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YÖNETMELIK 

 Çevre ve Orman Bakanligindan: 

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELIGI  

BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ve Genel Ilkeler 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; 
 a) Çevresel açidan belirli ölçütlere, temel kosul ve özelliklere sahip ambalajlarin üretimi,  
 b) Ambalaj atiklarinin çevreye zarar verecek sekilde dogrudan ve dolayli bir sekilde alici ortama verilmesinin 
önlenmesi, 
 c) Öncelikle ambalaj atiklarinin olusumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atiklarinin tekrar kullanim, geri 
dönüsüm ve geri kazanim yolu ile bertaraf edilecek miktarinin azaltilmasi, 
 ç) Ambalaj atiklarinin belirli bir sistem içinde, kaynaginda ayri toplanmasi, tasinmasi, ayristirilmasi 
konularinda teknik ve idari standartlarin olusturulmasi,  
 ve bunlarla ilgili prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslarin belirlenmesidir.  
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; evsel, endüstriyel, ticari ve isyeri olmasina bakilmaksizin yurt içinde 
piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kagit-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapilmis bütün ambalajlari ve 
bu ambalajlarin atiklarini kapsar.  
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri 
ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 2 ve 9 uncu 
maddelerine dayanilarak hazirlanmistir. 
 Tanimlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) Ambalaj: Hammaddeden, islenmis ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullaniciya veya tüketiciye 
ulastirilmasi asamasinda, tasinmasi, korunmasi, saklanmasi ve satisa sunumu için kullanilan herhangi bir malzemeden 
yapilmis ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-1 Ambalaj Tanimina Iliskin Açiklayici Örnekler’de belirtilen, geri 
dönüssüz olanlar da dahil tüm ürünleri,  
 b) Ambalaj atigi: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sirasinda ortaya çikan 
üretim artiklari hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullaniciya ulastirilmasi asamasinda, ürünün 
sunumu için kullanilan ve ürünün kullanilmasindan sonra olusan, kullanim ömrü dolmus tekrar kullanilabilir 
ambalajlar da dahil satis, dis ve nakliye ambalaj atigini,  
 c) Ambalaj atigi üreticisi: Ambalajli ürünü kullanarak ambalaj atiginin olusumuna sebep olan tüketiciler, nihai 
kullanicilar, satis noktalari ve benzeri gerçek veya tüzel kisiyi, 
 ç) Ambalaj atigi toplama noktasi: Satis noktalarinda tüketicilerin rahatlikla görebilecekleri yerlerde, ambalaj 
atiklarini ayri biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaciyla olusturulacak noktayi,  
 d) Ambalaj atiklari yönetimi: Ambalaj atiklarinin belirli bir sistem içinde, kaynaginda ayri toplanmasi, 
tasinmasi, ayristirilmasi, tekrar kullanimi, geri dönüsümü, geri kazanilmasi, bertarafi ve benzeri islemlerin tümünü,  
 e) Ambalaj atiklari yönetimi plani: Ambalaj atiklari yönetimi kapsaminda, ambalaj atiklarinin biriktirilmesi, 
toplanmasi, tasinmasi, ayristirilmasi ve geri dönüstürülmesi faaliyetlerinin çevre ile uyumlu sekilde 
gerçeklestirilmesine yönelik olarak yapilacak çalismalar ile bu çalismalarin kimler tarafindan nasil, ne sekilde ve ne 
zaman yapilacagini gösteren detayli eylem planini,  
 f) Ambalaj komisyonu: Yönetmelik dogrultusunda yürütülen çalismalari ve uygulamalari degerlendirmek 
üzere Bakanlik temsilcisinin baskanliginda ilgili taraflardan olusan komisyonu, 
 g) Ambalaj üreticisi: Ambalaj malzemesi ve ambalajin kendisini üretenler ile ambalajin dogrudan üretildigi 
ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri, 
 g) Bakanlik: Çevre ve Orman Bakanligini, 
 h) Bertaraf: Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi, tasinmasi, geçici depolanmasi, tekrar kullanimi, 
geri dönüsümü ve geri kazanimi islemlerinden sonra geriye kalan miktarinin zararsiz hale getirilmesi islemlerini, 
 i) Dis ambalaj: Birden fazla sayida satis ambalajini bir arada tutacak sekilde tasarlanmis, üründen ayrildiginda 
ürünün herhangi bir özelliginin degismesine neden olmayan ambalaji,  
 i) Ekonomik isletmeler: Ambalaj üreticilerini ve piyasaya sürenleri, 
 j) Enerji geri kazanimi: Yanabilir özellikte olan ambalaj atiklarinin, isi geri kazanimi amaciyla tek basina veya 



diger atiklarla birlikte, dogrudan yakilarak enerji üretiminde kullanilmasini,  
 k) Geçici çalisma izni: Lisans basvurusu uygun bulunan toplama ayirma tesisleri için, ambalaj atigi yönetim 
planinin hazirlanmasi ve Bakanliga sunulmasi amaciyla verilen süreyi,  
 l) Geri dönüsüm: Ambalaj atiklarinin bir üretim süreci içerisinde orijinal amaci veya baska bir amaç için, 
organik geri dönüsüm dahil, enerji geri kazanimi hariç olmak üzere yeniden islenmesini,  
 m) Geri dönüsüm tesisi: Fabrika, satis noktasi ve benzeri üniteler içerisinde yapilan geri dönüsüm hariç, 
ambalaj atiklarinin geri dönüsümünü saglamak amaciyla kurulan tesisi,  
 n) Geri kazanim: Ambalaj atiklarinin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazi islemlerden geçirilmek 
suretiyle geri dönüstürülmesini, yakilarak enerji elde edilmesini,  
 o) Gönüllü anlasma: Bakanlik ile yetkilendirilmis kurulus arasinda yapilan anlasmayi,  
 ö) Hedef: Bu Yönetmelik kapsamindaki ambalajlarin, agirlik olarak geri kazanilmasi gereken miktarinin, 
piyasaya sunulan miktarina oranini, 
 p) Kaynakta ayri toplama: Ambalaj atiklarinin, hazirlanmis olan yönetim planlari dogrultusunda olustuklari 
yerlerde diger atiklardan ayri olarak biriktirilmesi ve bu sekilde toplanmasini, 
 r) Kompozit ambalaj: Farkli malzemelerden yapilmis, elle birbirinden ayrilmasi mümkün olmayan ambalaji,  
 s) Lisans: Ambalaj atigi toplama ayirma ve geri dönüsüm tesislerinin bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri 
sagladigi ve kriterlere uygun olarak isletildigini, çevre ve insan sagligi açisindan her türlü önlemleri aldigini gösteren 
belgeyi, 
 s) Nakliye ambalaji: Belirli sayida satis ambalajlarinin veya dis ambalajlarin tasima ve depolama islemleri 
sirasinda zarar görmesini önlemek, ürünün üreticiden saticiya nakliyesi sirasinda tasimayi kolaylastirmak ve depolama 
islemlerini saglamak amaciyla karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolunda kullanilan konteynirlar hariç 
kullanilan ambalaji, 
 t) Organik geri dönüsüm: Atik depolama alanlarinda yapilan depolama islemi hariç, ambalaj atiklarinin 
biyolojik olarak parçalanabilen kisimlarinin kontrollü bir sekilde mikroorganizmalar araciligiyla kompost veya metan 
gazi elde edilecek sekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayristirilmasini, 
 u) Önleme: Ambalajin, ambalaj atiginin ve içerdigi maddelerin; ambalajin tasarimindan baslayarak, üretimi, 
pazarlanmasi, dagitimi, kullanilmasi, atik haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, çevreye verdigi zararin, temiz 
ürün ve teknolojiler kullanilarak azaltilmasini,  
 ü) Piyasaya arz: Ambalajlanmis ürünün, tedarik veya kullanim amaciyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada 
yer almasi için yapilan faaliyeti, 
 v) Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamindaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kisiyi, 
üretici tarafindan direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajin üzerinde adini ve/veya ticari markasini 
kullanan gerçek veya tüzel kisiyi, üreticinin Türkiye disinda olmasi halinde, üretici tarafindan yetkilendirilen 
temsilciyi ve/veya ithalatçiyi, 
 y) Satis ambalaji: Satin alma noktasinda, nihai kullanici veya tüketici için bir satis birimi olusturmaya uygun 
olarak yapilan ambalaji,  
 z) Satis noktasi: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajli ürünlerin satisini yapan iki yüz metrekareden 
büyük kapali alana sahip magaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satis yerlerini, 
 aa) Tekrar kullanim: Ambalajin kendi yasam döngüsü içinde tekrar kullaniminin imkansiz olacagi zamana 
kadar, toplama ve temizleme disinda hiçbir isleme tabi tutulmadan yeniden doldurulmasi veya ayni sekli ile ayni amaç 
için kullanim ömrünü tamamlayincaya kadar kullanilmasini,  
 bb) Toplama ayirma tesisi: Fabrika, satis noktasi ve benzeri üniteler içerisinde yapilan biriktirmeler hariç, 
ambalaj atiklarinin toplandigi ve cinslerine göre siniflandirilarak ayrildigi tesisi, 
 cc) Yetkilendirilmis kurulus: Piyasaya sürenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek 
üzere olusturduklari, Bakanlik tarafindan yetki verilen ve kar amaci gütmeyen tüzel kisiligi haiz kuruluslari 
 ifade eder. 
 Genel ilkeler 
 MADDE 5 – (1) Ambalaj atiklarinin yönetimine ait ilkeler asagida belirtilmistir: 
 a) Dogal kaynaklarin korunmasi ve depolanacak atik miktarinin azaltilmasi amaciyla ambalaj atiklarinin 
olusumunun önlenmesi; üretimin kaçinilmaz oldugu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanilmasi, geri dönüstürülmesi 
ve geri kazanilmasi esastir.  
 b) Tek yönlü ambalaj kullaniminin ve bunlarin atiklarinin kontrol altina alinabilmesi amaciyla, öncelikle tekrar 
kullanima uygun ambalajlarin tercih edilmesi esastir. 
 c) Ambalaj atiklarinin çevreye zarar verecek sekilde dogrudan veya dolayli olarak alici ortama verilmesi ve 
düzenli depolama sahalarinda depolanarak bertarafi yasaktir. 
 ç) Ambalaj atiklarinin yönetiminden sorumlu kisi veya kisiler ile kurum ve kuruluslar, bu atiklarin çevre ve 
insan sagligina zararli olabilecek etkilerinin azaltilmasi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 
 d) Ambalaj atigi üreticileri; ilgili olduklari belediyeler tarafindan hazirlanarak Bakanliga sunulan ambalaj atigi 



