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27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30283

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı;
a) Çevresel açıdan bel�rl� ölçütlere, temel şart ve özell�klere sah�p ambalajların üret�m�ne,
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmes�, önlenemeyen ambalaj atıklarının yen�den kullanım, ger�

dönüşüm ve ger� kazanım yöntemler� kullanılarak bertaraf ed�lecek m�ktarının azaltılmasına,
c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şek�lde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama ver�lmes�n�n

önlenmes�ne,
ç) Ambalaj atıklarının bel�rl� b�r yönet�m s�stem� �ç�nde, kaynağında ayrı b�r�kt�r�lmes�, toplanması, taşınması,

ayrılmasına ve ger� dönüşümüne �l�şk�n tekn�k ve �dar� standartların oluşturulmasına,
yönel�k prens�p, pol�t�ka ve programlar �le hukuk�, �dar� ve tekn�k esasların bel�rlenmes�d�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; p�yasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.
(2) Defolu ürünler, f�reler, p�yasaya sürülmem�ş ambalajlar ve benzer� üret�m artıkları, bu Yönetmel�k kapsamı

dışındadır.
(3) 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde yer alan

tehl�kel� atık tanımına uyan ambalaj atıklarının yönet�m�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre gerçekleşt�r�l�r. Kullanımları
sonrasında bu kapsamda yer alan ambalajların b�ld�r�mler� ekonom�k �şletmeler tarafından ambalaj b�lg� s�stem�
üzer�nden yapılır, ancak söz konusu ambalaj atıkları bu Yönetmel�k kapsamında ger� dönüşüm/ger� kazanım
hedefler�nden muaftır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216

sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununa, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununa, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununa, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Da�r Kanuna ve 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ambalaj: Hammaddeden �şlenm�ş ürüne kadar, b�r ürünün üret�c�den kullanıcıya veya tüket�c�ye

ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması �ç�n kullanılan herhang� b�r
malzemeden yapılmış �ades� olmayanlar da dâh�l Ek-1’de yer alan kr�terler çerçeves�nde tüm ürünler�,

b) Ambalaj atığı: Üret�m artıkları har�ç, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ndek� atık tanımına uyan her tür ambalajı
ve ambalaj malzemes�n�,

c) Ambalaj atığı aktarma merkez�: Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tes�sler�ne ulaştırılmadan önce
b�r�kt�r�lmes� amacıyla beled�yeler/beled�ye b�rl�kler� tarafından kurulan/kurdurulan, �şlet�len/�şlett�r�len merkezler�,

ç) Ambalaj atığı �şleme tes�s�: Ambalaj atıklarını toplayıp ayıran, ger� dönüştüren ya da ger� kazanan tes�sler�,
d) Ambalaj atığı toplama noktası: Satış noktalarında tüket�c�ler�n rahatlıkla göreb�lecekler� yerlerde, ambalaj

atıklarını ayrı b�r�kt�rmek ve bu konuda tüket�c�ler� b�lg�lend�rmek ve b�l�nçlend�rmek amacıyla oluşturulan noktayı,
e) Ambalaj atığı üret�c�s�: Bu Yönetmel�k kapsamındak� ambalaj atığını üreten, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n

4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde tanımlanan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
f) Ambalaj atıkları yönet�m planı: Beled�yeler�n bu Yönetmel�kte yer alan sorumlulukları kapsamında ambalaj

atıklarının yönet�m�ne �l�şk�n yürütülecek çalışmalar �le bu çalışmaların k�mler tarafından nasıl, ne şek�lde ve ne
zaman yapılacağını gösteren ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden hazırlanan eylem planını,

g) Ambalaj b�leşenler�: Ambalajın elle veya bas�t f�z�ksel yollar �le ayrılab�len kısımlarını,
ğ) Ambalaj b�lg� s�stem�: Bu Yönetmel�k kapsamındak� ambalaj ve ambalaj atıklarına �l�şk�n beyan ve

b�ld�r�mler�n gerçekleşt�r�leceğ�, ambalaj atığı yönet�m planlarının hazırlanacağı ve ger� dönüşüm/ger� kazanım
yükümlülüğüne �l�şk�n gerçekleşt�r�len çalışmalara a�t b�lg� ve belgeler�n sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç�
programı,

h) Ambalaj Kom�syonu: Bu Yönetmel�k doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlend�rmek
üzere Bakanlık tems�lc�s�n�n başkanlığında �lg�l� taraflardan oluşan kom�syonu,

ı) Ambalaj üret�c�s�: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünler� �thal edenler�,
�) Atık get�rme merkez�: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde

tanımlanan yerler�,
j) Atık yönet�m�: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (k) bend�nde tanımlanan

faal�yetler�,
k) Ayırma: Toplanan ambalaj atıklarının c�nsler�ne göre sınıflandırılmasını,
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l) Ayrı toplama: Kaynakta ayrı b�r�kt�r�len ambalaj atıklarının b�r�kt�r�ld�ğ� yerden, d�ğer atıklardan ayrı olarak
alınmasını ve taşınmasını,

m) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
n) Bertaraf: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ö) bend�nde tanımlanan

�şlemler�,
o) B�r�kt�rme ek�pmanı: Ambalaj atığı üret�c�ler�n�n atıklarını bırakab�lecekler� torba, kafes, kumbara,

konteyner ve benzer� ek�pmanları,
ö) Çevre l�sansı: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans

Yönetmel�ğ�nde düzenlenen geç�c� faal�yet belges�/çevre �z�n ve l�sansı belges�n� kapsayan l�sansı,
p) Çok haf�f plast�k torbalar: Kalınlığı ç�ft kat 15 m�kronun altında olan, açık gıdalar �ç�n b�r�nc�l ambalaj

olarak veya bu gıdaların h�jyen� �ç�n �ht�yaç duyulan plast�k torbaları,
r) Depoz�to/İade s�stem�: Yen�den kullanılab�l�r ve/veya tek kullanımlık ambalajların ger� alınması suret�yle

p�yasaya süren tarafından kurulan yönet�m s�stem�n�,
s) Ekonom�k �şletme: Ambalaj üret�c�ler�n�, p�yasaya sürenler� ve tedar�kç�ler�,
ş) Enerj� ger� kazanımı: Yanab�l�r özell�kte olan ambalaj atıklarının, ısı ger� kazanımı amacıyla tek başına veya

d�ğer atıklarla b�rl�kte, doğrudan yakılarak enerj� üret�m�nde kullanılmasını,
t) Geç�c� faal�yet belges�: Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�nde düzenlenen belgey�,
u) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y)

bend�nde tanımlanan sorumluluğu,
ü) Ger� dönüşüm: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (z) bend�nde tanımlanan

�şlemler�,
v) Ger� dönüşüm/ger� kazanım hedef�: Yönetmel�k kapsamındak� ambalajların ağırlık olarak toplanması/ger�

dönüştürülmes�/ger� kazanılması zorunlu m�ktarının, yurt �ç�nde p�yasaya arz ed�len m�ktarına oranını,
y) Ger� kazanım: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (aa) bend�nde

tanımlanan �şlemler�,
z) Gönüllü anlaşma: Bakanlık �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluş arasında yapılan anlaşmayı,
aa) Grup ambalaj (�k�nc�l ambalaj): B�rden fazla sayıda satış ambalajını b�r arada tutacak şek�lde tasarlanmış,

üründen ayrıldığında ürünün herhang� b�r özell�ğ�n�n değ�şmes�ne neden olmayan ambalajı,
bb) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k �l müdürlüğünü,
cc) Kaynakta ayrı b�r�kt�rme: Ambalaj atıklarının oluştuğu noktada d�ğer atıklardan ayrı olarak b�r�kt�r�lmes�n�,
çç) Kompoz�t ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmış, elle b�rb�r�nden ayrılması mümkün olmayan ambalajı,
dd) Nakl�ye ambalajı (üçüncül ambalaj): Bel�rl� sayıda satış ambalajlarının veya grup ambalajların taşıma ve

depolama �şlemler�n� kolaylaştırmak ve bu �şlemler sırasında zarar görmes�n� önlemek amacıyla, karayolu, dem�ryolu,
den�z yolu ve hava yolu taşımasında kullanılan konteynerler har�ç kullanılan ambalajı,

ee) Organ�k ger� dönüşüm: Atık depolama alanlarında yapılan depolama �şlem� har�ç, ambalaj atıklarının
b�yoloj�k olarak parçalanab�len kısımlarının kontrollü b�r şek�lde m�kroorgan�zmalar aracılığıyla kompost veya metan
gazı elde ed�lecek şek�lde oks�jenl� veya oks�jens�z ortamda ayrıştırılmasını,

ff) Önleme: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğğ) bend�nde tanımlanan
faal�yetler�,

gg) P�yasaya arz: Ambalajlanmış ürünün, tedar�k veya kullanım amacıyla bedell� veya bedels�z olarak
p�yasada yer alması �ç�n yapılan faal�yet�,

