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(1) Satış noktaları yüz elli metrekareden büyük kapalı alana sahip olması 

halinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplarımasını sağlamak 
amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri 
yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve 
cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama 
noktaları oluşturmak, 

(2) Dairenin veritabanına kayıt yapmamış olan ekonomik aktörleri tespit 
ederek Daire'ye bildirmek, 

(3) Dairenin veritabanına kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve 
tedarik ettiği ambalajlara ilişkin Dairenin veritabanı üzerinden 
bildirim yapmak, 

(4) Plastik torba kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla ve bu 
konuda tüketicileri bilgilendirmek, 

(5) Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; bu Tüzüğün 5'inci 
maddesinin 17'nci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren plastik 
torbaları ücretsiz verınemekle ve aynı maddenin 16'ncı fıkrasında yer 
alan hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla, 
yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ KlSlM 
Ambalaj ın Üretimine ve Piyasaya Sürülmesine İlişldn Hükümler 

Temel Şartlar 12. (1) Ambalajlar, yeniden kullanılacak, geri dönüştürülecek, geri 
kazanılacak ve bu işlemleri kapsayan yönetim ve hertaraf 

aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarianmak ve 
üretilrnek zorundadır. Bu şartlara uygunluğunun belirlenmesinde 
ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır. 

(2) Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri 
kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, 
piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır. 

(3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajların sağlaması 

gereken temel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
(A) Ambalajın üretimi ve bileşimine ilişkin; 

(a) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve 
sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve 
ağırlıkta ambalaj kullanılmaması, 

(b) Ambalaj ın tasarlanırken, üretilirken ve satışa sunulurken 
yeniden kullanıma ve/veya geri dönüşüm dahil geri 
kazanıma uygun olması , 

(c) Ambalaj atığının ve üretimi esnasında oluşan atıkların 
geri kazanıını veya hertarafı sırasında ambalajın içerdiği 
maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak, ambalaj ve aınbalajın bileşenleri 
üretilirken zararlı ve tehlikeli maddelerin en aza 
indirilmesi zorunludur. 

(B) Ambalajların yeniden kullanılabilir niteliğe sahip olmaları için; 

(a) Ambalajın fiziki özelliği ve niteliğinin normal şartlar 
altında aınbalajın birden fazla kullanımına izin verecek 
şekilde olması, 
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(b) Ambalajın yeniden kullanımı sürecinde, çalışanların sağlık 
ve güvenlik şartları göz önünde bulundurulması, 

(c) Ambalaj yeniden kullanılmayacak hale gelerek atık olduğu 
zaman, aşağıda belirtilen (C) bendinde belirtilen özel 
şartların sağlanması zorunludur. 

(C) Ambalajların geri kazanılabilir niteliğe sahip olması için; 

(a) Ambalaj atıklarının maddesel geri dönüşüm yoluyla geri 
kazanılması durumunda; piyasaya sunmak üzere ambalaj 
üretilirken, ambalajın üretiminde kullanılan maddelerin 
ağırlıkça belli bir yüzdesinin geri dönüştürülebilir olması, 

(b) Ambalaj atıklarının enerji geri kazanım amacıyla 

işlenmesi durumunda; eneıji geri kazanımının en uygun 
düzeyde olmasını sağlamak için işlenecek ambalaj 
atığının minimum alt kalorifik değere sahip olması, 

(c) Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere i şlenmesi 

durumunda, doğada parçalanabilecek nitelikte olması, 

ayrı toplama işlemini ve kompost yapma sürecini 
engellememesi, 

(ç) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj atıklarının; fiziki, 
kimyasal, termal veya biyolojik ayrıştırma işlemlerinden 
sonra, nihai kompostun sonunda karbondioksit, biyokütle 
ve suya dönüşebilecek niteliğe sahip olması, zorunludur, 

(d) Okso-bozunur plastik ambalaj, biyolojik olarak 
parçalanabilir kabul edilmez. 