yönetim plani dogrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve bedelsiz olarak belediyenin 
sistemine vermekle yükümlüdürler. 
 e) Saglikli bir geri kazanim sisteminin olusturulmasi için ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi 
esastir. Ambalaj atiklarinin bu Yönetmelikte tanimlanan toplama sistemi disinda bir yöntemle toplanmasi ve 
ayristirilmasi yasaktir.  
 f) Ürünlerini ambalajli olarak piyasaya sürenler, bu ürünlerin kullanimi sonucu ortaya çikan ambalaj 
atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasini, geri dönüsümünü ve geri kazanimini saglamak ve bu amaçla yapilacak 
harcamalari karsilamakla yükümlüdürler. 
 g) Ambalaj atiklarinin yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararin giderilmesi amaciyla yapilan 
harcamalar, bu atiklarin yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kisiler tarafindan karsilanmasi esastir. 
 g) Ambalaj atiklarinin toplanmasi ayrilmasi, geri dönüsümü ve geri kazanimi amaciyla faaliyet gösteren veya 
göstermek isteyen gerçek ve tüzel kisiler Bakanliktan lisans almak zorundadirlar. 
 h) Ambalaj atiklarinin lisansli isletmelere verilmesi esastir ve ambalaj atiklarinin bunlarin disindaki isletmeler 
tarafindan toplanmasi yasaktir.  
 

IKINCI BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

 Bakanlik merkez teskilatinin görev ve yetkileri 
 MADDE 6 – (1) Bakanlik; 
 a) Ambalaj atiklarinin toplanmasi, tekrar kullanimi, geri dönüsümü, geri kazanimi ve bertarafina iliskin 
program ve politikalari saptamakla, bu Yönetmeligin uygulanmasina yönelik isbirligi ve koordinasyonu saglamakla, 
idari tedbirler almakla, tebligler yayimlamak ve gerekli denetimleri yapmakla, 
 b) Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen piyasaya sürenler adina toplama, tekrar kullanim, geri dönüsüm ve 
geri kazanim çalismalarini yapacak olan kurum ve kuruluslarin yetkilendirme esaslarini belirlemekle, basvurulari 
degerlendirmek ve uygun bulunmasi durumunda yetki vermekle, yetki verilen kuruluslari denetlemekle, bu 
Yönetmelige ve yetkilendirme esaslarina aykirilik halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamakla ve yetkiyi 
iptal etmekle, 
 c) Toplama ayirma tesislerine lisans ve geçici çalisma izni vermekle, geri dönüsüm tesislerine lisans vermekle, 
 ç) Lisans ve geçici çalisma izni verilen tesislerin faaliyetlerini denetlemekle, bu Yönetmelige aykirilik halinde 
gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamakla ve lisans ve geçici çalisma iznini iptal etmekle, 
 d) Piyasaya sürülen ambalajlarin üzerine yazilmak üzere kod numaralarini vermekle, 
 e) Gerektiginde Ambalaj Komisyonunu toplamakla, Komisyona baskanlik yapmak ve sekreterya islerini 
yürütmekle, 
 f) Bu Yönetmelik kapsamindaki isletmelerin Bakanliga sunmakla yükümlü oldugu belgeleri incelemekle, 
 g) Geri kazanilmis ürünlerin kullanimini özendirmekle,  
 g) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için bilgilendirici egitim faaliyetleri düzenlemekle, 
 h) Belediyeler tarafindan Bakanliga sunulacak olan ambalaj atiklari yönetim planina iliskin esaslari 
belirlemekle 
 görevli ve yetkilidir. 
 Il çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yetkileri  
 MADDE 7 – (1) Il çevre ve orman müdürlügü; 
 a) Bu Yönetmelik kapsamindaki ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi için belediyeler, piyasaya 
sürenler ve yetkilendirilmis kuruluslar arasinda koordinasyonu saglamakla, 
 b) Bu Yönetmelikte tanimlandigi sekilde ayri toplama çalismasinin baslatildigi bölgelerde, çalismalarin 
ambalaj atigi yönetim planina uygun olarak yapilip yapilmadigini denetlemek ve ambalaj atiklarini ayri olarak 
biriktirmeyen tüketicilere, nihai kullanicilara, ambalaj atigi üreticilerine 2872 sayili Kanun hükümlerine göre cezai 
müeyyide veya idari yaptirim uygulamakla, 
 c) Il sinirlari içinde faaliyette bulunan ambalaj üreticilerini ve piyasay a sürenleri tespit ederek, bu 
Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu ve Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nun 
her yil Bakanliga gönderilmesini saglamakla, göndermeyenler hakkinda 2872 sayili Kanun hükümlerine göre cezai 
müeyyide veya idari yaptirim uygulamakla, 
 ç) Toplama ayirma ve geri dönüsüm tesisi lisans basvuru dosyasinin tamamlanmasini saglayarak Bakanliga 
göndermekle,  
 d) Lisans ve geçici çalisma izni almis tesislerin faaliyetlerini denetlemekle, 
 e) Satis noktalarinin bu Yönetmelikle verilen sorumluluklarini yerine getirip getirmedikleri konusundaki 
faaliyetlerini izlemek, ilgili mevzuata aykirilik halinde gerekli yaptirimin uygulanmasini saglamakla, 
 f) Ekonomik isletmeler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslarla birlikte geri kazanilmis ürünlerin kullanimini 
özendirmekle, 