ğğ) P�yasaya süren: 27/11/2014 tar�hl� ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafel� Sözleşmeler
Yönetmel�ğ� kapsamındak� mesafel� sözleşmeler �le yapılan satışlar da dâh�l olmak üzere, satış yöntem�ne bağlı
olmaksızın, b�r ürünü bu Yönetmel�k kapsamındak� ambalajlar �le paketleyen gerçek veya tüzel k�ş�y�, üret�c�
tarafından doğrudan p�yasaya arz ed�lmemes� durumunda �se ambalajın üzer�nde adını ve/veya t�car� markasını
kullanan gerçek veya tüzel k�ş�y�, üret�c�n�n Türk�ye dışında olması hal�nde, üret�c� tarafından yetk�lend�r�len
tems�lc�y� ve/veya �thalatçıyı,

hh) Plast�k torba: Plast�kten yapılmış, mal veya ürünler�n satış noktalarında tüket�c�lere taşıma amacıyla tem�n
ed�len saplı veya sapsız torbaları,

ıı) Sanay� �şletmes�: 17/4/1957 tar�hl� ve 6948 sayılı Sanay� S�c�l� Kanununda tanımlanan sanay� �şletmeler�n�,
��) Satış ambalajı (b�r�nc�l ambalaj): N�ha� kullanıcı veya tüket�c� �ç�n b�r satış b�r�m� oluşturmaya uygun olarak

yapılan ambalajı,
jj) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünler�n satışını yapan mağaza, market ve

benzer� satış yerler�n�,
kk) Tedar�kç�: Kend�s� ambalaj üret�c�s� olmayıp p�yasaya sürenlere ambalaj tedar�k edenler �le p�yasaya

sürenler adına fason üret�m yapanları,
ll) Tek kullanımlık ambalaj: Kullanım sonrasında yen�den kullanıma uygun olmayan ambalajları,
mm) Tems�l�yet payı: Yetk�lend�r�lecek kuruluşun tems�l ett�ğ� ambalaj m�ktarının, yurt �ç�nde p�yasaya

sürülen toplam ambalaj m�ktarına oranını,
nn) Toplama ayırma tes�s�: Ambalaj atıklarının toplandığı ve c�nsler�ne göre sınıflandırılarak ayrıldığı ambalaj

atığı �şleme tes�s�n�,
oo) Yen�den kullanım: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (öö) bend�nde

tanımlanan �şlemler�,
öö) Yen�den kullanıma hazırlama: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (pp)

bend�nde tanımlanan �şlemler�,
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pp) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (rr) bend�nde
tanımlanan Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len tüzel k�ş�l�ğ� ha�z, kâr amacı taşımayan b�rl�kler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönet�m�ne �l�şk�n �lkeler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Doğal kaynakların korunması, sürdürüleb�l�r çevre ve sürdürüleb�l�r kalkınma �lkeler� doğrultusunda

üret�m�n sağlanması ve atık m�ktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmes�, üret�m�n
kaçınılmaz olduğu durumlarda �se öncel�kle yen�den kullanılması, ger� dönüştürülmes�, ger� kazanılması ve enerj�
kaynağı olarak kullanılması esastır.

b) Tek kullanımlık ambalaj tüket�m�n�n ve bunların atıklarının kontrol altına alınab�lmes� amacıyla, öncel�kle
yen�den kullanıma uygun ambalajların terc�h ed�lmes� esastır.

c) Ambalaj atıklarının doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama ver�lmes� ve düzenl� depolama sahalarında
depolanarak bertarafı yasaktır.

ç) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�nden sorumlu k�ş� veya k�ş�ler �le kurum/kuruluşlar, bu atıkların
çevre ve �nsan sağlığına zararlı olab�lecek etk�ler�n�n azaltılması �ç�n gerekl� tedb�rler� almakla yükümlüdür.

d) İlg�l� taraflar, Bakanlık tarafından gerekl� görülmes� hal�nde, bu Yönetmel�k kapsamındak� b�ld�r�mler�n� ve
bu b�ld�r�mlere esas belgeler�n� bağımsız denet�m kuruluşlarına �nceleterek �nceleme raporunu Bakanlığa sunmakla
yükümlüdür.

e) Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, ambalaj atıkları, çevre k�rl�l�ğ�n�n azaltılması,
düzenl� depolama tes�sler�nden azam� sev�yede �st�fade ed�lmes� ve ekonom�ye katkı sağlanması amacıyla oluştukları
yerlerde d�ğer atıklardan ayrı olarak b�r�kt�r�lmek zorundadır.

f) Sağlıklı b�r ger� dönüşüm/ger� kazanım s�stem�n�n oluşturulması �ç�n ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
b�r�kt�r�lerek, ayrı toplanması esastır. Ancak, atık get�rme merkezler�nde ambalaj atıkları �le aynı b�r�kt�rme
ek�pmanları �çer�s�nde b�r�kt�r�lmes� Bakanlıkça uygun bulunan atıklar, ambalaj atıkları �le b�rl�kte b�r�kt�r�lerek
toplanab�l�r.

g) Ambalaj atıklarının yönet�m�nden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� amacıyla yapılan
harcamaların, bu atıkların yönet�m�nden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler tarafından mütesels�len sorumluluk
�lkes� çerçeves�nde karşılanması esastır.

ğ) Ambalaj atığı toplama ayırma, ger� dönüşüm, ger� kazanım faal�yet� gösteren veya göstermek �steyen
ambalaj atığı �şleme tes�sler�, çevre l�sansı almak zorundadırlar.

h) Ambalaj atıklarının tem�zleme, onarım veya kontrol �şlemler� �le tasarlandığı hale get�r�ld�ğ� yen�den
kullanıma hazırlama faal�yet�, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len hükümler doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.

ı) Maddesel ger� dönüşümü ekonom�k olmayan veya maddesel ger� dönüşümü sağlanamayan ambalaj atıkları,
enerj� ger� kazanımı amacıyla �şlen�r.

�) Tek kullanımlık ambalajların tüket�m� sonrasında ger� dönüşüm/ger� kazanım sürec�ne dâh�l ed�lmes� esastır.
j) Ambalajın ve ambalaj atığının �çer�ğ�ndek� maddeler�n m�ktarının ve çevreye verd�ğ� zararın, ambalajın

tasarımından başlayarak, üret�m�, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık hal�ne gelmes� ve bertaraf ed�lmes�ne
kadar, tem�z ürün ve teknoloj�ler gel�şt�r�lerek azaltılmasına yönel�k önleme faal�yet� yapmak esastır. Bu amaçla,
üret�lecek ambalajların yapısındak� ağır metal muhtevalarının, ambalajın b�r�m ağırlığının, ambalajın fonks�yonunu
bozmayacak, gerekl� sağlık, tem�zl�k ve güvenl�k düzey�n� olumsuz etk�lemeyecek şek�lde en aza �nd�r�lmes� esastır.

k) Bu Yönetmel�kte tanımlanan s�stem doğrultusunda toplanan ambalaj atıklarının çevre l�sanslı ambalaj atığı
�şleme tes�sler�ne ver�lmes� zorunludur.

l) Bu Yönetmel�k kapsamında nüfusa �l�şk�n hesaplamalarda en son yayımlanan Türk�ye İstat�st�k Kurumu
(TÜİK) ver�ler� esas alınır.

m) Ülke genel�nde plast�k torba kullanımının, yıllık k�ş� başına kullanılan aded�n 31/12/2019'a kadar 90’ı,
31/12/2025'e kadar �se 40’ı aşmayacak şek�lde azaltılması esastır. Çok haf�f plast�k torbalar, bu hedefler�n dışındadır.

n) Plast�k torbalar, 1/1/2019 tar�h�nden �t�baren mesafel� sözleşmeler �le yapılan satışlar da dâh�l olmak üzere
satış noktalarında kullanıcıya veya tüket�c�ye ücrets�z tem�n ed�lemez, ücrets�z tem�n�ne �mkan verecek herhang� b�r
promosyona veya kampanyaya dah�l ed�lemez. Çok haf�f plast�k torbalar, bu uygulamadan muaftır.

o) Plast�k torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl p�yasa koşulları ve �lg�l� sektör tems�lc�ler�nden oluşan
Ambalaj Kom�syonunun öner�s� d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve tak�p eden yıl boyunca geçerl�l�ğ�n�
korur, bu plast�k torbalar �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen f�yat tar�fes�n�n altında ücret uygulanamaz.