Ağır Metal 
Konsantrasyonları 

13. Ambalaj üreticileri, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde bulunan 
kurşun, kadmiyum, cıva, artı altı değeriiieli krom konsantrasyonlarının 
toplamının ağırlığa göre 100 ppm'i aşmamasını sağlamak zorundadır. 

Ancak, tamamen kurşunlu kristal camdan yapılan ambalajlar için bu 
zorunluluk geçerli değildir. 

Ambalajların 

Üretim 
Esnasında 
İşaretlenmesi 

14. (1) Ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması , geri 
kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi 
amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir. 

(2) Ambalaj üreticileri aşağıda belirtilen şekilde ambalajları işaretiemek 
ile yükümlüdür; 
(A) Ambalaj üreticileri tarafından, ürettikleri ambalajların üzerinde, 

Ek-5'te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol 
ile Ek-4'de yer alan Ambalaj işaretierne Sistemine göre 
ambalajın türünü belirten lcısaltma ve malzeme türüne ait 
numara bulundurulur. 

(B) Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin türünü 
temsil eden numara, altına da büyük harfler ile malzeme türünü 
temsil eden kısaltına yazılır. 



Ambalajların 

Ekonomik 
Aktörler 
Tarafından 

İşaretlenmesi 
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(C) Ek-4'de yer alan Ambalaj işaretierne Sisteminde tanımlanan 
malzeme türlerinin dışında yer alan malzemeler işaretlenmez. 

(Ç) İşaretlemenin, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, 
okunabilir, ambalaj açıldığında dahi kalıcı ve dayanıklı olması 
sağlanır. 

(D) Teknik sebeplerden dolayı, ambalajın üzerinde işaretierne 

yapılamaması halinde, işaretierne piyasaya süren tarafından 
ambalaj ın veya etiketin üzerinde yapılır. 

15. (1) Ambalajlar, ekonomik aktörler tarafından bu Tüzükte belirtilen 
esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dahil 
olduğunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla 
işaretlenir. Bu işaretleme, ekonomik aktörün kayıt altında olduğunu 
ve geri kazanım konusunda dahil olduğu sistemi gösterir. 

(2) Ekonomik aktörler ambalajlarında ve etiketlerinde; 

(A) Ek-5'te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol, 

(B) Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olanlar üye olduğu 

yetkilendirilmiş kuruluşun sembolünü, 
(C) Birden fazla yetkilendirilmiş kuıuluşla çalışanlar (A) ve (B) 

benderinde yer alan sembollerin birini veya hepsini buluııdurur. 

(3) işaretierne ambalajın veya etiketin üzerine yapılır. işaretiernenin 
kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde dahi kalıcı 
ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlarda geri kazanımı olumsuz 
etkilemeyecek malzemeden yapılmış etiketler ve yapıştıncılar 

kullanılır. 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Hedefleri ve Hedeflerin Yerine Getirilmesi 

Geri Dönüşüm/ 16. (1) 
Geri Kazanım 

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depazito/iade sistemi uygulayan 
ekonomik aktörler, 2020 yılından itibaren en az aşağıda verilen 
oranlarda malzeme bazlı geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını 
sağlar lar: 

Hedefleri 

Tümü 
Kağıt&Karton 

Metal 
Alüminyum 
Plastik 
Cam 
Ahşap 

2020 2025 2030 2035 
%15 % 50 %65 %70 
%30 % 65 %75 % 85 
%30 %60 %70 % 80 
%10 % 40 %50 %60 
%10 % 40 %50 %55 
%0 % 60 %70 %75 
%5 % 20 %25 %30 

(2) Daire, ambalaj atıklarının yönetimi konusuııda bu Tüzükte 
yiücümlülüğü bulunan tüm taraflar ile ülke genelinde toplam geri 
dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlar. 



