geri dönüşüm /kazanım
oranlarına ilişkin göstergeler belirlemek,
raporlamak, yayımlamak.
Tek kullanımlık ambalajların azaltılması,
yeniden kullanılabilir ambalajların
kullanımının artırılmasına ilişkin politika
vb.

Depozito yönetim sistemine ilişkin
politika ve stratejileri belirlemek.
Depozito ücretleri, diğer ücretler,
bedeller, teminatlar, tarifelere ilişkin
usul ve esasları belirlemek.

Ambalaj komisyonunu toplamak,
başkanlık ve sekretaryayı yürütmek.
İlgili tarafları bilgilendirilmesi konusunda
koordinasyon ve katılım.
İşleme tesisleri ve yeniden kullanıma
hazırlama faaliyetlerinin kriterleri ve
standartları belirlemek.
Satış noktaları, ambalaj üreticileri,
tedarikçi ve piyasaya sürenlerin
yükümlülüklerini düzenleyen usul ve
esasları belirlemek, uygulamak,
değerlendirmek…

Depozito yönetim
sistemine ilişkin Ajans’ın
faaliyetlerine katılmak,
işbirliği taleplerini
değerlendirmek.

Ajans’ın depozito
yönetim sisteminin
dışında kalan ambalaj
yönetimine ilişkin
faaliyetlerine esas strateji
ve politikaları belirler.
Görev ve yetkilerini
Ajans’a devredebilir.

İl Müdürlüklerine
yetkilerini devredebilir
veya birlikte kullanabilir.

?

İlave idari
düzenlemelerde
bulunabilir.

taslak yönetmelik

•

•

Depozito yönetim sistemini kurmak,
işletmek, paydaşları ve
yükümlülüklerini belirlemek,
yükümlülüklerin yerine getirilmesini
sağlamak,
Sisteme ilişkin idari, mali ve teknik
hususların yönetilmesini sağlamak.

soruyorum
Çevre
Ajansının
Görev ve
Yetkileri

GÜS politika ve planları kapsamında
yapılan gönüllü anlaşmalara ve/veya
Bakanlıktan alınacak yetkiye istinaden;
üreticilerin, tedarikçilerin ve piyasaya
sürenlerin sorumluluklarını ve
yükümlülüklerini yerine getirebilir,
yükümlülüklerini devralabilir.

AAKY kapsamında yetki alınmasını
gerektiren faaliyetlere ilişkin yetki
talebinde bulunabilir, yetki almışsa
yetki aldığı hususlarda faaliyet
gösterebilir.

?

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar’ın yaptığı iş mi kastediliyor?

Bakanlığın Çevre Ajansı’na yetki devri yapması muhtemel
hususlar nelerdir? Denetim vb.?

taslak yönetmelik
•
•

GÜS kapsamındaki sorumlulukları
yerine getirmek,
Eğitim faaliyetleri yapmak ve bu
faaliyetlere katkıda bulunmak veya
maliyetleri karşılamak.

Döngüsel ambalaj tasarımı yapmak,
üretmek, işaretlemek ve piyasaya
sürmek.

Ambalaj
Üreticilerinin
Yükümlülükleri

Ambalaj bilgi sistemine (ABS) kayıt
olmak ve depozito kapsamında
ambalajları varsa Çevre Ajansı’na kayıt
olmak, talep edilen bilgi/belgeleri
temin etmek.

Bakanlığın belirlediği geri
dönüştürülmüş malzeme kullanım
oranlarına göre belirlenen
düzenlemelere uymak.
Tedarikçiler de ABS’ye ve depozito
kapsamındaki ambalajları için Çevre
Ajansı’na kayıt olmalıdır. Ajans’ın
kriterlerine uygun faaliyette bulunmak.

?

Ambalaj üreticileri ve tedarikçileri, bu
Yönetmelik ile getirilen yükümlülük ve

sorumluluklarının yerine getirilmesinde Ajans
ile gönüllü anlaşmalarda bulunabilir,
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde

teknik destek talep edebilir, sorumluluklarını
kısmen veya tamamen devredebilir.

taslak yönetmelik

•
•

Piyasaya
Sürenlerin
Yükümlülükleri

GÜS kapsamındaki sorumlulukları
yerine getirmek,
Eğitim faaliyetleri yapmak ve bu
faaliyetlere katkıda bulunmak veya
maliyetleri karşılamak.