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, yen�den kullanımı, ger� dönüşümü, ger� kazanımı ve bertarafına

�l�şk�n stratej� ve pol�t�kaları bel�rlemekle, bu Yönetmel�kle sorumluluk ver�lm�ş taraflarla �şb�rl�ğ� yapmakla,
koord�nel� çalışmakla, �dar� tedb�rler almakla ve denet�mler� yapmakla,

b) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların yetk�lend�r�lmes�ne ve denetlenmes�ne �l�şk�n esasları bel�rlemekle, bu esaslar
kapsamında yetk�lend�rmekle, denetlemekle, bu Yönetmel�ğe ve yetk�lend�rme esaslarına aykırılık hal�nde gerekl�
yaptırımı uygulamakla,

c) Ambalaj Kom�syonunu toplamakla, Kom�syona başkanlık yapmak ve sekretarya �şler�n� yürütmekle,
ç) Ger� kazanılmış ürünler�n kullanımını özend�rmekle,
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d) Bu Yönetmel�kle sorumluluk ver�len taraflar �ç�n eğ�t�m faal�yetler� düzenlemekle,
e) Ambalaj atıkları yönet�m planının hazırlanmasına, uygulanmasına ve �zlenmes�ne �l�şk�n esasları

bel�rlemekle,
f) P�yasaya sürenler tarafından ger� dönüşüm/ger� kazanım yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde uyulacak

hususları bel�rlemekle,
g) Ambalaj atıkları toplama ve ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�ne �l�şk�n göstergeler� �zlemekle, ambalaj

ve ambalaj atıklarına a�t �stat�st�kler� ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların tems�l�yet paylarını yıllık olarak yayımlamakla,
ğ) Plast�k torbaların kullanımının azaltılmasına ve raporlanmasına �l�şk�n esasları bel�rlemekle,
h) Ulusal ambalaj atığı önleme planının hazırlanmasına yönel�k gerekl� çalışmaları yürütmekle,
ı) Döngüsel ekonom�, kaynak ver�ml�l�ğ� ve sıfır atık yaklaşımı konularında çalışmalar yürütmekle, ulusal ve

uluslararası çalışmaları �zlemekle, çalışmalara katılım sağlamakla,
�) Depoz�to/�ade s�stem�n�n uygulanmasına ve �zlenmes�ne �l�şk�n esasları bel�rlemekle,
j) Ambalaj atığı �şleme tes�sler�ne �l�şk�n kr�terler� bel�rlemekle,
k) Görev alanına g�ren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları �zlemek, çalışmalara katılım sağlamak ve

raporlama yapmakla,
görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) Bakanlık, gerekl� gördüğü durumlarda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yetk�ler�n� �l müdürlükler�ne devredeb�l�r.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü;
a) Ambalaj atıklarının yönet�m� �ç�n beled�yeler, ekonom�k �şletmeler, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, çevre

l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler� ve ambalaj atığı üret�c�ler� arasında koord�nasyonu sağlamakla,
b) Beled�yeler�n ambalaj atıkları yönet�m planlarını �ncelemek, değerlend�rmek ve plan kapsamında

gerçekleşt�r�len ayrı toplama çalışmalarını �zlemekle,
c) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan ekonom�k �şletmeler� tesp�t etmek, ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt etmek,

b�ld�r�m ve yükümlülükler�n tak�b�n� yapmakla,
ç) Depoz�to/�ade s�stemler�ne �l�şk�n ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden sunulan uygulama planlarını �ncelemek

ve değerlend�rmekle,
d) Depoz�to/�ade s�stem� uygulayan ekonom�k �şletmeler�n plan kapsamındak� çalışmalarını �zlemek ve

değerlend�rmekle,
e) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan ambalaj üret�c�ler�n�, p�yasaya sürenler�, tedar�kç�ler� ve satış noktalarını

denetlemekle,
f) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan ambalaj atığı �şleme tes�sler�n� tesp�t ederek çevre l�sansı almalarını

sağlamakla,
g) Ambalaj atığı aktarma merkezler�n� kayıt altına almakla ve denetlemekle,
ğ) Çevre l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler�n�n ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden faal�yet konularına göre

yükümlü oldukları b�ld�r�mler�n�n tak�b�n� ve kontrolünü yapmakla, bu b�ld�r�mlere esas b�lg� ve belgeler� �ncelemekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
Beled�yeler�n görev ve yetk�ler�
MADDE 8 – (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasından, 5216 sayılı Kanunun 7 nc� maddes� kapsamında

büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde �lçe beled�yeler� ve 5393 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes� kapsamında
beled�yeler sorumludur.

(2) Beled�yeler, ambalaj atıklarının düzenl� depolama tes�sler�ne gönder�lmemes� ve ambalaj atıklarının bu
tes�slere kabul ed�lmemes� �ç�n gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür.

(3) Büyükşeh�r beled�yeler�;
a) İlçe beled�yeler� tarafından bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen ambalaj atığı toplama ve taşıma

çalışmalarını koord�ne etmek ve desteklemekle,
b) İlçe beled�yeler� �le b�rl�kte atık karakter�zasyonu çalışmasını koord�ne etmekle,
c) Ambalaj atıkları yönet�m� kapsamında, bu Yönetmel�kle sorumluluk ver�len taraflarla b�rl�kte eğ�t�m

faal�yetler� yapmak veya bu faal�yetlere katkıda bulunmakla,
görevl� ve yükümlüdür.
(4) Beled�yeler;
a) Bakanlığın bel�rled�ğ� esaslar doğrultusunda atık karakter�zasyonu çalışmasını yaparak ambalaj atığı oranını

malzeme c�nsler�ne göre bel�rlemekle,
b) Ambalaj atıklarının ayrı toplanması �ç�n altıncı bölümde yer alan hususlara uygun olarak toplama s�stem�n�

kurmakla, ambalaj atığı üret�c�ler� tarafından toplama s�stem�ne ver�len ambalaj atıklarını ayrı toplamakla veya
toplattırmakla,

c) Ambalaj atıklarının yönet�m� �ç�n toplama ayırma tes�s� kurmak/kurdurmakla, �şletmek/�şlett�rmekle,
kurduğu tes�slere çevre l�sanslı almak/aldırmakla veya bu faal�yet� çevre l�sanslı toplama ayırma tes�sler� �le
gerçekleşt�rmekle,

ç) Kurulan toplama s�stem�n� ambalaj atığı üret�c�ler�ne �lanen duyurmakla,
d) Ambalaj atıklarının yetk�l� olmayan k�ş�ler tarafından toplanmasını önlemek amacıyla gerekl� önlemler�

almakla,
e) Ambalaj atıklarının ayrı toplanması �ç�n ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden ambalaj atıkları yönet�m planını

hazırlamakla, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşla �şb�rl�ğ� yapılması hal�nde �se planı yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarla b�rl�kte
hazırlamakla, hazırlanan planı ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden sunmakla,



25.03.2020 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/12/20171227-12.htm 5/13

f) Ambalaj atıkları yönet�m planı kapsamında uygulamaya �l�şk�n yapılacak değ�ş�kl�kler� b�r ay �çer�s�nde
ambalaj b�lg� s�stem�nden b�ld�rmekle,

g) Yürütülen çalışmalara �l�şk�n b�r öncek� yıla a�t raporu, Ocak ayı sonuna kadar ambalaj b�lg� s�stem�
üzer�nden sunmakla,

ğ) Ambalaj atığı yönet�m planı kapsamında ayrı toplama çalışmalarını yürütmek, �zlemek, denetlemek,
toplanan ambalaj atıklarına �l�şk�n ver�ler� kayıt altına almak ve ver�ler� ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmekle,

h) Toplanan ambalaj atıklarını malzeme c�nsler�ne göre ayrılması �ç�n toplama ayırma tes�sler�ne, malzeme
c�nsler�ne göre ayrı ek�pmanlarda b�r�kt�r�lm�ş ambalaj atıklarını �se ambalaj atığı �şleme tes�sler�ne göndermekle,

ı) Ambalaj atıkları yönet�m� kapsamında, bu Yönetmel�kle sorumluluk ver�len taraflarla b�rl�kte eğ�t�m
faal�yetler� yapmak ve bu faal�yetlere katkıda bulunmakla,

�) Çevre l�sansı başvurusunda bulunacak olan toplama ayırma, ger� dönüşüm ve ger� kazanım tes�sler�ne
çalışab�lecekler� uygun alan tem�n etmek, bu alanları �mar planları üzer�ne �şlemek ve altyapılarını öncel�kl� olarak
sağlamakla,

görevl� ve yükümlüdürler.
(5) B�rl�k üyes� olunması ve b�rl�k tüzüğünde yer alması hal�nde, yönet�m planının hazırlanması ve ambalaj

atıklarının toplanması faal�yetler�, beled�yeler adına üye oldukları b�rl�k tarafından yer�ne get�r�l�r.
Ambalaj üret�c�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Ambalaj üret�c�ler�;
a) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üret�m ve kullanım

sonrasında en az atık üretecek, ger� dönüşümü ve ger� kazanımı en kolay, en ekonom�k ve çevreye en az zarar verecek
şek�lde üretmekle,

b) Ambalajları 15 �nc� ve 16 ncı maddelerde bel�rt�len hükümlere uygun olarak üretmekle,
c) Ambalajı yen�den kullanıma, ger� dönüşüme ve/veya ger� kazanıma uygun olacak şek�lde tasarlamak,

üretmek ve p�yasaya sunmakla,
ç) Ambalaj atıkları yönet�m� kapsamında eğ�t�m faal�yetler� yapmakla ve bu faal�yetlere katkıda bulunmakla,
d) B�r öncek� yıl ürett�ğ�, �thal ett�ğ�, �hraç ett�ğ�, p�yasaya sürdüğü ambalajlar �le p�yasaya sürdüğü ve/veya

�hraç ett�ğ� ürünler�n ambalajlarına �l�şk�n b�ld�r�mler �le bu ambalajların bu Yönetmel�ğe uygun olarak üret�ld�ğ�ne
�l�şk�n b�ld�r�mler�, ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj b�lg� s�stem�
üzer�nden göndermekle,

e) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde yer alan ambalaj atıklarını önleme �le �lg�l� tedb�rler� almakla,
f) Üret�len ambalajlarda �şaretlemen�n terc�h ed�lmes� hal�nde ambalajlarını, üret�m esnasında 17 nc� maddede

bel�rt�len şek�lde �şaretlemekle,
yükümlüdür.
(2) Doğal kaynak/hammadde korunumu ve ger� dönüşümün yaygınlaşması amacıyla ambalaj üret�c�ler�

tarafından aşağıdak� hususlara uyulur;
a) Ger� dönüştürülmüş madde ve malzemeler�n kullanımına �l�şk�n mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydı �le

plast�k, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üret�c�ler�n�n yurt �ç�nde p�yasaya arz ed�lecek ambalajlara �l�şk�n üret�m
prosesler�ne konu g�rd�ler�n b�r kısmını aşağıdak� tabloda yer alan oranlarda yurt �ç�nde toplanan atıklardan veya bu
atıklardan elde ed�len ger� dönüştürülmüş malzemeden sağlaması ve bu hususa �l�şk�n b�ld�r�m ve beyanlarını
Bakanlıkça bel�rlenen esaslar doğrultusunda ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden sunması zorunludur. Bu fıkrada bel�rt�len
zorunluluklar, �thal ed�len ambalajları ve �thal hammaddelerden üret�len ambalajları kapsamaz.