Geri 
Dönüşüm 1 
Geri 
Kazanım 

Hedeflerinin 
Yerine 
Getirilmesi 

Geri 
Dönüşüm/ 

Geri Kazanım 
Hedeflerinin 
Yerine 
Getirilmesine 
İlişkin 
Hususlar 

17. 
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(3) Yetkitendirilmiş kuruluşlar tarafından ahşap hariç olmak üzere 

yukarıda belirtilen birinci fıkradaki hedeflerin en az %50'sinin ayrı 
toplama sistemi ile toplanan sanayi işletmelerinden kaynaklananlar 
hariç diğer ambalaj atıklarından sağlanması zorunludur. Ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar ambalaj 
atıkları yönetim planları kapsamında gerçekleştirilir. 

(4) Kompozit ambalajların geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin 
sağlanması için; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en 
fazla miktarı oluşturan malzemenin türüne ait hedef doğrultusunda 
kompozit malzeme toplanır. 

(5) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hedeflere ilişkin hesaplamalar, Ek-
6'da yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

(1) 

(2) 

Ekonomik aktörler geri dönüşürn/geri kazanım hedefini yerine 
getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına 
depozİto/iade sistemi uygulayabilir veya yetkilendirilmiş kuruluşa 

sorumluluklarını devredebilir. Daire yetkilendirilmiş bir kuruluş 
bulunmaması durumunda ekonomik aktörler münferİt olarak geri 
dönüşürn/geri kazanım hedeflerini yerine getirirler. 

Ürünlerinin ambalajlarına depozİto/iade sistemi uygulamayı tercih 
edenler; 
(A) Depozİto/iade sistemine ilişkin planı hazırlayarak 

Daireye surımak, 
(B) Kullanım ömrü dolmuş depozitoluliadeli ambalajların Daireden 

lisanslı ambalaj atığı işleme tesisine 
gönderilmesini sağlamak, 

(C) Depozitolu/iadeli olarak piyasaya sürdükleri ve geri topladıkları 

ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yıllık bildirimlerini sonraki 
yılın Mart ayı sonuna kadar Daireye surımakla yükümlüdür. 

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemini tercih edenler; 

(A) Yükümlülüğün yerine getirileceği yılın en geç Haziran ayı 

sonuna kadar yapılan anlaşmayı Daireye göndermekle 
yükümlüdür. 

(B) Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkitendirilmiş kuruluş 
ve yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği içerisinde olan ekonomik 
aktörler müteselsilen sorumludurlar. 

(C) Ekonomik aktörler yükümlülüklerini bir veya birden fazla 
yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile yerine getirebilirler. 

18. Yetkilendirilmiş kuruluşlar/ekonomik aktörler ambalaj atıklarının 

toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda 
gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin, depozİto/iade sistemi uygulayan 
ekonomik aktörler ise bu sistemle geri toplanan ambalaj ve ambalaj atıkları 
ile geri dönüştürülerı/geri kazanılan ve yeniden kullanılan ambalajlam 
ilişkin bir önceki yıla ait verileri Dairenin veritabanı üzerinden sunmakla 
yükümlüdür. Sunulacak bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin 
incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Daire tarafından 
belirlenir. 



Geri Dönüşüm 
1 Geri Kazamın 
Hedeflerine 
Ulaşılamaması 
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19. Depozİto/iade sistemi uygulayan ekonomik aktörler ile yetkilendirilmiş 
kuruluşların bu Tüzüğün 16'ncı maddesinde belirtilen hedefleri 
sağlayamamaları durumunda, eksik kalan miktar bir somaki yıl için 
uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara ilave edilir ve Çevre Yasası 
uyarınca idari yaptırım uygulanır. 

BEŞİNCi KISIM 

Yetl<ilendirilecek Kuruluşta Aranacak Şartlar, Yetki Verilmesi, 

Denetimi ve Yetki iptali 

Yetkilendirilecel{ 20. (1) 
Kuruluşta 

Yetkilendirilecek kuruluşun tüm ambalaj cinsleri için yetki 
başvurusunda bulunması ve temsiliyet payının her bir ambalaj cinsi 
için en az yüzde beş, toplamda ise en az yüzde on olması 
zorunludur. 

