Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

GERÝ SAYIMIN BAÞLAMASINA ÇOK
AZ KALDI: Ambalaj Atýklarýnýn
2010 yýlý bildirimlerinde son
gün 28 Þubat 2011
hazýrlýklarýnýz tamam mý?
24.07.2007 tarihinde AB Çevre uyum
politikalarý kapsamýnda revize edilerek 26562
sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe
giren Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði
ile birlikte ülkemizde de Ambalaj Atýklarýnýn
Yönetimi çalýþmalarý hýz kazanmýþtýr.
Giriþ
Son yýllarda görülen o ki, üyelerimiz baþta
olmak üzere sektörde yer alan diðer
kurumlardan da gelen tepkiler de göz önüne
alýndýðýnda, çevre ve atýk yönetimi konularýnda
kurumlar bünyesinde de eski yýllara oranla
etkin çalýþmalar yapýldýðýný gözlemlemekteyiz.
Bildiðiniz üzere ilgili yönetmelik uyarýnca
ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenlerin
2010 yýlýna ait bildirimlerini 28 Þubat 2011
tarihine kadar yapmalarý gerekmektedir.
2010 yýlýnýn son günlerine yaklaþtýðýmýz þu
günlerde, yeni geliþmeler ve tabiî ki online
beyan sisteminin kullanýmý ile ilgili bir
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hatýrlatma yapmak istiyoruz.
Yaptýðýmýz çalýþmalar ve üyelerimiz ile
yaptýðýmýz birebir görüþmeler üyelerimizin
tamamýna yakýn bir kýsmýnýn bu konuda
sorumluluklarýnýn bilincinde olduðunu
gösteriyor.
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði
kapsamýnda ambalaj olarak iþlem görecek
ambalaj ve yardýmcý malzemeler hep tartýþma
konusu olmuþtur. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn
bu yýl yayýnladýðý kýlavuzda bu konuda açýklayýcý
bilgiler yer almaktadýr. Aþaðýda yönetmelik
kapsamýnda deðerlendirilecek ürünler/
malzemelere örnek bulabilirsiniz.
Ne ambalajdýr? Ne Ambalaj deðildir?
 Ambalaj Olarak Sayýlan Ürünler/Malzemeler
CD kutusuna sarýlmýþ streç film; Tek kullanýmlýk
tabak ve bardaklar; Satýþ yerlerinde
doldurularak kullanýlan yapýþkan film, sandviç
torbalarý, alüminyum folyo ve benzeri
malzemeler; Hazýr yiyecek ambalajlarý; Su,
maden suyu, meyve suyu, þampuan, deterjan
ve benzeri ürün ambalajlarýnýn kapaklarý;
Köpük, karton, plastik ve benzeri destekleyici
malzemeler; Yumurta viyolleri; Her türlü
oyuncak ambalajlarý, kapsülleri; Dergi, kitap
vb. yayýnlarýn ambalajlarý (streç vb.); Her türlü
mobilya ve aksesuarlarýn sarýldýðý ambalajlar;
Giysi poþetleri (taþýnmasýnda ve satýþýnda
kullanýlan giysilerin üzerine geçirilmiþ poþetler;

Fýçý/varil; Islak mendil ürünlerin ambalajlarý;
Kibrit kutularý ve bunlarýn birden fazlasýnýn
sarýldýklarý kaðýt ambalajlar; Kurabiye, pasta
gibi ürünlerin sunumunda kullanýlan ambalajlarý
(teneke, kaðýt/karton vb. kutular); Paletler;
Fast food türü ürünlerin tüketildiði yerlerde
kullanýlan patates kýzartmasý, yiyecek ve
içecek kaplarý; Her türlü promosyon ürünlerinin
ambalajlarý; Traþ býçaklarýnýn sarýldýðý ambalajlar;
Diþ macunu tüpleri; Makyaj malzemelerinin
(rimel, ruj, kalem vb) etrafýnda sarýlý olan
plastik ambalajlarý ve kaðýt kutularý vb; Ýplik,
tuvalet kaðýdý, kaðýt havlu vb. ürünlerin
sarýldýðý masuralar
 Ambalaj Olarak Sayýlmayan Ürünler/
Malzemeler
Bitki saksýlarý; Tamir, bakým aletleri kutularý;