 

 
b) Ambalaj üret�m�ne �l�şk�n özel hükümler�n bel�rlend�ğ�, (a) bend�ne engel hususları hüküm altına alan başka

mevzuat bulunması durumunda �lg�l� mevzuat hükümler�ne uyulur.
c) (a) bend�nde yer almayan malzemelerden üret�len ambalajlar ve kompoz�t ambalajların üret�c�ler�, bu

ambalajların atıklarının yurt �ç�nde ger� kazanım kapas�tes�n�n oluşturulmasında p�yasaya sürenler �le b�rl�kte
sorumludur.

Tedar�kç�ler�n yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) Tedar�kç�ler;
a) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt olmakla, b�r öncek� yıl tedar�k ett�ğ� ambalajları �ç�n ambalaj b�lg� s�stem�

üzer�nden her yıl Mart ayı sonuna kadar b�ld�r�m yapmakla,
b) Ambalaj tem�n ve tedar�k �şlemler�n� ambalaj b�lg� s�stem�ne kaydı olan ekonom�k �şletmeler �le

gerçekleşt�rmekle,
yükümlüdürler.
P�yasaya sürenler�n yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) P�yasaya sürenler;



25.03.2020 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/12/20171227-12.htm 6/13

a) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde yer alan yükümlükler� yer�ne
get�rmekle,

b) Ürünler�n ambalajlanması sırasında yen�den kullanıma uygun ambalajları terc�h etmekle,
c) Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, ger� dönüşümü ve ger� kazanımı en kolay ve en ekonom�k

ambalajları kullanmakla,
ç) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde yer alan ambalaj atıklarını önleme �le �lg�l� tedb�rler� almakla,
d) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt olmakla,
e) M�ktara bakılmaksızın b�r öncek� yıl p�yasaya sürdüğü, �thal ett�ğ�, �hraç ett�ğ� ürünler�n ambalajları �ç�n

ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden her yıl Mart ayı sonuna kadar b�ld�r�m�n� yapmakla,
f) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kaydolduğu yıl dâh�l olmak üzere, faal�yete başladığı yıldan �t�baren b�ld�r�mde

bulunmadığı yılları da kapsayacak şek�lde p�yasaya sürdüğü ambalajlara �l�şk�n ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden
b�ld�r�m yapmakla,

g) Ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n� 19 uncu maddede bel�rt�len oranlarda sağlamakla, hedeflere
ulaşılması �ç�n kapas�te oluşturmakla,

ğ) Ambalajlı olarak p�yasaya sürülen ürünler�n kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının toplanmasına
ve dördüncü bölümde yer alan hükümler doğrultusunda ger� dönüşümünün/ger� kazanımının sağlanmasına yönel�k
mal�yetler� karşılamakla,

h) P�yasaya sürülen ürünler�n ambalajlarının 15 �nc� ve 16 ncı maddelere uygunluğunu kontrol ederek yurt
�ç�nde p�yasaya sürdüğü ambalajlar �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen esaslar doğrultusunda ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden
uygunluk beyanı vermekle,

ı) P�yasaya sürülen ürünler�n ambalajlarında �şaretlemen�n terc�h ed�lmes� hal�nde ambalajlarını, 18 �nc�
maddede bel�rt�len şek�lde �şaretlemekle,

�) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m� konusunda eğ�t�m faal�yet� düzenlemekle, düzenlenen eğ�t�m
faal�yetler�ne destek sağlamakla, eğ�t�m�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak ve mal�yetler�n� karşılamakla,

yükümlüdür.
(2) Yurt �ç�nde p�yasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık b�n k�logram ve altında olan �şletmeler ger�

dönüşüm/ger� kazanım hedefler�nden muaftır.
Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun yükümlülükler�
MADDE 12 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar;
a) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlara get�r�len yükümlülüklere uymakla,
b) P�yasaya sürenlerden gelen �şb�rl�ğ� taleb�n� karşılamakla,
c) Tems�l ett�ğ� p�yasaya sürenler�n ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�r�mler�n� her yıl Mart ayı sonuna

kadar göndermeler�n�n sağlanması amacıyla gerekl� b�lg�lend�rmey� yapmakla,
ç) P�yasaya sürenler �le yapılan anlaşmalar doğrultusunda p�yasaya sürenler�n ger� dönüşüm/ger� kazanım

yükümlülüğünü dördüncü bölümdek� hükümlere uygun olarak yer�ne get�rmekle,
d) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kaydı olmayan ekonom�k �şletmeler� tesp�t etmekle ve �l müdürlükler�ne

b�ld�rmekle,
e) Ambalaj atıklarının yönet�m� �ç�n kapas�te oluşturmakla,
f) İşb�rl�ğ� yaptığı çevre l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler� tarafından yapılan b�ld�r�m ve ger� dönüşüm/ger�

kazanım yükümlülüğüne �l�şk�n sunulan belgeler� �ncelemekle ve onaylamakla,
g) Faal�yetler�n� �k� yılda b�r bağımsız denet�m kuruluşlarına �nceletmekle ve �nceleme raporlarını Bakanlığa

sunmakla,
ğ) Alınan yetk� çerçeves�nde gerçekleşt�r�len çalışmaları, bu çalışmalara yönel�k ayn� ve nakd� olarak ver�len

destekler�, b�r sonrak� yıl �ç�n planlanan çalışmaları �çeren yıllık faal�yet raporlarını b�r sonrak� yılın Mart ayı sonuna
kadar Bakanlığa sunmakla,

h) Ambalaj atıklarının yönet�m� konusunda eğ�t�m faal�yet� düzenlemek, düzenlenen eğ�t�m faal�yetler�ne
destek olmak, eğ�t�m�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak ve mal�yetler�n� karşılamakla,

ı) Ambalaj atıklarının ülke genel�nde ayrı toplanması �ç�n beled�yelerle çalışmakla, beled�yeler�n ambalaj
atıkları yönet�m planına katılım sağlamakla,

�) Ambalaj atıklarının yönet�m planı kapsamında beled�yeler�n ayrı toplama faal�yetler�n� desteklemekle ve
�zlemekle, buna �l�şk�n çalışmaların mal�yetler�n� beled�yeler �le b�rl�kte bel�rleyerek yükümlülüğü doğrultusunda
mal�yetler� karşılamakla,

j) Ambalaj atıkları yönet�m planı kapsamında b�r�kt�rme ek�pmanları, toplama araçları, eğ�t�m ve
b�l�nçlend�rme çalışmaları �le mak�ne ve ek�pman desteğ�n�n sağlanması �ç�n; �lk beş yıl, yıllık bütçes�n�n genel
yönet�m g�derler� dışında kalan m�ktarının en az yüzde 25’�n�, daha sonrak� dönemler �ç�n �se bakım, onarım, yen�leme
ve eğ�t�m �ht�yaçları göz önünde bulundurularak uygulamaların aksamadan devam etmes�n� sağlayacak şek�lde
beled�yelere altyapı desteğ� sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun �şb�rl�ğ� yapmakla zorunlu olduğu asgar� beled�ye nüfusu; ülke genel�ndek�

toplam beled�ye nüfusu �le kend� tems�l�yet payı oranının çarpılması �le hesaplanır.
(3) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len yetk�lend�r�lm�ş kuruluş yükümlülükler�ne �lave yükümlülükler Bakanlıkça

ayrıca bel�rleneb�l�r.
Ambalaj atığı üret�c�s�n�n yükümlülükler�
MADDE 13 – (1) Ambalaj atığı üret�c�ler�, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları beled�yen�n ambalaj atıkları

yönet�m planına uygun olarak, ayrı b�r�kt�rmek ve beled�yelerce bel�rlenen şek�lde beled�yen�n toplama s�stem�ne veya
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atık get�rme merkezler�ne vermekle yükümlüdür. Ancak çevre k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde ambalaj atıklarını
oluştuğu noktada c�nsler�ne göre ayrı b�r�kt�ren sanay� �şletmeler� �le altıncı bölümde bel�rt�len toplama s�stem�n�n
oluşturulmadığı ve b�r�kt�rme ek�pmanlarının tem�n ed�lemed�ğ� yerlerdek� ambalaj atığı üret�c�ler� ambalaj atıklarını
çevre l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler�ne vereb�l�rler.