Aranacak Şartlar 
ve Yetki Verilmesi 

(2) Birinci fıkrada yer alan temsiliyet şartını sağlayan kuruluşlar, Bu 
Tüzüğün 8 ' inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yetki 
başvurusunda bulunurlar. 

Yetkilendirme 21. (1) Yetkilendirme süreci, yetkilendirilmiş kuruluşun denetimi ve yetki 
iptali bu Tüzüğün 20'nci maddesinde belirtilen hükümler 
doğrultusunda gerçekleştirilir. 

Süreci, 
Yetl<ilendirilmiş 

Kuruluşun 

Denetimi ve 
Yetki İp tali 

(2) Bu Tüzüğün 26'ncı maddesinde belirtilen harç miktarlannın yıllık 
olarak ödenmemesi durumunda verilen lisans iptal edilir. 

(3) Yetkisi iptal edilen kuruluş, iki yıl süre ile yeniden yetki başvurusunda 
bulunamaz. 

Biriktirme 22. (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik kullanılacak biriktirme 
ekipmanları karışık ambalaj atıkları için mavi renkli ve üzerinde 
karışık ambalaj atığı içereceği beliıiilmiş olmalıdır. Ambalaj 
atıklarının malzeme cinslerine göre ayrı biriktirilmesi halinde 
kullanılacak biriktirme ekipmanlarında cam için yeşil ve/veya beyaz, 
kağıt ve karton için mavi, plastikler için sarı , metal için gri renk 
kullanılır. 

Ekipmanları ve 
Toplama 
Araçları 

(2) Kumbara, konteyner, iç mekan kutusu, poşet ve benzeri ayrı toplama 
ekipmanlarının üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları şekil ve yazı 
ile açık olarak belirtilir. 

(3) Ambalaj atıklarının görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri olumsuz 
etkileri engelleyecek şekilde kapalı araçlarla taşınması sağlanır. 



Ambalaj Atığı 
Toplama 
Sistemi 

Ambalaj Atığı 
Aktarma 
Merkezi 
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AL TlN CI KlSlM 

Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi 

23. (1) Ambalaj atığı yönetim planı kapsaınında oluşturulan toplama 
sisteminde 22'nci maddede belirtilen hükümlere uyar. 

(2) Ambalaj atıklarının toplanınası amacıyla kullanılacak araç ve 
ekipmanlara ilişkin bilgiler ile toplama faaliyetinde görevlendirilen 
personel bilgileri ambalaj atıkları yönetim planında sunulur. 

(3) Toplama araçlarında ve biriktirme ekipmanları nda; 

(A) İlgili yetkilendirilıniş kuruluşun adı ve iletişim bilgileri 
bulunur, 

(B) Ayrı toplanacak ambalaj atıkları yazı ve şekil ile açık olarak 
belirtilir, yazı ve şekiller kolayca okunabilecek ve 
anlaşılabilecek boyutlarda tasarlanır, 

(4) Yetkilendirilmiş kuruluş, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında 
ambalaj atıklarının biriktirilmesi için oluşan atık miktarını 

karşılayacak kapasiteye sahip olacak şekilde, biriktirme ekipmanı 
bulundurmak, belediye sınırları içerisinde biriktirme ekipmanlarının 
kanacağı yerlerin koordinatları ile sayılarını ambalaj atıkları yönetim 
planında belirtmek ve Daire'ye sunmak, 

(5) Altmış konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından 
ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır. 

(6) Yönetim sistemi içerisinde kalan yerler ile özellikle kamu kurum ve 
kuruluşları, restoran, eğlence yerleri, eğitim kurumları, park, bahçe, 
spor kompleksi, terminal ve pazar yerleri gibi ambalaj atığının yoğun 
olarak oluştuğu yerlere ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının 

yerleştirilmesi sağlanır. 

24. (l) Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tesislerine 
ulaştırılmadan önce biriktirilmesi amacıyla Yetkilendirilmiş kuruluş 
tarafından ambalaj atığı aktarma merkezleri kurulabilir ve işletilebilir. 