Döngüsel ambalaj tercih etmek,
işaretlemek ve piyasaya sürmek.
Bakanlığın kriterlerine uygun üretilmiş
ambalajları tercih etmek, işaretlemek,
etiketlemek, depozito kapsamında
ambalajla için Ajans tarafından
beklenen ilave kriterleri sağlamak.

Ambalaj bilgi sistemine (ABS) kayıt
olmak ve depozito kapsamında
ambalajları varsa Çevre Ajansı’na kayıt
olmak, talep edilen bilgi/belgeleri
temin etmek.

1/1/2020’den sonra piyasaya sürülen
ambalajlar için Geri Kazanım Katılım
Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki
yükümlülükleri yerine getirmek.
1/1/2020’den önce piyasaya sürülen
ambalajlara ilişkin ise Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
işlemlere uymak.

Depozito kapsamındaki ambalajları
için Ajans’ın düzenlemelerine uymak,
şart ve sorumlulukları yerine getirmek.
Depozito yönetim sistemine ilişkin
belirlenecek ücret ve teminatları
karşılamak.

Piyasaya sürenlere fason üretim yapan
tedarikçiler;
-

ABS ve Ajansa kayıt olmalı,

-

ABS’ye kayıtlı işletmelerden
ambalaj almalı,

-

Depozito kapsamında ambalajları
için Ajans kriterlerine uymalı, bildirim
yapmalı ve belge sunmalı.

Piyasaya sürenler ve
tedarikçileri, bu

Yönetmelik ile getirilen
yükümlülük ve
sorumluluklarının yerine

getirilmesinde Ajans ile
gönüllü anlaşmalarda
bulunabilir,
yükümlülüklerinin
yerine getirilmesinde
teknik destek talep
edebilir,
sorumluluklarını kısmen
veya tamamen
devredebilir.

taslak yönetmelik

•

ABS kaydını yaptırmamış piyasaya
sürenleri Bakanlık’a bildirmek, bu
işletmelerin ürünlerini kullanıcılara

vermemek,
•

ABS’ye kayıt olmak, ürettiği,
piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği

Satış
Noktalarının
Yükümlülükleri

Depozito kapsamındaki ürünleri
sunan yerler de satış noktasıdır.
Ajans’a kayıt olup belirlenen
yükümlülükler yerine getirilmelidir.

ambalajlara ilişkin abs bildiriminde

•

düzenlemelere, usul ve esaslara

Poşet düzenlemesine uymak, bu
kapsamda üretilmiş ve piyasaya

Satış noktaları tüketiciler

sürülmüş poşetleri ücreti

tarafından getirilen depozitolu

mukabilinde tüketiciye vermek,

boş ambalajların iade alınmasını

Depozito kapsamında Ajans’a kayıt

ve depozito ücreti geri

olmak ve Ajans’ın belirlediği idari,

ödemesini sağlayacak sisteme

mali ve teknik sorumlulukları yerine

dahil olmakla yükümlüdür.

getirmek.

Satış noktaları Bakanlıkça
belirlenen diğer tüm idari

bulunmak,
•

?

toptan/perakende kullanıcılara

uygun faaliyet göstermek
zorundadır.

Ambalajın ağır metal içeriği ve ağırlığı mümkün olan en az seviyede olmalı,
Alternatifi olmayan ambalajlar dışında geri dönüşümü / kazanımı mümkün olmayan
ambalajların üretimi / piyasaya arzı yasaktır,
Ambalajın üretimi ve bileşimi:
-

Optimum hacim ve ağırlık,

-

Her aşamada yeniden kullanım ve/veya geri dönüşüm/kazanıma uygun,

-

Ambalaj üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin en aza indirilmesi.