(2) Sanay� �şletmeler� �le asker� b�rl�k ve kurumlar, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (ğ) bend�nde tanımlandığı şek�lde ambalaj atıklarına �l�şk�n olarak atık beyan formunu Bakanlığa sunmakla
ve b�r nüshasını saklamakla yükümlüdürler.

(3) Beled�yen�n yönet�m s�stem� dışında kalan ambalaj atığı üret�c�ler�, tüket�m sonucu oluşan ambalaj
atıklarını çevre k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde ayrı olarak b�r�kt�rerek beled�yen�n toplama s�stem�ne veya çevre
l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler�ne ver�rler.

(4) Yüz konut ve üzer� s�telerde s�te yönet�mler� tarafından ambalaj atıkları �ç�n beled�yen�n toplama s�stem�ne
uygun b�r�kt�rme ek�pmanlarının yerleşt�r�lmes� zorunludur.

(5) Otel, restoran, hastane, ün�vers�te, term�nal, spor kompleksler� g�b� �şletmeler tarafından ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı b�r�kt�r�lmes� amacıyla b�r�kt�rme ek�pmanlarının yerleşt�r�lmes� zorunludur.

Satış noktalarının yükümlülükler�
MADDE 14 – (1) Satış noktaları;
a) İk� yüz metrekareden büyük kapalı alana sah�p olması hal�nde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı

toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüket�c�ler�n rahatlıkla göreb�lecekler� yerlerde, tüket�c�ler�n
b�lg�lend�r�lmes�, atıkların ayrı toplanması ve c�nsler�ne göre tasn�f�n�n sağlanması �ç�n ambalaj atığı toplama noktaları
oluşturmakla,

b) Ambalaj b�lg� s�stem� kullanıcı kodu almamış olan p�yasaya süren �şletmeler� tesp�t ederek �l müdürlüğüne
b�ld�rmekle, kullanıcı kodu almamış �şletmeler�n ürünler�n� satmamakla,

c) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt olmakla, ürett�ğ�, p�yasaya sürdüğü ve tedar�k ett�ğ� ambalajlara �l�şk�n
ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�r�m yapmakla,

ç) Torba kullanımını en aza �nd�recek tedb�rler� almakla ve bu konuda tüket�c�ler� b�lg�lend�rmekle,
d) Plast�k torba kullanımının azaltılması amacıyla; 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (n) bend�nde bel�rt�len

tar�hten �t�baren plast�k torbaları ücrets�z vermemekle ve aynı fıkranın (m) bend�nde yer alan hedefler�n sağlanması
�ç�n gerekl� tedb�rler� almakla,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ambalajın Üret�m�ne ve P�yasaya Sürülmes�ne İl�şk�n Hükümler

Temel şartlar
MADDE 15 – (1) Ambalajlar, yen�den kullanılacak, ger� dönüştürülecek, ger� kazanılacak ve bu �şlemler�

kapsayan yönet�m ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şek�lde tasarlanmak ve üret�lmek zorundadır.
Bu şartlara uygunluğunun bel�rlenmes�nde �lg�l� ulusal ve uluslararası standartlar d�kkate alınır.

(2) Alternat�f� olmayan ambalajlar dışında, ger� dönüşümü ve ger� kazanılması tekn�k olarak mümkün olmayan
ambalajların üret�lmes�, p�yasaya sürülmes� ve �thal� yasaktır.

(3) Yurt �ç�nde üret�lecek ve �thal ed�lecek ambalajların sağlaması gereken temel şartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Ambalajın üret�m� ve b�leş�m�ne �l�şk�n;
1) Tüket�c� ve ambalajlanan ürün �ç�n gerekl� güvenl�k ve sağlık düzey�n� sağlamaya yeterl� olandan fazla

hac�m ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması,
2) Ambalajın tasarlanırken, üret�l�rken ve satışa sunulurken yen�den kullanıma ve/veya ger� dönüşüm dâh�l

ger� kazanıma uygun olması,
3) Ambalaj atığının ve üret�m� esnasında oluşan atıkların ger� kazanımı veya bertarafı sırasında ambalajın

�çerd�ğ� maddeler�n çevre üzer�ndek� etk�s� göz önünde bulundurularak, ambalaj ve ambalajın b�leşenler� üret�l�rken
zararlı ve tehl�kel� maddeler�n en aza �nd�r�lmes�,

zorunludur.
b) Ambalajların yen�den kullanılab�l�r n�tel�ğe sah�p olmaları �ç�n;
1) Ambalajın f�z�k� özell�ğ� ve n�tel�ğ�n�n normal şartlar altında ambalajın b�rden fazla kullanımına �z�n

verecek şek�lde olması,
2) Ambalajın yen�den kullanımı sürec�nde, çalışanların sağlık ve güvenl�k şartları göz önünde bulundurulması,
3) Ambalaj yen�den kullanılmayacak hale gelerek atık olduğu zaman, (c) bend�nde bel�rt�len özel şartların

sağlanması,
zorunludur.
c) Ambalajların ger� kazanılab�l�r n�tel�ğe sah�p olması �ç�n;
1) Ambalaj atıklarının maddesel ger� dönüşüm yoluyla ger� kazanılması durumunda; p�yasaya sunmak üzere

ambalaj üret�l�rken, ambalajın üret�m�nde kullanılan maddeler�n ağırlıkça bell� b�r yüzdes�n�n ger� dönüştürüleb�l�r
olması,

2) Ambalaj atıklarının enerj� ger� kazanım amacıyla �şlenmes� durumunda; enerj� ger� kazanımının en uygun
düzeyde olmasını sağlamak �ç�n �şlenecek ambalaj atığının m�n�mum alt kalor�f�k değere sah�p olması,

3) Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere �şlenmes� durumunda, doğada parçalanab�lecek n�tel�kte
olması, ayrı toplama �şlem�n� ve kompost yapma sürec�n� engellememes�,

4) B�yoloj�k olarak parçalanab�l�r ambalaj atıklarının; f�z�k�, k�myasal, termal veya b�yoloj�k ayrıştırma
�şlemler�nden sonra, n�ha� kompostun sonunda karbond�oks�t, b�yokütle ve suya dönüşeb�lecek n�tel�ğe sah�p olması,
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zorunludur.
Ağır metal konsantrasyonları
MADDE 16 – (1) Ambalaj üret�c�ler�, ambalajda veya ambalaj b�leşenler�nde bulunan kurşun, kadm�yum,

cıva, artı altı değerl�kl� krom konsantrasyonlarının toplamının 100 ppm’� aşmamasını sağlamak zorundadır. Ancak,
tamamen kurşunlu kr�stal camdan yapılan ambalajlar �ç�n bu zorunluluk geçerl� değ�ld�r.

(2) Cam ambalaj üret�m�nde ger� dönüştürülmüş malzeme kullanılması durumunda, her b�r cam fırını �ç�n ayrı
ayrı bakılmak kaydı �le tems�l� örneklerde ardışık on �k� ay süre �ç�nde yapılan toplam ağır metal anal�zler�n�n aylık
ortalamalarının 200 ppm sınırını aşmaması şartıyla, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len konsantrasyon l�m�tler� aşılab�l�r.

Ambalajların üret�m aşamasında �şaretlenmes�
MADDE 17 – (1) Ambalaj atıklarının ger� toplanması, yen�den kullanılması, ger� kazanımının

kolaylaştırılması ve tüket�c�n�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla ambalajlar üret�mler� sırasında �şaretlen�r.
(2) İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üret�c�ler�n�n �şaretlemey� terc�h etmes� hal�nde;
a) Ambalaj üret�c�ler� tarafından, ürett�kler� ambalajların üzer�nde, Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzer�nde

Kullanılacak Sembol �le Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme S�stem�ne göre ambalajın türünü bel�rten kısaltma ve
malzeme türüne a�t numara bulundurulur.

b) Sembolün merkez�ne ambalajın üret�ld�ğ� malzemen�n türünü tems�l eden numara, altına da büyük harfler
�le malzeme türünü tems�l eden kısaltma yazılır.

c) Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme S�stem�nde tanımlanan malzeme türler�n�n dışında yer alan
malzemeler �şaretlenmez.

ç) İşaretlemen�n, ambalajın üzer�nde; kolayca görüleb�l�r, okunab�l�r, ambalaj açıldığında dah� kalıcı ve
dayanıklı olması sağlanır.

d) Tekn�k sebeplerden dolayı, ambalajın üzer�nde �şaretleme yapılamaması hal�nde, �şaretleme p�yasaya süren
tarafından ambalajın veya et�ket�n üzer�nde yapılır.

Ambalajların p�yasaya sürenler tarafından �şaretlenmes�
MADDE 18 – (1) Ambalajlar, p�yasaya sürenler tarafından bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara uygun olarak

toplama ve ger� kazanım s�stem�ne dâh�l olduğunun bel�rt�lmes� ve tüket�c�n�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla �şaretlen�r.
Bu �şaretleme, p�yasaya süren�n kayıt altında olduğunu ve ger� kazanım konusunda dâh�l olduğu s�stem� göster�r.