(2) Ambalaj atığı aktarma merkezinin; 

(A) Etrafının kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olması ve ambalaj 
atıklarının bekletildiği alanın üzerinin kapalı olması, 

(B) Zemininin beton veya asfalttan yapılmış olması, 

(C) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları 
ile ızgara sistemine sahip olması, toplanan atık suların ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak hertarafının sağlanması, 

zorunludur. 
(3) Aktarma merkezlerinde sadece biriktirme yapılır, ayırma faaliyeti 

gerçekleştirilmez. 

(4) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ve aktarma 
merkezlerinde biriktirilen ambalaj atıkları Daireden lisanslı toplama 
ayırma tesislerine, malzeme cinsine göre ayrı toplanmış ambalaj 
atıkları ise Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine 
gönderilir. 

(5) Bu merkezler Daire tarafından Dairenin veritabanına kayıt edilir. 



Daireden 
Lisans Alma 
İşlemleri 

155/2015 

İzin Harcının 
Ödenmesi 
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YEDiNCİ KlSlM 

Daireden Lisans Alınması 

25. (1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi 
ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, 
Daireden lisans almak zorundadır. Bu lisanslar bir yıl süre ile 
geçerlidir. Daireye yapılan başvurular Daire tarafından yerinde 
incelenip değerlendirildikten sonra tüm koşulları taşıyan gerçek ve 
tüzel kişiler lisanslandırılır. 

(2) Daireye başvuru için yazılacak olan dilekçenin ekine konulması 

gereken belgeler; 

(A) Tesisin faaliyet göstereceği yere ait taşınmaz mal koçanı veya 
kira sözleşmesi, 

(B) Tesisin faaliyet göstereceği yerin tapu vaziyet planı, 
(C) Şirket onay belgesi, 
(Ç) Şirket direktörlerinin kimlik kartı fotokopileri, 
(D) Toplama işi yapacak olan araçların güncel belgeleri (Araç ruhsat 

belgesi, seyrüsefer ruhsatı, araç sigortası, muayene belgesi ve 
araç kullanıcılarının ehliyet fotokopileri), 

(E) Şirket sahibi ve/veya ilgili kişinin iletişim bilgileri, 
(F) İthalat/İhracat Belgesi, 
(G) Belediyelerden işletme belgesi, 
(Ö) Toplama yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili 

Belediyeden alacakları ambalaj atıklarını toplamak üzere onay 
yazısı. 

(3) Daireye yapılan başvuru sonucunda Daire tarafından lisans verilecek 
tesisler bu Tüzüğün 26'ncı maddesinde belirtilen harcı ödeyerek 
lisansını Daireden teslim alır. 

( 4) Ekonomik aktörler tarafından depozİto/iade sistemiyle toplanan 
ambalajların yeniden kullanımı faaliyeti için Daireden lisans almak 
gereli değildir. 

(5) Toplama ayırma tesisleri, 27'nci maddede, geri dönüşüm tesisleri ise 
28'inci maddede belirtilen kriterleri sağlar. 

(6) Ambalaj atıklarını enerji geri kazanımı amacıyla yakıt olarak 
kullanacak tesisler ile yakarale hertaraf edecek tesisler, Atık Yakma 
Tüzüğü hükümlerine uymak zorundadır. 

(7) Ambalaj atığı işleme tesisleri, toplanan, ayrılan, yeniden kullanıma 
hazırlanan, geri dönüştürülen, geri kazanılan, ambalaj atıklarına 
ilişkin bildirimlerini, her ay Dairenin veritabanı üzerinden faaliyet 
konularına göre yapmakla yükümlüdürler. 

(8) Ambalaj atığı işleme tesisleri, tesislerine kabul ettiği, işlediği , bakiye 
olarak oluşturduğu atıklar ile geri dönüşüm/geri kazanım faaliyeti 
neticesinde oluşan ürünlerin bilgilerine ilişkin bildirimlerini Daireye 
bildirınek ile yükümlüdür. 