Ambalajın yeniden kullanılabilir niteliği:

Ambalajların
Üretimine ve
Piyasaya Arzına İlişkin
Hükümler

-

Fiziki özelliklerinin yeniden kullanıma müsait olması,

-

Yeniden kullanımda çalışanların sağlık ve güvenlik şartları aranmalı,

Ambalajın geri kazanılabilir niteliği:
-

Maddesel geri dönüşüm yoluyla kazanımda, ambalaj üretiminde ağırlıkça belli
oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması,

-

Enerji geri kazanım amacıyla işlenmesi durumunda, işlenecek ambalajın minimum alt
kalorifik değere sahip olması,

-

Biyobozunur ambalajların, fiziki/kimyasal/biyolojik işlemlerden sonra elde edilen nihai
ürünün kalite kriterlerini sağlaması.

Plastik poşetlerin üretimine yönelik kriterler Bakanlık tarafından ayrıca belirlenir.
Depozito sistemi kapsamındaki ambalajlara ilişkin özel şartlar Bakanlıkça ve/veya Ajans
tarafından ayrıca belirlenir.

Ambalaj üreticileri ambalajda veya ambalaj
bileşenlerinde bulunan;

Ağır Metal
Konsantrasyonları

-

Kurşun,

-

Kadmiyum,

-

Cıva,

-

Krom (+6 değerlikli)

konsantrasyonlarında 100 ppm’i aşmamak zorundadır.
Tamamen kurşunlu kristal camdan yapılan ambalajlar bu

kapsamın dışındadır.

Ambalajların
üretim aşamasında
işaretlenmesi

•

Ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir.

•

Plastik poşetler, depozito yönetim sistemine dahil ambalajlar ile diğer
ambalaj ve bileşenlerine yönelik işaretlemeler Bakanlıkça belirlenecek
özel düzenlemelere uyulur,

•

Haricindeki işaretlemeler gönüllülük esaslıdır. Bunun şartları da taslak
yönetmelikte belirtilmiştir.

•

Ambalajlar piyasaya sürenler tarafından işaretlenir.

•

Plastik poşetler, depozito yönetim sistemine dahil ambalajlar ile diğer
ambalaj ve bileşenlerine yönelik işaretlemeler Bakanlıkça belirlenecek

Ambalajların
piyasaya sürenler
tarafından
işaretlenmesi

özel düzenlemelere uyulur,
•

Haricindeki işaretlemeler gönüllülük esaslıdır. Bunun şartları da taslak
yönetmelikte belirtilmiştir.

•

İşaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır.

•

Zorunlu ve gönüllü işaretlemeler ve bunların kullanımına yönelik
hususlar Bakanlıkça belirlenir.

•

Depozito kapsamındaki işaretlemelerde Ajans kriterlerine ayrıca uyulur.

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ile ilgili tüm maliyetlerin karşılanmasında;
•

Piyasaya sürenler temsil oranı doğrultusunda asli sorumluluk
sahibidir,

•

İlave olarak, sisteme dahil olan ambalajlı içecekleri tüketicilerle
buluşturan (bedelli/bedelsiz) taraflar da temsil oranları
doğrultusunda sorumludur.

Depozito Yönetim
Sistemi ve
Uygulamaları

DYS’de yer alan ilgili tüm taraflar Ajans (depozito sistem yöneticisi)
tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat
yükümlülüğüne haizdir.
Depozito ücretleri Bakanlıkça belirlenir ve ücretin ambalaj üzerinde ve ilgili
belgelerde gösterilmesi zorunludur.
DYS’de dahilinde uygulanacak diğer ücret ve teminatlar Ambalaj

Komisyonu değerlendirmeleri sonrasında Bakanlıkça belirlenecek tarifeler
üzerinden Ajans tarafından tespit edilir ve uygulanır.

İnsani tüketim amaçlı olarak üretilen;

Zorunlu Depozito
Uygulamaları

•

Doğal mineralli ve aromalı sular,

•

Gazlı ve gazsız meşrubatlar,

•

Yapay soda, kola, tonik ve aromalı sular,

•

Alkollü ve alkolsüz biralar,

•

Alkollü içkiler (distile ve/veya damıtma yoluyla elde edilen)
•

PET,

•

Renkli veya renksiz cam,

•

Alüminyum

Satış ambalajı olarak sunuluyorsa, DYS’ye dahildir ve Ajans tarafından belirlenen usul ve esaslar
ile yönetilirler.