 g) Ambalaj atiklari yönetimi kapsaminda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflari bilgilendirici egitim 
faaliyetleri yapmakla 
 görevli ve yetkilidir 
 Belediyelerce alinacak tedbirler 
 MADDE 8 – (1) Büyüksehir belediyeleri; 
 a) Ambalaj atiklarinin düzenli depolama sahalarina kabul edilmemesi için gerekli önlemleri alir. 
 b) Ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafindan yürütülen çalismalarda koordinasyonu saglar. 
 c) Ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafindan hazirlanan ambalaj atigi yönetim plani dogrultusunda yürütülen 
çalismalari destekler. 
 ç) Ambalaj atiklari yönetimi kapsaminda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici 
egitim faaliyetleri yapar, bu tür faaliyetlere katkida bulunur. 
 (2) Il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; 
 a) Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplar veya toplattirir.  
 b) Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi için lisans/geçici çalisma izni almis isletmeler, piyasaya 
sürenler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslar ile birlikte ambalaj atiklari yönetim planini hazirlayarak Bakanliga sunar. 
 c) Hazirlanan ambalaj atigi yönetim plani dogrultusunda ayri toplama çalismasinin baslatildigi bölgelerde, 
çalismalarin ambalaj atigi yönetim planina uygun olarak yapilip yapilmadigini denetler, önlem alir ve ambalaj 
atiklarini ayri olarak biriktirmeyen ambalaj atigi üreticilerine idari yaptirim uygular. 
 ç) Sözlesme yaptigi lisansli/geçici çalisma izinli isletme veya isletmeler tarafindan yürütülen kaynakta ayri 
toplama çalismalarini toplama araci, personel, ekipman yerlestirme ve benzeri idari ve teknik konularda destekler. 
 d) Ambalaj atiklarini evsel atik toplama araçlarina alinmamasi için gerekli tedbirleri alir. 
 e) Ambalaj atiklarinin düzenli depolama sahalarina kabul edilmemesi için gerekli önlemleri alir. 
 f) Lisans basvurusunda bulunacak olan toplama ayirma ve geri dönüsüm tesislerine çalisabilecekleri uygun 
çalisma alanlarini gösterir. 
 g) Toplama ayirma ve geri dönüsüm tesislerini belediye imar planlari üzerinde isaretler ve altyapi hizmetlerini 
öncelikle yapar. 
 g) Ambalaj atiklari yönetimi kapsaminda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici 
egitim faaliyetleri yapar, bu tür faaliyetlere katkida bulunur. 
 Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri 
 MADDE 9 – (1) Ambalaj üreticileri; 
 a) Ambalajin tasarim asamasindan baslayarak, üretim ve kullanim sonrasinda en az atik üretecek ve çevreye en 
az zarar verecek sekilde ambalaj üretmekle, 
 b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanima, geri dönüsüme ve/veya geri kazanima uygun olacak sekilde 
tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla, 
 c) Ambalaj atiklari yönetimi kapsaminda tüketicileri bilgilendirici egitim faaliyetleri yapmakla 
 yükümlüdürler. 
 Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri 
 MADDE 10 – (1) Piyasaya sürenler; 
 a) Ürünlerinin ambalajlanmasi sirasinda, ürünün kullanimi sonrasi en az atik üretecek ve geri dönüsümü ve 
geri kazanimi en kolay ve en ekonomik olacak ambalajlari kullanmakla, 
 b) Ürünlerin ambalajlanmasi sirasinda tekrar kullanima uygun ambalajlari tercih etmekle, 
 c) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet araciligiyla 
doldurabilmek için Bakanliga müracaat ederek internet erisim sifresi ile kod numarasi almakla, 
 ç) Bir önceki yil piyasaya sürdügü ürünlerin ambalajlari için bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya 
Süren Müracaat Formu’nu internet araciligiyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yil Subat ayi sonuna kadar 
Bakanliga göndermekle, 
 d) Bu Yönetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanim hedeflerini saglamakla, 
 e) Hedefleri saglamak amaciyla piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi 
için belediyeler ve lisans almis olan isletmeler ile birlikte sözlesmeler yapmakla, 
 f) Yapilan sözlesmeler dogrultusunda hazirlanan ve belediyeler tarafindan Bakanliga sunulan ambalaj atiklari 
yönetim planina göre; ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi, geri dönüstürülmesi ve geri kazanilmasi 
konularinda tüketicileri ve belediyeleri bilgilendirici egitim faaliyetlerinde bulunmakla ve ilgili harcamalari 
karsilamakla,  
 g) Belediyeler tarafindan Bakanliga sunulan ambalaj atiklari yönetim planina göre; ambalaj atiklarinin 
kaynaginda ayri toplanmasi, geri dönüstürülmesi ve geri kazanilmasi konusunda yürütülen çalismalarla ilgili 
harcamalari karsilamakla, 
 g) Sözlesmeler dogrultusunda toplanan ve geri kazanimi saglanan ambalaj atiklarina ait belgelerini, bu 
Yönetmeligin 23 üncü maddesinde belirtildigi sekilde her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga göndermekle, 



 h) Piyasaya sürmüs olduklari ürünlerin ambalajlarinin 15 inci maddede belirtilen degerleri sagladigini kontrol 
etmekle 
 yükümlüdürler. 
 (2) Piyasaya sürenler, bu maddenin birinci fikrasinin (ç), (d), (e), (f), (g) ve (g) bentlerindeki yükümlülüklerini 
yetkilendirilmis kuruluslara devredebilirler. 
 Yetkilendirilmis kuruluslarin yükümlülükleri  
 MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmis kuruluslar; 
 a) Temsil ettigi piyasaya sürenlerin, bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat 
Formu’nu internet araciligiyla doldurmalarini ve bir sureti ile birlikte her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga 
göndermelerini saglamakla, 
 b) Bu Yönetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanim hedeflerini saglamakla, 
 c) Temsil ettikleri piyasaya sürenler adina, ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi için öncelikle 
düzenli depolama sahasi olan belediyeler ve lisans/geçici çalisma izni almis isletmeler ile birlikte sözlesmeler 
yapmakla,  
 ç) Yapilan sözlesmeler dogrultusunda hazirlanan ve belediyeler tarafindan Bakanliga sunulan ambalaj atiklari 
yönetim planina göre; ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi, geri dönüstürülmesi, geri kazanilmasi ve 
tüketicileri bilgilendirici egitim faaliyetlerinde bulunmakla ve ilgili harcamalari karsilamakla, 
 d) Sözlesmeler dogrultusunda toplanan ve geri kazanimi saglanan ambalaj atiklarina ait belgelerini, bu 
Yönetmeligin 23 üncü maddesinde belirtildigi sekilde her yil Bakanliga sunmakla, 
 e) Bakanliga müracaati olmayan piyasaya süren isletmeleri tespit etmek amaciyla satis noktalari ile isbirligi 
yapmakla, 
 f) Kaynaginda ayri toplama çalismalarinin yapildigi belediye sinirlari içerisinde yer alan belediyelerin ve 
tüketicilerin egitim ve bilinçlendirme çalismalari için o bölgede egitimin sürekliligini saglamakla 
 yükümlüdürler. 
 Satis noktalarinin yükümlülükleri 
 MADDE 12 – (1) Satis noktalari; 
 a) Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasini saglamak amaciyla, satis noktalarinin girisinde atiklarin 
nihai tüketiciden ayri toplanmasini ve türlerine göre tasnifini saglamak ve bu amaçla tüketicileri bilgilendirmek üzere 
ambalaj atigi toplama noktalari olusturmakla, 
 b) Ambalaj atiklarini, ilgili belediyenin sözlesme imzaladigi lisansli toplama ayirma tesisine, belediyenin 
Bakanliga sundugu ambalaj atiklari yönetim plani dogrultusunda bedelsiz olarak vermekle,  
 c) Bakanliktan kod numarasi almamis olan piyasaya süren isletmeleri tespit ederek Bakanliga bildirmekle, kod 
numarasi almamis isletmelerin ürünlerini satmamakla ve bu konuda yetkilendirilmis kuruluslar ile isbirligi yapmakla, 
 ç) Bu maddenin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülükler dogrultusunda yapilan 
çalismalara iliskin bilgileri her yil Subat ayi sonuna kadar bulundugu ildeki il çevre ve orman müdürlüklerine 
göndermekle  
 yükümlüdürler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ambalajin Üretimine Iliskin Hükümler 

 Önleme  
 MADDE 13 – (1) Ambalajin tasarimindan baslayarak, üretimi, pazarlanmasi, dagitimi, kullanilmasi, atik 
haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar; çevreye verdigi zararin, temiz ürün ve teknolojiler kullanilarak, nitelik ve 
nicelik olarak azaltilmasi esastir. Bu amaçla gerek üretilecek ambalajlarin yapisindaki agir metal muhtevalari, gerekse 
de ambalajin birim agirligi, ambalajin fonksiyonunu bozmayacak, gerekli saglik, temizlik ve güvenlik düzeyini 
olumsuz etkilemeyecek sekilde en aza indirilir. 
 Temel sartlar 
 MADDE 14 – (1) Ambalajlar, tekrar kullanilabilecek, geri dönüstürülebilecek, geri kazanilabilecek ve bu 
islemleri kapsayan yönetim ve bertaraf asamalarinda çevreye en az zarar verecek sekilde tasarlanmak ve üretilmek 
zorundadir. 
 (2) Alternatifi olmayan ambalajlar disinda, geri dönüsümü ve geri kazanilmasi teknik olarak mümkün olmayan 
ambalajlarin üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktir. 
 (3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajlarin tasimasi gereken temel sartlar asagida belirtilmistir. 
 a) Ambalajin üretimi ve bilesimine ait sartlar sunlardir: 
 1) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve saglik düzeyini saglamaya yeterli olandan fazla 
hacim ve agirlikta ambalaj kullanilmaz. 
 2) Ambalaj tasarlanirken, üretilirken ve satisa sunulurken; tekrar kullanima, geri dönüsüme ve geri kazanima 
uygun olur. Bertaraf edilen ambalaj atiginin ve ambalajin üretimi esnasinda olusan artiklarinin çevreye zarar 
vermemesine dikkat edilir. 