Sallama çay poþetleri (çay ile temas eden
bölüm haricinde dýþtaki kaðýt ambalaj, ambalaj
sayýlmaktadýr); Peynirin etrafýndaki balmumu
tabakasý; CD'nin içinde saklandýðý kabý; Tek
kullanýmlýk çatal, býçak, kaþýk vb. ürünler;
Kapaðýn bir kýsmýný oluþturan rimel fýrçasý;
Rujun kendi kutusu; Ambalaja takýlan yapýþkan
etiketler; Ambalajlama da kullanýlan metal,
plastik vb. þeritler, ipler; Deterjan vb. ürün

paketlerinde bulunan ölçüm kaplarý; Alýþveriþ
poþetleri; Kargo ve kurye sektöründe kullanýlan
zarflar, plastik poþetler ve koliler; Kamera,
fotoðraf makinasý vb. aletlerin taþýma,
muhafaza kutu ve çantalarý; Kartuþ (fax ve
yazýcýlar için); Sucuk, sosis, salam vb. ürün
zarlarý; Þýrýnga; Kablolarýn, tellerin sarýldýðý
büyük makaralar; Kumaþ ve benzeri ürünlerin
sarýldýðý rolik, konik vb. ürünler

Yukarýdaki paragraflardan da faydalanarak bildirim kapsamýnda olan ambalajlarýnýzý
belirledikten sonra aþaðýdaki sorular ile kendinizi sýnayabilirsiniz.
 Ambalaj Üreticisi misiniz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise Yönetmeliðin Ek 4 formunu doldurmanýz gerekmektedir.)
 Bildirim kapsamýndaki tüm malzeme çeþitlerinde ambalaj miktarý toplamý 3000 kg
üzerinde mi?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Hayýr ise baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne baþvurarak
belgelendirmeden muaf olabilmeniz için muafiyet belgesi almanýz gerekmektedir. Ancak
bildirim yapmasý gerekmektedir.)
 Ürününüz üretimi sonrasýnda müþterilerinize sevk ederken herhangi bir ambalaj kullanýyor
musunuz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise kullanmýþ olduðunuz Koli, Shrink, palet v.b. ambalajlarýnýzdan dolayý
piyasaya süren olarak tanýmlanýrsýnýz.)
 Ayný zamanda Piyasaya süren misiniz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise Yönetmeliðin Ek 5 formunu doldurmanýz gerekmektedir.)
 Online beyan sistemine bildirimlerinizi yapmak için Piyasaya süren kod numaranýzý ve
þifrenizi aldýnýz mý?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Hayýr ise bir an önce baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman müdürlüðüne baþvuru
yapýnýz.)

Bildirimler
Yukarýdaki aþamalarý incelediniz, bildirim
yapmanýz gerekiyor ve bu yýla kadar hiç bildirim
yapmadýnýz O zaman ne yapacaksýnýz?
Öncelikle 1 Ocak 20010 - 31 Aralýk 2010
tarihi arasýnda faaliyetlerinizi gözden geçiriniz.
Ürettiðiniz ambalajlarý malzeme çeþidine göre
ayrý tasnif ederek yýllýk ambalaj üretim
miktarlarýnýzý kg cinsinden hesaplayýnýz.
Ürettiðiniz ürünlerinizin müþterilere
ulaþtýrýlmasý amacý ile kullanmýþ olduðunuz
ambalaj miktarlarýnýzý esas ürünlerinizden
ayrýca yine kg cinsinden hesaplayýnýz.
Henüz Kullanýcý adý ve Þifre almamýþ iseniz,
baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman
Müdürlükleri ne gerekli evraklar ile baþvurarak
500 TL karýþýðýnda kullanýcý adý ve þifrenizi
almanýz gerekmektedir.
Daha sonra temin ettiðiniz kullanýcý adý ve
þifre
ile
birlikte
www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresinden
online veri tabanýna girmeniz ve bildirimlerinizi
yapmanýz gerekmektedir.
Online veri tabanýnda göreceðiniz formlar
yönetmeliðin Ek-4 ve Ek-5inde göreceðiniz
formlardýr. Ýnternetten bildiriminizi yapýp
akabinde bir çýktýsýný alarak kaþeleyip
imzalayarak Genel Müdürlüðünüzün baðlý
olduðu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerine
posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.
06.11.2008 tarihinde 27046 sayýlý resmi
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lisans/geçici çalýþma izninin iptal edilmesi
 Ambalaj üreticilerinin bildirim ve
belgelemeye yönelik yükümlülüklerinin
izlenmesi ve denetlenmesi (Ek-4 Ambalaj
Üreticisi Müracaat Formu)
 Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgelemeye
yönelik yükümlülüklerinin izlenmesi ve
denetlenmesi (Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat
Formu)