•

Zorunlu olmasına rağmen DYS’ye kaydı yapılmayan ambalajlar,

•

100 mL ve altındaki ambalajlar,

•

1/1/2022 tarihi itibariyle yasak olup bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa içinde
devri, satışı, tüketime sunumu 1/7/2022 tarihinden sonra yasaktır.

Bakanlık bu kapsamdaki ambalajlara şartlı, kısmi ve/veya süreli olarak izin verebilir.
Zorunlu depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin depozito ücretleri, ambalajların piyasaya arzına
müteakip Ajans’a aktarılır. Depozito ücretlerinin tahsili ve iadesine ilişkin tüm süreç Ajans tarafından
yönetilir.

taslak yönetmelik

Yetkili idareler ambalaj atıklarını

Tehlikeli madde ambalajları

atıklarının biriktirilmesi, geçici

belirli bir sistem dahilinde

için uygulanan DYS

toplamakla, geri kazanımlarını

kapsamında ambalajların

edilmesi/toplanması, taşınması ve geri

sağlamakla; bu atıkların düzenli

biriktirilmesi, geçici

dönüşüm/geri kazanımının

depolama sahalarına gitmesini

depolanması ve taşınması için

sağlanmasına yönelik olarak Atık

engelleyecek önlemleri almakla

Bakanlıkça ve Ajans

Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık

yükümlüdür.

tarafından belirlenecek usul ve

depolanması, teslim

Ambalaj
Atıklarının
Biriktirilmesi ve
Toplanması

?

Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj

esaslara uyulur.

Yönetmeliği hükümlerine uymakla ve

atıklarını yetkili idarelerin toplama

DYS kapsamındaki boş ambalajların

sistemine ve/veya Bakanlıktan geçici

biriktirilmesi, geçici depolanması ve

faaliyet belgesi veya çevre lisansı

taşınması faaliyetlerinde GFB

almış atık işleme tesislerine vermekle

ve/veya çevre lisansına ihtiyaç

yükümlüdürler.

yoktur. Ajans’ın ilave
düzenlemelerine uyulur.

Yetkili idarelerce ambalaj atıkları sıfır

DYS kapsamında toplanan yeniden

atık yönetim sistemi uygulamalarına ve

kullanıma uygun ambalajların

il sıfır atık yönetim sistemi planlarına

yeniden kullanıma alınması faaliyeti

uygun olarak toplanır.

de belge ve lisanstan muaftır.

Sıfır Atık Yönetmeliği
Madde 10

(4) Sıfır atık yönetim sistemi
kapsamında biriktirilen atıklar,
mahalli idarelerin sıfır atık belgesi
bulunması ve atıkları ayrı
toplaması halinde mahalli idare
tarafından kurulan toplama
sistemine; mahalli idarenin sıfır
atık belgesi bulunmaması
halinde sıfır atık yönetim sistemi
kapsamında biriktirilen atıklar
Bakanlık ve/veya il
müdürlüğünden gerekli izin
ve/veya çevre lisansı almış atık
işleme tesislerine verilebilir.

taslak yönetmelik

?

Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj

Belediye Kanunu

atıklarının biriktirilmesi, geçici

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

depolanması, teslim

edilmesi/toplanması, taşınması ve geri

dönüşüm/geri kazanımının
sağlanmasına yönelik olarak Atık
Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık

Ambalaj
Atıklarının
Biriktirilmesi ve
Toplanması

Madde 15

g) Katı atıkların toplanması,
taşınması, ayrıştırılması, geri
kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri
yapmak ve yaptırmak.

Yönetmeliği hükümlerine uymakla ve

atıklarını yetkili idarelerin toplama
sistemine ve/veya Bakanlıktan geçici
faaliyet belgesi veya çevre lisansı
almış atık işleme tesislerine vermekle

yükümlüdürler.

