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1. GĠRĠġ 1 

Ülkemizde gerçekleĢen hızlı ekonomik büyüme, teknolojik geliĢme, sanayileĢme, kentleĢme, 2 

nüfus ve refah seviyesinin yükselmesi üretilen atık miktarında artıĢ yaĢanmasına neden 3 

olmaktadır. Artan atık miktarı; atıksız veya olabildiğince az atıklı üretimi ve tüketimi 4 

amaçlayan “atık yönetimi yaklaĢımını” gerektirmektedir.  Atık yönetimi kapsamında; evsel, 5 

tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara 6 

depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluĢturulması, atıkların 7 

taĢınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin iĢletilmesi ile 8 

kapatma, kapatma sonrası bakım ve izleme-kontrol süreçleri gerçekleĢtirilmektedir.  9 

Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi baĢta çevre ve insan sağlığı olmak üzere 10 

ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Doğal kaynakların ve kendini yenileme 11 

kapasitesinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımı 12 

çerçevesinde atık yönetiminde; geri dönüĢüm ve geri dönüĢümün sosyal, çevresel ve 13 

ekonomik etkileri ön plana çıkmaktadır. Atık yönetiminin en önemli ayaklarından olan geri 14 

dönüĢüm; değerlendirilebilir atıkların çeĢitli fiziksel ve/veya kimyasal geri dönüĢüm 15 

yöntemleri ile ikincil hammaddeye dönüĢtürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi 16 

olarak tanımlanmaktadır.  17 

Geri dönüĢüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım olarak görülmektedir. Doğal 18 

kaynakların hızla tükenmesine bağlı olarak üretim sürecinde kullanılan hammadde miktarının 19 

azalması sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda geri dönüĢüm 20 

ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Geri dönüĢtürülmüĢ maddelerin üretim 21 

sistemine kazandırılması, ekonomik ve çevresel yönden olumlu katkıların yanı sıra yeni iĢ 22 

imkanları da sağlamakta ve gelecek kuĢakların doğal kaynaklardan yararlanma olanağını 23 

artırmaktadır. Sektörlerin hammadde ihtiyacının bir bölümünün geri dönüĢtürülebilen ve 24 

ekonomik değeri bulunan atıklardan karĢılanması sürdürülebilirliğin sağlanması adına büyük 25 

önem taĢımaktadır. 26 

Ülkemizde üretilen atıkların yarısından fazlası geri kazanılabilir özelliğe sahiptir. Çevresel bir 27 

sorun olan ve bertarafı için finansal kaynak gerektiren atıklar geri dönüĢüm yöntemiyle 28 

problem olmaktan çıkarılarak, ekonomik bir değere dönüĢtürülmektedir. Bu nedenle üretim 29 

için önemli bir kaynak olan atıkların; istihdam yaratma, etkin doğal kaynak kullanımı, 30 

ekonomik fayda ve çevresel iyileĢtirme gibi alanlarda sağlayacağı faydalar da göz önüne 31 
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alındığında, geri dönüĢümün ulusal refahın arttırılmasında sahip olduğu büyük potansiyel göz 32 

önüne alınmalıdır.  33 

Bu çerçevede ülkemizde geri dönüĢüm sisteminin karĢı karĢıya bulunduğu sorunlar tespit 34 

edilmiĢ ve çözüm yolları araĢtırılarak sektörün sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuĢmasını 35 

sağlamak adına “Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi” hazırlanmıĢtır.  36 

Geri dönüĢüm sektörü yatay kesen bir alan olduğu için birçok paydaĢın somut katkısını 37 

gerektirmekte ve birçok farklı alanlarda yapılması gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Bu 38 

strateji belgesinin kapsamı yapılan değerlendirmeler sonrasında “ambalaj atıkları, atık pil ve 39 

akümülatörler, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamıĢ lastikler, ömrünü tamamlamıĢ araçlar, 40 

metal hurdalar, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar ve endüstriyel atıklar” olarak 41 

belirlenmiĢtir. Hazırlanan “Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi” ülkemizin geri dönüĢüm 42 

konusundaki mevcut durumunu ortaya koymakta ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken 43 

çalıĢmalar için bir yol haritası çizmektedir. Stratejide yer alan eylemlerin etkin 44 

uygulanmasının, ülkemizin geri dönüĢüm sektörünün geliĢmesini destekleyerek çevresel ve 45 

ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir.   46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 



2 
 

2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 61 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 01 Ağustos 2011 tarihli kararıyla “Ulusal Geri DönüĢüm 62 

Stratejisi” hazırlanmasının koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiĢtir. 63 

18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Ekim 2011 64 

tarih ve 2011/2303 sayılı “2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 65 

Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ile de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile Kalkınma 66 

Bakanlığı iĢbirliği yapılacak kuruluĢlar olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu görev; 2012 Yılı 67 

Programında “Öncelik 67: DıĢa bağımlılığı yüksek olan sektörlerde geri dönüĢüm 68 

yatırımlarına özel önem verilecek, Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi oluĢturulacaktır.” maddesi 69 

ile tanımlanmıĢtır.  70 

2013-2016 yıllarını kapsayan Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinin hazırlanması çalıĢmalarına 71 

kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları (STK)’lar tarafından katkı sağlanmıĢ 72 

ve süreçte katılımcı ve paylaĢımcı bir yöntem izlenmiĢtir. Strateji Belgesi hazırlanırken Çevre 73 

ve ġehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,  Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) ve Avrupa 74 

Birliği (AB) gibi kurumlar tarafından hazırlanan rapor ve verilerden yararlanılmıĢtır.  75 

Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinin temel amacı “çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin 76 

kullanıldığı ve geri dönüĢümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği 77 

üretim ve tüketim kültürünün oluĢumunu sağlamak” olarak belirlenmiĢtir. Bu amaç 78 

çerçevesinde stratejinin gerçekleĢtirilmesi adına sektörün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiĢ 79 

ve hedefler tespit edilmiĢtir. Belirlenen 6 hedef; 80 

 toplumun tüm kesimlerinde geri dönüĢüm bilincini oluĢturmak,   81 

 ilgili mevzuatları geri dönüĢümün amacına uygun olarak geliĢtirmek,  82 

 geri dönüĢtürülebilir tüm atıkların kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve 83 

taĢınmasını sağlamak,  84 

 geri dönüĢüm konusunda finansman ve destek modelleri hazırlamak ve uygulamaya 85 

geçirmek,  86 

 kamu özel sektör iĢbirliği ve koordinasyonunu sağlayacak alt yapıyı oluĢturmak ve  87 

 atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak 88 

olarak belirlenmiĢ ve bu hedeflere ulaĢmak için 2016 yılına kadar hayata geçirilecek eylemler 89 

bu kapsamda ĢekillendirilmiĢtir.  90 

Belgenin kapsamının ve içeriğinin oluĢturulması sırasında ilgili tarafların görüĢlerinin 91 

alınması açık ve Ģeffaf bir ortamda sürdürülmüĢtür.  26 Ocak 2012 tarihinde kamudan geniĢ 92 



3 
 

katılımın sağlandığı bir “Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı” yapılmıĢtır. 17 Nisan 93 

2012’de ise kamu ve özel sektör baĢta olmak üzere tüm tarafların katıldığı “Ulusal Geri 94 

DönüĢüm Stratejisi Hazırlık ÇalıĢtayı” gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtay çıktıları ile Ģekillenen 95 

taslak eylemler 10 Temmuz 2012 tarihinde geri dönüĢüm sektör temsilcilerinin katılım 96 

sağladığı bir toplantıda değerlendirilmiĢtir.  97 

  98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

 117 
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3. MEVCUT DURUM 118 

Dünya nüfusunun giderek artmasının ve tüketim alıĢkanlıklarının değiĢmesinin özellikle 119 

güçlü ekonomilerde toplam tüketimi artırması beklenmektedir. Bu durum kaynaklar üzerinde 120 

baskıyı artırarak çevre ve sağlık açısından negatif etkilere neden olmaktadır. Geri dönüĢüm 121 

ekonomik fırsatlar yaratırken kaynak verimliliğine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkelerde 122 

geliĢtirilen atık politikaları, ikincil hammaddeler için yeni pazarların oluĢmasına da neden 123 

olmaktadır. 124 

Atık yönetiminin temelini “atık yönetimi hiyerarĢisi” ve “üretici sorumluluğu” ilkeleri 125 

oluĢturmaktadır. Atık yönetimi hiyerarĢisinde birincil önceliği, atıkların üretim aĢamasında 126 

önlenmesi ve atık miktarının ve tehlikelilik düzeyinin azaltılması oluĢturmaktadır. Atıkların 127 

yeniden kullanım, geri dönüĢüm ve enerji elde edilmesi yoluyla geri kazanılması ikinci, geri 128 

kazanım olanağı olmayan atıkların çevreye zarar verilmeksizin yakılması ya da güvenli 129 

depolanması da son basamağı oluĢturmaktadır. Geri dönüĢüm, oluĢumu önlemeyen veya 130 

yeniden kullanılamayan atıklara uygulanan bir yöntemdir. Atık hiyerarĢisi; atık önleme ve 131 

yönetimine iliĢkin mevzuatlarda ve politikalarsa Ģu Ģekilde sıralanmaktadır:  132 

 Önleme 133 

 Yeniden kullanım 134 

 Geri dönüĢüm 135 

 Geri kazanım (enerji kazanımı gibi) 136 

 Depolama/bertaraf. 137 

Üretici sorumluluğu ilkesi ise, atıklardan kaynaklanan her tür maliyetin atık üreticileri 138 

tarafından karĢılanmasını öngörmektedir. Bu yaklaĢım “kirleten öder” prensibinin bir 139 

yansımasıdır. Atık yönetimine iliĢkin diğer ilkeler ise kendine yeterlilik, uygun teknolojilerin 140 

seçilmesi ve kullanılması ve atıkların kaynağına mümkün olan en yakın alanda bertaraf 141 

edilmesidir. 142 

GeliĢmiĢ ülke uygulamalarına bakıldığında, atıkların %35-45 civarındaki kısmı hariç, kalan 143 

kısmının tümüyle geri dönüĢtürülerek ekonomiye kazandırıldığı görülmektedir. Örneğin 144 

AB’de hammadde ihtiyacının artıĢı ve AB’nin hammadde ithalat bağımlılığı göz önüne 145 

alındığında geri dönüĢümün rolü daha çok ön plana çıkmaktadır. Avrupa ekonomisi yüksek 146 

düzeyde kaynak tüketimine dayanmakta olup 2020'ye yönelik tahminler AB'de kaynak 147 

kullanımının artmaya devam edeceğini göstermektedir. Avrupa'nın kaynak tüketimini 148 

belirleyen baĢlıca güçler ekonomik büyüme, teknolojik geliĢmeler ve değiĢen tüketim ve 149 
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üretim alıĢkanlıklarıdır. AB’de Kullanılan kaynakların yaklaĢık üçte biri atığa ve emisyona 150 

dönüĢmektedir. Kaynak kullanımı dünyanın diğer bölgelerinde de artmaya devam etmektedir. 151 

Bu durum ürün ve hizmet tüketiminin artmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek kaynak 152 

tüketimi dünyanın tüm bölgelerinde çevre üzerinde baskı oluĢturmaktadır. Bu baskılar 153 

arasında yenilenebilir olmayan kaynakların tükenmesi, yenilenebilir kaynakların yoğun 154 

kullanımı, ulaĢım ve madencilik faaliyetlerine bağlı olarak su, hava ve toprağa yüksek 155 

emisyon yayılması ve ekosistemleri negatif etkileyen yüksek atık üretimi bulunmaktadır.  156 

Dünyanın birçok bölgesinde geri dönüĢüme yönelik çeĢitli politika, proje, teknoloji, program 157 

ve strateji geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır.  Ülkemizin AB’ye uyum süreci ve ülke 158 

uygulama yakınlığı göz önüne alındığında Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinde mevcut durum 159 

analizi AB özelinde yapılmıĢtır.  160 

3.1.Avrupa Birliğinde Geri DönüĢüm 161 

AB’de geri dönüĢüm birçok politika belgesinde önemli bir yer tutmaktadır. AB'nin 162 

“Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” genel hedefi “yenilenebilir olmayan doğal kaynakların 163 

ve hammaddelerin; çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik olarak kaynak verimliliğinin 164 

artırılmasıyla yenilenebilir doğal kaynakların yeniden oluşma kapasitelerini geçmeyecek bir 165 

hızda kullanılmasıdır”. AB politikalarında özellikle AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ve 166 

6. Çevre Eylem Planı (6. ÇEP) ile kaynak kullanımı ve atığa verilen önem artmıĢtır. 2005 167 

yılında oluĢturulan “Atık Önleme ve Geri DönüĢüm Tematik Stratejisi”nde “atık önleme ve 168 

geri dönüĢüm” konusu 7 tematik alandan biri olarak belirlenmiĢ ve 6. ÇEP’de 169 

programlanmıĢtır. Strateji; “yaĢam boyu” yaklaĢımını, atık hiyerarĢisini ve üretici 170 

sorumluluğu düĢüncesini temel almıĢtır. Stratejinin uzun dönemli hedefi, “Avrupa’nın geri 171 

dönüĢtüren, atığı önleyen ve atıkları kaynak olarak kullanan bir toplum olmasının sağlanması” 172 

olarak belirlenmiĢtir.   Tematik Strateji ve 6. ÇEP’e ek olarak AB’deki atık önleme yaklaĢımı 173 

“Çerçeve Atık Direktifi-2008/98/EC” tarafından da belirlenmektedir. 174 

AB’de atık önleme, mevzuatlarda “çevresel iyileĢtirme ve ekonomik büyüme” açısından ele 175 

alınmaktadır. Atık önlemeye yardımcı olan diğer ilgili düzenlemeler; “Kimyasalların Kaydı, 176 

Değerlendirmesi, Ġzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 177 

Konsey Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation/ Restriction of Chemicals-REACH) 178 

Yönetmeliği, Eko-tasarım Direktifi (2009/125/EC) ve Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir 179 

Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Endüstri Politikası (SCP/SIP) Eylem Planı’dır. BaĢlıca 180 
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atık bertaraf faaliyetleri ise Düzenli Atık Depolama Direktifi, Atık Yakma Direktifi ve  181 

Entegre Kirlilik Kontrol ve Önleme (IPPC) Direktifiyle düzenlenmektedir.  182 

AB atık yönetimi politikasının hedefleri,  183 

 Kirliliği ortadan kaldırmak, azaltmak ve önlemek,  184 

 Doğanın ve doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar verecek Ģekilde iĢletilmesini 185 

engellemek ve rasyonel bir Ģekilde yönetilmelerini temin etmek,  186 

 Kalkınmaya; kalite gereksinimleriyle uyum içerisinde, özellikle de çalıĢma Ģartlarının 187 

ve çevrenin iyileĢtirilmesiyle yön vermek,  188 

 Kent planlaması ve toprak kullanımında çevresel etkilerin daha fazla hesaba 189 

katılmasını sağlamak,  190 

 Üye devletler dıĢındaki devletler, özellikle de uluslararası örgütlerle çevresel 191 

problemlere ortak çözüm aramak  192 

Ģeklinde sıralanabilir. 193 

“AB Atık Önleme ve Geri DönüĢüm Tematik Stratejisi”nde yer alan 7 temel eylem Ģöyledir: 194 

 Mevcut AB atık mevzuatının uygulanması,  195 

 Yapının basitleĢtirilmesi ve modernleĢtirilmesi, 196 

 Atık politikasına “yaĢam boyu” düĢünce tarzının eklenmesi, 197 

 Atığın kaynakta önlenmesinin sağlanması, 198 

 Bilgi altyapısının geliĢtirilmesi, 199 

 Geri dönüĢüm standartlarının geliĢtirilmesi, 200 

 AB geri dönüĢüm politikasının detaylandırılması. 201 

Eski AB üyeleri ve Norveç, belediye atıklarının geri dönüĢüm oranını hem ağırlık hem de 202 

yüzde olarak son 10 yılda önemli ölçüde artırmıĢtır. Eski ve yeni AB üyeleri arasında geri 203 

dönüĢüm istatistikleri açısından hala ciddi fark bulunmaktadır. Geri dönüĢüm oranı genel 204 

olarak eski AB ülkelerinde yüksektir. Eski AB üyeleri ve Norveç için belediye atıklarının geri 205 

dönüĢümüne iliĢkin geliĢmelerin takip edilmesi için 6 farklı grup belirlenmiĢ ve ülkeler buna 206 

göre sınırlandırılmıĢtır: 207 

 Çok yüksek (>%50) geri dönüĢüm oranı olan ve bu oranlarda düĢükte olsa yıllık artıĢ 208 

görülen ülkeler (>%0.25): Almanya, Belçika, Hollanda 209 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0001:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0001:EN:NOT


7 
 

 Yüksek (%40-%50) geri dönüĢüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda 210 

düĢükte olsa yıllık artıĢ görülen ülkeler (>%0.5):Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, 211 

Norveç, Ġsviçre 212 

 Ortalama  (%25-%40) geri dönüĢüm oranı olan ve bu oranlarda çok yüksek yıllık artıĢ 213 

görülen ülkeler (>%0.75):Ġrlanda, Ġngiltere 214 

 Ortalama (%25-%40) geri dönüĢüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda 215 

düĢük ortalama yıllık artıĢ görülen ülkeler (<%0.75):Finlandiya, Fransa. 216 

 DüĢük (%10-25%) geri dönüĢüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda çok 217 

yüksek ortalama yıllık artıĢ görülen ülkeler (>%0.75):Ġtalya, Portekiz. 218 

 DüĢük (%10-25%) geri dönüĢüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda 219 

düĢük yıllık artıĢ görülen ülkeler (<%0.75):Yunanistan, Ġspanya. 220 

AB üye ülkeleri arasındaki söz konusu uygulama farklılığı da dikkate alınarak geliĢtirilen AB 221 

atık geri dönüĢüm hedefleri Çizelge 1’de toplulaĢtırılmıĢ olarak görülmektedir. Avrupa 222 