yapmalarýný, Piyasaya süren kod numarasý
almamýþ olanlarýn (bilgisayarlarýnda veya online
sistemden kaynaklý oluþabilecek bir sýkýntý
yaþanmamasý için) son günlere kalmadan
bildirimlerini yapmalarýný rica ederiz. Aksi
takdirde yaklaþýk 7.938 TL den baþlayan para
cezalarýyla karþý karþýya kalabileceklerini
belirtmek isteriz.
Konuyla ilgili daha ayrýntýlý bilgi isteði halinde lütfen
dernek merkezimizin 0216 545 49 48 (Dahili:114) nolu
telefondan veya ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden
benimle baðlantýya geçiniz.

Deðerli Sanayici okuyucularýmýzýn bu
hatýrlatmalarý dikkate alarak gerekli kontrollerini
gazetede yayýmlanarak Ambalaj Atýklarýnýn
Kontrolü Yönetmeliðinin 6ýncý,17inci ve
23üncü maddelerinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.

Ýlk Defa Kullanýcý Kodu ve Þifre Alacak Ýþletmelerin Ýzlemesi Gereken Yol
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünden Fatura Bilgi Formunun temin edilerek iþletmeye ait
bilgilerin doldurulmasý ve Kota-Depozito-Piyasaya Süren Kod No Kutucuðunun iþaretlenmesi

Yapýlan bu deðiþikliðe göre; bugüne kadar
Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülen
ve aþaðýda belirtilen iþlemler, 01.01.2009
tarihinden itibaren, tesislerinizin bulunduklarý
bölgedeki Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri
tarafýndan yürütülmeye baþlanacaktýr:
 Ambalaj atýðý toplama ayýrma tesisleri
lisans baþvurusu,
 Ambalaj atýðý geri dönüþüm tesisi lisans
baþvurusu,
 Ambalaj atýðý toplama ayýrma tesislerine
lisans ve geçici çalýþma izni verilmesi
 Ambalaj atýðý geri dönüþüm tesislerine
lisans verilmesi
 Piyasaya sürülen ambalajlarýn üzerine
yazýlmak üzere kod numarasý verilmesi
 Yönetmelik kapsamýndaki iþletmelerin
Bakanlýða sunmakla yükümlü olduðu ve
belgeleri incelenmesi
 Yönetmeliðe aykýrýlýk halinde gerekli
yaptýrýmýn uygulanmasýnýn saðlanmasý ve

Bulunulan ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi Banka Hesap
Numarasýna 500 (Beþyüz) TLlik ücretin yatýrýlmasý
Fatura Bilgi Formu ve Banka Dekontunun bir örneðinin, þifre ve kod numarasý talebini
içeren bir ön yazý ekinde iþletmenin bulunduðu ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne
gönderilmesi veya teslim edilmesi.
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan Kullanýcý Kodu ve Þifre bilgilerini içeren resmi
yazýnýn iþletmeye gönderilmesi
Ýþletme tarafýndan;Kullanýcý Kodu ve Þifre ile www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresine
girilerek, piyasaya sürülen ürünlerde kullanýlan ve satýn alýnan ambalaj miktarlarýna ait
Ek-5 formlarýnýn www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresindeki Online Veri
Tabaný Programýný Kullanýrken Dikkat Edilecek Hususlar göz önünde bulundurularak
doldurulmasý ve program üzerinden gönderilmesi
Ýþletme tarafýndan Doldurulan Ek 5 Formlarýnýn Programdan bir çýktýsýnýn alýnarak
bulunduðu ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne bir ön yazý ekinde gönderilmesi veya
teslim edilmesi.

