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Atığın

• toplanması,

• taşınması,

• geri kazanılması,

• bertaraf edilmesi,

• bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür
faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi

işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür.

ATIK YÖNETİMİ
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ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ



YÖNETİM ŞEMASI
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• 02.04.2015 tarih ve  29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

• Ek-IV Atık Listesi

• Sınıflandırma Türü: Atıkların kaynağı, oluşumları ve 
özelliklerine göre

20 Bölüm

839 Atık Kodu

– 405 Tehlikeli Atık

– 434 Tehlikesiz Atık

ATIK LİSTESİ
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• Atık kodu 20 bölümden oluşur

• Bölüm 1 - 12, 17 - 19 Kaynağa dayanır (endüstriyel 
işyeri branşı)

• Bölüm 6 - 7 İşleme dayalı

• Bölüm 13 - 15 Madde ve malzemeye dayalı

• Bölüm 20 Evsel atıklar

• Bölüm 16 Listede başka türlü  
tanımlanmayan atıklar

ATIK LİSTESİ
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II. Atık Kodu Açıklamaları
Ek-4 atık listesinde altı haneli atık kodlarının yanında yer alan işaretlerin
açıklamaları aşağıdaki şekildedir;
Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti
bulunan atıklar tehlikeli atıklardır.
(A) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan
işaret atığın kesin tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş
olan atıklar analiz yapılmaksızın kesin tehlikeli olarak sınıflandırılır.
(M) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan
işaret atığın muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde
işaretlenmiş olan atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için bu
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen atığın tehlikelilik
özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır.
99 ile biten atıklar: Altı haneli atık kodu 99 ile biten atıklar tehlikeli veya
tehlikesiz atık olarak sınıflandırılması gerçekleştirilmemiş, listede başka
türlü tanımlanmamış atıkları tanımlar. Bu atık kodunun kullanılmasında
“Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi” ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi
hükümleri uygulanır.

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php


( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır,

• Tehlikeli atıklar, EK-III A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına 
sahiptirler,

• Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli 
atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.

• Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı 
bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre 
yapılır.







• 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ’nin,

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Atık üreticisi;

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek
şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart
ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar
kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl
boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise
yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve
Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl
boyunca bir nüshasını saklamakla,
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• Atık Beyan formunda firmanın bir önceki
yılda ürettiği atık miktarı esastır,
bertaraf/geri kazanıma gönderimini
gerçekleştirdiği atık miktarı değil
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Atık Beyan Formu Sekmesini tıklayınız.

ATIK BEYAN FORMU



Veri Giriş Formu Ana Görünüm 



Atık Beyan Bilgileri 

Yeni Atık Beyanı ekleme 



Tesiste Kullanılan Yağlar 



Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Formu yazdırılması ve 5 yıl 
süre ile saklanması, Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 
yapılan denetimlerde ibraz edilmesi gerekmektedir. 

ONAYLAMA İŞLEMİ 



• 2016 yılı itibariyle Atık Beyan Formlarına tehlikeli
atıklarla birlikte tehlikesiz atıkların bildirimi de
yapılacaktır. Bu durumda 2015 yılı Atık Beyan
formları hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların
bildirimini içerir nitelikte olacaktır.
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• Tehlikesiz atık bildirimi yapılırken Tehlikesiz Atık
Toplama Ayırma, Atık Akümülatör Geçici
Depolama, Atık Getirme Merkezi, Bitkisel Atık Yağ
Geçici Depolama ve Ömrünü Tamamlamış Lastik
Geçici Depolama tesislerinin Çevre Bilgi Sistemine
‘Özel Faaliyet’ başlığı altında kaydedilmemeleri
durumunda, atık üreticileri bu tesisleri sistemde
göremeyecekler ve Atık Beyan Formunu
dolduramayacaklardır.
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• Özel Faaliyet olarak sisteme kaydedilmek için;

1. Tesis Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmalı,

2. Özel faaliyet kapsamında değerlendirilen belge
örneği, tesise kabul ettiği atık kodları ve Çevre
Bilgi Sisteminde kayıtlı olduğu tesis kodu ile
Müdürlüğümüze başvuru yapılmalı.
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AMBALAJ ATIKLARI 
BEYANI



• 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 Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin
Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz
olanlar da dâhil tüm ürünleri,

• Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya
herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai
kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için
kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan
kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da
dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye
ambalajlarının atıklarını,



30 .07.2004

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.06.2007 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.08.2011 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

MEVZUAT



http://atikambalaj.cevre.gov.tr
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http://atikambalaj.csb.gov.tr

http://atikambalaj.csb.gov.tr

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php


• Program kullanıcılarından ekonomik işletmeler,
yetkilendirilmiş kuruluşlar ve havaalanları yeni

programa atikambalaj.csb.gov.tr adresinden

kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleri ile
giriş yapabileceklerdir.
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Ekonomik işletmeler 

• Ambalaj üreticileri, 

• Piyasaya sürenleri, 

• Tedarikçileri.
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• İl müdürlükleri, belediyeler ve belediye birlikleri
online.cevre.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları
kullanıcı kod ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php


• Lisanslı işletmeler ise il müdürlüğünden
online.cevre.gov.tr adresinden ambalaj bilgi
sistemi’nin açılmasını talep ederek
online.cevre.gov.tr adresi için kullandıkları kod ve
şifreleriyle erişim sağlayabileceklerdir.