 3) Ambalaj atiginin ve üretimi esnasinda olusan artiklarinin geri kazanimi veya bertarafi sirasinda ambalajin 
içerdigi maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, ambalaj ve ambalajin bilesenleri üretilirken 
zararli ve tehlikeli maddeler en aza indirilir.  
 b) Tekrar kullanilabilir nitelige sahip ambalajlar asagida belirtilen sartlarin üçünü ayni anda saglar:  
 1) Ambalajin fiziki özelligi ve niteligi, normal sartlar altinda ambalajin birden fazla kullanimina izin verecek 
sekilde olur. 
 2) Ambalajin tekrar kullanim sürecinde, çalisanlarin saglik ve güvenlik sartlari göz önünde bulundurulur. 
 3) Ambalaj tekrar kullanilmayacak hale gelerek atik oldugu zaman, (c) bendindeki özel sartlar yerine getirilir. 
 c) Ambalajlarin geri kazanilabilir niteligine dair özel sartlar sunlardir: 
 1) Ambalajin maddesel geri dönüsüm yoluyla geri kazanilmasi durumunda; piyasaya sunmak üzere ambalaj 
üretilirken, ambalajin üretiminde kullanilan maddelerin agirlikça belli bir yüzdesinin geri dönüstürülebilir sekilde 
olmasi gerekir. 
 2) Ambalajin enerji geri kazanim yoluyla geri kazanilmasi durumunda; enerji geri kazanimi en uygun düzeyde 
olmasini saglamak için islenecek ambalaj atiginin minimum alt kalorifik degere sahip olmasi gerekir. 
 3) Ambalajin kompost amaciyla islenerek geri dönüstürülmesi durumunda, dogada parçalanabilecek nitelikte 
olur ve ayri toplama ya da kompost yapma sürecini engellemez. 
 4) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar; fiziki, kimyasal, termal veya biyolojik ayristirma islemlerinden 
sonra, nihai kompostun sonunda karbondioksit, biyokütle ve suya dönüsebilecek nitelige sahip olur.  
 Agir metal konsantrasyonlari  
 MADDE 15 – (1) Ambalaj hammaddesi üreticileri, yardimci madde üreticileri ile cam disindaki ambalaj 
üreticileri, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri ambalajlarda veya ambalaj türevlerinde bulunabilecek kursun, civa, 
kadmiyum, arti alti degerlikli krom konsantrasyonlarinin toplami, bu Yönetmeligin yayimini takip eden iki yil içinde 
agirlik olarak iki yüz elli ppm, üç yil içinde de yüz ppm’i asmayacak sekilde gerekli tedbirleri alirlar. 
 (2) Cam ambalaj üretiminde ise, her bir cam firini için ayri ayri bakilmak kaydi ile temsili örneklerde ardisik 
on iki ay süre içinde yapilan toplam agir metal analizlerinin aylik ortalamalari iki yüz ppm sinirini asamaz. 
 (3) Bu maddenin ikinci fikrasinda yer alan zorunluluk, yüksek kursunlu veya kursunlu kristal camdan yapilmis 
ürünler için geçerli degildir. 
 Ambalajlarin üretim asamasinda isaretlenmesi 
 MADDE 16 – (1) Ambalaj atiklarinin geri toplanmasi, tekrar kullanilmasi, geri kazaniminin kolaylastirilmasi 
ve tüketicinin bilgilendirilmesi amaciyla ambalajlar üretimleri sirasinda isaretlenir. Bu isaretleme gönüllülük esasina 
dayanir ve asagidaki sekilde yapilir; 
 a) Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajlarin üzerinde, bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-3 Ambalajlarin 
Üzerinde Kullanilacak Sembol ile Ek-2 Ambalaj Isaretleme Sistemi’ne göre ambalajin cinsini belirten kisaltma ve 
malzeme cinsine ait numarayi bulundurur.  
 b) Sembolün merkezine ambalajin üretildigi malzemenin cinsini temsil eden numara, altina da büyük harfler 
ile malzeme cinsini temsil eden kisaltma yazilir.  
 c) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-2 Ambalaj Isaretleme Sistemi’nde tanimlanan malzeme cinslerinin 
disinda yer alan malzemeler isaretlenmez. 
 ç) Isaretlemenin, ambalajin üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açildigi takdirde bile kalici ve 
dayanikli olmasi saglanir. Isaretleme, teknik nedenlerden dolayi ambalajin üzerinde yapilamiyorsa, piy asaya süren 
tarafindan ambalajin veya etiketin üzerinde yapilir.  
 Ambalaj üreticilerinin bildirim zorunlulugu 
 MADDE 17 – (1) Ambalaj üreticileri, bir önceki yil ürettigi ambalajlarin piyasaya sürülmesi amaciyla 
kullandigi ambalajlar için bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu, ürettigi 
ambalajlar için de bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu internet araciligiyla 
doldurarak bir sureti ile birlikte her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga göndermekle yükümlüdürler. Formlari 
internet araciligiyla doldurabilmek için Bakanliga müracaat ederek internet erisim sifresi ile kod numarasi alinir. 
Ambalaj üreticileri, bu formlarda bir önceki yil üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlarin cinsi, üretim ve satis 
miktarlari ile satis yapilan firmalara ait bilgileri belirtirler.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ambalaj Atiklarinin Geri Dönüsümü ve Geri Kazanimi  

 Geri dönüsüm ve geri kazanim sorumlulugu 
 MADDE 18 – (1) Piyasaya sürenler, bu Yönetmelikte tanimlanan satis, dis ve nakliye ambalajlarini, bu 
Yönetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen hedefler dogrultusunda geri toplamak, geri kazanmak ve bu islemlere ait 
belgeleri her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga gönderirler. 
 (2) Piyasaya sürenler, geri kazanim hedeflerinin yerine getirilmesi, bunlara yönelik gerekli harcamalarin 
karsilanmasi, egitim ve ilgili diger faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için bir araya gelerek kar amaci tasimayan tüzel 



kisilige haiz bir yapi olusturarak Bakanlik ile gönüllü anlasma yapabilirler. Tüzel kisiligi haiz yapinin Bakanlikça 
yetkilendirilmesini müteakiben, bu yapiyla sözlesme yapan ve yapiya karsi yükümlülüklerini yerine getiren ve 
harcamalara katilan piyasaya sürenler, yükümlülüklerini bu kurulusa devredebilirler. Bu devrin idari, teknik, hukuki ve 
mali sartlari aralarinda yapilacak sözlesmelerle belirlenir. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmis 
kuruluslar ve yetkilendirilmis kurulusa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludur. Satis noktalari da 
yükümlülüklerini yerine getirmek amaciyla yetkilendirilmis kurulusa üye olabilirler. 
 (3) Yetkilendirilmis kuruluslar ile yetkilendirilmis kurulusa üye olmayan piyasaya sürenler, geri kazanim 
hedeflerinin yerine getirilmesi sirasinda belediyeler ile ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi konusunda 
sözlesme yapan lisans almis toplama ayirma tesisleriyle çalismak ve bu tesisleri kullanmak, toplanan ambalaj 
atiklarinin lisans almis geri dönüsüm tesislerine verilmesini saglamak zorundadirlar. 
 (4) Piyasaya sürenler adina, ambalaj üreticileri de bir sistem kurarak ambalaj atiklarinin geri kazanim 
sorumlulugunu üstlenebilirler. Bu sisteme dahil olan ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenler geri kazanim hedeflerinin 
tutturulmasindan müsterek olarak sorumludurlar. Ambalaj üreticileri tarafindan piyasaya sürenler adina geri kazanim 
sorumlulugunun üstlenilmesi halinde, ambalaj üreticileri geri kazanim hedeflerinin yerine getirilmesi sirasinda bu 
maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen hususlara uymak zorundadirlar.  
 Geri kazanim hedefleri 
 MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmis kuruluslar ile yetkilendirilmis kurulusa üye olmayan piyasaya sürenler, 
ambalaj atiklarini asagidaki tabloda belirtildigi oranlarda geri kazanmakla yükümlüdürler.  
 