2007 Yýlý Ambalaj Atýklarý Ýstatistikleri
2007 Yýlý Ambalaj Cinsi

Plastik

Metal

Kaðýt-Karton

Cam

Kompozit

Toplam

Üretilen Ambalaj Miktarý (ton)

867.221

152.562

1.496.089

343.010

63.779

2.992.661

Piyasaya sürülen ambalaj Miktarý (ton)

351.354

133.822

558.918

353.550

49.876

1.446.520

Geri Kazaným Oranlarý (%)

35%

35%

35%

35%

35%

Geri Kazanýlmasý Gereken Miktar (ton)

115.310

46.054

183.718

121.987

16.822

483.891

Geri Kazanýlan Miktar (ton)

139.703

75.323

1.825.692

88.974

7.168

2.136.860

Gerçekleþen Geri Kazaným Oraný (%)

40%

56%

327%

25%

14%

92%

Çevre ve Orman Bakanlýðý web sitesinde yayýnlanan rakamlardýr.
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Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlýðý

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre

Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi

Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Henüz Online Sisteme Giriþ Yapmadý Ýseniz Bu Yazýmýz Sizin Ýçin...
Her sene olduðu gibi yine hýzlý bir beyanname verme dönemine girmiþ
bulunmaktayýz. Ambalaj atýklarýnýn dýþýnda iþletmelerde olaðan üretimler
sýrasýnda oluþabilecek prosesten kaynaklý atýklar ve ilgili yasal düzenlemeler
kapsamýnda tehlikeli atýktarifi içerisinde yer alan atýklarýnda online
beyanname ile bildirilme zorunluluðu vardýr. Ayrýca tehlikeli atýðý olmayan
iþletmeler de dahil olmak üzere tüm sanayi kuruluþlarýn bu sisteme
beyan vermeleri zorunludur. Ocak ayý baþýnda baþlayan 2010 yýlý bildirimleri
her yýl olduðu gibi mart ayýna kadar online sistem ile yapýlabilecektir.
Hala online sistem ile beyanname vermemiþ olanlar için son iki aya girmiþ
bulunmaktayýz. Bu yazýmýz henüz konu ile ilgili bir çalýþma yapmamýþ
Sanayici okurlarýmýz için bir baþlangýç kýlavuzu niteliðindedir. Daha detaylý
bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bildiðiniz üzere Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü
Yönetmeliði Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan AB Çevre uyum politikalarý
kapsamýnda revize edilerek,14.03.2005 tarih
ve 25755 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir.
Bahsi geçen yönetmelik tehlikeli atýklarýn
üretimi, toplanmasý, geçici olarak depolanmasý,
taþýnmasý, geri kazanýmý, bertarafý ve
uluslararasý ticaretine iliþkin tenkil
(uzaklaþtýrma) ve idari hesaplarý
kapsamaktadýr. Bu yönetmeklik ile, tehlikeli
atýklarýn kaynaðýnda en aza indirilmesi, ithalat
ve ihracatýnýn kontrolüne, yeterli bertaraf
tesislerinin kurulmasýnýn saðlanmasýna ve
neticede insan saðlýðýna ve çevreye zarar
verecek þekilde dolaylý veya doðrudan alýcý
o r t a m a ve r i l m e s i n i n ö n l e n m e s i
amaçlanmaktadýr.

Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY)
Madde 9 - (g) bendi uyarýnca Atýk Üreticisi
(Ek- 8) de yer alan atýk beyan formunu
(TABS sistemi üzerinden) her yýl ocak ayýnda
bir önceki yýla ait bilgileri doldurmak, iki ay
içinde Valiliðe göndermek ve (EK 7) de yer
alan atýk tanýmlama kodunu kullanmakla ve
bir yýl boyunca bir nüshasýný saklamakla
yükümlüdür. TAKY Ek -7de bulunan Atýk
Listesi Atýk Yönetimi Genel Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmeliði EK-4ü olarak deðiþtirilmiþtir.

Sistemin ilk açýlýþ tarihi bu yýl 01.01.2011
Cumartesi günü olarak belirlenmiþ olup,
31.03.2011 Perþembe günü mesai bitimine
kadar (3 ay süre ile) açýk tutulacaktýr.
2008 yýlý içerisinde her bir firmaya ait kullanýcý
adý ve þifre Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
tesislere gönderilmiþtir. Henüz bir kullanýcý
adý ve þifre sahibi deðil iseniz, firmanýzýn
baðlý bulunduklarý ildeki Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanýcý adý
ve parolayý alabilirsiniz.