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php


• Yeni kayıt yaptıracak olan işletmelerden        
istenecek bilgiler



• Ekonomik işletmeler yeni programa vergi
numarası esas alınarak giriş yapacağından,
birden fazla tesisi bulunan işletmeler vergi
numarasının kayıtlı olduğu merkezin altına
işlenmesi ve tek bir bildirim yapması
gerekecektir.



• Birden çok kaydı bulunan ekonomik işletmelerin
verileri vergi numarasının kayıtlı olduğu il esas
alınarak tek bir kod altında birleştirilmiştir. Vergi
numarasının kayıtlı olduğu ilde birden fazla kayıt
bulunması durumunda küçük olan kod altında
birleştirilmiştir.



EK 4, EK 5 VE EK 6 BEYANLARI

• SORUMLUSU

• Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu
ürünleri ithal edenleri,

• Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya
sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya
sürenler adına fason üretim yapanları,
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Piyasaya Süren :Bir ürünü bu Yönetmelik
kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya
tüzel kişiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya
sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde
adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya
tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde,
üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya
ithalatçıyı,
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ATIK 
ÜRETİCİSİ

PİYASAYA 
SÜREN

TEDARİKÇİ
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• Ambalaj Üreticisi ve Tedarikçi

• Kimlik bilgileri izleme ve yönetme

• Ek4

• Ek6



• Piyasaya Süren

• Kimlik bilgileri izleme ve yönetme

• Ek5

• Atık Yönetim Planı

• YK Sözleşme Onayı

• Belgelendirme



 

 Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) 

Yıllar Cam Plastik Metal Kâğıt/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 Hedeflerine Ulaşılmaması

•Belgelendirilmeyen miktarın %10 fazlası bir sonraki yıla ilave edilir.

•İkinci ve daha sonraki hedefe ulaşılmazsa eksik kalan miktarın %10 
fazlası tekrar bir sonraki yıla ilave edilir.

•Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak 3 yıl 
hedef tutmazsa gereken miktarlar ile ilgili bir sonraki yıla %10 

fazlası ile aktarılır ve 2872 Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

•10 yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılmazsa, ürünlerin 
ambalajına depozito uygulanır.



• Toplama Ayırma Tesisleri

• Kimlik bilgileri izleme ve yönetme

• Belediye plan ve sözleşme

• Ek7

• Belgelendirme



• Geri Kazanım Tesisleri

• Kimlik bilgileri izleme ve yönetme

• Ek8

• TAT beyan doğrulama (7C)



• Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

• Kimlik bilgileri izleme ve yönetme

• Belediye plan ve sözleşme

• Üye işlemleri

• Yükümlülük izleme

• Belgelendirme







Beyanlarına ait durum ifadelerinin açıklamaları
aşağıda belirtildiği gibidir.

• Gönderilmedi: Beyan AÜ tarafından oluşturuldu ama İl
Müdürlüğü onayına gönderilmedi

• Gönderildi/Onay Bekliyor: Beyan İl Müdürlüğü onayına
gönderildi

• Bildirim Onaylandı: Beyan İl Müdürlüğü tarafından onaylandı

• Revize İsteği: Beyan İl Müdürlüğü tarafından reddedildi

• Revizyon Gönderildi/Onay Bekliyor: Reddedilen beyan tekrar
İl Müdürlüğü onayına gönderildi

• Revize Bildirim Onaylandı: Revize edilen bildirim tekrar İl
Müdürlüğü onayına gönderildi ve bildirim onaylandı



• Ayrıca yeni programın kullanıma açılmasıyla birlikte,
Belediyelerin ambalaj atık yönetim planları online olarak
hazırlanacaktır.

• Yönetmelik gereği belediyelerin ambalaj atık yönetim planı
kapsamında toplanan ve geri dönüştürülen ambalaj atıklarının
belgeleri sözleşmeler esas alınarak belgelendirmede
kullanıldığından ambalaj atığı yönetim planlarının programa
yüklenmesi tamamlanmadan 2015 yılı belgelendirme süreci
tamamlanmayacaktır.