Komisyonu; geri dönüĢüm ve depolanma konusunda öncelikli 4 atık alanı belirlemiĢtir. 223 

Bunlar ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamıĢ araçlar, piller ve elektronik atıklardır. AB geri 224 

dönüĢüm hedefleri özellikle söz konusu 4 atık alanını içerecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır.  225 

Çizelge 1: AB geri dönüĢüm hedefleri 226 

 Yıl  Geri Kazanım Hedefi Geri DönüĢüm 

Hedefi 

Toplama 

Hedefi 

Ambalaj atığı 2008 %60 %55 - 

Ömrünü 

tamamlamıĢ araçlar 

2020 %95 (yeniden 

kullanım dahil) 

%85 (yeniden 

kullanım dahil) 

%100 

Atık elektrikli ve 

elektronik eĢyalar 

(AEEE) 

2006 %70-80 (oran AEEE 

kategorisine göre 

değiĢmektedir) 

%50-80 (oran AEEE 

kategorisine göre 

değiĢmektedir) 

KiĢi baĢı 

yıllık en az 

4 kg 

TaĢınabilir Piller 2012   %25 

2016   %45 

KurĢun asit 

akümülatörler 

2012  % 65 verim   

Nikel kadmiyum 2012  % 75  
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akümülatörler 

Diğer piller 2012  % 50  

Lastikler 2006 Lastiklerin sıfır depolanması 

Biyo-bozunur 

belediye atıklarının 

depolanması 

2006 1995 yılı rakamının %75’ine düĢürme 

2009 1995 yılı rakamının %50’ine düĢürme 

2016 1995 yılı rakamının %35’ine düĢürme 

 227 

Ayrıca yeni AB Çerçeve Atık Direktifinde daha uzun vadeli hedefler belirlenmiĢtir. Bu yeni 228 

hedefler ise Ģöyle sıralanmaktadır: 229 

 2015: tamamen ayrı toplama: en azından kağıt, plastik, metal ve cam için.  230 

 2020: evsel ve benzer atıklarda (kağıt, plastik, metal ve cam) %50 geri dönüĢüm 231 

oranına ulaĢma. 232 

 2020: inĢaat ve yıkıntı atıklarında %70 geri dönüĢüm oranına (toprak ve taĢ hariç) 233 

ulaĢma. 234 

Son istatistiklere göre AB’deki atık yönetimi iyileĢmiĢtir fakat AB’nin stratejilerinde yer alan  235 

“geri dönüĢtüren bir toplum” olması hedefi için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. Atıklara 236 

yönelik projeksiyonlar, ek hiçbir önlem alınmaması durumunda, atıkların 2008 yılına göre 237 

2020 yılında %7 artacağını göstermektedir. REACH uygulanması ve diğer ulusal azaltım 238 

politikaları ile tehlikeli atıkların azalacağı öngörülmektedir. ġu an mevcut olan mevzuatın tam 239 

uygulanması ile belediye atıklarında geri dönüĢümün 2020 yılında ortalama %49’a çıkacağı 240 

(2008 yılında %40) ve depolamanın ise %28 oranında stabilize olacağı belirtilmektedir.  241 

2009 atık yönetimi ve geri dönüĢüm sektöründe yer alan endüstrilerin AB’deki cirosunun 242 

büyüklüğünün 95 milyar Avro olduğu belirlenmiĢtir. Sektör 1,2-1,5 milyon kiĢi arası istihdam 243 

yaratmaktadır. AB, GSMH’nin % 0,75 kadarının atık yönetimi ve geri dönüĢtürmeyle ilgili 244 

olduğu tahmin edilmektedir. Sadece geri dönüĢüm sektörü, tahminen 24 milyar Avro ciroya 245 

ve yarım milyon kiĢilik istihdam hacmine sahiptir. Dolayısıyla AB, dünyadaki ekolojik 246 

sanayilerin yaklaĢık %30’una ve atık ve geri dönüĢtürme sanayilerinin % 50’sine sahiptir. 247 

Atık sektörünün 2020 yıl için hedefi olan GSYH’nin %1’ini temsil etme yolunda çabalar 248 

devam etmektedir. Geri dönüĢüm sektöründeki istihdam sayısı 2000 yılında 177,000 kiĢi iken 249 

2007 yılında 301,000 kiĢi olmuĢtur. Eko-endüstriler içinde bu artıĢ yenilenebilir enerji 250 
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istihdamından (%16,4 artıĢ) sonra ikinci sırada yer almaktadır. AB 27’deki istihdam miktarı 251 

ise 397,000 kiĢidir. Bu rakamın 124,000’lik kısmı arıtma ve atık depolamada, 146,000’i ise 252 

geri dönüĢüm sektöründe çalıĢmaktadır. Atık yönetimi uygulamaları istihdamın yanında aynı 253 

zamanda enerji üretiminde de avantajlar yaratmaktadır. AB’nde atıktan enerji eldesi, atık ve 254 

geri dönüĢüm uygulamalarıyla artmıĢtır. AB 27’nin toplam enerji üretiminin %1.3’ü belediye 255 

atıklarının yakılmasından kaynaklanmaktadır. 256 

Tüm geliĢmeler bağlamında, atıklar daha çok geri dönüĢtürülüp, düzenli atık depolama 257 

sahalarında daha az depolandıkça, atık yönetimi, çoğu AB ülkesinde geliĢme göstermiĢtir. 258 

Yine de AB-27 ülkelerinde 2006’da üretilen 3 milyon ton toplam atığın yaklaĢık yarısı, 259 

düzenli atık depolama sahalarına dökülmüĢtür. Geri kalanı geri kazanılmıĢ, geri 260 

dönüĢtürülmüĢ ve yeniden kullanılmıĢ veya yakılmıĢtır. Ġyi bir atık yönetimi, çevre üzerindeki 261 

etkileri azaltır ve ekonomik fırsatlar sunar. AB’de üretilen yaklaĢık 2.7 milyar ton atığın 1,150 262 

milyon tonunu temel geri dönüĢtürülebilenler (kağıt ve karton; plastik; demir ve çelik; 263 

alüminyum, bakır ve nikel; değerli metaller; diğer metaller; cam; elektronik atıklar; inĢaat ve 264 

yıkım atıkları) kapsamaktadır. Bu miktarın 680 milyon tonu geri dönüĢtürülmektedir. ĠnĢaat 265 

ve yıkım atıkları hesaplamalardan çıkarıldığında geriye 230 milyon ton atık kalmaktadır. 266 

Bunun ise 130 milyon tonu geri dönüĢtürülmektedir. Bu maddelerin geri dönüĢtürülmesiyle 267 

elde edilen miktar 2004-2008 arasında iki katına çıkarak 60,3 milyar Avro olmuĢtur. 2000 268 

yılından itibaren AB dıĢına ihraç edilen geri dönüĢtürülebilen maddelerde artıĢ görülmektedir. 269 

2008 yılında krizin baĢlaması ile durağanlaĢacağı düĢünülen sektör krizde daha da ön plana 270 

çıkmıĢ ve güçlenmiĢtir. ġu anda kağıt, plastik, metal atıklarında ihracat hacmi, AB içi 271 

ticaretten daha büyüktür.  272 

Geri dönüĢtürülmüĢ maddelerin hammadde ihtiyacının tamamını karĢılaması ve hammadde 273 

talebini çözmesi mümkün değildir. Fakat geliĢen geri dönüĢüm pazarı ve ekonomik ve 274 

çevresel etkileri göz önüne alındığında geri dönüĢümün yeĢil ekonomide önemli bir rol 275 

oynadığı ortaya çıkmaktadır. Geri dönüĢümün yeĢil ekonomideki yeri ve AB’nin geri 276 

dönüĢüm ile elde ettiği ekonomik faydalara iliĢkin temel bulgular Ģunlardır: 277 

 Geri dönüĢümden elde edilen gelirler giderek artmaktadır. 278 

 GeliĢen Asya ekonomisi ve AB direktifleri Avrupa’da geri dönüĢümü artırmaktadır.  279 

 Geri dönüĢüm yakma veya depolamaya göre daha fazla istihdam yaratmaktadır. 280 

 Geri dönüĢüm ekonominin gereksinim duyduğu kaynak ihtiyacının büyük kısmını 281 

karĢılayabilir ve böylelikle kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır. 282 
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Giderek artan oranda sınır ötesi atık ticareti yapılmakta, bunun çoğu geri dönüĢümde veya 283 

malzeme ve enerji geri kazanımında kullanılmaktadır. Bu geliĢmenin altında, seçilen atık 284 

akıĢları için minimum geri dönüĢtürme oranlarını Ģart koĢan AB politikalarının yanı sıra, 285 

ekonomik güçlerin etkisi de bulunmaktadır. On yıldan uzun süre boyunca, hammadde fiyatları 286 

yüksek kalmıĢ veya artmıĢ, böylece atık malzemeler gittikçe daha değerli bir kaynak hâline 287 

gelmiĢtir.  288 

 289 

3.1.1. AB Atık Verileri 290 

Atık üretiminde genel eğilim tehlikeli atıklar dahil, oluĢan atık miktarının artması veya en iyi 291 

ihtimalle stabilize olması yönündedir. AB 27, Türkiye; Norveç, Ġzlanda, Hırvatistan’ın toplam 292 

atık üretimi 2008 yılı için 2.7 milyar ton’dur. 2006 yılı verilerine göre AB 27’de toplam yıllık 293 

atık üretimi 2008 yılında %10 düĢmüĢtür (ġekil 1).  294 

 295 

ġekil 1: Avrupa’da toplam atık üretimi 296 

 297 

AB 27’de üretilen atık miktarında gerçekleĢtirilen azaltım nicel olduğu kadar nitel olarak da 298 

gerçekleĢmiĢtir. Örneğin “Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama Direktifinin 299 

(Restriction of Hazardous Substances Directive- RoHS)”; 2006 yılından itibaren elektronik 300 

sektöründe kullanılan potansiyel zararlı maddelerin kullanımını 110.000 ton/yıl azalttığı 301 

belirtilmektedir.  302 
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AB 27’deki belediye atık üretim miktarı (toplam oluĢan atığın %7’si) 2008 yılında 260 303 

milyon ton’dur. KiĢi baĢı belediye atık üretimi ortalaması ise 524 kg’dır. Bu rakam 1995 304 

yılında 468 kg/kiĢidir (ġekil 2). Etkin politikalar oluĢturulmadığı ve uygulanmadığı sürece 305 

2020 yılında atık üretiminin 558 kg/kiĢi olması beklenmektedir. KiĢi baĢı atık üretimi ülkeler 306 

arasında büyük farklılıklar göstermektedir.  307 

 308 

ġekil 2: Avrupa’da üretilen belediye atıkları (kg/kiĢi) 309 

Toplam tehlikeli atık üretimi  (toplam oluĢan atığın %3’ü) ise 2008 yılında 98 milyon ton 310 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 2006 yılına göre tehlikeli atıkların %33,6’sı depolanmıĢ, %34’ü ise 311 

geri kazanılmıĢtır. Geri kalan %32,4’e iliĢkin veri ise yoktur.  AB 12’de temiz teknolojiler ve 312 

maden kapatmalarından dolayı azalma gösteren bu rakam AB 27 seviyelerinde ise %0.5 artıĢ 313 

göstermiĢtir. Üretim atıkları (toplam oluĢan atığın %12’si) 2004-2006 arasında %5.4 314 

düĢmüĢtür. Madencilik ve taĢ ocakçılığı atıkları ise (toplam oluĢan atığın %25’i) aynı zaman 315 

diliminde %14 azalmıĢtır. Bu durum verimlilik önlemlerinin artırılması ve AB ekonomisinin 316 

sanayiden hizmet sektörüne kaymasına bağlanmaktadır. Nitekim yine 2004-2008 yılları 317 

arasında hizmet sektörü atıkları %6.2 artıĢ göstermiĢtir. 318 

2008 yılında AB’de üretilen atıkların %5,5’i yakılmıĢ, %46’sı geri dönüĢtürülmüĢ/geri 319 

kazanılmıĢ ve %48,5’i depolanmıĢtır. Belediye atıklarının depolanması oranı %62’den (1995) 320 

%40’a (2008) düĢürülmüĢtür. Toplam atık geri dönüĢüm oranının 2008’de %38-40 olduğu 321 

tahmin edilmektedir. Geri dönüĢüm oranında 2005 yılına göre %5, 1995 yılana göre %18 322 

ilerleme kaydedildiği görülmektedir. 2008 yılında toplam belediye atıklarının %40’ı geri 323 

dönüĢtürülmüĢ veya kompostlanmıĢtır.  324 
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Geri dönüĢüm oranları atıklara göre farklılık göstermektedir. Ambalaj atıkları, AB ve ulusal 325 

mevzuatın baĢarılı bir Ģekilde uygulandığı bir alandır. 2007 yılında tüm ambalaj atıklarının 326 

%59’u geri dönüĢtürülmüĢ ve %14 enerji tasarrufu sağlanmıĢtır. 2008 yılı ambalaj atıkları 327 

direktifi hedeflerinde yer alan %55 geri dönüĢüm hedefine 18 ülke 2007 yılında ulaĢmıĢtır. 328 

Ambalaj atıklarının geri dönüĢümü alt atık türlerine (cam, plastik, metal, kağıt ve karton gibi) 329 

göre farklılık göstermektedir. En yüksek geri dönüĢüm oranı kağıt ve kartonda en düĢük oran 330 

ise plastikte yaĢanmaktadır (ġekil 3).  331 

 332 

ġekil 3: Geri dönüĢtürülmüĢ belediye atıkları birleĢimi 333 

 334 

3.2.Türkiye’deki Durum 335 

Türkiye’de genel atık yönetimine iliĢkin düzenlemeler; atık çeĢitliliği ve AB Direktifleri 336 

doğrultusunda geliĢtirilmiĢ ve ülke Ģartlarına uygun yönetmelikler yapılmıĢtır. Bu kapsamda 337 

katı atıklar, hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları, atık pil ve akümülatörler, tehlikeli 338 

atıklar, bitkisel atık yağlar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamıĢ araç lastikleri, ambalaj atıkları, 339 

poliklorlu bifeniller ve poliklorlu terfeniller, elektrikli ve elektronik eĢyalarda bazı zararlı 340 

maddelerin kullanımının sınırlandırılması, atık elektrikli ve elektronik eĢyalar, atık yağlar, 341 

ömrünü tamamlamıĢ araçları ve atıkların düzenli depolanması konularında uygulamalar 342 

devam ettirilmektedir.  343 

Türkiye’nin atık yönetim stratejisinin en önemli ilkelerinden birisi “atık oluĢumunun 344 

önlenmesi” ve atık oluĢumunun kaçınılmaz olması durumunda da “atıkların geri 345 

kazanılması”dır. BaĢta Çevre Kanunu olmak üzere çevre mevzuatını oluĢturan bütün hukuki 346 

düzenlemelerde atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji olarak geri kazanılması 347 

öncelikli yönetim prensiplerinden birisi olarak ele alınmıĢ; geri kazanım faaliyetleri teĢvik 348 

edilmiĢ; geri kazanım tesislerinin teknik ve idari yeterliliklerinin arttırılması amacıyla kriterler 349 
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oluĢturulmuĢ ve bu kriterleri sağlayan tesisler lisanslandırılarak hem ekonomiye hem de 350 

çevreye katkıda bulunmaları sağlanmıĢtır. 351 

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında geri dönüĢüme yönelik olarak aĢağıdaki 352 

iki madde bulunmaktadır: 353 

 Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrı biriktirme, toplama, taĢıma,  geri 354 

dönüĢüm, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak 355 

değerlendirilecek; yatırım ve iĢletme maliyetleri düĢük ve ülke Ģartlarına en uygun katı 356 

atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir. 357 

 Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke koĢullarına 358 

uygun biriktirme, toplama, taĢıma, geri dönüĢüm, geri kazanım ve bertaraf sistemleri 359 

oluĢturulacaktır. 360 

2012-2014 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda ise “Çevrenin Korunması ve Kentsel 361 

Altyapının GeliĢtirilmesi” baĢlığı altında bulunan 6. maddede “Katı atık yönetiminde 362 

kaynakta ayrı biriktirme, toplama, taĢıma, geri dönüĢüm/ geri kazanım ve bertaraf safhaları 363 

teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir” ifadesine yer verilmiĢtir.  364 

Ayrıca Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetimi Eylem Planlarında 365 

da geri dönüĢüme iliĢkin hedefler bulunmaktadır. “Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012”nin 366 

2012 yılında revize edilmesi planlanmaktadır. 367 

Geri dönüĢüme iliĢkin ulusal verilere göre; 2003 yılında 46 geri kazanım tesisinde yaklaĢık 4 368 

bin kiĢi istihdam edilmiĢ ve geri kazanım faaliyetleri sonucu 62 milyon TL katma değer 369 

sağlanmıĢtır. 2011 yılında ise 898 geri kazanım tesisinde yaklaĢık 60 bin kiĢi istihdam edilmiĢ 370 

ve geri kazanım faaliyetleri sonucu sağlanan katma değer yıllık 1 milyar TL’yi aĢmıĢtır. 371 