 Malzemeye göre yillik geri kazanim hedefleri (%) 

Yillar Cam Plastik Metal Kagit/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 

 
 (2) Kompozit ambalajlarin geri kazaniminda; birim ambalajin bilesiminde bulunan ve agirlikça en fazla 
miktari olusturan malzemenin cinsine ait oran esas alinir ve kompozit malzeme toplanir. 
 Yetki verilecek kuruluslarda aranacak sartlar 
 MADDE 20 – (1) Temsiliyet payi; yetki verilecek kurulusun temsil ettigi ambalaj miktarinin, yurt içinde 
piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarina oranini ifade eder. 
 (2) Bakanliktan tüm ambalaj türleri için yetki almak isteyen kurulusun, temsiliyet payinin en az yüzde yirmi 
bes olmasi zorunludur.  
 (3) Bakanliktan tek ambalaj türü için yetki almak isteyen kurulusun, temsiliyet payinin o malzeme türünün en 
az yüzde yirmi besini saglamasi zorunludur. 
 (4) Yetki verilecek kuruluslarda aranacak diger kurumsal, teknik ve mali özellikler ile buna iliskin usul ve 
esaslar Bakanlikça belirlenir. 
 Yetkilendirilmis kuruluslarin denetimi ve yetki iptali 
 MADDE 21 – (1) Bakanlik, yetki verdigi kuruluslari denetler; toplama ve geri kazanim hedefleri ile ilgili 
miktarlarini izler. Yetkilendirilmis kuruluslar, malzeme türlerine göre gerçeklesen toplama ve geri kazanim 
miktarlarini Bakanlikça belirlenecek dönemlerde Bakanliga bildirir.  
 (2) Yetkilendirilmis kuruluslarin; temsiliyet payini yetki aldigi tarihten itibaren yitirmesi halinde, Bakanlik en 
fazla alti aylik bir süre vererek bu Yönetmeligin 20 nci maddesinde belirtilen temsiliyet payini yeniden saglamasini 
ihtar eder ve durumu üyesi olan tüm piyasaya sürenlere bildirir. 



 (3) Yetkilendirilmis kuruluslarin, bu Yönetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi 
birinin yerine getirmemesi halinde, Bakanlik tarafindan ihtar edilir ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla 
alti aylik bir süre verilir. Bu husus ayrica üyesi olan tüm piyasaya sürenlere bildirilir.  
 (4) Verilen süre sonunda yetki alabilme kosullari yeniden kazanilmamis ve/veya yükümlülükler yerine 
getirilmemis ise, Bakanlik verdigi yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler ilgili piyasaya sürenler tarafindan yerine 
getirilir. Yetkilendirilmis kurulusa 2872 sayili Kanunun ilgili maddelerine göre cezai müeyyide veya idari yaptirim 
uygulanir. 
 Ambalajlarin piyasaya sürenler tarafindan isaretlenmesi 
 MADDE 22 – (1) Ambalajlarin, kullanim sonucu olusan atiklarinin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun 
olarak toplama ve geri kazanim sistemine dahil oldugunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amaciyla, 
ambalajlar piyasaya sürenler tarafindan isaretlenir. Bu isaretleme gönüllülük esasina dayanir. 
 (2) Piyasaya sürenler, ambalajin veya etiketin üzerinde bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-3 Ambalajlarin 
Üzerinde Kullanilacak Sembol ile bu sembolün altinda Bakanligin verdigi kod numarasini bulundurur. 
Yetkilendirilmis kurulusa üye olan piyasaya sürenler ise ambalajin veya etiketin üzerinde üye oldugu yetkilendirilmis 
kurulusun sembolünü bulundurur. Bu isaretleme piyasaya sürenin geri kazanim konusunda dahil oldugu sistemi 
belirtir ve Bakanlik tarafindan kayit altinda oldugunu gösterir. 
 (3) Isaretleme ambalajin veya etiketin üzerine yapilir, kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açildigi takdirde 
bile kalici ve dayanikli olur. Kullanilan etiketler, geri kazanimi olumsuz etkilemeyecek malzemeden üretilir ve 
yapistirilir. 
 (4) Bakanliktan kod numarasi almamis ambalajli ürünlerin, piyasaya süren isletmeler tarafindan piyasaya 
sürülmesi ve satis noktalarinda satilmalari yasaktir. Aksine hareket eden piyasaya sürenler ve satis noktalari bu 
Yönetmelik hükümlerine göre müteselsil olarak sorumludurlar. 
 Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgeleme zorunlulugu 
 MADDE 23 – (1) Piyasaya sürenler, bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat 
Formu’nu, internet araciligiyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga bildirimde 
bulunurlar. Bu formda, bir önceki yil piyasaya sürülen ürünlerde kullanilan ambalajlarin cinsi, satis miktarlari, ithal ve 
ihraç edilen miktarlari ve stok miktarlari belirtilmek zorundadir. Piyasaya sürenlerin, ürünlerini depozitolu olarak 
satisa sunmalari halinde, depozitolu ambalajin toplama sistemine iliskin bilgi ve belgelerinin de Bakanliga 
gönderilmesi gerekmektedir. Depozitolu ambalajlarin geri kazaniminda, o yil için ambalajin tekrar kullanilamayan 
miktari esas alinarak hesaplanir.  
 (2) Piyasaya sürenler; toplama, geri dönüsüm ve geri kazanim ile ilgili olarak gerçeklestirdikleri çalismalari 
kapsayan bilgi ve belgeleri her yil Subat ayi sonuna kadar Bakanliga bildirirler. Yetkilendirilmis kuruluslara üye olan 
piyasaya sürenlerin toplama, geri dönüsüm ve geri kazanim ile ilgili belgelendirmeleri ise üye olduklari 
yetkilendirilmis kuruluslar tarafindan Bakanliga bildirilir. Yetkilendirilmis kuruluslara üye olmayan piyasaya sürenler 
ile yetkilendirilmis kuruluslar tarafindan Bakanliga sunulacak bilgi ve belgeler asagida belirtilmistir; 
 a) Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi konusunda, piyasaya sürenler ile yetkilendirilmis 
kuruluslarin, belediye ve lisansli toplama ayirma tesisleri arasinda yapilan, idari, teknik, hukuki ve mali sartlari ilgili 
taraflarca belirlenen sözlesmenin örnegi,  
 b) Ambalaj atiklarinin toplanmasi amaciyla sözlesme imzalanan lisansli toplama ayirma tesisinin giris ve çikis 
belgeleri ve bunlari içeren özet tablo, 
 c) Ambalaj atiklarinin lisansli geri dönüsüm tesisine verildigini gösteren belge ve bunlari içeren özet tablo, 
ihraç edildiyse gümrük çikis beyannameleri. 
 (3) Bakanlik, ikinci fikrada sayilanlara ilave olarak ek bilgi ve belge isteyebilir.  
 (4) Belgelendirmeler, yetkilendirilmis kurulusa üye olanlar hariç piyasaya sürenler tarafindan Bakanliga 
gönderilir. Lisansli firmalar, ambalaj üreticileri tarafindan gönderilen belgeler kabul edilmez. Birden fazla ambalaj 
malzemesine sahip piyasaya sürenler belgelendirmelerini toplu olarak Bakanliga gönderirler.  
 (5) Belgelendirmelerde, toplama ayirma tesislerinin çikis rakamlari esas alinir. Tesislerin lisansli olduklari 
dönemlere ait belgeler geçerlidir. Lisans verilen tesislerin, o yil içerisinde topladiklari ambalaj atiklarina iliskin 
belgeler de Bakanlikça kabul edilir. Ambalaj atiklarinin geri kazanilmasi faaliyetlerine iliskin belgeler, ait olduklari yil 
için geçerli olup, takip eden yilin Subat ayi sonuna kadar Bakanliga gönderilir. 
 (6) Geri kazanim çalismalarina ait bilgi ve belgeleri ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren 
Müracaat Formu’nu Bakanliga bildirmeyenler hakkinda 2872 sayili Kanunun ilgili maddelerine göre cezai müeyyide 
veya idari yaptirim uygulanir. 
 (7) Piyasaya sürülen ürünlerde kullanilan kagit, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalajlarinin 
tamaminin toplami yillik olarak üçbin kilogram ve üçbin kilogramin altinda kalan isletmeler, bu maddede belirtilen 
bildirim ve belgeleme yükümlülügünden muaftir. 
 Geri kazanim hedeflerine ulasilamamasi 
 MADDE 24 – (1) Yetkilendirilmis kurulusa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmis kuruluslar, bu 



Yönetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanim oranlarini saglayamamalari durumunda; 
 a) Takip eden ilk yil o yil için uygulanan geri kazanim hedeflerine ilaveten, eksik kalan miktarin yüzde on 
fazlasi, 
 b) Ikinci yilda öngörülen hedeflere ulasamazlarsa eksik kalan miktarin yüzde on fazlasi, 
 c) Üçüncü yilda da öngörülen hedeflere ulasamazlarsa 2872 sayili Kanunun ilgili maddelerine göre cezai 
müeyyide veya idari yaptirim 
 uygulanir. 
 Bildirimlerin ve belgelendirmelerin dogrulugu 
 MADDE 25 – (1) Bakanlik; piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri, yetkilendirilmis kuruluslar, lisansli toplama 
ayirma ve geri dönüsüm tesisleri tarafindan yapilan bildirim ve belgelendirmeleri inceler ve çalismalari denetler. Bu 
bildirimin ve belgelerin dogru olmadiginin tespit edilmesi halinde isletmeler hakkinda 2872 sayili Kanunun ilgili 
maddelerine göre cezai müeyyide veya idari yaptirim uygulanir. 
 