• Bu kapsamda Belediyeler tarafından plan bilgilerinin
programa girilmesi ve toplama ayırma tesisleri ile
yetkilendirilmiş kuruluşlar/piyasaya süren işletmeler
arasında imzalanan sözleşme örneklerinin programa
yüklenmesinin akabinde hazırlanan planın tarafı
olan toplama ayırma tesisleri ile yetkilendirilmiş
kuruluşlar/piyasaya süren işletmeler onaya
gönderilmesi, onayların tamamlanmasından sonra
program üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.







• Yükümlülüğünü yetkilendirilmiş kuruluşlara
devreden piyasaya süren işletmeler tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlardan gelen sözleşmelerin
kontrolünün yapılmasından sonra onaylanması
gerekmektedir. Program üzerinde sözleşme onayı
verilmeden belgelendirme süreci
başlatılamamaktadır.
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• Yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşlara
devreden piyasaya süren işletmelerin
belgelendirme dosyaları yetkilendirilmiş
kuruluşların havuzunda yer alacak olup, piyasaya
süren işletmeye belge paylaşımı yapılmayacaktır.



• Yönetmelik gereği, toplama ayırma tesisleri
tarafından Ek-7 bildirimi yapılmaktadır. 01.01.2016
tarihinden itibaren toplama ayırma tesislerinin
bildirim sürecinin tamamlanabilmesi için Ek-7B ve
Ek-7C bildirimlerinin doğrulamalarının da
tamamlanması gerekmektedir.



• Bu kapsamda toplama ayırma tesisleri tarafından
kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarına ilişkin Ek-7B
bildirimi yapılırken belgeler taranmalı ve programa
yüklenmelidir. Plan kapsamında kaynağında ayrı
toplanan ambalaj atıklarının sözleşmesi bulunan
belediyelere doğrulama amacıyla gönderilmeli, belediye
tarafından doğrulaması yapıldıktan sonra Ek-7B bildirim
süreci tamamlanmaktadır.

• Plan kapsamı dışında toplanan ambalaj atıkları için
doğrulama yapılmamaktadır.



• Ayrıca toplama ayırma tesisleri tarafından tesisten
çıkan ambalaj atıklarına ilişkin Ek-7C bildirimi
yapılırken de belgeler taranmalı ve programa
yüklenmelidir. Lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm
tesislerine doğrulama amacıyla gönderilmeli, lisanslı
geri dönüşüm tesisi tarafından doğrulaması
yapıldıktan sonra Ek-7C bildirim süreci
tamamlanmaktadır. Ek-7B ve Ek-7C doğrulama
süreçleri tamamlandıktan sonra Ek-7 bildirimi
gönderilmektedir.



• Yönetmelik gereği, geri dönüşüm tesisleri
tarafından Ek 8 bildirimi yapılmaktadır. 01.01.2016
tarihinden itibaren toplama ayırma tesisleri
tarafından tesisten çıkan ambalaj atıklarına ilişkin
7C bildirimi yapılırken belgeler PDF ortamında
taranmakta, programa yüklenmekte ve ambalaj
atığı geri dönüşüm tesislerine doğrulama
amacıyla gönderilmektedir.



• Geri dönüşüm tesisleri tarafından alınan ambalaj
atıklarına ilişkin Ek-8B bildirimlerinin doğrulama
onayı verilmelidir. Doğrulama yapılmadan Ek-8
bildirim süreci tamamlanmamaktadır. Geri
dönüşüm tesisleri tarafından Ek-8C bildirimi
yapılırken belgeler taranmalı ve programa
yüklenmelidir.

• Bununla birlikte Ek-8C bildiriminde tesisten çıkan
nihai ürün olmayan ambalaj atıklarının satışının
yapıldığı işletmelerin online.cevre.gov.tr sistemine
kayıtlı olmaları gerekmektedir.



• 01.01.2016 tarihi itibariyle toplama ayırma
tesisleri tarafından tesislerine kabul ettikleri
atıklarını başka bir toplama ayırma tesisine ve
geri dönüşüm tesisleri de başka bir geri
dönüşüm tesislerine Bakanlık onayı olmadan
gönderemez.



SATIŞ NOKTASI

• Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı 
ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden 

büyük kapalı alana sahip mağaza, market, 
süpermarket, hipermarket ve benzeri satış 

yerlerini,



SATIŞ NOKTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla,

• Kod numarası almamış olan piyasaya süren işletmeleri
tespit ederek, il çevre ve şehircilik müdürlüğüne
bildirmekle,

• Kod numarası almamış işletmelerin ürünlerini
satmamakla,

• Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla,
yapılan çalışmalarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar il
çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle,

• Ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermekle,



KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