26. (1) Daireye başvurusu değerlendirilip, olumlu görüş alınan 

yetkilendirilmiş kuruluş veya işleme tesisleri aşağıda belirtilen 
miktardaki harçları Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırır ve 
makbuzunu Daireye sunarak lisansını teslim alır. 
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(2) Ödenmesi gereken harç bedelleri; 

Ambalaj Atığı 27. (1) 
Toplama 
Ayırma 

Tesislerinde 
Sağlanması 

Gereken 
Kriterler 

(A) Yetkilendirilmiş kuruluş yıllık lisans bedeli olarak yürürlükteki 
aylık asgari ücret miktarı kadar harç ödemek ile mükelleftir. Her 
yıl lisans ücreti olarak ilgili yıla ait yürürlükteki asgari ücret 
miktarını Ocak ayı sonuna kadar yatırmaları halinde izinleri 
yetki süresi dolmamak koşulu ile devam eder. 

(B) Geri dönüşüm veya geri kazanım tesisleri yıllık lisansı 

yürürlükteki aylık asgari ücretin Yı'si kadar harç karşılığı verir. 
(C) Toplama ve taşıma işlemini yapan gerçek ve tüzel kişiler 

yürürlükteki aylık asgari ücretin 1/4 'ü kadar harç karşılığı verir 

Ambalaj atıklarının toplanarak cinslerine göre ayrıldığı 

toplama ayırma tesislerinde; 

(A) Ambalaj atığı toplama ayırma tesisinin yer seçimi yapılırken 
ilgili kurumlardan görüş alınması ve tesiste alıcı ortamın, 

toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini 
önleyecek şekilde önlemlerin alınması, 

(B) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve 
benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü 
önleyici tedbirlerin alınması, 

(C) Ambalaj atıklarının ayrılacağı alanın üzerinin ve etrafının 

tamamen kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı 

alanların zemininin beton olması, 
(Ç) Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafının tesis 

güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile 
çevrili olması, 

(D) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkanı veren kantar 
prograınının bulunması, 

(E) Kabul ettikleri atıkların takibi amacıyla tesis giriş ve çıkış 

noktalarına, tesise uzaktan erişim imkanı da sağlayan gerekli 
kamera kayıt sisteminin kurulması, Daire tarafından talep 
edilmesi durumunda kayıtların sunulması amacıyla elde edilen 
kayıtların en az otuz gün süreyle saklanması, 

(F) Yangına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak ve paratoner 
sisteminin bulunması, 

(G) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma 
bandı ile malzeme cinsine göre ayrılacak ambalaj atıkları için, 
ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri 
ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan ambalaj 
atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca 
hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen 
atık bölmeleri bulundurulması, 

(Ö) Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma 
bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması, 

(H) En az bir pres makinesi bulundurulması, 
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(I) Kullanılacak tüm ekipmanlarının fırma demirbaşlarına kaydının 
yapılması ve bu ekipmanların kapasite raporunda gösterilmesi, 

(İ) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile 
ızgara sistemi bulundurulması, toplanan atık suların ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak hertarafının sağlanması, 

(J) Tesise gelen, ayrılan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ait 
bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulundurulması, 

zorunludur. 
(2) Toplama ayırma tesisleri tarafından tesise kabul edilen ve işlenen 

ambalaj atıkları Daireden lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm 

tesislerine gönderilir. Ancak maddesel geri dönüşümü yapılamayan 
ve/veya maddesel geri dönüşümü ekonomik olmadığı anlaşılan 

ambalaj atıklarının diğer geri dönüşüm yöntemleri ile de geri 
dönüşümü sağlanamazsa, bu atıklar enerji geri kazanımı amacı ile 
faaliyet gösteren Daireden lisanslı atık işleme tesislerine veya yakma 
tesislerine gönderilir. 

(3) Daire; ambalaj atığı ayırma tesislerinden bu maddede yer alan 
hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi veya belge isteyebilir. 