(2) İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. P�yasaya sürenler�n �şaretlemey� terc�h etmes� hal�nde, p�yasaya
sürenler, ambalajlarında veya et�ketler�nde;

a) Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzer�nde Kullanılacak Sembol �le bu sembolün altında Bakanlığın verd�ğ�
kullanıcı kodu numarasını,

b) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa üye olanlar üye olduğu yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun sembolünü,
c) B�rden fazla yetk�lend�r�lm�ş kuruluşla çalışanlar (a) ve (b) bentler�nde yer alan semboller�n b�r�n� veya

heps�n�,
bulundurur.
(3) İşaretleme ambalajın veya et�ket�n üzer�ne yapılır. İşaretlemen�n kolayca görüleb�l�r, okunab�l�r, ambalaj

açıldığı takd�rde dâh� kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlarda ger� kazanımı olumsuz etk�lemeyecek
malzemeden yapılmış et�ketler ve yapıştırıcılar kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ger� Dönüşüm/Ger� Kazanım Hedefler� ve Hedefler�n Yer�ne Get�r�lmes�

Ger� kazanım/ger� dönüşüm hedefler�
MADDE 19 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş/p�yasaya sürenler, 2005 yılından 2018 yılına kadar ambalaj

atıklarının en az aşağıda bel�rt�ld�ğ� oranlarda ger� kazanım hedefler�n� sağlamakla yükümlüdürler:
 

(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar ve depoz�to/�ade s�stem� uygulayan p�yasaya sürenler, 2018 yılından �t�baren en
az aşağıda ver�len oranlarda malzeme bazlı ger� dönüşüm hedefler�ne ulaşılmasını sağlarlar:
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(3) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönet�m� konusunda bu Yönetmel�kte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar �le

b�rl�kte gerekl� tedb�rler� alarak 2018 yılından �t�baren ülke genel�nde en az aşağıda ver�len oranlarda malzeme c�ns�ne
bakılmaksızın toplam ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�ne ulaşılmasını sağlar:
 

 
(4) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından ahşap har�ç olmak üzere �k�nc� fıkradak� hedefler�n en az %80’�n�n

ayrı toplama s�stem� �le toplanan sanay� �şletmeler�nden kaynaklananlar har�ç d�ğer ambalaj atıklarından sağlanması
zorunludur. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönel�k çalışmalar �şb�rl�ğ� yapılan beled�yeler�n
ambalaj atıkları yönet�m planları kapsamında gerçekleşt�r�l�r.

(5) Kompoz�t ambalajların ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n�n sağlanması �ç�n; b�r�m ambalajın
b�leş�m�nde bulunan ve ağırlıkça en fazla m�ktarı oluşturan malzemen�n türüne a�t hedef doğrultusunda kompoz�t
malzeme toplanır.

(6) İk�nc� ve üçüncü fıkralarda yer alan hedeflere �l�şk�n hesaplamalar, Ek-4’te yer alan hükümler çerçeves�nde
gerçekleşt�r�l�r.

Ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n�n yer�ne get�r�lmes�
MADDE 20 – (1) P�yasaya sürenler ger� dönüşüm/ger� kazanım hedef�n� yer�ne get�rmek amacıyla p�yasaya

sürdüğü ürünler�n ambalajlarına depoz�to/�ade s�stem� uygulayab�l�r veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa sorumluluklarını
devredeb�l�r. Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş b�r kuruluş bulunmaması durumunda p�yasaya sürenler münfer�t olarak ger�
dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n� yer�ne get�r�rler.

(2) Ürünler�n�n ambalajlarına depoz�to/�ade s�stem� uygulamayı terc�h edenler;
a) Depoz�to/�ade s�stem�ne �l�şk�n planı ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nde yer alan format doğrultusunda

hazırlayarak, s�stem üzer�nden sunmakla,
b) Kullanım ömrü dolmuş depoz�tolu/�adel� ambalajların çevre l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�s�ne

gönder�lmes�n� sağlamakla,
c) Depoz�tolu/�adel� olarak p�yasaya sürdükler� ve ger� topladıkları ambalaj ve ambalaj atıklarına �l�şk�n yıllık

b�ld�r�mler�n� sonrak� yılın Mart ayı sonuna kadar ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden sunmakla,
yükümlüdür.
(3) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşla anlaşma yöntem�n� terc�h edenler;
a) Yükümlülüğün yer�ne get�r�leceğ� yılın en geç Haz�ran ayı sonuna kadar yapılan anlaşmayı ambalaj b�lg�

s�stem� üzer�nden göndermekle yükümlüdür.
b) Yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�nde, yetk�lend�r�lm�ş kuruluş ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluş �le �şb�rl�ğ�

�çer�s�nde olan p�yasaya sürenler mütesels�len sorumludurlar.
c) P�yasaya sürenler yükümlülükler�n� b�r veya b�rden fazla yetk�lend�r�lm�ş kuruluş aracılığı �le yer�ne

get�reb�l�rler.
Ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n�n�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar
MADDE 21 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar/p�yasaya sürenler ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, ger�

dönüşümü ve ger� kazanımı konusunda gerçekleşt�rd�ğ� çalışmalara �l�şk�n, depoz�to/�ade s�stem� uygulayan p�yasaya
sürenler �se bu s�stemle ger� toplanan ambalaj ve ambalaj atıkları �le ger� dönüştürülen/ger� kazanılan ve yen�den
kullanılan ambalajlara �l�şk�n b�r öncek� yıla a�t ver�ler� ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden sunmakla yükümlüdür.
Sunulacak b�lg� ve belgeler �le bu b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes� ve değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar, Bakanlıkça
bel�rlen�r.

Ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�ne ulaşılamaması
MADDE 22 – (1) Depoz�to/�ade s�stem� uygulayan p�yasaya sürenler �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların 19 uncu

maddede bel�rt�len hedefler� sağlayamamaları durumunda, eks�k kalan m�ktar b�r sonrak� yıl �ç�n uygulanan hedeflere
karşılık gelen m�ktara �lave ed�l�r ve 2872 sayılı Kanun uyarınca �dar� yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetk�lend�r�lecek Kuruluşta Aranacak Şartlar, Yetk� Ver�lmes�,

Denet�m� ve Yetk� İptal�
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Yetk�lend�r�lecek kuruluşta aranacak şartlar ve yetk� ver�lmes�
MADDE 23 – (1) Yetk�lend�r�lecek kuruluşun tüm ambalaj c�nsler� �ç�n yetk� başvurusunda bulunması ve

tems�l�yet payının her b�r ambalaj c�ns� �ç�n en az yüzde beş, toplamda �se en az yüzde on olması zorunludur.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan tems�l�yet şartını sağlayan kuruluşlar, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len

hükümler doğrultusunda yetk� başvurusunda bulunurlar.
Yetk�lend�rme sürec�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun denet�m� ve yetk� �ptal�
MADDE 24 – (1) Yetk�lend�rme sürec�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun denet�m� ve yetk� �ptal� Atık Yönet�m�

Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len hükümler doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.
(2) Yetk�s� �ptal ed�len kuruluş, �k� yıl süre �le yen�den yetk� başvurusunda bulunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Ambalaj Atıkları Toplama S�stem�

B�r�kt�rme ek�pmanları ve toplama araçları
MADDE 25 – (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönel�k kullanılacak b�r�kt�rme ek�pmanları mav�

renkl� olur. Ambalaj atıklarının malzeme c�nsler�ne göre ayrı b�r�kt�r�lmes� hal�nde kullanılacak b�r�kt�rme
ek�pmanlarında cam �ç�n yeş�l ve/veya beyaz, kağıt �ç�n mav�, plast�k �ç�n sarı, metal �ç�n gr� renk kullanılır.

(2) Kumbara, konteyner, �ç mekan kutusu, poşet ve benzer� ayrı toplama ek�pmanlarının üstünde ayrı
toplanacak ambalaj atıkları şek�l ve yazı �le açık olarak bel�rt�l�r.

(3) Ambalaj atıklarının görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer� olumsuz etk�ler� engelleyecek şek�lde kapalı
araçlarla taşınması sağlanır.