Yönetmelik uyarýnca üretim hattýnýzda oluþan
bir atýðýn;
Ek3 Doðal Karakterlerine ya da Onlarý
Oluþturan Aktiviteye göre Tehlikeli Atýk
Kategorileri
(Ek-5te) Tehlikeli Kabul Edilen Atýklarýn
Özelliklerin
Ek7 Tehlikeli Atýklar Listesinde bulunan
maddelerden bir veya birkaçýný içermeleri
durumun da bu atýklarýn üretimini en aza
indirecek þekilde Atýk Yönetim Planlarýný
üçer yýllýk dönemler halinde hazýrlanmasý ve
onayýnýn Valilikten alýnmasý gerekmektedir.

Parola talebi için hazýrlanan matbu dilekçe
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/
belge/tabstalep.doc adresinden edinilebilir. Ýl
sýnýrlarý içinde faaliyet gösteren her tesis ayrý
ayrý Kullanýcý adý ve Parola almasý
gerekmektedir.

2010 yýlýna ait tehlikeli atýk bildirimleri için
Kullanýcý adý ve þifreniz ile birlikte
http://cbs.cevreorman.gov.tr/ adresinden
sisteme giriþ yapmalýsýnýz.
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TEHLÝKELÝ ATIK BEYAN SÝSTEMÝNE ÝLÝÞKÝN OLARAK SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Bütün Ýþletmelerin Tehlikeli Atýk Beyan Formu doldurulmasý zorunlu
mudur?
EVET
Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY) Madde 9 - (g) bendi
uyarýnca Atýk Üreticisi (Ek 8) de yer alan atýk beyan formunu her
yýl ocak ayýnda bir önceki yýla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde
Valiliðe göndermek ve (EK 7) de yer alan atýk tanýmlama kodunu
kullanmakla ve bir yýl boyunca bir nüshasýný saklamakla
yükümlüdür.TAKY Ek-7de bulunan Atýk Listesi Atýk Yönetimi Genel
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliði EK-4ü olarak deðiþtirilmiþtir.
2- Tehlikeli atýk bildirimleri TAKY Ek-8 doldurularak mý yoksa Tehlikeli
Atýk Beyan Sistemi (TABS) kullanýlarak mý yapýlacak?
Atýk üreticisi 2010 yýlý tehlikeli atýk beyanlarýný internet üzerinden
Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi (TABS) kullanýlarak yapacak olup,
tehlikeli atýklara iliþkin baþka bir form doldurulmayacaktýr.
3- Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY) Ek 8 - Atýk Beyan
Formu deðiþtirildi mi?
EVET
LIFE TCY/TR/000292 Türkiyede Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli
Atýklarýn Yönetiminin Ýyileþtirilmesi projesi kapsamýnda internet
üzerinden online olarak giriþ yapýlmasýný saðlayan Tehlikeli Atýk
Beyan Sistemi (TABS) hazýrlanmýþ olup, içerik olarak TAKY Ek-8e
uygun olarak düzenlenmiþ halidir.
4- 2010 yýlý beyanlarý için TABS ne zaman kullanýma açýlacak?
2009 yýlýna ait tehlikeli atýk bildirimleri için sistem 01.01.2011
Cumartesi günü kullanýma açýlacak olup, 31.03.2011 Cuma günü
mesai bitimine kadar (3 ay süre ile) açýk tutulacaktýr.
5- Doldurulan formlar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerine posta ile
gönderilecek mi?
HAYIR
Sistem giriþleri Bakanlýk ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince
anýnda görüntülenebildiði için posta yolu ile herhangi bir belge
gönderilmesi gerekmemektedir. Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri
sisteme giriþ yapan veya 3 aylýk süre sonunda hala giriþ yapmayan
firmalarý sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Ancak, atýk
üreticisi beyan iþlemini bitirdikten sonra beyan bilgilerini yazdýrmak
ve bu belgeyi bir yýl süre ile saklamak zorundadýr. Bakanlýk
tarafýndan yapýlacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadýr.
6- Tehlikeli Atýk Beyan Sistemine süresi içinde giriþ yapýlmaz ise
cezai iþlem yapýlacak mý?
EVET
Tesisin faaliyeti sonucu ortaya çýkan ve Atýk Yönetimi Genel

Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik Ek-4de verilen atýk listesinde 6lý
kod bazýnda yýldýzla iþaretlenmiþ olan atýklardan (A) kodu ile
iþaretlenmiþ atýklar doðrudan, (M) kodu ile iþaretlenmiþ atýklar
için ise analiz sonucuna göre tehlikeli atýk olduðu belirlenen
atýklarýn beyan edilmesi zorunludur. Bu doðrultuda 2011 yýlý için
prosesten kaynaklanan atýklara iliþkin bilgilerin tehlikeli atýk
üreticisi firmalarca giriþinin yapýlmadýðýnýn tespit edilmesi halinde
2872 sayýlý Çevre Kanununun 20. maddesi (g) bendi gereði bildirim
ve bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle
cezai iþlem uygulanacaktýr. Beyan edilmeyen atýklarýn prosesten
kaynaklanmamasý durumunda firma sisteme giriþ yapmalarý
doðrultusunda uyarýlacak ve giriþ yapmasý saðlanacaktýr.
7- Atýk Üreticisi Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi (TABS)ne nasýl giriþ
yapacak?
Tehlikeli Atýk Üreticilerine Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince verilen
Kullanýcý Adý ve Parola kullanýlarak www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr
adresi Online Ýþlemler bölümünden veya http://cbs.cevreorman.gov.tr
adresinden giriþ yapýlabilecektir. Sistem 01.01.2011 Cumartesi
günü kullanýma açýlacaktýr.
8- Kullanýcý adý ve Parolasý bulunmayan firmalar ne yapacak?
Kullanýcý adý ve Parolasý bulunmayan firmalar baðlý bulunduklarý
ildeki Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanýcý
adý ve parolayý alabilirler. Parola talebi için hazýrlanan matbu dilekçe
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/tabstalep.doc
adresinden edinilebilir.Ýl sýnýrlarý içinde faaliyet gösteren her tesis
ayrý ayrý Kullanýcý adý ve Parola alacaktýr.
9- Kullaným Kýlavuzu var mý?
Sistemin kullanýmýnýn nasýl olacaðýna iliþkin olarak hazýrlanmýþ
detaylýKullaným Kýlavuzu T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/kýlavuztesis.pdf
adresinde yayýnlanmaktadýr.
10- Týbbi atýklar için bu sistem kullanýlacak mý?
Hastanelerden kaynaklanan Tehlikeli Atýklar 180106, 180108,
180110, 180205, 180207 kodlarý ile belirlenmiþ olup, bu kodlar
haricinde atýklarýn beyaný yapýlmayacaktýr. Hastanelerden kaynaklanan
180101, 180102, 180103, 180201, 180202 kodlu atýklar Týbbi
Atýk olup, belediyelerce toplanmasý ve bertaraf edilmeleri
gerekmektedir. Bu kodlu atýklarýn Beyan Sistemine giriþi
yapýlmayacaktýr.
11- Atýk Pil ve Akümülatör için bu sistem kullanýlacak mý?
EVET (Akü satýþ noktalarý ve atýk akü geçici depolama alanlarý
hariç)
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12- Bitkisel Atýk Yaðlar bu sistemde beyan edilecek mi?
HAYIR

Resim 4de açýklanan bölümü inceleyiniz)

13- Atýk Madeni Yaðlar bu sistemde beyan edilecek mi?
EVET - Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne konuya iliþkin Bakanlýk
görüþü daha sonra gönderilecektir.

15- Tehlikeli atýðým yok diyenler firmalar da sisteme giriþ yapacaklar
mý?
EVET - Tehlikeli atýðým yok diyen firmalar da giriþ yapacak, sadece
firma bilgileri kýsmý doldurulacaktýr.

14- Ayný adreste bulunan ayný iþyerine birden fazla kullanýcý adý ve
parola tahsis edilmiþ ise ne yapýlacak?
Yeni sistemde oluþturulan güvenlik iþlemleri sayesinde ayný Tesis
için birden fazla Parola üretmek mümkün deðildir. Üretilen her
yeni parola bir öncekinin yerini almaktadýr. (Kullaným kýlavuzu

16- Ýþyeri kapatýlmýþ veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmuþ olan
firmalarýn da sisteme giriþ yapýlmasý gerekiyor mu?
2009 yýlý içerisinde bir süre çalýþmýþ, kapatýlmýþ veya faaliyeti bir
süreliðine durdurulmuþ olan firmalar, 2009 yýlýna ait tehlikeli
atýklarý var ise beyan etmek zorundadýr.