Ambalaj Atığı 28. (1) 
Geri Dönüşüm 
Tesislerinin 

Ambalaj atıklarının işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar 
doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere 
dönüştürüldüğü geri dönüşüm tesislerinin; 

Sağlaması 

Gereken 
Kriterler 

(A) Faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanlarının zeminin 
beton olması, 

(B) Tamamen kapalı alanları haricindeki alanlarının etrafının tesis 
güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile 
çevrili olması, 

(C) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkanı veren kantar 
programının bulunması, 

(Ç) Tesise uzaktan erişim imkanı veren kamera sisteminin 
bulunması, 

(D) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve 
ızgara sistemine sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak hertarafının sağlanması, 

(E) Gelen, geri dönüştürülen ve elde edilen ürünlere/malzemelere 
ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması, 

(F) Dairenin veritabanına kayıt olması, tesise giren ve tesisten çıkan 
malzemeler ile bunların alındığı ve verildiği yerleri 

Dairenin veritabanı üzerinden bildirmesi, 



Eğitim ve 29. 
Bilgilendirme 

Bildirimierin 30. 
ve Geri 
Kazanım 

Yükümlülüğün 

İlişkin 
Bilgilerin 
Doğruluğu 
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(G) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün 
olmaması halinde malzemenin kullanımına yönelik talebin 
sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir 
ürünün üretim presesinde ihtiyaç duyulan hammadde 
niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhütü ile 
belgelernesi ve geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan üretim 
sonucunda elde edilen nihai ürünün ürün standardını 

bozmadığının belgelenmesi, zorunludur. 

(O) Yangına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak ve parataner 
sisteminin bulunması, 

(H) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma 
işlemlerini gerçekleştireceğille ve tesisteki tüm atıkların ne 
şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname 
vermek, 

(I) Tesise gelen ve işlenıneye uygun olmayan atıklar ile tesisten 
çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata 
uygun olarak hertaraf etmek, 

(2) Bu tesislerin faaliyet konusuna, presesierine ve bu presesierden elde 
edilen malzemelere göre sağlaması gereken teknik kriteriere ilişkin 
ilave hususlar Daire tarafından ayrıca belirlenir. 

(3) Daire bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlara ilişkin 
ve/veya ilave bilgi veya belge isteyebilir. 

SEKİZİNCi KlSlM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Belediyeler, ekonomik aktörler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları, 
Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri; ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri 
kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların işaretlenmesi, yıllık geri 
dönüşüm/ geri kazanım hedefleri ile gerçekleşme oranları konularında 

tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine 
ilişkin eğitim çalışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine 
ilişkin duyarlılığı geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmakla 
veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

Daire; belediyeler, ekonomik aktörler, Daireden lisanslı ambalaj atığı 
işleme tesisleri tarafından yapılan bildirim ve sunulan belgeleri inceler ve 
çalışmaları denetler. Daire tarafından gerekli görülmesi halinde; ilgili 
taraflar, bildirim ve belgelerini yeminli mali müşavire inceletir ve inceleme 
raporunu Daireye sunar. Yapılan bildirim ve sunulan belgelerin doğru 
olmadığının tespit edilmesi halinde 33 'üncü maddeye göre işlem yapılır. 
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31. (1) Bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce ambalaj atığı toplama ayırma, 
ambalaj atığı geri dönüşüm/ geri kazanım konularında Daireden lisans 
almış tesisler lisans sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam 
edebilirler. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen tesisler yer değişikliği söz konusu olduğu 
durumları doğrultusunda lisans yenileme sürecini başlatmaları 
gerekmektedir. 

32. Bu Tüzük kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Tüzük ve diğer mevzuata 
uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisi Daire'ye aittir. 

33. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler hakkında Çevre Yasasında 

belirtilen cezalar verilir. 

Yürütme 34. Bu Tüzük, Çevre işleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür. 
Yetkisi 

Yürürlüğe 35. 
Giriş 

Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlayarak 
yürürlüğe girer. 