Beled�ye toplama s�stem�
MADDE 26 – (1) Beled�yelerce ambalaj atığı yönet�m planı kapsamında oluşturulan toplama s�stem�nde 25

�nc� maddede bel�rt�len hükümlere �lave olarak aşağıdak� hususlara uyulur:
a) Plan kapsamında yürütülecek ambalaj atığı toplama s�stem�nde evsel atıkların toplanması �ç�n kullanılan

araç kapas�tes�n�n en az %20’s� kadar toplama kapas�tes�ne ve hacm�ne sah�p araç bulundurulur.
b) Ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kullanılacak araç ve ek�pmanlara �l�şk�n b�lg�ler �le toplama

faal�yet�nde görevlend�r�len personel b�lg�ler� ambalaj atıkları yönet�m planında sunulur.
c) Toplama araçlarında ve b�r�kt�rme ek�pmanlarında;
1) İlg�l� beled�yen�n adı ve �let�ş�m b�lg�ler� bulunur,
2) Ayrı toplanacak ambalaj atıkları yazı ve şek�l �le açık olarak bel�rt�l�r, yazı ve şek�ller kolayca okunab�lecek

ve anlaşılab�lecek boyutlarda tasarlanır,
3) Elektron�k ver� tabanlı tak�p ve �zleme s�stem� bulunması zorunludur.
ç) Ambalaj atıkları yönet�m planı kapsamında ambalaj atıklarının b�r�kt�r�lmes� �ç�n oluşan atık m�ktarını

karşılayacak kapas�teye sah�p olacak şek�lde; 400.000 ve üzer� nüfusa sah�p beled�yelerde her yüz konuta en az b�r
adet b�r�kt�rme ek�pmanı veya her 400 metrede en az b�r adet b�r�kt�rme ek�pmanı, 100.000-400.000 arası nüfusa sah�p
beled�yelerde her yüz ell� konuta en az b�r adet b�r�kt�rme ek�pmanı veya her 500 metrede en az b�r adet b�r�kt�rme
ek�pmanı, 100.000 ve altında nüfusa sah�p beled�yelerde �se her �k� yüz konuta en az b�r adet b�r�kt�rme ek�pmanı veya
her 600 metrede en az b�r adet b�r�kt�rme ek�pmanı yerleşt�r�l�r.

d) Yüz konut ve üzer� s�telerde s�te yönet�mler� tarafından ambalaj atığı b�r�kt�rme ek�pmanlarının
yerleşt�r�lmes� sağlanır.

e) Beled�yeler�n yönet�m s�stem� �çer�s�nde kalan yerler �le özell�kle kamu kurum ve kuruluşları, otel, restoran,
eğ�t�m kurumları, park, bahçe, spor kompleks�, term�nal g�b� ambalaj atığının yoğun olarak oluştuğu yerlere ambalaj
atığı b�r�kt�rme ek�pmanlarının yerleşt�r�lmes� sağlanır.

Ambalaj atığı aktarma merkez�
MADDE 27 – (1) Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tes�sler�ne ulaştırılmadan önce b�r�kt�r�lmes�

amacıyla beled�yeler/beled�ye b�rl�kler� tarafından ambalaj atığı aktarma merkezler� kurulab�l�r/kurdurulab�l�r,
�şlet�leb�l�r/�şlett�r�leb�l�r.

(2) Ambalaj atığı aktarma merkez�n�n;
a) Etrafının kalıcı yapı malzemes� �le çevr�l� olması ve ambalaj atıklarının beklet�ld�ğ� alanın üzer�n�n kapalı

olması,
b) Zem�n�n�n beton veya asfalttan yapılmış olması,
c) Yıkama �şlem� sonrası oluşan atık sular �ç�n toplama kanalları �le ızgara s�stem�ne sah�p olması, toplanan

atık suların �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak bertarafının sağlanması,
zorunludur.
(3) Aktarma merkezler�nde sadece b�r�kt�rme yapılır, ayırma faal�yet� gerçekleşt�r�lmez.
(4) Ambalaj atıkları yönet�m planı kapsamında toplanan ve aktarma merkezler�nde b�r�kt�r�len ambalaj atıkları

çevre l�sanslı toplama ayırma tes�sler�ne, malzeme c�ns�ne göre ayrı toplanmış ambalaj atıkları �se çevre l�sanslı
ambalaj atığı �şleme tes�sler�ne gönder�l�r.

(5) Bu merkezler �l müdürlükler�nce ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt ed�l�r.
(6) Kurulan aktarma merkezler�, aktarma merkez�n� oluşturan beled�yen�n onayı doğrultusunda d�ğer

beled�yeler tarafından ortaklaşa kullanılab�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çevre L�sansı Alınması

Çevre l�sansı �şlemler�
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MADDE 28 – (1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, ger� dönüştürülmes� ve/veya ger� kazanılması
amacıyla faal�yet göstermek �steyen tes�sler, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� doğrultusunda geç�c� faal�yet belges�/
çevre l�sansı almak zorundadır.

(2) P�yasaya süren tarafından depoz�to/�ade s�stem�yle toplanan ambalajların yen�den kullanımı faal�yet�, çevre
l�sansından muaftır.

(3) Toplama ayırma tes�sler�, 29 uncu maddede, ger� dönüşüm tes�sler� �se 30 uncu maddede bel�rt�len
kr�terler� sağlar.

(4) Ambalaj atıklarını enerj� ger� kazanımı amacıyla yakıt olarak kullanacak tes�sler �le yakarak bertaraf
edecek tes�sler, 6/10/2010 tar�hl� ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İl�şk�n
Yönetmel�k hükümler�ne uymak zorundadır.

(5) Ambalaj atığı �şleme tes�sler�, toplanan, ayrılan, yen�den kullanıma hazırlanan, ger� dönüştürülen, ger�
kazanılan, ambalaj atıklarına �l�şk�n b�ld�r�mler�n�, her ay ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden faal�yet konularına göre
yapmakla yükümlüdürler.

(6) Ambalaj atığı �şleme tes�sler�, tes�sler�ne kabul ett�ğ�, �şled�ğ�, bak�ye olarak oluşturduğu atıklar �le ger�
dönüşüm/ger� kazanım faal�yet� net�ces�nde oluşan ürünler�n b�lg�ler�ne �l�şk�n b�ld�r�mler�n� Bakanlığın atık yönet�m�
uygulaması üzer�nden yapmakla yükümlüdür.

Ambalaj atığı toplama ayırma tes�sler�nde sağlanması gereken kr�terler
MADDE 29 – (1) Ambalaj atıklarının toplanarak c�nsler�ne göre ayrıldığı toplama ayırma tes�sler�nde;
a) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� �le atık �şleme tes�sler�ne get�r�len yükümlülüklere uyulması,
b) Yerleş�m alanlarına mesafes�nde sağlık koruma bandı mesafes�n�n göz önünde bulundurularak yer seç�m�n�n

yapılması ve tes�ste alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının k�rlenmes�n� önleyecek şek�lde
önlemler�n alınması,

c) Tes�sten kaynaklanab�lecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzer� olumsuz etk�ler� asgar� düzeye �nd�rmek
�ç�n her türlü önley�c� tedb�rler�n alınması,

ç) Ambalaj atıklarının ayrılacağı alanın üzer�n�n ve etrafının tamamen kapalı olması, faal�yet göster�len açık ve
kapalı alanların zem�n�n�n beton olması,

d) Tamamen kapalı alanlar har�c�ndek� alanların etrafının tes�s güvenl�ğ�n� sağlayacak şek�lde kalıcı yapı
malzemeler� �le çevr�l� olması,

e) İnternet bağlantılı uzaktan er�ş�m �mkânı veren kantar programının bulunması,
f) Kabul ett�kler� atıkların tak�b� amacıyla tes�s g�r�ş ve çıkış noktalarına, tes�se uzaktan er�ş�m �mkânı da

sağlayan gerekl� kamera kayıt s�stem�n�n kurulması, Bakanlıkça veya �l müdürlükler�nce talep ed�lmes� durumunda
kayıtların sunulması amacıyla elde ed�len kayıtların en az otuz gün süreyle saklanması,

g) Paratoner s�stem�n�n bulunması,
ğ) Kapas�tey� karşılayacak şek�lde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı �le malzeme c�ns�ne göre ayrılacak

ambalaj atıkları �ç�n, ayırma bandının kenarlarında bel�rl� aralıklar �le ayırma gözler� ve bu gözler�n altında, c�nsler�ne
göre ayrılan ambalaj atıklarının b�r�kt�r�lmes� maksadıyla tes�s �çer�s�nde kolayca hareket ett�r�leb�lecek konteynerler
veya pres hattını besleyen atık bölmeler� bulundurulması,

h) Tes�se kabul ed�len karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması,
ı) En az b�r pres mak�nes� bulundurulması,
�) Kullanılacak tüm ek�pmanlarının f�rma dem�rbaşlarına kaydının yapılması ve bu ek�pmanların kapas�te

raporunda göster�lmes�,
j) Yıkama �şlem� sonrası oluşan atık sular �ç�n toplama kanalları �le ızgara s�stem� bulundurulması, toplanan

atık suların �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak bertarafının sağlanması,
k) Tes�se gelen, ayrılan ve tes�sten çıkan ambalaj atıklarına a�t b�lg�ler�n kayded�ld�ğ� ver� kayıt s�stem�n�n

bulundurulması,
zorunludur.
(2) Ambalaj atıklarının, c�nsler�ne göre ayrılmasını sağlamak �ç�n faal�yet gösterecek toplama ayırma tes�sler�

üç farklı t�pte kurulab�l�r. Bu tes�sler�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len kr�terler�n yanında aşağıda ver�len kapas�teler�
sağlamaları zorunludur. Aşağıdak� t�p tes�sler�n tekn�k kr�terler� ve uygunluk değerlend�rmes�ne �l�şk�n esaslar
Bakanlıkça ayrıca bel�rlen�r.