2003-2012 yılları arasında lisans almıĢ geri kazanım ve bertaraf tesisleri sayısı ġekil 4’de 372 

verilmiĢtir. 373 

 374 

ġekil 4: Geri kazanım ve bertaraf tesisi sayıları. 375 



14 
 

3.2.1. Belediye Atıkları 376 

Belediye atıkları, genel olarak tehlikesiz olarak sınıflandırılan ve evlerden kaynaklanan ya da 377 

içerik veya yapısal olarak benzer olan atıklardan oluĢturmaktadır. Ülkemizde hızlı ekonomik 378 

büyüme, ĢehirleĢme, nüfus atıĢı ve refah seviyesinin yükselmesi ve atık türleri ve 379 

miktarındaki artıĢ; her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine 380 

alan entegre bir yaklaĢımın gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Belediyelerin toplama ve bertaraf 381 

yükümlülüğünde olan atıkların entegre bir yaklaĢımla yönetilmesi esastır.  382 

Türkiye’de toplanan belediye atığı miktarı 2010 yılı verilerine göre 25.280.000 ton/yıl’dır. 383 

Türkiye’deki belediye atıklarının genel kompozisyonu ġekil 2’de verilmektedir. Türkiye’de 384 

kiĢi baĢı ortalama belediye atık miktarı 2010 verilerine göre 1,10 kg/kiĢi gün olarak 385 

hesaplanmıĢtır. 386 

Atık kompozisyonu ile ilgili olarak da bölgesel ya da belediye bazında olmakla beraber 387 

yapılmıĢ pek çok çalıĢma bulunmaktadır. 2006 yılında gerçekleĢtirilen Katı Atık Ana Planı 388 

Projesi (KAAP) kapsamında yapılan katı atık kompozisyon belirleme çalıĢmasının sonucu 389 

ġekil 5’de görülmektedir. 390 

 391 

ġekil 5: KAAP Projesi atık kompozisyonu belirleme çalıĢması sonucu 392 

5491 sayılı “2872 sayılı Çevre Kanunu’nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”a, 5216 393 

sayılı “BüyükĢehir Belediyesi Kanunu”na ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”na göre; Belediye 394 

ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dıĢında ise mahallin en büyük mülki 395 

amiri; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını 396 

sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık depo sahalarından azami istifade etmek ve 397 

ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı 398 

atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu 399 

kapsamda yapılan çalıĢmalar doğrultusunda, 2003 yılına kadar 15 olan katı atık düzenli 400 
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depolama tesisi sayısı 2008 yılında 38’e, 2009 yılında 41’e ulaĢmıĢtır. 2012 yılı itibariyle bu 401 

sayı 59’a ulaĢmıĢ olup, 756 belediyeye ve 41 milyon nüfusa hizmet vermektedir (ġekil 6, 402 

ġekil 7). 403 

 404 

ġekil 6: Yıllara göre belediye sayısı ve katı atık düzenli depolama tesisi sayısı. 405 

 406 

ġekil 7: Yıllara göre tesis sayısı, hizmet verilen nüfus ve hizmet verilen nüfus oranı. 407 

 408 
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3.2.2. Ambalaj Atıkları 409 

Türkiye’de değiĢen tüketim alıĢkanlıkları, nüfus artıĢı, yükselen hayat standardı, ambalajlı 410 

ürün satıĢındaki artıĢ ile birlikte katı atık kompozisyonu da değiĢmektedir. Genel olarak 411 

bakıldığında, oluĢan atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları 412 

oluĢturmaktadır. Ambalaj atıkları; evsel, endüstriyel, ticari ve iĢyeri olmasına bakılmaksızın 413 

yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri 414 

malzemelerden yapılmıĢ bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır. 415 

Ülkemizde katı atıklar içinde önemli bir yer tutan ambalaj atıklarından kaynaklanan çevre 416 

kirliliğinin azaltılması ve bunların tekrar ekonomiye kazandırılması için, Çevre ve ġehircilik 417 

Bakanlığı tarafından gerekli hukuki ve teknik düzenlemeler yapılmıĢtır. 2004 yılında ilk 418 

olarak ambalaj özelinde bir yönetmelik çıkarılmıĢtır. Söz konusu yönetmelikle ambalaj 419 

yönetiminde yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 420 

Ambalaj yönetimi ile ilgili çalıĢmalar; AB Ambalaj Direktifi ve ülke uygulamaları 421 

kapsamında düzenlenen 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 422 

yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. 423 

Yönetmeliğin amacı; belirli özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının çevreye 424 

vereceği zararın önlenmesi, ambalaj atıklarının oluĢumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj 425 

atıklarının tekrar kullanım, geri dönüĢüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının 426 

azaltılması ve ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, 427 

taĢınması, ayrıĢtırılması konularında teknik ve idari standartların oluĢturulması için gerekli 428 

prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.  429 

Ayrıca Yönetmelik ile ambalajın üretimi, ürünlerin ambalajlı olarak satıĢa sunulması, ambalaj 430 

atığının oluĢumu, ambalaj atığının toplanması ve geri dönüĢtürmesi aĢamalarında yer alan 431 

bütün paydaĢlara ayrı ayrı sorumluluk ve yükümlülükler verilmiĢtir. Bundan hareketle, 432 

ambalaj üreticilerinin; tekrar kullanıma, geri dönüĢüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak 433 

Ģekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmak, tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri 434 

yapmak, kod numarası ve Ģifre almak, üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlarla ilgili bilgileri 435 

online olarak veri kayıt programına girmek konularında yükümlülükleri yer almaktadır. 436 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına iliĢkin maliyetlerin karĢılanması için 437 

ekonomik iĢletmelerin hızla kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Kayıt altına 438 

alınan ambalaj üreticisi ve piyasaya süren iĢletme sayısı 2003 yılında 350 iken bu sayı 2012 439 

yılına gelindiğinde 15.192’ye ulaĢmıĢtır (ġekil 8).  440 
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 441 

ġekil 8: Kayıtlı ekonomik iĢletmeler 442 

Yönetmelikte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak 443 

belediyeler sorumlu tutulmakla birlikte, bu çalıĢmaların maliyetlerinin de piyasaya sürenler 444 

tarafından karĢılanmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Kirleten öder prensibine göre bu 445 

atığın sahibi onu piyasaya sürendir, dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya 446 

sürenlere verilmiĢtir. Bunun için bazı hedefler getirilmiĢtir. Bu hedefler Yönetmelikte de 447 

belirtildiği üzere, Çizelge 2’de yıllar itibariyle verilmiĢtir.  448 

Çizelge 2: Yıllara göre ambalaj atığı geri kazanım oranları(%). 449 

Yıllar Cam Plastik Metal Kağıt/Karton 

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 

2014 44 44 44 44 

2015 48 48 48 48 

2016 52 52 52 52 

2017 54 54 54 54 

2018 56 56 56 56 

2019 58 58 58 58 

2020 60 60 60 60 
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Piyasaya sürenler piyasaya sürdükleri ürünlerin, kullanım sonucu oluĢan ambalaj atıklarını 450 

yukarıda verilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamakla ve 451 

bunlarla ilgili maliyetleri karĢılamakla yükümlüdürler. Piyasaya sürenler geri kazanım 452 

hedeflerini yerine getirmek amacıyla belediyelerle sözleĢme yaparak, gerçekleĢtirilen geri 453 

kazanım çalıĢmalarını belgelendirmekle yükümlüdürler. Yönetmelik ile piyasaya sürenler, 454 

yükümlülüklerini daha etkin bir Ģekilde yerine getirebilmeleri amacıyla, bir araya gelerek kâr 455 

amacı taĢımayan tüzel kiĢiliğe haiz bir yapı oluĢturabilirler. Yönetmelik gereğince, Çevre 456 

Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesine (ÇEVKO) 2005 457 

yılında, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesine (TÜKÇEV) 2010 yılında yetki 458 

verilmiĢtir. 459 

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi; geri kazanılabilir atıkların çöp ile 460 

karıĢmadan kaynağında ayrı toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin 461 

gerçekleĢtirilmesini gerektirir. Geri kazanım çalıĢması ile doğal kaynakların korunması, 462 

kaynak israfının önlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarının azaltılması 463 

sağlanacaktır. Ayrıca, hem depolama alanına giden atık miktarı azaltılabilecek, hem de 464 

değerlendirilebilir atıklar hammadde olarak ekonomiye tekrar kazandırılacaktır. Bu amaçla, 465 

Yönetmelikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması esas olarak kabul edilerek, ayrı 466 

toplanma için bir sistem kurulmuĢtur. Yönetmelikte tanımlanan bu sistem içerisinde, 5216 467 

sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarında atıkların 468 

toplanmasından belediyeler sorumlu olduğu için, ambalaj atıklarının kaynakta ayrı 469 

toplanması, taĢınması sorumluluğu da belediyelere verilmiĢtir. Belediyeler ambalaj atıklarını 470 

kaynağında ayrı toplama-ayırma faaliyetini kendisi veya sözleĢme imzaladığı çevre 471 

lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleĢtirirler.  472 

2003 yılına ambalaj atığı geri kazanım tesisleri ġekil 9’da görüldüğü gibi gayri sıhhi Ģartlarda 473 

çalıĢmakta idi. Bu tesislerin yönetmelik doğrultusunda çalıĢmalarını temin etmek ve toplanan, 474 

ayrılan ve geri dönüĢtürülen ambalaj atıklarını kayıt altına almak ve istatistiki veri oluĢturmak 475 

için lisans uygulamasına geçilmiĢtir. Lisans uygulaması 2003 yılında Ambalaj ve Ambalaj 476 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile baĢlatılmıĢtır. Ambalaj atıklarını geri kazanmak isteyen 477 

gerçek ve tüzel kiĢiler bu Yönetmelik kapsamında tesisleri için lisans almıĢlardır. Lisans 478 

uygulamaları daha sonra 01 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan “Çevre Kanunca Alınması 479 

Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Bu 480 

Yönetmelik gereği ambalaj atığı geri kazanım tesisleri çevre lisansı almak 481 

mecburiyetindedirler.  Lisans uygulamaları kapsamında 2003 yılında 28 olan lisanslı tesis 482 
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sayısı,  2011 yılı itibariyle 562’ye yükselmiĢ olup,  ġekil 10’da ülke geneli dağılımı 483 

verilmiĢtir. 484 

 485 

ġekil 9: 2003-2011 tarihleri arasında lisanslı tesis sayıları. 486 

 487 

 488 

ġekil 10: Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüĢüm tesisleri. 489 

Toplama ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılan, preslenen ambalaj atıkları, geri dönüĢüm 490 

tesislerine gönderilerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanmaktadır. Su, meĢrubat, sıvı 491 

yağ, sirke gibi sıvı gıdaların piyasaya sürülmesi amacıyla kullanılan PET ambalajından geri 492 

dönüĢüm tesislerinde elyaf elde edilmekte ve bu ürün birçok sanayi dalında kullanılmaktadır.  493 
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Süt, bakliyat, ketçap, mayonez, yoğurt, deterjan, Ģampuan gibi ürünler için kullanılan PE 494 

ambalajlardan geri dönüĢüm tesislerinde granül yapılmakta ve bu ikincil ürün bir çok sektöre 495 

hammadde olarak girdi sağlamaktadır. MeĢrubat, salça, konserve, sıvı yağ gibi ürünlerde 496 

kullanılan metal ambalajlar, geri dönüĢüm tesislerinde ergitme iĢlemine tabi tutularak tekrar 497 

üretim sürecine alınmaktadır. Ambalaj üretiminde ilk sırayı alan kağıt, karton ambalaj atıkları 498 

kağıt geri dönüĢüm tesislerinde iĢlemden geçirilmek suretiyle yeniden kağıt elde edilmektedir.  499 

Bu iĢlem sonucunda ekonomiye ciddi oranda girdi sağlanmaktadır.  500 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ambalaj atıklarının verilerinin saklandığı, iĢlendiği ve 501 

raporlamalarının yapıldığı bir veri kayıt sistemi bulunmaktadır. Bu amaçla sistemde Çevre ve 502 

ġehircilik Ġl Müdürlükleri, belediyeler, yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar, lisanslı geri kazanım 503 

tesisleri, ambalaj üreticileri, tedarikçiler ve piyasaya süren iĢletmeler kullanıcı olarak 504 

tanımlanmaktadır. 505 

Ambalaj üreticileri; üretilen ambalaj ile ithal edilen ve ihraç edilen ambalaj miktarına iliĢkin 506 

malzeme türüne göre yıllık veriler ve bu ambalajların hangi firmalara satıldığı iliĢkin bilgileri, 507 

tedarikçiler tedarik ettikleri ambalaj tür ve miktarı ile bu ambalajları kime sattıklarına iliĢkin 508 

bilgileri, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenler ise ürünlerin piyasaya sunumu 509 

sırasında kullanılan ambalaj, ithal edilen ve ihraç edilen ambalaj miktarına iliĢkin malzeme 510 

türüne göre yıllık verileri, programın bir diğer kullanıcısı olan; lisanslı toplama ayırma 511 

tesisleri ve geri dönüĢüm tesisleri de her ay tesislerine gelen, ayrıĢtırılan, iĢlenen ve satılan 512 

ambalaj atıklarına ait bilgileri programa girmektedirler. Belediyeler kaynağında ayrı toplama 513 

ile ilgili bilgileri girmektedir. YetkilendirilmiĢ kuruluĢlar üyelerine iliĢkin bilgileri ve geri 514 

kazanılan bilgileri bu programa girmektedirler.  515 

2005 yılında, tüm ambalaj ve ambalaj atıklarını kapsayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 516 

Kontrolü Yönetmeliği’nin yayımlanıĢına kadar geçen zaman içerisindeki verilere 517 

bakıldığında; 1992 yılında piyasaya 128.483 ton ambalaj sürülmüĢ, bunun 60.634’ü geri 518 

kazanılmıĢtır. 1992’den 2004 yılına kadar toplam olarak 1.220.228 ton ambalaj atığı 519 

toplanılarak geri kazanılmıĢtır. 2009 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları 520 

Çizelge 3’te verilmiĢtir. 521 

 522 

 523 

 524 

 525 
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Çizelge 3: 2009 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları. 526 

 527 

Ambalaj 

Cinsi 

Üretilen 

Ambalaj 

Miktarı 

(kg) 

Piyasaya 

Sürülen 

Ambalaj 

Miktarı 

(kg) 

Geri 

Kazanım 

Oranları 

(%) 

Geri 

Kazanılması 

Gereken 

Miktar (kg) 

Geri 

Kazanılan 

Miktar 

(kg) 

GerçekleĢen 

Geri 

Kazanım 

Oranı (%) 

Plastik 723.436 478.112 36 162.354 229.084 51 

Metal 248.093 115.8 36 35.384 59.775 61 

Kompozit 90.285 60.107 36 21.727 47.103 2778 

Kağıt 

Karton 

1.437.906 762.955 36 243.884 2.033.240 300 

Cam 403.540 428.724 36 130.677 151.513 42 

Toplam 2.903.262 1.845.657  36 594.027 2.520.715 153 

 528 

Üretilen ve piyasaya sürülen ambalajların 2005-2009 yıllarına ait türlerine göre oluĢan 529 

ambalaj atıklarının geri kazanımında gerçekleĢen oranlar ġekil 11’de gösterilmektedir.  530 

 531 

ġekil 11: Piyasaya sürülen ambalajların geri kazanım oranları. 532 
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ġekil 12’de ise gerçekleĢen geri kazanım oranları ve hedefler bir arada görülmektedir. 533 

 534 

     ġekil 12: Piyasaya sürülen ambalajların Yönetmelikte yer alan hedeflere göre 535 

gerçekleĢen geri kazanım oranları 536 

ġekil 13’de de görüldüğü gibi kompozit için oranlar 2008 yılına kadar hedeflerin altında iken, 537 

2009 yılında hedeflerinin gerçekleĢme oranları yükselmiĢtir. 538 

 539 

ġekil 13: Piyasaya sürülen kompozit ambalajların geri kazanım oranları. 540 

 541 

3.2.3. Tehlikeli Atık 542 

Tehlikeli atıkların geri kazanım/bertarafı sağlanırken insan ve çevre sağlığına zarar 543 

vermeyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu sebeple, tehlikeli atık geri 544 

kazanım/bertarafını yapan tesislerin Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisans alma 545 
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zorunluluğu vardır. ġekil 14’de yıllara göre lisanslı tesis sayılarının, ġekil 15’de ise tesislerin 546 

bölgesel dağılımı görülmektedir.  547 

 548 

 549 

ġekil 14: Yıllara göre tehlikeli atık lisansı alan tesis sayılarının dağılımı. 550 

 551 

 552 

ġekil 15: 2010 yılı lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin dağılımı. 553 

Atıkların tekrar kullanılabilmeleri veya içerdikleri tehlikelilik özelliklerinden arındırılmak 554 

amacıyla geri kazanımı yapılmaktadır. Örneğin yağ ile kontamine olmuĢ ambalajlar (varil, 555 

IBC tanklar) uygun sistemle temizlenerek tekrar kullanımı sağlanmaktadır.  Alüminyum, 556 