Yönetmelik ile ilgili diðer açýklamalar:
Yönetmelikte geçen tehlikeli atýk üreticisi
yönetmelik ekinde (Ek-7) yer alan faaliyetler
sýrasýnda tehlikeli atýk üreten gerçek ve tüzel
kiþiler, atýðý üretenin bilinmemesi durumunda
ise bu atýklarý zilyetliðinde veya mülkiyetinde
bulunduran gerçek ve tüzel kiþiler olarak
tanýmlanmaktadýr.
Bu tanýma göre tehlikeli atýk üreticilerinin
sorumluluklarý ile ilgili 9. Maddenin b bendinde
yer alan insan saðlýðýný ve çevreye yönelik
zararýný önlemek adýna atýklarýnýn üretimini
en aza indirecek þekilde atýk yönetimini
saðlamakla yükümlüdürler.

Yönetmeliðin Tehlikeli Atýklarýn taþýnmasý ile
ilgili içeren maddelerde (11-12-13-14.
maddelerde) bu tür atýklarýn lisanslý araçlar
ile taþýnmasý, Çevre ve Orman Bakanlýðýndan
iþletme lisansý almýþ (www.atikyönetimi.
cevreorman.gov.tr Lisanslý firmalar) olan geri
kazaným veya bertaraf tesislerine gönderilmesi
zorunluluðu yer almaktadýr. Bu amaçla
Yönetmeliðin EK 9-A ve Bde yer alan Ulusal
Atýk Taþýma Formunu doldurarak bir
nüshasýnýn düzenli olarak Valiliðe (Ýl Çevre ve
Orman Müdürlüðü) sunulmasý gerekmektedir.
Diðer taraftan tehlikeli atýklarý iþleyen, geri
kazanan ya da yeniden kullanan tesislerinde
yönetmelik gereði Çevre ve Orman
Bakanlýðýndan lisans almalarý gerekmektedir.
Bu atýklarý üreten üreticilerin yönetmelik
yükümlülükleri gereði tehlikeli atýklarýný lisanslý
araçlarla taþýtarak, Çevre ve Orman
Bakanlýðýndan lisans alan geri kazaným ve
bertaraf tesislerine göndermek için Çevre ve
Orman Bakanlýðýnca yetki verilen firmalar ile
irtibata geçerek atýklarýn teslim edileceðine
yönelik sözleþme yapmasý gerekmektedir.
Tehlikeli atýklarýn toplanmasý, depolanmasý,
taþýnmasý, geri kazanýmý ve bertarafýnda ilgili
yönetmelik hükümlerine yerine getirmeyen
faaliyet yerlerinin tespit edilmesi durumunda
ise 2872 sayýlý Çevre Kanununa göre baðlý
olduklarý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince
gerekli iþlemin yapýlacaðý Ýstanbul Valiliði Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðünce bildirilmiþtir.
Online beyan sistemin kullanýmýnýn nasýl
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olacaðýna iliþkin olarak hazýrlanmýþ detaylý
Kullaným Kýlavuzu Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/b
elge/kýlavuztesis.pdf adresinden ilgili kýlavuza
ulaþabilirsiniz.
Önemli Açýklama:
Eðer tesiste herhangi bir tehlikeli atýk veya
atýk yað oluþmuyorsa ve atýk beyan formunun
internet üzerinden doldurulmasý için þifre
gönderilmiþse yapýlmasý gerekenler;
1- Kullanýcý ID ve þifre bilgilerini kullanarak
sisteme giriþ yapýnýz.
 Vergi Kimlik Numarasý,
 E-mail adresi
 Ýþyeri Ana Faaliyet Konusu
 Sorumlu kiþiye ait bilgiler kýsmýný mutlaka
doldurunuz.
2- Sistemin 3. Bölümün de yer alan tehlikeli
atýk tablosu kýsmýný ise boþ býrakýnýz.