BESINCI BÖLÜM 
Ambalaj Atiklarinin Kaynaginda Ayri Toplanmasi 

 Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri biriktirilmesi 
 MADDE 26 – (1) Kullanilan malzemeye ve olustugu kaynaga bakilmaksizin, tüketim sonucu olusan ambalaj 
atiklari çevre kirliliginin azaltilmasi, düzenli depolama tesislerinden azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkida 
bulunulmasi amaciyla olustuklari yerlerde diger atiklardan ayri olarak biriktirilmek zorundadir. Ambalaj atigi 
üreticileri, olusturduklari ambalaj atiklarini diger atiklardan ayri olarak biriktirmekle yükümlüdürler. 
 (2) Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluslari, hastaneler, oteller, 
lokantalar, büfeler, sehirlerarasi otobüs terminalleri, havayolu terminalleri, demiryolu istasyonlari, limanlar, saglik 
kuruluslari, spor kompleksi, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge yönetimleri, marketler, satis 
noktalari, fabrikalar, is ve alisveris merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atiginin olustugu benzeri yerlerde ilgili 
yönetimler, ambalaj atiklarini diger atiklardan ayri olarak biriktirmek ve bu Yönetmelikte tanimlanan toplama 
sistemine verilmek üzere hazir etmekle yükümlüdürler. 
 (3) Belediye mücavir alan sinirlari disinda kalan turistik tesis isletmeleri ve organize sanayi bölgeleri de 
tüketim sonucu olusan ambalaj atiklarini diger atiklardan ayri olarak biriktirmek ve bu Yönetmelikte tanimlanan 
toplama sistemine vermekle yükümlüdürler. 
 (4) Kaynakta ayri toplama çalismasini bu Yönetmelikte tanimlandigi sekilde gerçeklestiren ilçe belediyesi 
sinirlari içerisinde yer alan atik üreticileri, olusturduklari ambalaj atiklarini, atiklarin toplanmasindan sorumlu olan 
belediyelere ve/veya belediye ile anlasma yapan lisansli toplama ayirma tesislerine vermekle yükümlüdürler.  
 Ambalaj atiklarinin ayri toplanma zorunlulugu 
 MADDE 27 – (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi 
kapsaminda, ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasindan büyüksehir belediye sinirlari içerisinde ilçe 
belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri sorumludur. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanununun 14 üncü 
maddesi kapsaminda, ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasindan il belediyeleri sinirlari içerisinde il ve ilçe 
belediyeleri sorumludur. 
 (2) Belediyeler, tüketim sonucu olusan ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasini saglamak amaciyla, 
ambalaj atiklari yönetim plani hazirlamakla yükümlüdürler. Belediyeler tarafindan, bu yönetim planinin hazirlanmasi 
konusunda lisansli/geçici çalisma izinli isletmeler, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslar ile sözlesme 
yapilir. Bu plan ve sözlesme dogrultusunda yürütülecek kaynaginda ayri toplama çalismalarinda, toplanan ambalaj 
atiklari lisansli/geçici çalisma izinli toplama ayirma tesislerine getirilir. 
 (3) Ayri olarak biriktirilen ambalaj atiklari, hazirlanan ambalaj atigi yönetim planlari dogrultusunda ilgili 
belediye veya ilgili belediyenin sözlesme yaptigi lisansli/geçici çalisma izinli toplama ayirma tesisi isletmelerince 
toplanir. Ambalaj atiklarinin bunlarin disindaki kisiler tarafindan toplanmasi ve alinmasi yasaktir.  
 (4) Kaynakta ayri toplama çalismalarinin belediyeler tarafindan dogrudan yapilamamasi durumunda bu atiklar, 
belediyelerce bedel talep edilmeksizin lisansli/geçici çalisma izinli toplama ayirma tesislerine toplattirilir ve 
ekonomiye kazandirilir.  
 (5) Ekonomik isletmeler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslar, ambalaj atigi yönetim plani dogrultusunda 
yapilan sözlesmeler çerçevesinde belediyeler tarafindan ayri toplanan veya lisansli/geçici çalisma izinli isletmelere 
toplattirilan ambalaj atiklarini geri almakla veya aldirmakla yükümlüdürler.  
 (6) Belediyeler, lisansli geri kazanim tesisleri ile lisans basvurusunda bulunacak olan tesislerin çalismalarina 
yardimci olur ve çalisabilecekleri uygun çalisma alanlari gösterir. Bu alanlar belediye imar planlari üzerinde belirtilir, 
isaretlenir ve altyapi hizmetleri öncelikle yapilir.  
 (7) Bu Yönetmelik kapsamindaki ambalaj atiklarinin evsel atik toplama araçlarina alinmasi, düzenli depolama 
sahalarina kabulü ve depolanmasi yasaktir.  



 Ambalaj atiklarinin satis noktalarinda ayri biriktirilmesi 
 MADDE 28 – (1) Satis noktalari, ambalaj atiklarinin geri kazanilmasini saglamak için atiklarin nihai 
tüketiciden ayri toplanmasini ve türlerine göre tasnifini saglamak üzere ambalaj atigi toplama noktalari olusturmakla 
yükümlüdürler.  
 (2) Satis noktalarinda olusan ambalaj atiklarinin ve ambalaj atigi toplama noktalarinda biriktirilen ambalaj 
atiklarinin geri kazanimini saglamak üzere Bakanliktan lisans almis toplama ayirma tesisleri ile anlasmalar yapmakla 
yükümlüdürler. Satis noktasinin bulundugu ilçe belediyesi sinirlari içerisinde, ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri 
toplanmasi konusunda hazirlanmis ve Bakanliga sunulmus ambalaj atigi yönetim plani mevcut ise bu durumda satis 
noktasi, ambalaj atiklarini bu plan kapsaminda toplama faaliyetini gerçeklestiren lisansli/geçici çalisma izinli toplama 
ayirma tesisine verir. 
 (3) Satis noktalari, plastik poset kullanimini en aza indirmek amaciyla gerekli tedbirleri almakla ve bu 
dogrultuda alinan tedbirleri içeren bilgileri her yil Subat ayi sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüklerine 
gönderirler. 
 Ayri toplama sistemleri 
 MADDE 29 – (1) Ayri toplama sistemleri, bölgenin demografik, cografik ve sosyo-ekonomik yapisina göre 
uygun sekilde belirlenir ve uygulanir. 
 (2) Ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasina yönelik her türlü ekipman mavi renkli, sadece cam 
ambalaj atiklarinin ayri toplanmasi için kullanilan kumbaralar yesil ve/veya beyaz renkli olur. Basta ambalaj atiklari 
ayri toplama posetleri ve kumbaralar olmak üzere bu ekipmanlarin üstünde ayri toplanacak ambalaj atiklari ile 
atilmayacak atik türleri sekil ve yazi ile açik olarak belirtilir. Ambalaj atiklarinin toplanmasi ve tasinmasinda 
kullanilacak araçlarin üzerinde Ambalaj Atigi Toplama Araci ifadesi bulunur, ayri toplanacak ambalaj atiklari ile 
atilmayacak atik türleri yazi ile belirtilir ve sekil ile gösterilir. Bu yazi ve sekiller kolayca okunabilecek ve 
anlasilabilecek boyutlarda tasarlanir. 
 (3) Ambalaj atigi biriktirme ekipmanlarinda biriktirilen ambalaj atiklarinin yetkili olmayan kisiler tarafindan 
toplanmasini önlemek amaciyla belediye tarafindan gerekli tedbirler alinir.  
 Toplanan ambalaj atiklarinin geri kazanilmasi 
 MADDE 30 – (1) Dogal kaynaklarin korunmasi, sürdürülebilir üretimin saglanmasi, depolanacak atik 
miktarinin azaltilmasi ve ekonomik deger yaratilmasi amaciyla ambalaj atiklarinin geri kazanilmasi ve yeniden üretim 
sürecine sokulmasi zorunludur. Bu amaçla toplanan ambalaj atiklarinin lisansli geri dönüsüm tesislerine verilmesi 
zorunludur. Ekonomik isletmeler veya yetkilendirilmis kuruluslar, ayri toplanan veya toplattirilan ambalaj atiklarini 
geri almakla veya aldirmakla yükümlüdürler. 
 (2) Ambalaj üreticileri geri kazanimin saglanmasi için kapasitenin olusturulmasindan ve bu Yönetmeligin 14 
üncü maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan temel sartlarin yerine getirilmesinden sorumludurlar. 
 Egitim ve bilgilendirme  
 MADDE 31 – (1) Bakanlik, mahallin en büyük mülki amiri, belediyeler, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, 
yetkilendirilmis kuruluslar, satis noktalari, lisansli toplama ayirma ve geri dönüsüm isletmeleri; ambalaj atiklarinin 
kaynaginda ayri toplanmasi, tekrar kullanimi, geri dönüsümü ve geri kazanimi konularindaki rolleri ile piyasada 
mevcut ambalaj malzemeleri üzerindeki isaretlemelerin anlamlari konusunda, tüketicileri ve kamuoyunu 
bilgilendirmekle ve duyarliligi gelistirmek üzere egitim çalismalari yürütmek, koordine etmek veya bu amaçla yapilan 
çalismalara katilmak ve katkida bulunmak zorundadirlar. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Ambalaj Atiklari Geri Kazanim Tesislerine Lisans Verilmesi 