çinko, bakır gibi değerli metaller içeren atıklar ise uygun proseslerle geri kazanılarak 557 

ekonomiye kazandırılmaktadır. Bunun yanı sıra atık solvent, boya çamuru gibi atıklardan ise 558 

antipas boya üretimi gerçekleĢtirilerek bu tür atıkların geri kazanımı sağlanmaktadır. Atıktan 559 

geri kazanılarak üretilen ürünlerin standartlara uygun olmasına iliĢkin düzenlemeler mevcut 560 

olup,  piyasaya sürülen ürünlerin TSE standartlarına uygunluğu da takip edilmektedir. Bunun 561 

yanı sıra geri kazanıma yönelik en önemli örnek atıkların gazlaĢtırma ve yakma/beraber 562 

yakma gibi iĢlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde edilmesidir. Böylelikle enerji geri 563 
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kazanımı yapılmakta ve ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Ancak yakma nihai bir bertaraf 564 

yöntemi olmayıp, bu iĢlemden sonra oluĢan kül, cüruf gibi maddelerin düzenli depolama 565 

alanlarında depolanarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. 566 

Türkiye’de sanayi kaynaklı tehlikeli atık miktarının tespiti amacıyla web tabanlı Tehlikeli 567 

Atık Beyan Sistemi geliĢtirilmiĢtir. Tehlikeli Atık Beyan Sisteminden alınan veriler “2009 ve 568 

2010 Yılı Tehlikeli Atık Ġstatistikleri” olarak yayımlamıĢtır. Sistemine kayıtlı 20.136 tesisten 569 

15.664 tanesinin beyan formunu doldurduğu belirlenmiĢtir. 2009-2010 yılına iliĢkin atık 570 

dağılımları ġekil 16’da verilmektedir. 571 

 572 

ġekil 16: 2009 ve 2010  yılı beyanlarına göre tehlikeli atık yönetimi  dağılımı. 573 

Türkiye geneli iĢlem gören toplam tehlikeli atık miktarı: 2009 yılı için 629.030
1
 ton ve 2010 574 

yılı için 786.417
2
 ton olarak belirlenmiĢtir. ġekil 17’de ise Türkiye genelinde tehlikeli atık 575 

dağılımı görülmektedir. 576 

 577 

 578 

ġekil 17: 2009 ve 2010 yılı beyanlarına göre Türkiye genelinde tehlikeli atık dağılımı. 579 

                                                           
1
 Bu atıklara maden sektörü atık miktarları dahil edilmemiĢtir. 

2
 Bu atıklara maden sektörü atık miktarları dahil edilmemiĢtir. 
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Tehlikeli Atık Beyan Sistemi ile toplanan verilerin dağılımı incelendiğinde, ülke genelinde 580 

sanayinin yoğun olduğu bölgelerde tehlikeli atık üretiminin yüksek olduğu görülmektedir. 581 

Ayrıca, söz konusu bu bölgelerde geri kazanım/bertaraf tesislerinin yoğun olduğu 582 

gözlemlenmektedir. Yıllara göre bakıldığında beyan edilen atık miktarında artma olmakla 583 

birlikte bu atıkların büyük kısmının geri kazanıma yöneldiği görülmektedir. Atık yönetimi 584 

genel ilkeleri doğrultusunda atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılması, geri kazanımı, 585 

enerji geri kazanımı ve son olarak bertaraf yöntemlerine yöneltilmesi gerekmektedir. Son iki 586 

yılın istatistiklerine bakıldığında geri kazanım iĢlemlerinin artması ve daha az atığın bertaraf 587 

edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi bu konuda önemli bir geliĢme olarak 588 

değerlendirilmektedir. 589 

 590 

3.2.4. Atık Pil ve Akümülatörler 591 

Ülkemizde atık pillerin yönetimiyle ilgili esaslar, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 592 

hazırlanan ve 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 593 

2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile 594 

belirlenmiĢtir. 595 

Yönetmelik ile atık pil ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarını en aza 596 

indirmek, evsel katı atıklarla karıĢmasını ve evsel çöp depolama alanlarına atılmasını 597 

engellemek ve geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sistemini kurmak ve atık 598 

yönetim planını oluĢturmak amaçlanmaktadır. 599 

Yönetmelik gereğince belediyeler,  atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli 600 

depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle, atık pil depolama 601 

alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis 602 

etmekle, atık pil ve akümülatör toplama iĢlemlerine yardımcı olmak ve iĢbirliği yapmakla 603 

yükümlüdürler.  604 

Atık pil toplama çalıĢmaları ülke genelinde 422 belediyede yürütülmektedir. (15 BüyükĢehir, 605 

104 BüyükĢehir Ġlçesi, 51 il Merkezi, 119 Ġlçe Merkezi, 133 Belde)  Belediyelerin 2011 606 

yılında topladıkları pil miktarı, ülke genelinde toplanan miktarın yaklaĢık %21’ini 607 

oluĢturmaktadır. Türkiye genelinde 2011 yılında 451 ton pil toplanmıĢtır (ġekil 18).  608 
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 609 

ġekil 18:  Atık pil toplama miktarları. 610 

Türkiye genelindeki toplanan atık pillerden Nikel Kadmiyum(Ni-Cd), Lityum Ġyon (Li-I) ve 611 

Nikel Metalhidrit (Ni-Mh) olan türleri Türkiye’de atık pil geri kazanımı yapılmadığından geri 612 

kazanım amaçlı yurtdıĢına gönderilmektedir. Manganezli, alkalin ve çinko karbon pil türleri 613 

belediyelerin düzenli depolama sahalarında atık piller için tahsis edilmiĢ, sızdırmazlık 614 

koĢulları sağlanmıĢ alanlarda depolanarak bertaraf edilmektedir.  615 

Atık akülere iliĢkim toplama ve geri kazanım verileri ġekil 19’de görülmektedir. 616 

 617 

ġekil 19: Atık akü toplama ve geri kazanım miktarları 618 

 619 

3.2.5. Atık Yağlar 620 

Atık yağlar; atık madeni yağlar (motor/endüstriyel yağlar, özel müstahzarlar ve kontamine 621 

olmuĢ yağlar) ve atık bitkisel yağlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Yönetmeliklerde 622 
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madeni atık yağlar, kullanılmıĢ taĢıt yağları ve endüstriyel yağları (hidrolik sistem, türbin ve 623 

kompresör, kızak, diĢli, sirkülasyon, metal kesme, çekme ve iĢleme, tekstil, ısıl iĢlem, ısı 624 

transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, trafo, kalıp, pnömatik sistem koruyucu, 625 

gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer endüstriyel yağ ve 626 

gresleri) Ģeklinde; bitkisel atık yağlar ise rafine sanayinden çıkan soap-stock'ları, tank dibi 627 

tortular, yağlı topraklar, kullanılmıĢ kızartmalık yağlar, çeĢitli tesislerin yağ tutucularından 628 

çıkan yağlar ve kullanım süresi geçmiĢ olan bitkisel yağlar Ģeklinde tanımlanmaktadır. 629 

Tüketim miktarlarına bakıldığında madeni yağın büyük bir bölümünün araçlarda ve 630 

endüstriyel proseslerde kullanıldığı görülmektedir. 631 

 632 

3.2.5.1.Atık Madeni Yağlar 633 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 21 Ocak 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 634 

girmiĢ, 30 Temmuz 2008 tarihinde revize edilmiĢtir. Atık yağ toplama miktarlarında yıllara 635 

bağlı olarak gözlemlenen değiĢim ġekil 20’de özetlenmiĢtir.  636 

 637 

ġekil 20: Atık yağ toplama miktarları. 638 

Geri kazanım tesisleri tarafından Çevre ve ġehircilik Bakanlığına gönderilen aylık faaliyet 639 

raporlarında yer alan atık yağ (hammadde) geri kazanım miktarları ile yetkilendirilmiĢ 640 

kuruluĢ tarafından toplanarak lisanslı enerji geri kazanım ve bertaraf tesislerine teslim edilen 641 

atık motor yağlarına iliĢkin miktarlar Çizelge 4’de verilmektedir. 642 

 643 

 644 

 645 

 646 
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Çizelge 4: Atık yağ geri kazanım ve bertaraf miktarları 647 

Yıl Geri kazanım(ton) Ġlave yakıt (ton)  Nihai bertaraf (ton) 

2005 3.782 4.717 2.938 

2006 15.485 7.296 2.950 

2007 21.318 11.756 3.356 

2008 18.155 13.190 2.887 

2009 28.113 13.667 2.668 

 648 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2005 yılında 4 olan 649 

lisanslı geri kazanım tesisi sayısı 2011 yılı itibariyle toplam kapasitesi yaklaĢık 210.000 650 

ton/yıl olan 38 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve lisans verilmiĢtir. 651 

Atık yağ geri kazanım tesisleri tarafından üretilen ürünler, TSE belgelerine göre, kalıp yağı, 652 

jüt yağı ve harman yağı olarak isimlendirilmekte ve piyasaya satıĢı gerçekleĢtirilmektedir. 653 

Geri kazanım ürünleri Çizelge 5’de gösterilmektedir.  654 

 655 

Çizelge 5: Atık yağ geri kazanımı sonucu elde edilen ürün miktarları. 656 

YIL Ürün Miktarı (Ton) (Kalıp Yağı+Harman Yağı+Jüt Yağı) 

2006 6.871 

2007 11.010 

2008 10.442 

2009 16.490 

 657 

Geri kazanım tesislerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli madeni yağlar üretilmekte 658 

ve söz konusu ürünlerin piyasaya satıĢı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 659 

(EPDK)’dan lisans alınması gerekmektedir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca Türkiye’de atık 660 

yağ geri kazanımı konusunda yüksek teknolojiye sahip ve atık yağlardan baz yağ üreten 661 

rafinasyon tesislerinin kurulmasına yönelik çalıĢmalara hız verilmiĢtir. 662 

 663 
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3.2.5.2.Bitkisel Atık Yağlar 664 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 19 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi 665 

ile birlikte 2005 yılında kayıt altına alınan rafinerilerden ( soap-stock, tank dibi tortu ve yağlı 666 

toprak) ve mutfaklardan kaynaklanan (kullanılmıĢ kızartmalık yağ) bitkisel atık yağ toplama 667 

miktarı 65.110 ton iken, 2010 yılı sonu itibariyle bu rakam 111.294 tona ulaĢmıĢtır.  668 

Yönetmeliğin yayımı tarihinde 6  geçici depolama alanı mevcut iken  2011 yılında bu sayı 669 

37’ye ulaĢmıĢtır (ġekil 21). Haziran 2012 itibariyle Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca 670 

lisanslandırılmıĢ bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi sayısı 27’dir. 2005 yılında 7 lisanslı araç 671 

mevcutken 2010 yılında bu rakam 169’a ulaĢmıĢtır.  672 

 673 

ġekil 21: Bitkisel atık yağ geçici depolama alanı. 674 

Ülkemizde toplanan bitkisel atık yağ oranları ġekil 22’de görülmektedir. 675 

 676 

ġekil 22: Bitkisel atık yağ toplama oranları 677 

ġekil 23’te ise 2005-2009 yılları arasında elde edilen geri kazanım ürün yüzdeleri 678 

verilmektedir. %72’lik oranla yemlik yağ en çok elde edilen geri kazanım ürünü olup, yüksek 679 

ÖTV’den dolayı biyodizel üretimi oldukça düĢüktür. 2005-2009 yılları arasında 20.557 ton 680 
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bitkisel atık yağ biyodizel üretimi amacıyla toplanmıĢ ancak ekonomik olmaması nedeniyle 681 

sadece 1.434 ton biyodizel üretilerek piyasaya sürülebilmiĢtir.  682 

 683 

ġekil 23: Geri kazanım ürünlerinin dağılımı. 684 

 685 

3.2.6. Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler (ÖTL) 686 

Çevre açısından oldukça dayanıklı yüksek molekül yapılı polimerlerden ibaret doğal ve 687 

sentetik kauçuklardan üretilen ürünlerin kullanılmasını müteakip, faydalı ömürlerini 688 

tamamlamaları ile çevrede zor ortadan kalkacak “atık lastikler” oluĢmaktadır. Faydalı ömrünü 689 

tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmıĢ, bir daha araç üzerinde 690 

lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler 691 

ömrünü tamamlamıĢ lastik olarak tanımlanmaktadır.  692 

Türkiye’de kullanımları sonrasında, ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin; çevreye zarar verecek 693 

Ģekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geri kazanım 694 

veya bertarafı için toplama ve taĢıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluĢturulması ve 695 

ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların 696 

sağlanmasına, ithalatı, ihracatı ile transit geçiĢine iliĢkin sınırlama ve yükümlülüklere, yönelik 697 

idari ve teknik esasları düzenlemek amacıyla, Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü 698 

Yönetmeliği 25 Aralık 2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01 Ocak 699 

2007 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu Yönetmelikte karkas vasfındaki lastikler yer 700 

almamakta ve atık lastiklerin ithalatı yasaklanmaktadır. 701 

Yüksek kalorifik değere sahip olan kullanılmıĢ lastikler yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda 702 

yakılarak enerji elde edilebilir. KullanılmıĢ lastikler çimento fabrikalarında ilave yakıt olarak 703 

kullanmaktadır. Türkiye'de ÖTL'lerin yakıt olarak kullanıldığı 21 adet Çimento Fabrikası 704 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi almıĢtır (ġekil 24).  705 

 706 
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 707 

ġekil 24:  Lisanslı ÖTL geri kazanım tesisleri ve geçici depolama alanları. 708 

2007-2011 yılları arasında toplanarak geri kazanım ve çimento fabrikalarına gönderilen ÖTL 709 

miktarı 5.000 ton/yıl’dan 40.350 ton/yıl’a çıkmıĢtır (ġekil 25).  710 

 711 

ġekil 25: Geri kazanım tesisleri ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılan 712 

ÖTL miktarları. 713 

 714 

3.2.7. Elektrikli ve Elektronik Atıklar 715 

Üyelik sürecinde bulunduğumuz AB’nin atık elektrikli ve elektronik eĢyaların yönetim 716 

stratejisini belirleyen 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik EĢya Direktifi ile 717 

elektrikli ve elektronik eĢyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını 718 

yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eĢyalarda bazı zararlı maddelerin 719 

kullanımının sınırlanmasına iliĢkin Direktif ülkemizin AB müktesebatının üstlenilmesine dair 720 

Ulusal Program’da “öncelikle uyumlaĢtırılması gereken direktifler” bölümünde yer 721 

almaktadır. 722 
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Söz konusu Direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaĢtırılması çalıĢmaları kapsamında “Atık 723 

Elektrikli ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği” Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 724 

tarafından hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 725 

yürürlüğe girmiĢtir. 726 

Hazırlanan Yönetmelik büyük ev eĢyaları, küçük ev aletleri, biliĢim ve telekomünikasyon 727 

ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler 728 

(büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere),oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi 729 

cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaĢıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme 730 

ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eĢyalar ile elektrik 731 

ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır. 732 

2006-2011 yılları arasında, atık elektrikli ve elektronik eĢyalarla (AEEE) ilgili yönetmelik 733 

bulunmadığından,  bu tür atıkların toplanması, ayrıĢtırılması, yeniden kullanımı vb. iĢlemlerin 734 

ilgili tesisler tarafından gerçekleĢtirilmesi için Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca uygunluk 735 

yazısı verilmiĢtir. Uygunluk yazısı verilen firmalar tarafından 2011 yılında kayıt altına alınan 736 

AEEE toplama miktarı yaklaĢık 8.000 tondur (ġekil 26). 737 

 738 

 739 

ġekil 26:   Atık elektrikli ve elektronik eĢya toplama miktarları (ton) 740 

 741 

Atık elektrikli ve elektronik eĢyaların iĢlenmesi ile ilgili olarak faaliyet gösteren 21 adet 742 

iĢleme tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca verilen uygunluk 743 

yazısının kapsamına göre atık grupları iĢlenmektedir (ġekil 27). 744 
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 745 

ġekil 27: AEEE iĢleme tesis sayıları. 746 

Yetkilendirilen firmalar, toplanan AEEE’leri elle/mekanik olarak parçalara ayırmaktadırlar. 747 

Ayrılan parçalar demir, bakır, alüminyum, krom, pirinç, plastik, karton, tahta, elektronik 748 

devre, elektronik komponent, elektrikli malzemeler vb. olarak ayrıĢtırılmaktadır. Yurt içinde 749 

kullanım olanağı olmayan elektronik devre, elektronik komponent, elektrikli malzemeler ile 750 

plastik değerlendirilmek üzere Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmektedir.  751 

3.2.8. Ömrünü TamamlamıĢ (Hurda) Araçlar (ÖTA) 752 

Ömrünü tamamlamıĢ taĢıtların yönetimi stratejisini belirleyen 18 Eylül 2000 tarih ve 753 

2000/53/EC sayılı Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar Direktifinin ulusal mevzuatımıza 754 

uyumlaĢtırılması çalıĢmaları kapsamında; çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan 755 

kaynaklanan atıkların oluĢumunu engellemek, ömrünü tamamlamıĢ araçlar ve bunlara ait 756 

parçaların yeniden kullanım, geri dönüĢüm ve geri kazanım iĢlemleri ile bertaraf edilecek atık 757 

miktarını azaltmak, amacıyla “Ömrünü TamamlamıĢ Araçların Kontrolü Yönetmeliği” Çevre 758 

ve ġehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 30 Aralık 2009 tarihinde yayımlanmıĢtır. ġekil 28’de 759 

yıllara göre hurdaya çıkan araç sayısı verilmektedir.  760 

 761 

ġekil 28:  Yıllara göre hurda araç sayıları. 762 
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3.2.9. Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları 763 
 764 

Hafriyat Toprağı ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 tarihli ve 765 

25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yönetmelik ile hafriyat 766 

toprağı ile inĢaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek Ģekilde öncelikle üretildikleri 767 

yerde kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taĢınması, geri kazanılması, 768 

değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi hedeflenmektedir. 769 

Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluĢturulması için atıkların kaynağında 770 

ayrılması ve konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve 771 

sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve 772 

yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak (seçici yıkım) yapılması, hafriyat toprağı ile 773 

inĢaat/yıkıntı atıklarının karıĢtırılmaması esastır. 774 

Hafriyat toprağı öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve 775 

benzeri maksatlarla kullanılarak geri kazanılır. Geri kazanılamayacak olanlar düzenli 776 

depolama sahalarına gönderilir. 777 

Yönetmelikte izin verme yetkisi, mücavir alan sınırları dıĢında mahallin en büyük mülki 778 

amiri, il belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyükĢehirlerde büyükĢehir 779 

belediyeleri, büyükĢehir belediyeleri dıĢında ise ilçe belediyelerine verilmiĢtir.780 

 781 

Detayları verilen özel atıklara iliĢkin geri dönüĢüm hedeflerinin toplulaĢtırılmıĢ hali Çizelge 782 

6’da görülmektedir.  783 

 784 

 785 

 786 

 787 

 788 

 789 

 790 

 791 

 792 
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Çizelge 6: Özel atıkların geri dönüĢüm hedefleri. 793 

 794 

PĠL 

ĠLGĠLĠ AB 

DĠREKTĠFĠ 

2006/66/EC  

Pil ve Akümülatörler ile Atık Pil ve Atık Akümülatörlere ĠliĢkin 

Direktif 

AB DĠREKTĠFĠ 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Direktife göre taĢınabilir piller için 2012 yılına kadar %25, 2016 

yılına kadar %45 toplama hedefi tutturulmak zorundadır. 