Ayrýntýlý bilgilere www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr
adresindeki online iþlemler bölümünden ve derneðimiz
telefon numaralarýndan bize ulaþabilirsiniz.
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Ýtalyanlar Dengeyi Saðladý
2009 yýlýnda Ýtalyada ambalaj atýklarýnýn geri dönüþüm ve enerji amaçlý yakma yoluyla
geri kazanýmlarý sonucunda, piyasaya sürülen ambalajlarýn % 72sinin geri kazanýldýðý
bildiriliyor. Conai sisteminin baþarýlý olduðu ve özellikle de Güney Ýtalyada ambalaj atýklarýnýn
toplanmasýna yönelik çalýþmalarýn arttýðý görülüyor.
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Ýtalyanýn geri kazaným organizasyonu Conainin
2009 yýlýnda piyasaya sürülen 10,7 milyon
ton çelik, alüminyum, kaðýt/karton, ahþap,
plastik ve cam ambalajlarýn %72 sini yani
7,7 milyon tonunu geri kazandýðý bildirildi.
Conai tarafýndan gerçekleþtirilen kaynaðýnda
ayrý toplama çalýþmalarý çerçevesinde toplanan
ve geri dönüþüme gönderilen ambalaj
atýklarýnýn oranýnýn da bir önceki yýla göre
%7,7 arttýðý açýklandý. Sadece geri dönüþüm
suretiyle geri kazanýlan ambalaj atýðý miktarýnýn
6,7 milyon ton olduðu da eklendi.
Ýtalyan Sistemi
Bizim gibi bir Akdeniz ülkesi olan Ýtalyada
Üreticiler (ambalaj hammaddesi üreticileri ve
ambalaj üreticileri) ve Kullanýcýlar (piyasaya
sürenler, distribütörler ve satýþ noktalarý)
Conai (Ulusal Ambalaj Konsorsiyumu) geri
kazaným organizasyonuna üyedirler.
Conai ve kendisine baðlý oluþturulan 6 adet
ambalaj malzemesi grubu konsorsiyumu
(ahþap, alüminyum, cam, çelik, kaðýt/karton
ve plastik), yerel yönetimler ve geri kazaným
sanayinin oyuncularý ile birlikte faaliyetlerini
organize eder ve ambalaj zinciri boyunca

malzeme türüne göre maliyetlerin karþýlanmasý
sayesinde gerekli finansmaný saðlayarak geri
kazaným yükümlülüðünü yerine getirmeye
çalýþýr.
Yerel Yönetimler
Anci-Conai Çerçeve Anlaþmasý gereðince Conai
ve Yerel Yönetimler (Belediyeler) iþbirliði içerisindedir. Conai tarafýndan yapýlan açýklamada,
2009 yýlýnda kaynaðýnda ayrý toplama çalýþmalarýna 270 milyon  harcandýðý belirtiliyor.
2009 yýlý içinde 7.000 kadar belediyenin
Conai Sistemi ile anlaþma imzalayarak ve/veya
mevcut anlaþmasýný yenileyerek 50 milyon
vatandaþa hizmet sunduðu da bildirilmektedir.
Ücretler ve Maliyetler
Conai ve malzeme konsorsiyumunun, 2009

yýlýnda yaþanýlan ekonomik krizden oldukça
etkilendiði anlaþýlýyor. 479 milyon  gelir elde
edilirken; toplama/ayýrma çalýþmalarýnýn
maliyetinin 502 milyon  seviyesinde olduðu
bildiriliyor.
Piyasaya sürülen ambalaj miktarýnýn
azalmasýndan dolayý tedarik zinciri boyunca
düþen gelirin, ambalajýn toplanmasý/ayrýlmasý
iþlemlerine de yansýmasýndan dolayý, sistemin
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sürdürülebilirliðini telafi edebilmek için Conai
2010 yýlý baþýnda malzeme türlerine göre
katký ücretlerini yükseltmiþti. Bazý malzemeler
için çok ciddi artýþlar yapýldý.
Ancak, 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýnda plastik
konsorsiyumunun özellikle geri dönüþtürülmüþ
ürün piyasalarýndaki iyileþme ile beraber, mali
dengeyi yakalamasýnýn ardýndan plastik katký
ücretlerinde indirim yapýldýðý bildirildi.

Ýtalyan yetkililer, özellikle Ýtalyanýn güneyinde
yeni yeni yaygýnlaþan kaynaðýnda ayrý toplama
çalýþmalarýnýn, toplanan ambalaj atýðý
kalitesinde düþüþü de beraberinde getirerek;
maliyetleri arttýrdýðýný belirttiler. Toplanan bu
atýklarýn ülkenin kuzey kesiminde
deðerlendirilmesi de malzeme iþleme
maliyetlerini artýrarak; ülke genelinde geri
dönüþüm maliyetini % 17 oranýnda arttýrdý.