 Lisans verilmesi 
 MADDE 32 – (1) Ambalaj atiklarinin toplanmasi ayrilmasi ve geri dönüstürülmesi amaciyla faaliyet gösteren 
veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kisiler tesisleri için Bakanliktan lisans almak zorundadirlar. Faaliyet sahibi, bu 
Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Toplama Ayirma Tesisleri Için Yapilacak Lisans Basvuru Dosyasinda Bulunmasi 
Gereken Bilgi ve Belgeler’in yer aldigi lisans basvuru dosyasi ile tesisin bulundugu il çevre ve orman müdürlügüne 
basvurur. Faaliyet sahibi, toplama ayirma ve geri dönüsüm faaliyetlerinden her ikisini yapmasi halinde tek dosya ile 
basvurur. Basvuru dosyasi, il çevre ve orman müdürlügü tarafindan incelenir, varsa eksiklikler tamamlanir ve 
Bakanliga gönderilir. 
 (2) Bakanlik tarafindan basvuru dosyasinda eksiklik tespit edilmesi halinde dosya il çevre ve orman 
müdürlügüne iade edilir. Lisansa konu tesise ait bilgi ve belgelerin tamamlanmasinin ardindan tesis Bakanlik 
tarafindan yerinde incelenir. 
 (3) Toplama ayirma tesisi lisans basvurularinda, tesise en fazla alti ay süre ile geçici çalisma izni verilir. 
Geçici çalisma izni süresi uzatilmaz. Geçici çalisma izni alan isletme ile il, ilçe ve/veya ilk kademe belediyeleri, 
piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslar arasinda bir sözlesme yapilir. Yapilan sözlesme dogrultusunda 
ambalaj atigi yönetim plani hazirlanir ve ilgili belediye tarafindan Bakanliga onaylanmak üzere sunulur. Bu planda; 



nüfus, olusan atik miktari, atik kompozisyonu, kaynakta ayri toplama konusunda verilecek egitim programlari, 
kullanilacak toplama araçlari, poset ve/veya konteyner sayilari, kapasiteleri, ayri toplama noktalari, ayri toplama gün 
ve saatleri, ambalaj atiklarinin toplanacagi cadde, sokak ve mahalle sayilari ve benzeri bilgiler yer alir. Ambalaj 
atiklari yönetim planina iliskin esaslar Bakanlikça belirlenir. Geçici çalisma izni süresi içerisinde, sunulan ambalaj 
atigi yönetim planinin uygun bulunmasi halinde, izin süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere tesise Bakanlik 
tarafindan Toplama Ayirma Tesisi Lisansi verilir.  
 (4) Geri dönüsüm tesisi lisansi basvurularinda ise, tesisin yerinde incelenmesinin ardindan tesis kriterleri 
sagliyorsa, tesise Bakanlik tarafindan Geri Dönüsüm Tesisi Lisansi verilir.  
 (5) Bu lisanslar, lisansa konu olan tesis için verilir, üç yil süreyle geçerlidir ve hiç bir sekilde devredilmez. 
Lisans sartli olarak verilmez.  
 (6) Geçici çalisma izni içerisinde toplanan ayrilan ambalaj atiklarina iliskin veriler isletme tarafindan her ay 
düzenli olarak internet ortaminda doldurularak Bakanliga gönderilir. Lisans süresi içerisinde toplanan ayrilan ve geri 
dönüstürülen ambalaj atiklarina iliskin veriler isletme tarafindan her ay düzenli olarak sadece internet ortaminda 
doldurulur. Toplama ayirma tesisleri için; ilgili belediye tarafindan Bakanliga sunulan ambalaj atigi yönetim 
planindaki gelisme durumuna iliskin rapor, lisansli isletme, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmis kuruluslar ile 
birlikte hazirlanarak yine ilgili belediye tarafindan alti ayda bir Bakanliga sunulur. 
  (7) Lisans süresinin bitiminden bir ay önce, tesis bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Toplama Ayirma 
Tesisleri Için Yapilacak Lisans Basvuru Dosyasinda Bulunmasi Gereken Bilgi ve Belgeler’de belirtilen sartlari 
tasimaya devam ediyorsa lisans sahibi, lisansin yenilenmesi amaciyla, tesis için alinmis olan ve süresi sona eren resmi 
belgeler ile birlikte Bakanliga basvurur. Lisans verilmesi ve yenilenmesi asamasinda Bakanlik ilave bilgi ve belge 
isteyebilir. Bakanlik, tesise ait lisansin yenilenmesini uygun görmesi halinde, eski lisansin bitis tarihi itibariyle geçerli 
olmak üzere tesisin lisansini yeniler. Toplama ayirma tesisi lisanslarinin yenilenmesinde, alti ayda bir Bakanliga 
sunulacak olan gelisme raporundaki durum göz önünde bulundurulur. 
 (8) Bakanlik lisans verdigi tesisleri, ilgili il çevre ve orman müdürlügüne, ilgili belediyeye ve yetkilendirilmis 
kuruluslara bildirir. 
 (9) Fabrikalardan kaynaklanan defolu ürünleri, piyasaya sürülmemis ambalajlar ve benzeri üretim artiklari ile 
ambalaj atigi tanimina girmeyen boru, saç levha, demir-çelik hurdalari, kumas atiklari ve benzeri ambalaj disi diger 
degerlendirilebilir atiklari toplayan ayiran ve geri dönüstüren isletmeler bu Yönetmelik kapsami disindadir. Bu konuda 
faaliyet gösteren isletmeler bu Yönetmelikteki lisans uygulamasi için Bakanliga basvuramazlar. 
 Toplama ayirma tesislerinin saglamasi gereken kriterler 
 MADDE 33 – (1) Toplama ayirma tesisleri asagida belirtilen kriterleri saglar. 
 a) Tesisin açik ve kapali alaninin toplami, en az 1.000 m2 olmasi gerekir. Bununla ilgili tapu sicil kaydi ve 
benzeri resmi belgeler basvuru dosyasina eklenir. 
 b) Tesisin açik ve kapali alaninin zemininin beton olmasi, ambalaj atiklarinin ayristirilacagi alanin kapali 
olmasi gerekir.  
 c) Tesisin, etrafi disaridan görülmeyecek sekilde en az üç metre yüksekliginde çevrili, temiz, bakimli ve boyali 
olmasi gerekir.  
 ç) Tesiste çevre sorumlusu olarak en az bir çevre mühendisi çalistirilir ancak, ayni ilde tek tüzel kisiligi olan 
birden fazla tesis için bir çevre mühendisinin çalistirilmasi yeterlidir. Lisans alinmasi durumunda, çevre sorumlusunun 
tesiste çalistigini gösteren belgelerin dört aylik dönemler halinde Bakanliga gönderilmesi gerekir. 
 d) Basvurusu yapilan tesisin lisans kapsaminda degerlendirilebilmesi için, esas faaliyetinin, ambalaj atiklarinin 
toplanmasi ayrilmasina yönelik olmasi gerekir.  
 e) Karisik ambalaj atigi getirilen ayirma tesislerinde, kapasiteyi karsilayacak sekilde bir ambalaj atigi ayirma 
bandi bulunmasi gerekir. Malzeme türüne göre ayristirilacak ambalaj atiklari için, ayirma bandinin kenarlarinda belirli 
araliklar ile ayirma gözleri bulunur. Bu gözlerin altinda, türlerine göre ayristirilan ambalaj atiklarin biriktirilmesi 
amaciyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynirlar olmasi gerekir.  
 f) Tesiste ihtiyaca göre en az bir pres makinesi olmasi gerekir.  
 g) Ambalaj atigi toplama araçlarinin, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak tasarlanmasi gerekir. 
Tesiste en az iki adet ambalaj atigi toplama araci bulunur ve araçlara ait ilgili resmi belgelerin dosyaya eklenmesi 
gerekir. 
 g) Tesisin kapali alanlarinda koku olusmasini önleyecek sekilde gerekli önlemler alinir gerekirse havalandirma 
sistemi bulunur. 
 h) Tesis, günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapiya sahip olmalidir. Yikama islemi sonrasi 
olusan sularin tesisten kolaylikla akisinin saglanabilmesi için gerekirse zeminine egim verilir, temizlikten kaynaklanan 
sular için toplama kanallari ve izgara sistemi bulunur.  
 i) Tesise gelen, ayrilan ve satilan ambalaj atiklarina ait bilgilerin kaydedilecegi bir bilgisayar veri kayit sistemi 
bulunur. 
 i) Tesiste çalisan personelin sayisina ve çalisma sartlarina uygun olarak düzenlenmis tuvalet, lavabo, soyunma 