AB DĠREKTĠFĠ GERĠ 

DÖNÜġÜM HEDEFĠ 

Direktifte iyileĢtirme ve geri dönüĢtürme Ģeklinde iki kavram yer 

almaktadır. ĠyileĢtirme tüm akıĢkanların ve asitlerin ortadan 

kaldırılmasını kapsamaktadır. Zorunlu geri dönüĢtürme oranları; 

kurĢun asit akülerde %65, nikel kadmiyum pil ve akülerde %75 

ve diğer pil ve akülerde %50 olarak belirtilmiĢtir. 

ĠLGĠLĠ ÜLKE 

MEVZUATI 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği AB’nin eski 

pil direktifine uygun hazırlanmıĢtır. 

ÜLKE MEVZUATI 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Kota kapsamında toplama oranları mevcuttur. 2012 yılı için 

toplama oranları I.Grup Piller için:%40, 

II. Grup Piller için (Kadmiyum ve cıvalı piller): %80 

ÜLKE MEVZUATI 

GERĠ DÖNÜġÜM 

HEDEFĠ 

Geri kazanım esas alınmıĢtır, ancak herhangi bir hedef 

bulunmamaktadır. 

AB UYUM DURUMU 2006/66/EC’nin yürürlükten kaldırdığı 91/157/EEC ile tam 

uyumludur. Fakat yeni direktif henüz uyumlaĢtırılmamıĢtır. 

UYUMLAġTIRMA 

TAKVĠMĠ 

2013 son çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır. 

UyumlaĢtırma süreci ise REC tarafından yürütülen Sektörel Etki 

Analizi sonuçları doğrultusunda belirlenecektir. 

AKÜ 

ĠLGĠLĠ AB 

DĠREKTĠFĠ 

2006/66/EC  

Pil ve Akümülatörler ile Atık Pil ve Atık Akümülatörlere ĠliĢkin 
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Direktif 

AB DĠREKTĠFĠ 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Direktife göre akümülatörler için toplama hedefi 

bulunmamaktadır. 

AB DĠREKTĠFĠ GERĠ 

DÖNÜġÜM HEDEFĠ 

Direktifte iyileĢtirme ve geri dönüĢtürme Ģeklinde iki kavram yer 

almaktadır. ĠyileĢtirme tüm akıĢkanların ve asitlerin ortadan 

kaldırılmasını kapsamaktadır. Zorunlu geri dönüĢtürme oranları; 

kurĢun asit akülerde %65, nikel kadmiyum pil ve akülerde %75 

ve diğer pil ve akülerde %50 olarak belirtilmiĢtir. 

ĠLGĠLĠ ÜLKE 

MEVZUATI 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  

AB’nin eski pil direktifine uygun hazırlanmıĢtır. 

ÜLKE MEVZUATI 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Depozito kapsamında toplama oranları mevcuttur. 2012 yılı için 

toplama oranları %90 

ÜLKE MEVZUATI 

GERĠ DÖNÜġÜM 

HEDEFĠ 

Geri kazanım esas alınmıĢtır, ancak herhangi bir hedef 

bulunmamaktadır. 

AB UYUM DURUMU 2006/66/EC’nin yürürlükten kaldırdığı 91/157/EEC ile tam 

uyumludur. Fakat yeni direktif henüz uyumlaĢtırılmamıĢtır. 

UYUMLAġTIRMA 

TAKVĠMĠ 

2013 son çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır. 

UyumlaĢtırma süreci ise REC tarafından yürütülen Sektörel Etki 

Analizi sonuçları doğrultusunda belirlenecektir. 

ÖTL 

ĠLGĠLĠ AB 

DĠREKTĠFĠ 

Yok 

AB DĠREKTĠFĠ 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Yok 

AB DĠREKTĠFĠ GERĠ 

DÖNÜġÜM HEDEFĠ 

Yok 

ĠLGĠLĠ ÜLKE 

MEVZUATI 

Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
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ÜLKE MEVZUATI 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Kota kapsamında toplama oranları mevcuttur. 2012 yılı için 

toplama oranları %60 

ÜLKE MEVZUATI 

GERĠ DÖNÜġÜM 

HEDEFĠ 

Geri kazanım esas alınmıĢtır, ancak herhangi bir hedef 

bulunmamaktadır. 

AB UYUM DURUMU Yok 

UYUMLAġTIRMA 

TAKVĠMĠ 

Yok 

ÖTA 

ĠLGĠLĠ AB 

DĠREKTĠFĠ 

2000/53/EC 

Hurda TaĢıtlar Direktifi 

AB DĠREKTĠFĠ 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Yok 

AB DĠREKTĠFĠ GERĠ 

DÖNÜġÜM HEDEFĠ 

1 Ocak 2006 yılına kadar, bütün kullanım ömrünü tamamlamıĢ 

taĢıtlar için yeniden kullanım ve geri kazanım her taĢıt ve yıl için 

ortalama ağırlık olarak en az % 85 arttırmalıdır. Ayni süre 

içerisinde yeniden kullanım ve geri dönüĢüm sınırı, her taĢıt ve 

yıl için ortalama ağırlık olarak en az %80 arttırılmalıdır. 

1 Ocak 1980 yılından önce üretilen taĢıtlar için , Üye ülkeler, 

yeniden kullanım ve geri kazanım için  % 75 den az olmayacak, 

Geri dönüĢüm ve yeniden kullanım için % 70 den az olmayacak 

Ģekilde daha düĢük hedefler koyabilirler. 

1 Ocak 2015 yılına kadar kullanım ömrünü tamamlamıĢ tüm 

taĢıtlar için yeniden kullanım ve yeniden kazanım, her taĢıt ve yıl 

için ortalama ağırlık olarak en az % 95 e artırılmalıdır. Ayni süre 

içerisinde geri dönüĢüm ve yeniden kullanım sınırı, her taĢıt ve 

yıl için ortalama ağırlık olarak en az % 85 e arttırılmalıdır. 

ĠLGĠLĠ ÜLKE 

MEVZUATI 

Ömrünü TamamlamıĢ Araçların Kontrolü Yönetmeliği 
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ÜLKE MEVZUATI 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Toplama hedefi yoktur. 

ÜLKE MEVZUATI 

GERĠ DÖNÜġÜM 

HEDEFĠ 

a) Ömrünü tamamlamıĢ araçlarda yeniden kullanım ve geri 

kazanım oranları ortalama araç ağırlığının en az % 85’i; yeniden 

kullanım ve geri dönüĢüm oranları ise ortalama araç ağırlığının en 

az % 80’i olmalıdır.  

b) 1/1/1980 tarihinden önce üretilmiĢ olan araçlarda yeniden 

kullanım-geri kazanım oranı ortalama araç ağırlığının %75’inden, 

yeniden kullanım-geri dönüĢüm oranı ise ortalama araç 

ağırlığının %70’inden az olamaz. 

c)1/1/2020 tarihinden itibaren ömrünü tamamlamıĢ araçlarda 

yeniden kullanım-geri kazanım oranları ortalama araç ağırlığının 

en az % 95’ine; yeniden kullanım-geri dönüĢüm oranları ise 

ortalama araç ağırlığının en az % 85’ine çıkarılır. 

AB UYUM DURUMU - 

UYUMLAġTIRMA 

TAKVĠMĠ 

- 

AEEE 

ĠLGĠLĠ AB 

DĠREKTĠFĠ 

2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyalara ĠliĢkin Direktif  

2002/95/EC Elektrikli ve Elektronik EĢyalarda Bazı Zararlı 

Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına ĠliĢkin Direktif 

AB DĠREKTĠFĠ 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Yıllık KiĢi baĢı 4 kg 

AB DĠREKTĠFĠ GERĠ 

DÖNÜġÜM HEDEFĠ 

Farklı kategorideki eĢyalar için ayrı ayrı geri dönüĢüm ve geri 

kazanım hedefleri belirlenmiĢtir. 

ĠLGĠLĠ ÜLKE 

MEVZUATI 

Atık Elektrik ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği 

ÜLKE MEVZUATI 

TOPLAMA HEDEFĠ 

Yıllık kiĢi baĢı 0,3 kg ile baĢlanıp 2018 için 4 kg olacak Ģekilde 

kademeli geçiĢ düĢünülmektedir. 
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ÜLKE MEVZUATI 

GERĠ DÖNÜġÜM 

HEDEFĠ 

Farklı kategorideki eĢyalar için ayrı ayrı geri dönüĢüm ve geri 

kazanım hedefleri belirlenmiĢtir. 

AB UYUM DURUMU - 

UYUMLAġTIRMA 

TAKVĠMĠ 

22.05.2012 tarihinde yayınlanmıĢtır. 

 795 
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3.2.10. Sanayi Sektörleri ve Atıklar 796 

TÜĠK’in 2010 yılı verilerine göre imalat sanayi tarafından 2008 yılında 12,5 milyon ton atık 797 

yaratılmıĢtır ve yaratılan bu toplam atık miktarının %36,5’i tesis dıĢında geri 798 

kazanılmıĢ/yeniden kullanılmıĢ ve %4,9’u tesis bünyesinde geri kazanılmıĢ/yeniden 799 

kullanılmıĢtır. %58,6'sı ise bertaraf edilmiĢtir. Bertaraf edilen atığın %12,6’sı düzenli 800 

depolama sahalarında ve %13,3’ü çöplüklerde bertaraf edilmiĢ, %25,2’si iĢyeri sahasında 801 

depolanmıĢ ve %43,6’sı dolgu malzemesi olarak kullanılmıĢtır.  802 

2008 yılı Ġmalat Atık Göstergelerine iliĢkin rakamlar Çizelge 7’de verilmektedir. 803 

Çizelge 7: 2008 yılı imalat sanayi atık göstergeleri. 804 

Toplam atık miktarı (bin ton/yıl)  12482 

Tesis bünyesinde geri kazanılan/yeniden kullanılan   614 

Tesis dıĢında geri kazanılan/yeniden kullanılan  4559 

Bertaraf edilen  7309 

 805 

Çizelge 8’de ise sanayi kaynaklı atıklar oluĢtukları sektörlere göre sınıflandırılmaktadır.  806 

Ġstatistikler gıda kaynaklı atıkların ilk sırada yer aldığını, bu sektörü sırasıyla tekstil, kağıt ve 807 

kağıt ürünlerinin imalatı ve kimya sektörlerinin izlediğini göstermektedir. Diğer metalik 808 

olmayan mineral ürünlerinin imalatından ve ana metal sanayinden kaynaklanan atık miktarları 809 

ise sanayi kaynaklı atıkların büyük çoğunluğunu oluĢturmaktadır.   810 

Çizelge 8: 2008 yılı sanayi grubuna göre atık miktarları. 811 

Sanayi grubu (kodu) ton 

Gıda ürünleri imalatı (10) 1106449 

Tekstil ürünlerinin imalatı (13) 423935 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı (17)  210421 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (20) 830039 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa iliĢkin malzemelerin imalatı (21) 112817 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (23)  1050756 

Ana metal sanayi (24) 6998414 

Türkiye (toplam) 12481633 
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Türkiye ithalat verileri ve sanayi atık verileri incelendiğinde (Çizelge 8 ve Çizelge 9) kimya 812 

ve demir çelik sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir.  813 

Çizelge 9: Türkiye 2010 ithalat verileri. 814 

Standart uluslararası ticaret sınıflamasına (SUTS, 3. Rev) göre ithalat Değer  000 $ 

51 Organik kimyasal ürünler  5 282 879 

52 Ġnorganik kimyasal ürünler  1 704 800 

53 Debagat ve boyacılıkta kull. ürün  1 895 736 

54 Tıp ve eczacılık ürünleri  5 083 139 

57 Ġlk Ģekildeki plastikler  9 932 171 

58 Ġlk Ģekilde olmayan plastikler  1 564 769 

67 Demir ve çelik  11 544 466 

68 Demir ihtiva etmeyen madenler  8 186 594 

23 Ham kauçuk  1 650 181 

25 Kağıt hamuru ve kullanılmıĢ kağıt   602 625 

26  Dokuma elyafı ve bunların artıkları  3 338 951 

28 Metal cevheri, döküntüleri, hurdaları  11 141 613 

 815 

 816 

 817 

 818 

 819 

 820 

 821 

 822 

 823 

 824 

 825 

 826 

 827 
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4. DURUM ANALĠZĠ  828 

 829 

4.1.Planlama Sürecinde Ġzlenen Yöntem  830 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)’nın 01 Ağustos 2011 tarihli kararıyla “Ulusal Geri 831 

DönüĢüm Stratejisi” hazırlanmasının koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 832 

verilmiĢ ve bu bağlamda gerekli çalıĢmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmüĢtür. 833 

Hazırlık çalıĢmaları kapsamında, Bakanlığımız bünyesinde bir proje ekibi oluĢturulmuĢtur. 834 

Ayrıca 2012 Yılı Programında strateji hazırlığı kapsamında iĢbirliği yapılacak kurumlar 835 

olarak belirlenen Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının 836 

katılımıyla bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢ ve söz konusu grup üyelerinin katılımları ile çeĢitli 837 

toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. Literatür taraması yapılarak stratejiye konu olabilecek atık 838 

türleri araĢtırılmıĢ ve mevcut durum Türkiye ve Avrupa Birliği özelinde incelenmiĢtir. 26 839 

Ocak 2012 tarihinde geniĢ katılımlı bir Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı yapılmıĢtır. 840 

Mevcut durum analizinin yapılmasını takiben 17 Nisan 2012 tarihinde ilgili kamu 841 

kurum/kuruluĢları ve özel sektörün katılımıyla Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi Hazırlık 842 

ÇalıĢtayı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu çalıĢtayda strateji kapsamına alınması öngörülen 843 

atık gruplarının geri dönüĢümü ile ilgili olarak GZFT (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-844 

Tehditler) analizi yapılmıĢ ve bu analiz sonucunda hedefler ve eylemler ortaya konularak 845 

Taslak Eylem Planına temel teĢkil edecek bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtay çıktıları ile 846 

Ģekillenen taslak eylemler 10 Temmuz 2012 tarihinde geri dönüĢüm sektör temsilcilerinin ve 847 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkililerinin katılım sağladığı bir toplantıda değerlendirilmiĢtir. 848 

ÇalıĢmalar süresince katılımcılığın en üst seviyede gerçekleĢmesine özen gösterilmiĢ, gerek iç 849 

paydaĢların gerek dıĢ paydaĢların katılımını sağlamak üzere çeĢitli yöntem ve araçlar 850 

kullanılmıĢtır.  851 

EKK kararında ve 2012 Yılı Planında yer alan Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinde “geri 852 

dönüĢüm” olarak ele alınan kavram, “geri dönüĢüm, geri kazanım ve toplama-ayırma” 853 

faaliyetlerini kapsamaktadır. Türkiye özelinde söz konusu faaliyetler geri dönüĢümden ayrı 854 

düĢünülmemektedir. Bundan dolayı strateji belgesinde geri dönüĢüm tüm bu faaliyetleri içine 855 

alan bir Ģemsiye kavram olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, strateji “geri dönüĢüm”e yönelik 856 

oluĢturulmuĢtur. Strateji görevlendirme kapsamı gereği; atık önleme/kirlilik önleme/bertaraf 857 

gibi diğer temel entegre atık yönetimi yöntemlerini içermemektedir.  858 
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4.2.Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizi  859 

Türkiye geri dönüĢüm sektörüne iliĢkin GZFT Analizi; iç ve dıĢ faktörleri dikkate alarak, 860 

sektörün sahip olduğu avantajları ve var olan güçlü yönlerini tespit etmek; fırsatlardan en üst 861 

düzeyde yararlanmak; sektörün eksik ve zayıf yönlerini tespit ederek iyileĢtirmek; tehditlerin 862 

etkisini en aza indirecek Ģekilde gerekli önlemleri almak ve bu doğrultuda yeni stratejiler 863 

geliĢtirmek amacıyla oluĢturulmuĢtur.  864 

Sektöre iliĢkin yapılan GZFT analizi Çizelge 10’da özetlenmektedir. 865 

 866 

 867 

 868 

 869 

 870 

 871 

 872 

 873 

 874 

 875 

 876 

 877 

 878 

 879 

 880 

 881 

 882 

 883 

 884 

 885 
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Çizelge 10: Geri dönüĢüm sektörüne iliĢkin yapılan GZFT analizi sonuçları 886 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1. GeçmiĢ yıllara göre çevre duyarlılığının ve bilincinin 

artması,  

2. Ġyi uygulama örneklerinin bulunması, 

3. Mevcut durumda bir geri dönüĢüm sektörünün 

oluĢmuĢ olması,  

4. Geri dönüĢüm ile ucuz hammadde sağlanması ve bu 

yolla üretim maliyetlerinin düĢmesi, 

5. Geri kazanılan ürünleri iĢleyecek teknolojiye sahip 

olunması, 

6. Kurumsal yapılanmaların baĢlamıĢ olması, 

7. Birçok atık türü için deneyim ve alt yapının 

bulunması, 

8. Ülkemizde geri dönüĢümle ilgili lisanslı tesislerin 

varlığı ve sayıca artmaları, 

9. Geri dönüĢümün geleneklerimizde var olması. 

10. Ülkede entegre atık yönetimine iliĢkin yapılan 

çalıĢmalar  

11. Çevre kanunu ve yasal mevzuatın olması 

12. Mevzuatın uluslararası standartlarla 

uyumlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmaların olması. 