a) H�zmet edeceğ� nüfus 400.000 ve üzer� olan tes�sler 1. T�p tes�s olarak değerlend�r�l�r; bu tes�sler�n toplam

alanının en az 3.000 m2 olması ve en az 2000 m3/gün ayırma kapas�tes�ne sah�p olması gerekmekted�r.
b) H�zmet edeceğ� nüfus 100.000-400.000 arası olan tes�sler 2. T�p tes�s olarak değerlend�r�l�r; bu tes�sler�n

toplam alanının en az 2.000 m2 olması ve 600 m3/gün -2000 m3/gün arasında ayırma kapas�tes�ne sah�p olması
gerekmekted�r.

c) H�zmet edeceğ� nüfus 100.000’e kadar olan tes�sler 3. T�p tes�s olarak değerlend�r�l�r; bu tes�sler�n toplam

alanının en az 1.000 m2 olması ve 100 m3/gün -600 m3/gün arasında ayırma kapas�tes�ne sah�p olması gerekmekted�r.
ç) Beled�ye yönet�m planı kapsamı dışında faal�yet gösterecek ayırma tes�sler� en az 3. T�p tes�s kr�terler�n�

sağlaması gerekmekted�r.
(3) 1. T�p toplama ayırma tes�sler�nde en az b�r tanes� çevre mühend�sl�ğ� meslek grubundan olmak üzere, tüm

toplama ayırma tes�sler�nde tam zamanlı olarak çevre görevl�s� �st�hdam ed�lmes� gerekmekted�r.
(4) Toplama ayırma tes�sler� tarafından tes�se kabul ed�len ve �şlenen ambalaj atıkları çevre l�sanslı ambalaj

atığı ger� dönüşüm tes�sler�ne gönder�l�r. Ancak maddesel ger� dönüşümü yapılamayan ve/veya maddesel ger�
dönüşümü ekonom�k olmadığı anlaşılan ambalaj atıklarının d�ğer ger� dönüşüm yöntemler� �le de ger� dönüşümü
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sağlanamazsa, bu atıklar enerj� ger� kazanımı amacı �le faal�yet gösteren çevre l�sanslı atık �şleme tes�sler�ne veya
yakma tes�sler�ne gönder�l�r.

(5) Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü ambalaj atığı ayırma tes�sler�nden bu maddede yer alan hususlara �l�şk�n
ve/veya �lave olarak b�lg� veya belge �steyeb�l�r.

Ambalaj atığı ger� dönüşüm tes�sler�n�n sağlaması gereken kr�terler
MADDE 30 – (1) Ambalaj atıklarının �şlenerek asıl kullanım amacı ya da d�ğer amaçlar doğrultusunda

ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü ger� dönüşüm tes�sler�n�n;
a) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� �le atık �şleme tes�sler�ne get�r�len yükümlülüklere uyması,
b) Faal�yet göster�len açık ve kapalı alanlarının zem�n�n beton olması,
c) Tamamen kapalı alanları har�c�ndek� alanlarının etrafının tes�s güvenl�ğ�n� sağlayacak şek�lde kalıcı yapı

malzemeler� �le çevr�l� olması,
ç) İnternet bağlantılı uzaktan er�ş�m �mkânı veren kantar programının bulunması,
d) Tes�se uzaktan er�ş�m �mkânı veren kamera s�stem�n�n bulunması,
e) Yıkama �şlem� sonrası oluşan atık sular �ç�n toplama kanalları ve ızgara s�stem�ne sah�p olması, toplanan

atık suların �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak bertarafının sağlanması,
f) Gelen, ger� dönüştürülen ve elde ed�len ürünlere/malzemelere a�t b�lg�ler�n kayded�ld�ğ� ver� kayıt

s�stem�n�n bulunması,
g) Ambalaj b�lg� s�stem�ne kayıt olması, tes�se g�ren ve tes�sten çıkan malzemeler �le bunların alındığı ve

ver�ld�ğ� yerler� ambalaj b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�rmes�,
ğ) Ger� dönüşüm sonucunda elde ed�len malzemen�n n�ha� ürün olmaması hal�nde malzemen�n kullanımına

yönel�k taleb�n sürekl� olduğunun ve malzemen�n ekonom�k değere sah�p b�r ürünün üret�m proses�nde �ht�yaç
duyulan hammadde n�tel�ğ�nde olduğunun malzemey� talep eden�n taahhütü �le belgelemes� ve ger� dönüştürülmüş
malzeme �le yapılan üret�m sonucunda elde ed�len n�ha� ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmes�,

zorunludur.
(2) Bu tes�sler�n faal�yet konusuna, prosesler�ne ve bu proseslerden elde ed�len malzemelere göre sağlaması

gereken tekn�k kr�terlere �l�şk�n �lave hususlar Bakanlıkça ayrıca bel�rlen�r.
(3) Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü b�r�nc� fıkrada yer alan hususlara �l�şk�n ve/veya �lave b�lg� veya belge

�steyeb�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k, 20/12/1994 tar�hl� ve 94/62/AT sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları

Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f� d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde
hazırlanmıştır.

Ambalaj Kom�syonu
MADDE 32 – (1) Ambalaj Kom�syonu, b�r� başkan olmak üzere Bakanlık personel� �le Bakanlığın uygun

göreceğ� yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, ambalaj üret�c�ler�, tedar�kç�ler, p�yasaya sürenler, büyükşeh�r beled�yeler�,
beled�yeler, beled�ye b�rl�kler�, çevre l�sanslı ambalaj �şleme tes�sler�, satış noktaları ve �lg�l� d�ğer sektörler�n yetk�l�
tems�lc�ler�nden oluşur.

(2) Ambalaj Kom�syonu, yılda en az b�r kere Bakanlığın bel�rleyeceğ� gündemle Bakanlık tems�lc�s�n�n
başkanlığında toplanır. Kom�syonun sekretarya h�zmetler�, Bakanlık tarafından yürütülür. Toplantı yer ve zamanı �le
gündem�ne �l�şk�n hususlar, toplantı tar�h�nden en az 15 gün önce Bakanlık tarafından üyelere b�ld�r�l�r.

(3) Ambalaj Kom�syonu, bu Yönetmel�k doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlend�rerek
tavs�ye kararları alır.

Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme
MADDE 33 – (1) Beled�yeler, ekonom�k �şletmeler, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, satış noktaları, çevre l�sanslı

ambalaj atığı �şleme tes�sler�; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, yen�den kullanımı, ger� dönüşümü ve
ger� kazanımı konularındak� roller�, ambalajların �şaretlenmes�, yıllık ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler� �le
gerçekleşme oranları konularında tüket�c�ler� ve kamuoyunu b�lg�lend�rmekle, ambalaj atıklarının yönet�m�ne �l�şk�n
eğ�t�m çalışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönet�m�ne �l�şk�n duyarlılığı gel�şt�rmek üzere sosyal
sorumluluk projeler� yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

B�ld�r�mler�n ve ger� kazanım yükümlülüğüne �l�şk�n b�lg�ler�n doğruluğu
MADDE 34 – (1) Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü; beled�yeler, p�yasaya sürenler, ambalaj üret�c�ler�,

tedar�kç�ler, yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, çevre l�sanslı ambalaj atığı �şleme tes�sler� tarafından yapılan b�ld�r�m ve sunulan
belgeler� �nceler ve çalışmaları denetler. Bakanlık tarafından gerekl� görülmes� hal�nde; �lg�l� taraflar, b�ld�r�m ve
belgeler�n� yem�nl� mal� müşav�re �ncelet�r ve �nceleme raporunu Bakanlığa sunar. Yapılan b�ld�r�m ve sunulan
belgeler�n doğru olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde 35 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.

İdar� yaptırım
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanun, 5326

sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuatta öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 36 – (1) 24/8/2011 tar�hl� ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut çevre l�sanslı tes�sler
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k yürürlüğe g�rmeden önce ambalaj atığı toplama ayırma, ambalaj
atığı ger� dönüşüm/ger� kazanım konularında Bakanlıktan çevre l�sansı almış tes�sler l�sans süreler�n�n sonuna kadar
faal�yetler�ne devam edeb�l�rler. Bu süre �çer�s�nde söz konusu toplama ayırma tes�sler� alan ölçüsü ve kapas�tes� esas
alınmak suret�yle 29 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len t�pte ayırma tes�s� olarak kabul ed�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len tes�sler�n Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde yen�
durumları doğrultusunda çevre l�sansı yen�leme sürec�n� başlatmaları gerekmekted�r. L�sans yen�leme �şlemler�nde 29
uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan yer seç�m kr�ter� aranmaz.

Ger� dönüşüm/ger� kazanım (belgelend�rme) yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017 yılına a�t belgelend�rme yükümlülüğü �le �lg�l� �şlemler, 31/3/2018 tar�h�ne

kadar, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�
hükümler�ne uygun olarak yürütülür. Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden öncek� yıllara a�t belgelend�rme
yükümlülüğü �le �lg�l� �şlemler, Bakanlıkça bel�rlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.

Ambalaj atıklarının yönet�m planlarının sürekl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce Bakanlık tarafından uygun bulunan

ambalaj atıkları yönet�m planları, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütülür.
Mevcut yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce Bakanlıktan yetk� alan

yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar faal�yetler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütür. Söz konusu
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde 23 üncü maddede yer alan
tems�l�yet payı şartlarını sağladığına �l�şk�n b�lg� ve belgeler� Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

Ekler� �ç�n tıklayınız
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