odasi, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. 
 j) Tesiste çalisan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir egitim plani olusturularak, personele ambalaj 
atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi, atiklarin ayristirilmasi, kayitlarin tutulmasi, tesisin düzenli olarak isletilmesi, 
temizligi ve günlük bakimi konularinda egitim verilir. 
 k) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odasi faaliyet belgesi gibi belgelerde; sirketin, ambalaj atiklarinin 
toplanmasi ayrilmasi konusunda faaliyet gösterdigine dair bir bilgi yer alir. 
 Geri dönüsüm tesislerinin saglamasi gereken kriterler 
 MADDE 34 – (1) Geri dönüsüm tesisleri asagida belirtilen kriterleri saglar. 
 a) Tesisin açik ve kapali alaninin zemini beton olmasi, geri dönüsüm faaliyetinin gerçeklestirildigi alanin 
tamaminin kapali olmasi gerekir.  
 b) Tesisin etrafi disaridan görülmeyecek sekilde en az üç metre yüksekliginde çevrili, temiz, bakimli ve boyali 
olmasi gerekir.  
 c) Basvurusu yapilan tesisin lisans kapsaminda degerlendirilebilmesi için, tesisin esas faaliyet konusunun 
ambalaj atiklarinin geri dönüsümü olmasi gerekir. 
 ç) Tesisin kapali alanlarinda koku olusmasini önleyecek sekilde gerekli önlemler alinir, gerekirse 
havalandirma sistemi bulunur. 
 d) Tesis günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapiya sahip olmalidir. Yikama islemi sonrasi 
olusan sularin tesisten kolaylikla akisinin saglanabilmesi için gerekirse zemin egimli olmali, temizlikten kaynaklanan 
sular için toplama kanallari ve izgara sistemi bulunur.  
 e) Tesise gelen, ayrilan ve satilan ambalaj atiklarina ait bilgilerin kaydedilecegi bir bilgisayar veri kayit sistemi 
bulunur. 
 f) Tesiste çalisan personelin sayisina ve çalisma sartlarina uygun olarak düzenlenmis tuvalet, lavabo, soyunma 
odasi, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. 
 g) Tesiste çalisan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir egitim plani olusturularak, personele ambalaj 
atiklarinin geri dönüsümü, kayitlarin tutulmasi, tesisin düzenli olarak isletilmesi, temizligi ve günlük bakimi 
konularinda sürekli olarak egitim verilir.  
 g) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odasi faaliyet belgesi, kapasite raporu gibi belgelerde; sirketin, 
ambalaj atiklarinin geri dönüsümü konusunda faaliyet gösterdigine dair bir bilgi yer alir. 
 Lisansin iptali 
 MADDE 35 – (1) Bakanlik merkez teskilati ve/veya ilgili il çevre ve orman müdürlügünce; 
 a) Bakanliga sunulan ambalaj atigi yönetim plani dogrultusunda, ayri toplama çalismalarinin 
yürütülmediginin, 
 b) Gelisme raporlarinin Bakanliga gönderilmediginin, 
 c) Aylik bildirimlerin gönderilmediginin, 
 ç) Piyasaya sürenlere, yetkilendirilmis kuruluslara verilen belgelerin dogru olmadiginin, 
 d) Lisansin geçerli oldugu adresin disinda ve baska amaçlar için kullanildiginin, 
 tespit edilmesi hallerinde ilgili il çevre ve orman müdürlügünce isletmeciye 2872 sayili Kanunda öngörülen 
cezai müeyyide veya idari yaptirim uygulanir ve Bakanlik tarafindan lisans iptal edilir.  
 (2) Lisansi iptal edilen isletme bir yil süre ile lisans talebinde bulunamaz. Ancak faaliyet sahibi, bu sürenin 
sonunda bu Yönetmeligin 32 nci maddesine göre yeniden Bakanliga lisans basvurusunda bulunabilir. 
 (3) Bakanlik lisansini iptal ettigi tesisleri, il çevre ve orman müdürlügüne, ilgili belediyeye ve yetkilendirilmis 
kuruluslara bildirir. 
 

YEDINCI BÖLÜM 
Çesitli ve Son Hükümler 

 Ambalaj komisyonu  
 MADDE 36 – (1) Ambalaj komisyonu; Bakanligin uygun görecegi yetkilendirilmis kuruluslar, ambalaj 
üreticileri, piyasaya sürenler, büyüksehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, lisansli toplama ayirma ve geri 
dönüsüm tesisleri, satis noktalari ve ilgili diger sektörlerin yetkili temsilcilerinden olusur. Bu komisyon, Bakanlik 
temsilcisinin baskanliginda gerektiginde toplanir.  
 (2) Ambalaj komisyonu, Bakanligin belirleyecegi gündem dogrultusunda çalismalarina baslar, bu Yönetmelik 
dogrultusunda yürütülen çalismalari ve uygulamalari degerlendirir ve yönlendirici kararlar alir.  
 Ayri bertaraf edilmesi gereken ambalaj atiklari 
 MADDE 37 – (1) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Kimyasallar 
Yönetmeligi kapsamindaki maddeler ve müstahzarlar ile kontamine olmus ambalajlarin, 22/7/2005 tarihli ve 25883 
sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi kapsamindaki atiklarin ambalajlarinin, 
14/3/2005 tarihli ve 25755 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 
kapsamindaki atiklarin ambalajlarinin, toplanmasi, tasinmasi ve bertarafi yukarida belirtilen ilgili mevzuat 



hükümlerine göre yapilir. 
 Denetim 
 MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamindaki bütün faaliyetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak yapilip 
yapilmadigini denetleme yetkisi Bakanlik merkez teskilati ile il çevre ve orman müdürlügüne aittir. 
 Idari Yaptirim 
 MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri hareket edenler hakkinda; 2872 sayili Kanunda 
öngörülen cezai müeyyide ve idari yaptirim hükümleri uygulanir.  
 Yürürlükten kaldirilan yönetmelik 
 MADDE 40 – (1) 30/7/2004 tarihli ve 25538 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ambalaj ve Ambalaj 
Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir. 
 GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin yayimindan önce verilen toplama ayirma ve geri dönüsüm tesisi 
lisanslari lisans süreleri bitimine kadar geçerlidir.  
 (2) Bu Yönetmeligin yayimindan önce Bakanliga basvurarak toplama ayirma tesisi geçici çalisma izni almis 
olan isletmelerin lisans islemleri bu Yönetmeligin 32 nci maddesinin üçüncü fikrasinda belirtilen hükümlere göre alti 
aylik geçici çalisma izni verilerek, geri dönüsüm tesisi geçici çalisma izni almis olan isletmelerin lisans islemleri ise 
bu Yönetmeligin 32 nci maddesinin dördüncü fikrasinda belirtilen hükümlere göre devam eder. 
 (3) Bu Yönetmeligin yayimindan önce Bakanliktan ön lisans alarak lisans basvurusunda bulunan isletmelerin 
lisans islemleri bu Yönetmeligin 32 nci maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen hükümlere göre devam eder. 
 (4) Bu Yönetmeligin yayimindan önce Bakanliktan ön lisans alan isletmeler, ön lisans basvurusunda bulunan 
isletmeler, bu Yönetmeligin 32 nci maddesine göre ilgili il çevre ve orman müdürlüklerine lisans basvurusunda 
bulunurlar. 
 Yürürlük 
 MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeligin;  
 a) 23 üncü maddesinin ikinci fikrasinin (a) ve (b) bentleri 1/1/2009 tarihinde,  
 b) 23 üncü maddesinin ikinci fikrasinin (c) bendinde yer alan lisans sarti 1/1/2010 tarihinde,  
 c) 19 uncu maddesinde yer alan malzemeye göre yillik geri kazanim hedefleri ile 24 üncü maddesi 1/1/2005 
tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde, 
 d) Diger maddeleri ise yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 Yürütme 
 MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çevre ve Orman Bakani yürütür. 
 
  

 