1. Halkın geri dönüĢüme yönelik farkındalığının ve çevre bilincinin yeterli 

düzeyde olmaması, 

2. Geri dönüĢüme yönelik eğitimlerin yetersiz olması, 

3. Atıkların tümünün çöp olmadığının anlaĢılamaması, 

4. Kaynakta ayrı biriktirme bilinci ve alıĢkanlığının olmaması, 

5. Sanayici için çevre konularının ikinci planda olması, 

6. Atıkların ekonomik değeri ile ilgili özellikle KOBĠ’lerde bilinç eksikliği 

olması, 

7. Katı atık depolama sahalarına geri dönüĢtürülebilir atıkların kabul edilmesi, 

8. Hazırlanan mevzuatların özel sektörün önünü açacak nitelikte ve 

kolaylaĢtırıcı olmaması, 

9. Geri kazanılabilir atıkların takibi amacıyla geliĢtirilmiĢ mevzuatın çoğu kez 

gereksiz aracı kurumların oluĢmasına neden olması, 

10. Mevzuata ait yaptırımların yetersiz olması ve olanların sağlıklı bir Ģekilde 

uygulanmaması, 

11. Evsel atıkların içindeki ambalaj atıklarını önlemeye yönelik yaptırımların 

uygulanmaması, 

12. Ülkeye özel geri dönüĢüm modellerinin netleĢmemesi, 

13. Ülke altyapısına uyumlu olmayan yasal uygulamaların olması,  

14. Geri kazanılmıĢ ikincil ürünlere ait standart olmaması, 

15. Geri dönüĢüm için yaygın toplama noktalarının olmaması, 

16. Bazı ürün ve atıklara yönelik geri dönüĢüm tesisin olmaması, 

17. Güvenilir ve güncel istatistik çalıĢmalarının bulunmaması, 

18. Yerel yönetimlerin idari ve teknik kapasitelerinin yetersiz olması, 

19. Geri dönüĢüm ile ilgili konuların sanayicilere ek mali yük getirmesi, 

20. Geri dönüĢüm ürünlerinin satıĢındaki ÖTV sorunu, 

21. Atık yönetiminde teĢvik, yönlendirme ve bilinçlendirme sisteminin eksikliği, 

22. Kurumlar arası görev dağılımının net olmaması ve koordinasyon eksikliği. 
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TEHDĠTLER FIRSATLAR 

1. Yasal mevzuatın yetersizliği (Geri dönüĢümün hızla 

yaygınlaĢtırılmasında gerekli mevzuatın 

bulunmaması), 

2. AB mevzuatının uyumlaĢtırılması sürecinde sektörün 

olumsuz etkilenmesi, 

3. Yatırımcı ve finansörler için sektör belirsizliğinin 

engel oluĢturması, 

4. Teknoloji know-how eksikliği, 

5. Konuyla ilgili uzun vadeli geliĢme planının ve 

stratejilerinin bulunmaması, 

6. Ulusal, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda 

konuyla ilgili yer alan hedef ve politikaların eksik 

olması, 

7. Elektronik atıklar gibi bazı atık alanlarında toplanan 

atığın az olması, iç pazarın yetersizliği, 

8. Lisanslı geri dönüĢüm tesislerinde standardizasyon 

eksikliği, 

9. Ekonomik krizlerin yaĢanması, 

10. Atıkların ayrı toplanmasına yönelik teknik yapı ve 

kaynak yetersizlikleri, 

11. Sektörde kayıt dıĢılığın varlığı, lisanssız toplayıcıların 

olması, 

12. Denetim yetersizliği (mevcut mevzuata uyulmasında 

ve mevcut cezai yaptırımlarda eksiklik olması), 

13. Özellikle konuya yönelik Ar-Ge ile ilgili çeĢitli 

fonların olmaması, 

14. Plansız nüfus artıĢı. 

 

1. Konuyla ilgili STK’ların varlığı ve etkinliklerinin giderek artması, 

2. YetkilendirilmiĢ kuruluĢların varlığı, 

3. Geri dönüĢüm sektörünün geliĢmeye açık olması, 

4. Avrupa Birliği uyum süreci, 

5. Geri dönüĢümün “iyi atık yönetimi”  kapsamında yaĢam standardı ve halk 

sağlığına pozitif etkileri,   

6. Büyüyen imalat sanayisi göz önüne alındığında ekonomiye katkısının yüksek 

olması, 

7. Küresel hammadde ihtiyacının artması ve bunun bir bölümünün geri 

dönüĢüm ürünleri ile karĢılanma potansiyeli, 

8. Global firmaların yeni pazar bulma ihtiyacı, 

9. Ġleri teknoloji kullanan çevreye duyarlı firmaların atık yönetimi uygulamaları, 

10. Uluslararası teknik iĢbirliği olanaklarının varlığı, 

11. Geri dönüĢümün önemi konusunda toplumun geniĢ kesimlerinin fikir birliği 

içinde olması, 

12. Konuyla ilgili politika üreten ve hizmet veren kurumların varlığı, 

13. Geri dönüĢüm projelerinin varlığı, 

14. Geri dönüĢüme yönelik teknoloji geliĢtirme alanlarında çalıĢabilecek 

uluslararası nitelikte bilim ve sanayi insanlarının varlığı, 

15. Geri dönüĢümün istihdam yaratması, 

16. Ülkede ucuz iĢ gücünün varlığı, 

17. Ülkenin, konuyla ilgili uygulama eksikliği bulunan çevre ülkeleri de içine 

alan bir pazar oluĢturma potansiyeli,  

18. Genç nüfusun varlığı ve hızlı öğrenebilme yeteneği, 

19. Tüketim artıĢına paralel olarak geri dönüĢümde kullanılabilecek atık 

miktarında artıĢ olması. 
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4.3.Öncelikli Sorun Alanları  887 

 888 

Geri dönüĢüm sektörüne iliĢkin yapılan GZFT analizi sonucunda tespit edilen zayıf yönlerden 889 

yola çıkarak, sektörün sorunları gruplandırılmıĢ ve GZFT katılımcıları tarafından oylanmıĢtır. 890 

Yapılan oylama sonucu ön plana çıkan ve müdahale edilmesi gereken alanlar ortaya 891 

konmuĢtur. Bu çerçevede sektörün müdahale alanları Çizelge 11’deki gibi belirlenmiĢtir.  892 

Çizelge 11: Öncelikli Sorun Alanları 893 

ZAYIF YÖNLER 
SORUN 

ALANLARI 

Atığın ekonomik değeri hakkında bilinç eksikliği 

BİLİNÇ VE 

FARKINDALIK 

Halkın ve sanayicinin geri dönüşümüne yönelik farkındalığın ve çevre 

bilincinin yeterli düzeyde olmaması 

Sanayici için çevre konularının ikinci planda olması 

Geri dönüşüme yönelik eğitimlerin yetersiz olması 

Ekonomik değeri bulunan atıkların diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanamaması 

İDARİ VE 

HUKUKİ 

DÜZENLEMELER 

Varolan mevzuatın ihtiyaç ve talepleri karşılayacak özelliklere sahip 

olmaması  

AB mevzuatının uyumlaştırılması sürecinde sektörün olumsuz 

etkilenmesi 

Mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmaması 

Geri kazanılmış ikincil ürüne ait standart olmaması 

Yaygın toplama noktalarının olmaması, atıkların kaynağında ayrı 

toplanamaması 

ALTYAPI 

Yerel yönetimlerin idari ve teknik kapasitelerinin eksik olması 

Bazı ürün ve atıklar için özel geri dönüşüm tesisin olmaması ve geri 

dönüşüm tesislerinin sayıca az olması  

Mevzuatın uygulanmasında deneyimli personel eksikliği 

Güvenilir ve güncel istatistik çalışmalarının bulunmaması 

Geri dönüşüm ile ilgili konuların sanayicilere ek mali yük getirmesi  

FİNANSMAN VE 

DESTEK 

Geri dönüşüm ürünlerinin satışındaki ÖTV sorunu 

Atık yönetiminde finansman modelinin bulunmaması 

Teşvik ve yönlendirme sisteminin eksikliği 

Kurumlar arası görev dağılımının net olmaması ve koordinasyon İŞBİRLİĞİ 
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eksikliği KOORDİNASYON 

Geri Dönüşüm etkinliklerine ilginin yetersiz olması 

Bilinçlendirme çalışmalarında kamu-yerel yönetimler-STK’lar arası 

işbirliği sağlanamaması 

Kayıt dışılığın ve lisanssız toplayıcıların olması  

UYGULAMA 

Mevzuata ait yaptırımların yetersiz olması ve olanların sağlıklı bir 

şekilde uygulanmaması, 

Geri dönüşümün etkinleştirilmesine yönelik unsurların eksikliği 

Ülke gerçeklerine ve altyapısına uygun hazırlanmamış yasal 

uygulamaların varlığı 

 894 

Ayrıca yapılan GZFT analizi sırasında katılımcılardan geri dönüĢüm sektöründe var alan 895 

problemlerin aĢılmasına yönelik öneriler sunmaları istenmiĢtir. Gelen öneriler 896 

değerlendirilmiĢ ve bunlardan politikalar üretilmiĢtir. Tespit edilen sorun alanları ve ilgili 897 

politikalar aĢağıda incelenmektedir. 898 

 899 

4.3.1. Bilinç ve Farkındalık OluĢturma 900 

Nüfus artıĢı ve ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda yaĢanan geliĢmeler sonucunda artan 901 

atık miktarına bağlı olarak çevrenin tahribatı hızlanmıĢ, sınırlı olan doğal kaynaklar azalmıĢ 902 

ve insan sağlığı etkilenmiĢtir. Bu zararları azaltmada ve sorunu ekonomik bir faydaya 903 

dönüĢtürmede geri dönüĢüm devreye girmiĢ ve önemli bir rol üstlenmiĢtir. Geri dönüĢüm 904 

sisteminin oluĢturulması ve etkin bir Ģekilde uygulanması için kritik noktalardan biri 905 

toplumun her kesiminde geri dönüĢüm ve geri dönüĢümün faydaları konusunda bilinç 906 

oluĢturmaktır. Toplumdaki  “atık” algısının “ekonomik ve çevresel etkileri geri plana atılan, 907 

değersiz olarak görülen, mali bir külfet olarak düĢünülen ve çöp olarak nitelendirilen” bir 908 

yaklaĢımdan, “yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılabilen, çevresel ve ekonomik 909 

iyileĢtirme araçlarından biri olan varlıklar”a evrilmesi gerekmektedir. Yeterli bilinç düzeyinin 910 

oluĢmamıĢ olması, geri dönüĢüm faaliyetlerinin baĢarısını olumsuz etkilemekte ve gönüllü 911 

katkıların sınırlı kalmasına neden olmaktadır. 912 

Daha az atık oluĢturma, geri dönüĢtürülebilecek atıkların kaynakta ayrı toplanması, geri 913 

dönüĢümün ekonomik ve çevresel faydaları gibi konularda toplumun her seviyesinde 914 

farkındalığın artırılması özellikle toplanan geri dönüĢtürülebilir atığın nitelik ve nicelik olarak 915 

geliĢtirilmesi açısından önemlidir. Sanayi açısından bakıldığında ise iki temel nokta ön plana 916 
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çıkmaktadır. Birincisi, üretim sürecinde oluĢan atıkların uygun bir Ģekilde toplanması ve geri 917 

dönüĢüm sistemine katılmasının sağlanmasıdır. Ġkinci nokta ise ekonomik değere 918 

dönüĢtürülüp üretim sistemine tekrar kazandırılan ürünlerin çevreye ve üretim maliyetlerine 919 

yansıtacağı avantajların sanayici tarafından içselleĢtirilmesi ve sanayicilerin bu alanı bir 920 

rekabet gücü aracı olarak kullanmalarıdır.  921 

Yasal düzenlemeler ve teknik standartlar, uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemekte ve 922 

bu durum uygulamadaki aksaklıklara neden olmaktadır. Ġlgili kurumlar tarafından mevcut ve 923 

yeni yürürlüğe giren yönetmeliklerin uygulanmasının etkinleĢtirilmesi için eğitim 924 

programları, seminerler, toplantılar aracılığıyla ilgili sektörlere bilgi ve yönlendirme 925 

sağlamalıdır. Özellikle sanayiciler atık yönetimi konusunda çevre dostu teknolojilerin hem 926 

maliyetleri azaltıcı, hem de saygınlık kazandırıcı etkisi konusunda bilgilendirilmelidir.  927 

DeğiĢim, rekabet, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk gibi kavramların öne çıktığı 928 

günümüzde geri dönüĢüm bilincinin artırılmasında eğitimin önemi büyüktür. Bu noktada 929 

baĢta çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminde bilinç artırıcı programlar, projeler, 930 

çalıĢtaylar, seminerler ve kampanyalar gerçekleĢtirilmelidir. Bu faaliyetlerin ilgili paydaĢlar 931 

(kamu kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler, STK’lar vb.) ile iĢbirliği içinde 932 

gerçekleĢtirilmesi, yapılan faaliyetlerin etkililiğini artıracaktır. Bilinçlendirme faaliyetlerinde 933 

biliĢim teknolojisinin kullanılması özellikle internetin etkili bir araç olması nedeniyle verimi 934 

artıracaktır. Bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleĢtirecek uzman personelin “eğiticilerin 935 

eğitimi yoluyla” yetiĢtirilmesi de gerekli görülmektedir.  936 

Atık üreten kuruluĢlar bünyesinde kullanılan teknolojilerin belirli bir standardı yakalaması 937 

sağlanmalıdır. Firma faaliyetleri ve atık türleri bazında ayrıntılı uygulama rehberlerinin de 938 

hazırlanması gerekmektedir. 939 

Politikalar:  940 

 Basın ve yayın organlarınca bilinç artırıcı programların hazırlanması ve yayımlanması 941 

sağlanmalıdır. 942 

 Okullarda, müfredatta yer alan çevre eğitimi ve öğretimi aĢamalarında geri 943 

dönüĢümün ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin de yer alması sağlanmalıdır. 944 

 Toplumun her düzeyinde özellikle yerel yönetimler tarafından bilinçlendirme 945 

çalıĢmaları (eğitim ve çalıĢtaylar) yapılmalı, kampanyalar düzenlenmeli ve projeler 946 

desteklenmelidir. 947 
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 Yeni geri dönüĢüm teknolojilerine iliĢkin geliĢmeler takip edilmeli ve özel sektörün 948 

konuyu takibi sağlanmalıdır. 949 

 950 

4.3.2. Ġdari ve Hukuki Düzenlemeler 951 

Ülkemizde geri dönüĢüme iliĢkin atık yönetimi kapsamında düzenlemelere iliĢkin bir altyapı 952 

oluĢturulmuĢtur. Söz konusu çalıĢmalar ağırlıklı olarak AB uyum süreci ile hızlanmıĢtır. Atık 953 

yönetimine iliĢkin uyumlaĢtırılan birçok düzenleme bulunmaktadır. Sistemin iyileĢtirilmesinin 954 

gerekliliğine iliĢkin görüĢler tüm paydaĢlar tarafından paylaĢılmaktadır. Özellikle geri 955 

dönüĢüme iliĢkin temel sorunlardan birisi sektördeki kayıt dıĢılık ve sektörün belirli 956 

standartlar kapsamında çalıĢmamasıdır. Bu bağlamda mevcut mevzuatların revize edilmesi ve 957 

yeni düzenlemelerin yapılması yoluyla daha etkin bir geri dönüĢüm sisteminin oluĢturularak 958 

özellikle uygulama kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yeni bir yaklaĢımın 959 

benimsenmesi gerekmektedir. Yeni düzenleme ihtiyacı olan en önemli alanlardan biri geri 960 

kazanılmıĢ ürünlere iliĢkin standartların belirlenmesidir. Bu noktada piyasa düzenlenme 961 