Sıfır Atık Yönetmeliği
Madde 10

(4) Sıfır atık yönetim sistemi
kapsamında biriktirilen atıklar,
mahalli idarelerin sıfır atık belgesi
bulunması ve atıkları ayrı
toplaması halinde mahalli idare
tarafından kurulan toplama
sistemine; mahalli idarenin sıfır
atık belgesi bulunmaması
halinde sıfır atık yönetim sistemi
kapsamında biriktirilen atıklar
Bakanlık ve/veya il
müdürlüğünden gerekli izin
ve/veya çevre lisansı almış atık
işleme tesislerine verilebilir.

Ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrıldığı atık işleme
tesislerinde;
Atık Yönetimi Yönetmeliği ile getirilen yükümlülüklere uyulur.

Ambalaj atıklarının öncelikli olarak maddesel geri

Ambalaj Atıklarının
İşlenmesi

dönüşümü sağlanır.
Bu mümkün veya ekonomik değilse bu ambalaj atıkları
lisanslı enerji geri kazanım tesislerine veya bertaraf
tesislerine gönderilir.

DYS kapsamındaki ambalajların sayılması, ayrıştırılması,
yeniden kullanıma alınması faaliyetleri GFB ve Çevre
Lisansından muaftır.

Yıllar

Toplam geri kazanım oranı (%) Toplam geri dönüşüm oranı (%)

2021 -2025 yılları arasında
her bir yıl için (2025 dahil)

60

55

2026 -2030 yılları arasında
her bir yıl için (2030 dahil)

-

65

2031 ve sonrası

-

70

Bakanlık yükümlülüğü bulunan taraflarla gerekli tedbirleri alarak; 2020 yılı ve öncesine ait

Geri Kazanım
Geri Dönüşüm
Hedefleri

gerçekleşen hedefler gözetilerek 2021 yılından itibaren ülke genelinde en az yukarıda verilen

oranlarda malzeme cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine
ulaşılmasını sağlar.
Malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranı (%)
Yıllar

(yeniden kullanıma hazırlama dahil)
Cam

Plastik

Metal

Kâğıt/Karton

Ahşap

2026’ ya kadar

70

55

60

75

25

2031’ e kadar

75

55

70

85

30

2031 ve sonrası

75

55

70

85

30

1/1/2026 tarihine kadar birinci fıkrada 2021 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde,
1/1/2031 tarihine kadar da bu bentte 2026 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde
aşağıda verilen malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılmasını sağlar.

Ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerin taban ücreti Ambalaj Komisyonu önerisiyle Bakanlık tarafından belirlenir.
Farklı bir ücret uygulanmaz.
Ambalaj Komisyonu, biri başkan olmak üzere Bakanlık personeli, Ajans personeli ile Bakanlığın uygun göreceği

ekonomik işletmeler, mahalli idareler ve diğer yetkili idareler, çevre lisanslı atık işleme tesisleri, satış noktaları ve
ilgili diğer sektörlerin yetkili temsilcilerinden oluşur.
Komisyon tavsiye kararlar alır.
Bakanlık ve/veya il müdürlüğü ile Ajans; mahalli idareler/yetkili idareler, piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri,
tedarikçiler, çevre lisanslı atık işleme tesisleri dahil ilgili taraflarca yapılan bildirim ve sunulan belgeleri inceler ve

Çeşitli ve Son
Hükümler

çalışmaları denetler. Bakanlık ve/veya Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde; ilgili taraflar, bildirim ve
belgelerini yeminli mali müşavire ve/veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletir ve inceleme raporunu
Bakanlığa ve/veya Ajansa sunar.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mahalli idarelerce hazırlanıp uygun bulunan ambalaj atıkları
yönetim planları, bu Yönetmelik hükümleri ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler uyarınca yürütülür.
Mevcut ambalaj atıkları yönetim planları mahalli idarelerin Sıfır Atık Yönetmeliğinde öngörülen geçiş takvimi
uyarınca sıfır atık yönetim sistemine geçişleri ile birlikte son bulur.
Bu Yönetmelik ile belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda oluşturulacak depozito yönetim sistemine ilişkin
usul ve esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip 1 ay içerisinde Ajans tarafından belirlenerek
yürürlüğe alınır.

teşekkürler çevre yönetimi koordinatörlüğü