çalıĢmaları da gerekmektedir. Geri dönüĢüm sisteminin her aĢamasında devreye giren 962 

paydaĢların sorumluluklarının ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda 963 

uygulanacak yaptırımların netleĢtirilme ihtiyacı da bulunmaktadır.  964 

Politikalar:  965 

 Mevzuatlar vasıtasıyla etkin bir geri dönüĢüm sistemi kurulmalıdır. 966 

 Sorumlular ve yaptırımlar netleĢtirilmelidir. 967 

 Mevzuatların ihtiyaçlara göre revizyonu yapılmalıdır.  968 

 Geri kazanılmıĢ ürünlere iliĢkin standart belirlenmeli ve mevzuatta geri kazanılmıĢ 969 

ürünün kullanımını teĢvik edecek düzenlemeler yapılmalıdır.  970 

 Yaptırımların caydırıcı olması sağlanmalıdır. 971 

 972 

4.3.3. Altyapı 973 

Yeterli kurumsal ve teknik altyapının oluĢturulmasında yaĢanan sıkıntılardan dolayı geri 974 

dönüĢümle ilgili birçok yasa, yönetmelik ve “Ulusal Çevre Eylem Planı” gibi düzenlemelerin 975 

uygulanmasında ciddi engellerle karĢılaĢılmıĢtır.  976 

Atık yönetiminde temel uygulayıcı birim olan belediyelerin birçoğu idari yapılarında atık 977 

yönetimine yeterince yer vermemektedir. Bu alanda yeterli kurumsal kapasiteleri de 978 
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bulunmamaktadır. Bu durum denetim ve izleme faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesine 979 

ve mevcut altyapının geliĢtirilmesine engel teĢkil etmektedir. Bu bağlamda konunun temel 980 

uygulayıcı birimleri olan belediyelere bu alandaki sorumlulukları ile orantılı bir kapasiteye 981 

ulaĢmaları ve sistem oluĢturmaları için eğitim ve teknik destek sağlanmalı, ayrıca mali 982 

yapıları güçlendirilmelidir.  983 

Bununla birlikte, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının merkez ve taĢra birimlerinin yeterli 984 

kapasiteye ulaĢmaları, kontrol ve izleme faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yapabilmeleri için 985 

personel altyapısı geliĢtirilmelidir. 986 

Teknoloji açısından bakıldığında, ülkemizde kullanılan teknolojinin günümüz koĢullarına 987 

ulaĢmasında ve atık üretiminin azaltılmasına yönelik proses ve teknolojilerin uygulanmasında 988 

yaĢanan sıkıntılar; geri dönüĢüm sisteminin etkin bir Ģekilde oluĢturulamamasının nedenleri 989 

arasında görülmektedir. Bu bağlamda teknolojiye iliĢkin konuyla ilgili Ar-Ge altyapısını 990 

güçlendirmeye ve teknolojinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır.  991 

Altyapının oluĢturulması ve sistemin iyileĢtirilmesi sırasında en önemli aĢamalardan biri 992 

mevcut geri dönüĢüm kapasitesinin ve buna bağlı olarak öncelikli yatırım alanlarının ve 993 

bölgelerinin belirlenmesidir. Geri dönüĢüm sisteminin girdisi atıktır ve bu atıkların kaynakta 994 

ayrı toplanmasına yönelik fiziksel altyapı da oluĢturulmalıdır. Geri dönüĢtürülebilen ve 995 

ekonomik değeri bulunan atıkların diğer atıklardan ayrı toplanmasının sağlanması ve böylece 996 

değerli atıkların vahĢi depolama alanlarına alınmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu 997 

noktada, yerel yönetimlerin üzerine düĢen görevlerin önemi de vurgulanmalıdır.  998 

Altyapı gereken baĢka bir alan ise geri kazanılmıĢ ürünlere iliĢkin ikincil standartların 999 

belirlenmesine bağlı olarak bu ürünlere yönelik analizlerin yapılmasını sağlayan yeterli 1000 

laboratuvar altyapısının kurulmasıdır. Bu noktada, geri dönüĢüm sonrası üretilen ürünlerin 1001 

analizleri, standartlar çerçevesinde yapılabilmelidir.  1002 

Politikalar:  1003 

 Mevcut geri dönüĢüm kapasitesi tespit edilmeli, yeni yatırım alanları ve bölgeler 1004 

belirlenmelidir. 1005 

 Geri dönüĢtürülebilir atıkların kaynakta ayrı toplanmasına yönelik altyapı tüm fiziksel 1006 

ortamlarda (belediyeler, okullar, sanayi, AVM vb.) oluĢturulmalıdır.  1007 

 Etkin atık toplanması ve sistem oluĢturulması için belediyelere eğitim ve teknik destek 1008 

verilmeli, mali yapıları güçlendirilmelidir. 1009 
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 Etkin bir denetim/uygulama yapılabilmesi için deneyimli ve uzman personel istihdamı 1010 

gerçekleĢtirilmeli ve personelin kapasitesi geliĢtirilmelidir. 1011 

 Geri dönüĢüm ürününün teknik özelliklerini ortaya koyabilecek ikincil standartlar 1012 

oluĢturulmalı ve ilgili laboratuvar altyapısı kurulmalıdır.  1013 

 Geri dönüĢümde stratejik sektörler belirlenmeli ve örnek model uygulaması 1014 

oluĢturulmalıdır. 1015 

 1016 

4.3.4. Finansman ve Destek 1017 

Atık yönetiminin en önemli paydaĢı ve sorumlusu olan belediyelerin çoğunluğunun, atık 1018 

yönetiminin gerektirdiği yüksek maliyetli yatırımları karĢılayacak finansal güce sahip 1019 

olmadığı belirtilmektedir. Belediye finans kaynaklarının yetersizliği karĢısında, 1993 1020 

tarihinde yapılan bir düzenleme ile belediyelerin atık toplama hizmetlerinden yararlanan 1021 

konut, iĢyeri ve diğer binaların kullanıcıları için çevre temizlik vergisi konulmuĢtur. 1022 

Günümüzde bu verginin miktarı, sunulan hizmetin maliyetini karĢılayamamakta ve elde 1023 

edilen bu vergilerin ilgili oldukları hizmetlere yönelik kullanılması için de herhangi bir 1024 

zorunluluk bulunmamaktadır. Bu noktada belediyelere yönelik geri dönüĢüm konusunda 1025 

finansal desteğin sağlanması gerekmektedir.  1026 

Geri dönüĢüm tesislerinin yapımında ve iĢletilmesinde yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret 1027 

modelleri aracılığıyla özel sektör teĢvik edilmelidir. Özel sektörün çeĢitli finansal ve teknik 1028 

araçlarla bu alanda yatırım yapmaya özendirilmesi ve bu yöndeki düzenlemelerin bir an önce 1029 

yürürlüğe konulması gerekmektedir. Ayrıca özellikle KOBĠ’ler geri dönüĢüm konusunda 1030 

bilgilendirilmeli ve konuyla ilgili projeler üretmeleri ve uygulamaları konusunda 1031 

desteklenmelidir. 1032 

Teknolojik altyapının güçlendirilmesi için önemli finansal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 1033 

Çevre dostu teknolojilere geçiĢ vergilendirme, yaptırım gibi ekonomik araçlarla 1034 

desteklenmelidir. Bu yaklaĢım özellikle sanayi sektöründeki haksız rekabetin önlenmesi 1035 

açısından da önemlidir. Ayrıca teknolojik altyapının yenilenmesi ulusal bir politikaya 1036 

dönüĢtürülmeli ve aĢamalı olarak tüm kuruluĢların belirli standartlardaki teknolojileri 1037 

kullanmaları zorunlu hale getirilmelidir.  1038 

Politikalar: 1039 

 Geri dönüĢüm konusuna yönelik detaylı bir finansman programı hazırlanarak 1040 

uygulamaya konulmalıdır. 1041 
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 Geri dönüĢüm maliyetlerini azaltmaya, geri dönüĢtürülen malzemelerin kullanıldığı 1042 

ürünlere yönelik teĢvik ve destek sistemi oluĢturulmalıdır. 1043 

 BaĢta küçük ve orta ölçekli üreticiler olmak üzere geri dönüĢüm projelerinin 1044 

hazırlanmasına yönelik teknik destek ve finansman sağlamalıdır.  1045 

 Geri dönüĢüm tesisi kurmak isteyen firmalara hibe veya geri ödemeli finans desteği 1046 

sağlanması taahhüt edilmelidir.  1047 

 1048 

4.3.5. ĠĢbirliği Koordinasyon 1049 

Geri dönüĢüm sektörünü de kapsayan atık yönetimi sistemi, hayatın her alanında var olmakta 1050 

ve birçok tarafı ilgilendirmektedir. Çok sayıda kurum ve kuruluĢun bu alanda görevi 1051 

bulunması sebebiyle söz konusu kurum ve kuruluĢlar arasındaki bilgi akıĢı, iĢbirliği ve 1052 

koordinasyon konusu önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, etkin bir geri 1053 

dönüĢüm sisteminin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi için toplumun tüm kesimlerine ciddi 1054 

sorumluluklar düĢtüğü bilinmelidir. Geri dönüĢüme yönelik iĢbirliği ve koordinasyon 1055 

konusunda politikalar oluĢturulurken meslek örgütleri, sivil toplum kuruluĢları, akademik 1056 

kuruluĢlar ve basın gibi kurum ve kuruluĢların da katılımlarını arttıracak çalıĢmaların 1057 

gerçekleĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir. 1058 

Politikalar: 1059 

 Atık yönetimi tek elden yönetilmelidir. 1060 

 Kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyonu sağlayacak bir sistem oluĢturulmalı ve 1061 

kurum ve kuruluĢlar örgütlenmelidir. 1062 

 Geri dönüĢüm hedefleri sanayinin tüm kesimleri için adil olarak dağıtılmalıdır. 1063 

 Kayıt dıĢılığı önleme için atık verileri hususunda kamu ve özel sektör iĢbirliği ile ortak 1064 

veri tabanları hazırlanmalıdır. 1065 

 Bilinçlendirme çalıĢmalarında kamu, yerel yönetimler, STK’lar arası iĢbirliği 1066 

sağlanmalıdır. 1067 

 1068 

4.3.6. Uygulama 1069 

Ülkemizde geri dönüĢüm konusuna yönelik çalıĢmalar AB mevzuat uyumlaĢtırma süreci ile 1070 

birlikte ivme kazanmıĢ olup mevcut durumda belirli bir noktaya taĢınmıĢ durumdadır. Geri 1071 
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dönüĢüm ile ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili geliĢmeleri arzu edilir seviyelere çıkarma 1072 

yönündeki çalıĢmalara devam edilmektedir. 1073 

Son yıllarda sektörün hızla büyümesine paralel olarak lisanssız geri dönüĢüm tesislerinin 1074 

sayıları da artmıĢtır. Bu durum sektörün denetimini ve standartlara uygun hale getirilmesini 1075 

engellemektedir. Sorunun çözülmesi için Çevre ve ġehircilik Bakanlığının sektördeki tesisleri 1076 

lisanslandırması gerekmektedir. Böylelikle sektörün kayıt altına alınmasıyla kayıt dıĢı ve 1077 

standartlara uymayan geri dönüĢüm faaliyetleri engellenecek ve sisteme girmeyen 1078 

faaliyetlerin önlenmesi otokontrol mekanizması ile sağlanacaktır.  1079 

Geri dönüĢüm sektöründe var olduğu bilinen kayıt dıĢılık, sektörün önünde büyük bir problem 1080 

olarak durmaktadır. Sektörde kayıt dıĢı faaliyet gösteren firmaların kayıt altına alınması 1081 

amacıyla denetim sisteminin etkinleĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca, iller arasında 1082 

denetim uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla il bazında gerçekleĢtirilen 1083 

denetimlerin tarafsız ve nesnel bir biçimde gerçekleĢtirilmesi önem arz etmektedir. Bu 1084 

bağlamda denetim ve izleme faaliyetlerinin etkinleĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması da 1085 

gerekmektedir. Merkezi yerler dıĢında denetim ve izleme faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde 1086 

gerçekleĢtirilmesi adına yetki dağılımı gözden geçirilmelidir. 1087 

Yerel yönetimlerin geri dönüĢüm sektöründe uygulama ve denetim konusunda daha etkin ve 1088 

yol gösterici rol almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sürdürülebilir atık yönetimi 1089 

mekanizmalarının ortaya konabilmesi için yerel yönetimlerin ortak hareket etme giriĢimleri 1090 

desteklenmelidir. Bununla birlikte, atıkları üreten özel sektör bu atıkların ekonomik değere 1091 

sahip olduğu ve rekabet açısından olumlu etkileri olacağı düĢünülerek daha duyarlı hareket 1092 

edilmesi konusunda yönlendirilmelidir.  1093 

Politikalar 1094 

 Geri dönüĢüm sektöründe yer alan firmaların kayıt altına alınması sağlanmalıdır. 1095 

 Denetimler sıklaĢtırılmalıdır. 1096 

 Düzenli depolama alanlarına geri dönüĢtürülebilen atıkların alınmasını engelleyici 1097 

mevzuatın daha etkin uygulanması sağlanmalıdır. 1098 

 Yerel yönetimlerin denetim konusunda daha etkin ve özel sektörün ise daha duyarlı 1099 

olması sağlanmalıdır. 1100 

 1101 
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5. GENEL AMAÇ, HEDEFLER VE FAALĠYETLER 1102 

ÇalıĢmanın her adımı, sektör temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve 1103 

diğer katılımcı kiĢi ve kuruluĢların görüĢ ve katkıları ile yürütülmüĢtür. Geri dönüĢüm 1104 

sektörüne iliĢkin sorun alanları ve politika önceliklerinin belirlenmesinde, mevcut durum ve 1105 

GZFT analizinden elde edilen tespitler ve orta vadeli ihtiyaçlar kullanılmıĢtır. Öncelikli sorun 1106 

alanlarından hareketle, sektöre iliĢkin vizyon ve genel amaç belirlenmiĢtir. Belirlenen vizyona 1107 

ve genel amaca yönelik altı temel stratejik hedef tespit edilmiĢtir. 1108 

5.1.Vizyon 1109 

 1110 

 1111 

 1112 

5.2.Genel Amaç 1113 

 1114 

 1115 

 1116 

 1117 

5.3.Hedefler 1118 

ÇalıĢmalar sonrasında altı hedef ve söz konusu hedeflere iliĢkin olarak ise toplam 55  eylem 1119 

belirlenmiĢtir. Tespit edilen hedefler aĢağıda sıralanmıĢ olup strateji belgesinin Eylem Planı 7. 1120 

Bölüm altında değerlendirilmiĢtir. 1121 

 1122 

 1123 

 1124 

 1125 

 1126 

 1127 

 1128 

“Günümüzde ve gelecekte herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢaması adına 

sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüĢüm sistemine sahip bir Türkiye” 

“Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüĢümün 

ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim 

kültürünün oluĢumunu sağlamak”  
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Hedef 1 

 

Toplumun tüm kesimlerinde geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama ayırma 

bilincini oluĢturmak 

Hedef 2  

 

Ġlgili mevzuatı geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama ayırmaya yönelik olarak 

geliĢtirmek 

Hedef 3  Geri dönüĢtürülebilir tüm atıkların kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve 

taĢınmasını sağlamak 

Hedef 4 

 

Geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama ayırma konusunda finansman ve destek 

modelleri hazırlamak ve uygulamaya geçirmek 

Hedef 5 

 

Kamu özel sektör iĢbirliği ve koordinasyonunu sağlayacak altyapıyı oluĢturmak 

Hedef 6 

 

Atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak 

  1129 

 1130 

 1131 

 1132 

 1133 

 1134 

 1135 

 1136 

 1137 

 1138 

 1139 

 1140 

 1141 
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 1142 

 1143 

 1144 

 1145 

 1146 

 1147 

 1148 

 1149 

 1150 

 1151 

 1152 

 1153 

 1154 

 1155 

 1156 

 1157 

 1158 

 1159 

 1160 

 1161 

 1162 

 1163 

 1164 

 1165 

Günümüzde ve gelecekte herkesin sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaĢaması adına sürdürülebilir kalkınmaya 

hizmet eden geri dönüĢüm sistemine sahip bir Türkiye 

VĠZYON 

“Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüĢümün ekonominin 

vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluĢumunu 

sağlamak” 

HEDEF 1 

Toplumun tüm kesimlerinde geri dönüĢüm/geri kazanım ve                                                   

toplama-ayırma bilincini oluĢturmak 

HEDEF 2 

Ġlgili mevzuatı geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama ayırmaya yönelik olarak geliĢtirmek 

HEDEF 3 

Geri dönüĢtürülebilir tüm atıkların kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve taĢınmasını 

sağlamak 

HEDEF 4 

Geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda finansman ve destek modelleri 

hazırlamak  ve uygulamaya geçirmek 

HEDEF 5 

Kamu özel sektör iĢbirliği ve koordinasyonunu sağlayacak alt yapıyı oluĢturmak 

HEDEF 6 

Atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak 

EYLEMLER 

UYGULAMA, ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME MEKANĠZMASI 
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6. UYGULAMA, ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 1166 

Kamu, özel sektör ve STK’ların ilgili temsilcilerinin katılımı ile ülkedeki geri dönüĢüm 1167 

sistemine etkin bir yapı kazandırılması amacıyla Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi 1168 

kapsamında “Eylem Planı” hazırlanmıĢtır. Eylem planı, eylemlerin hangi kurumlar tarafından, 1169 

hangi kurumlarla iĢbirliği içerisinde, hangi sürede gerçekleĢtirileceğini göstermekte ve 1170 

eylemin çerçevesini tanımlamaktadır. 1171 

Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin 1172 

sekretaryası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Ulusal Geri 1173 

DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planının belirlenen hedeflerini gerçekleĢtirmek üzere 1174 

Eylem Planında yer alan her bir hedef için ayrı bir Hedef ÇalıĢma Grubu oluĢturulacaktır.  1175 

OluĢturulan toplam altı Hedef ÇalıĢma Grubu altı aylık dönemler itibariyle toplanacaktır. 1176 

Eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluĢların temsilcilerinden oluĢacak olan Hedef ÇalıĢma 1177 

Gruplarına Çevre ve ġehircilik Bakanlığının/Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili 1178 

Daire BaĢkanı baĢkanlık edecektir. Hedef ÇalıĢma Grubu toplantıları öncesinde her bir 1179 

hedeften sorumlu kuruluĢ, söz konusu hedefe iliĢkin eylemlerin sorumlu ve ilgili kuruluĢları 1180 

ile koordinasyon sağlayarak çalıĢma prosedüründe yer alan faaliyetleri gerçekleĢtirecektir. 1181 

Gerektiğinde toplantılara diğer ilgili kurum ve kuruluĢların yetkilileri de davet edilebilecektir. 1182 

Ayrıca yılda bir kez “Uygulama, Ġzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.  1183 

Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 1184 

gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi görevlerine sahip bir Yönlendirme 1185 

Kurulu oluĢturulacaktır. Yönlendirme Kurulu, hedef çalıĢma gruplarına üye olan kurumların 1186 

üyelerinden oluĢacak ve altı aylık dönemler itibariyle toplanacaktır. Yönlendirme Kuruluna 1187 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MüsteĢarı baĢkanlık edecektir. Gerektiğinde 1188 

Yönlendirme Kurulu toplantılarına ilgili diğer kurum ve kuruluĢların yetkilileri ile özel sektör 1189 

temsilcileri de davet edilebilecektir. 1190 

7. EYLEM PLANI 1191 

 1192 

  1193 



58 
 

Hedef 1: Toplumun tüm kesimlerinde geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma bilincini oluĢturmak 

Eyle

m No: 

Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

1.1. Ġlköğretimde çevre konusunun iĢlendiği derslerde "geri 

dönüĢüm" konusunun çeĢitli yarıĢmalar ve okullarda 

kaynakta ayrı toplama gibi teĢvik edici uygulamalarla 

iĢlenebilir nitelikte olması sağlanacaktır. 

MEB Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2013 

1.2. Okullarda öğrencilerin geri dönüĢüm /geri kazanım ve 

toplama-ayırma konusunda aktif olarak katılabileceği proje 

ve yarıĢma faaliyetleri oluĢturulacak, artırılacak ve 

desteklenecektir. 

MEB Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, STK'lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar 

 2013 

1.3. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

hazırlanan kamu spotu iyileĢtirilecek ve yayınlanacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

RTÜK, YetkilendirilmiĢ KuruluĢ  2013 

1.4. Yerel yönetimlerin öncülüğünde evlerde atıkların ayrı 

toplanmasının yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler 

oluĢturulacak ve halkın bu projeler hakkında 

bilgilendirilmesi ve katılımı sağlanacaktır. 

ĠçiĢleri Bakanlığı 

(Belediyeler) 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı,   STK'lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢ   

2013-

2016 

1.5. Sanayiciler ve OSB Yönetimleri; tedarikçi, müĢteri ve 

çalıĢanlarını geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma 

konusunda bilgilendirecek ve üretim sürecinde geri 

dönüĢümü/geri kazanımı sağlanmıĢ ürün kullanımı teĢvik 

edilecektir. 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı  

TOBB, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Odaları, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, KOSGEB   

2013-

2016  

1.6. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

eğiticilerin eğitimi gerçekleĢtirilecektir. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Belediyeler, STK'lar, MEB,  

YetkilendirilmiĢ KuruluĢ 

2013  

1.7. Atık yönetimi ve geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-

ayırma üzerine ilgili tarafların katılımı ile  sempozyum ve 

çalıĢtaylar düzenlenecektir.  

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

STK'lar, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar 

2013-

2016  

1.8 Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma sektörü KOSGEB Çevre ve ġehircilik Bakanlığı,  2013-
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 1194 

 1195 

 1196 

 1197 

 çalıĢanları için eğitim merkezi kurulacaktır. YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, STK’lar 2016 

 

1.9 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konularına  

iliĢkin camilerde bilgi verilecektir. 

Diyanet ĠĢleri Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, MEB 2013-

2016 

 

1.10 

AVM’lerde ve benzeri alanlarda çevre köĢeleri 

oluĢturularak, özellikle çocuklara yönelik etkinlikler ve 

eğitimler yapılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, STK’lar,  

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar 

2013-

2016 

1.11 Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

nitelikli personel ihtiyacının karĢılanması amacıyla mesleki 

eğitim; Meslek Liseleri,  Meslek Yüksek Okulları, 

Üniversiteler, Özel Kurslar düzeyinde ele alınarak ve ilgili 

bölümler açılarak geri dönüĢüm sektör elemanları 

yetiĢtirilecektir. 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 

 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı,  Mesleki 

Yeterlilik Kurumu 

 

2013-

2016 

1.12 Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma sektöründe 

uygulamaları artırmak ve iyileĢtirmek amacıyla hedef 

kitleler özelinde rehberler/broĢürler hazırlanacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

MEB,  ĠçiĢleri Bakanlığı (Belediyeler), 

STK’lar, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar. 

2013-

2016 

1.13 Geri dönüĢüme yönelik sanayiciyi bilgilendirici rehberler 

oluĢturulacaktır. 

KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

OSBÜK, STK’lar, YetkilendirilmiĢ 

KuruluĢlar. 

2013 

1.14 Dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin yaygınlaĢtırılması 

teĢvik edilecek ve performansı yüksek olan firmalar 

ödüllendirilecektir.  

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

TÜBĠTAK,  KOSGEB STK’lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar. 

2013-

2016 
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Hedef 2: Ġlgili mevzuatı geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama ayırmaya yönelik olarak geliĢtirmek 

Eylem 

No: 
Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

2.1. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma tesislerine 

yönelik iĢ yeri standartları belirlenecektir.  

TSE Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı,  TÜBĠTAK,  

STK'lar, TOBB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ĠçiĢleri 

Bakanlığı. 

 2013-

2014 

2.2. Geri dönüĢtürülen ikincil ürünlere yönelik standartlar 

belirlenecektir.  

TSE Ġlgili Bakanlıklar, TOBB, STK'lar, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

2013-

2014  

2.3. Atık ticaretine yönelik mevzuat (Ġthalat- Ġhracat) ülke 

koĢulları gözetilerek incelenecek ve revize edilecektir. 

Ekonomi Bakanlığı  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, TOBB, STK’lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı. 

2013-

2014 

2.4. Geri dönüĢüm stratejisinin sektördeki etkilerini incelemek 

amacıyla sektörel etki analizi yapılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, 

STK'lar, Üniversiteler 

2016  

2.5. Kamu kurum ve kuruluĢlarının bütçelerine atık yönetimi 

gideri için ek bütçe eklenmesine yönelik mevzuat 

değiĢikliği yapılacaktır. 

Maliye Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı 

 2013 

2.6. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma sonucu 

elde edilen ürünlerin kullanımının teĢvikine yönelik 

BaĢbakanlık Genelgesi hazırlanacaktır.  

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı  

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,  

BaĢbakanlık 

 2013 

2.7 Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayrılması mümkün 

olmayan malzemelerin kullanımı sınırlandırılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

STK'lar, Yetkili kuruluĢlar 

2013-

2016 

2.8 Geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama-ayırma konularına 

öncelik veren atık yönetimi teĢvik mevzuatı 

oluĢturulacaktır.  

Ekonomi Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

2013-

2016 
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2.9 PoĢetlerin ambalaj olarak tanımlanması ve tek kullanımlık 

alıĢveriĢ poĢetlerinin kullanımının sınırlandırılmasıyla ilgili 

uygulamaya yönelik çalıĢmalar arttırılacaktır. 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

STK'lar, Yetkili kuruluĢlar, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı 

2013 

2.10 Resmi daire ve idareler ile iktisadi devlet teĢekkülleri ve 

bunlara ait müessese ve iĢtiraklerine ait atık niteliğindeki 

her türlü malzemenin MKE Kurumuna satıĢ ve devir 

zorunluluğunu ortaya çıkaran 7/1256 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ve ilgili ikincil düzenlemelerin 2872 sayılı 

Çevre Kanununa aykırılık teĢkil eden hükümleri yeniden 

düzenlenecektir. 

Milli Savunma 

Bakanlığı 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, BaĢbakanlık 

2013 

2.11 

Belediye ve BüyükĢehir Belediye Kanununda geri 

dönüĢebilen atıkların yönetimine iliĢkin düzenleme 

yapılacaktır. 

ĠçiĢleri Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2013  

2.12 

Ambalaj Atığı Toplama, TaĢıma ve Geri Kazanım 

konusunda uzun süreli hizmet alım ihalelerini yapabilecek 

Ģekilde belediyelerin ilgili mevzuatı düzenlenecektir. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı, Belediyeler, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, STK, 

2013-

2016 

2.13 

Belediye Kanunu ve BüyükĢehir Belediye Kanununda 

“Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı atıkları” ile “Ambalaj 

Atıklarının Ayrı Toplanması” iĢi, Belediyelerin asli 

sorumlulukları arasında yer alacak Ģekilde gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı, Belediyeler, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, STK, 

2013-

2016 

2.14 

Kapasite raporlarının üretim sektörü dıĢındaki sektörlerin 

atıklarını da kapsayacak Ģekilde kayıt altına alınmasını 

sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. TOBB 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

2013-

2016 

2.15 

Geri dönüĢüm/geri kazanım ve toplama-ayırma konularında 

verilen teĢviklerin tek elden yürütülmesine iliĢkin mevzuat 

oluĢturulacaktır.  

Ekonomi Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2013-

2016 

 1198 
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 1199 

Hedef 3: Geri dönüĢtürülebilir tüm atıkların kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve taĢınmasını sağlamak 

Eylem 

No: 

Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

3.1. Belediyelerin yetki ve sorumluluğu altında yer alan geri 

dönüĢtürülebilir atıkların belediyeler ve belediyelerin 

anlaĢacağı lisanslı iĢletmeler tarafından kaynakta 

toplanması ve taĢınmasını sağlayan sistemler kurulacaktır. 

ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Toplum KuruluĢları, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

2013-

2016  

3.2. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırmaya yönelik 

sektörel bazda güvenilir istatistiki bilgilerin toplanması 

amacıyla ilgili kurumlarda mevcut olan veri toplama 

sistemlerinin entegre hale getirilmesi ve etkin çalıĢması için 

bir sistemin geliĢtirilmesi sağlanacaktır.  

TÜĠK Belediyeler, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Sivil Toplum KuruluĢları,  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

STK’lar 

2013-

2016   

3.3. Atıkların kaynakta ayrı toplaması (Ġkili Sistem - Geri 

dönüĢebilir + Organik) zorunlu hale getirilecektir. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı (Belediyeler),STK’lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, 

2013  

3.4 Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma sonucunda 

elde edilen ürün kalitesine iliĢkin mevcut laboratuvar alt 

yapısı geliĢtirilecektir.  

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

STK’lar, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, 2013-

2016 

3.5. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma 

konusundaki stratejik sektörler belirlenecektir. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Belediyeler, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, 

STK’lar,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 

2013 

3.6 Yerel yönetimlerin konuyla ilgili personel altyapısı eğitim 

yoluyla geliĢtirilecektir.  

ĠçiĢleri Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, STK’lar, 

YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar. 

2013-

2016 

  1200 

 1201 



63 
 

Hedef 4:Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda finansman ve destek modelleri hazırlamak ve uygulamaya 

geçirmek 

Eyle

m No: 
Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

4.1. 

Geri dönüĢüm teknolojilerine iliĢkin Ar-Ge çalıĢmalarının, 

teknoloji transferi ve uygulamalarının yaygınlaĢtırılması 

desteklenecektir.  

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

KOSGEB, TÜBĠTAK 

 

2013-

2016 

4.2. 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma projelerinin 

finansmanında kolaylık sağlanması için küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelere yönelik proje finansmanı sağlanacak ve 

projeler desteklenecektir. KOSGEB 

Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 

Hazine MüsteĢarlığı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yerel 

Yönetimler, STK’lar, YetkilendirilmiĢ 

KuruluĢlar 

2013-

2016 

4.3. 
Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma için yatırım 

projesi bedeline bağlı olarak finansman desteği 

mekanizması oluĢturulacaktır. Ekonomi Bakanlığı 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı,  Yerel Yönetimler, KOSGEB, 

STK’lar, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, 

TÜBĠTAK, Kalkınma Ajansları 

2013-

2016 

4.4. 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma tesisleri 

özel teĢviklerle desteklenecektir. 

 

 Hazine MüsteĢarlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı,  Yerel Yönetimler, KOSGEB, 

STK’lar, TUBĠTAK, Kalkınma Ajansları 

2013-

2016 

 

4.5. 

 

Geri dönüĢüm sonu elde edilen ürünlerin kullanımı teĢvik 

edilecektir. BaĢbakanlık (KĠK) 

Maliye Bakanlığı,  Yerel Yönetimler,  

STK’lar, EPDK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 

2013-

2016 

4.6. Atıkların toplanma ve  geri dönüĢüm /geri kazanım ve 

toplama-ayırma yapan kiĢi ve kuruluĢlara özendirici 
Ekonomi Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yerel Yönetimler, , 

2013-

2016 
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destekler (sosyal güvenlik ve enerji/akaryakıt) verilecektir. KOSGEB, STK’lar 

4.7. 

Bazı geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma 

ürünlerinde ÖTV oranları geri dönüĢümü teĢvik edecek 

Ģekilde yeniden düzenlenecektir. Maliye Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı EPDK, Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı,  KOSGEB, STK’lar 2014 

4.8. 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma tesisi 

kuracak müteĢebbislere proje bazında hibe veya finansman 

sağlanacaktır.  

 Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 

Ajansları 

2013-

2016 

 1202 

 1203 

 1204 

 1205 

 1206 

 1207 

 1208 

 1209 

 1210 

 1211 

 1212 

 1213 
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Hedef 5: Kamu özel sektör iĢbirliği ve koordinasyonunu sağlayacak alt yapıyı oluĢturmak 

Eyle

m No: 
Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

5.1. 
Atıklara yönelik oluĢturulmuĢ kamu-özel sektör ortak veri 

tabanında güvenilir bilgi alt yapısı oluĢturulacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

TUĠK,  BSTB, Gümrük Ekonomi Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, STK'lar ve Ticaret 

Bakanlığı (TOBB-Sektör dernekleri vb.) 

 2013

-2016 

5.2. Atık koordinasyon kurulu oluĢturulacaktır. 
Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

BSTB,  ĠçiĢleri Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, Sektör dernekleri, STK’lar ve 

ilgili diğer bakanlıklar 

2013-

2014  

5.3 Ġl bazında atık koordinasyon kurulları oluĢturulacaktır. ĠçiĢleri Bakanlığı  
Bakanlıkların il teĢkilatları, STK’lar, Sektör 

Temsilcileri,  

2013-

2014 

5.4. 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

koordinasyon ve iĢbirliğinin rekabet hukuku açısından 

analizi yapılacaktır 

Rekabet Kurumu 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı  
2013-

2016 

5.5. 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

yetkilendirilmiĢ kuruluĢlardaki benzer çalıĢmalar 

belirlenecek, faaliyet envanteri oluĢturulacak ve  iĢ birliği 

yapılacaktır.  

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı  
YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar, AKAT 

 2013

-2016 

5.6. 
Atık piyasası (Atık borsası) koordinasyon merkezi 

oluĢturulacaktır. 
 TOBB,  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Belediyeler, 

STK'lar, Özel kuruluĢlar, kamu kuruluĢları, 

ilgili bakanlıklar, Rekabet Kurumu  2013 

 1214 

 1215 

 1216 

 1217 
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Hedef 6: Atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak 

Eylem 

No: 

Eylemin Tanımı Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre 

6.1. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatının 

denetim/kontrol/izleme faaliyetlerini etkili bir biçimde 

gerçekleĢtirebilmesi için kurumsal/personel kapasitesi 

arttırılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik  

Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 2013-

2014 

6.2. Yerel yönetimlerde (Belediye ve Ġl Özel Ġdareler) çevre 

yönetim ve denetim birimleri oluĢturulacaktır.  

ĠçiĢleri Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2013-

2016 

6.3. Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma sektörünün 

kurumsallaĢtırılması sağlanacak ve 

 iç denetim mekanizmaları oluĢturulacaktır. 

Çevre ve ġehircilik  

Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

STK’lar, YetkilendirilmiĢ KuruluĢlar 

2013-

2016 

6.4. 
Atık üreticileri belirlenecek, geri dönüĢebilir atıklar kayıt 

altına alınacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

 

TÜĠK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları, 

TÜRSAB 

2013-

2014 

6.5 

Geri dönüĢüm /geri kazanım ve toplama-ayırma konusunda 

kayıt dıĢılığı ortadan kaldıracak, uygulama ve denetim 

mekanizmasının oluĢturulacaktır.  

 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

 

Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, STK’lar, YetkilendirilmiĢ 

KuruluĢlar 

2013-

2016 

6.6 

Geri dönüĢüm denetimlerinin tüm illerde ve birim bazında 

aynı Ģekilde yürütülmesini sağlayan bir sistem 

oluĢturulacaktır.  

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 
ĠçiĢleri Bakanlığı 

2013-

2016 

 1218 
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