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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası ' nın 9'uncu Maddesinin 
(8)'inci fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü" olarak 
isimlendirilir. 

(3041) 



Tefsir 2. Bu Tüzükte geçen; 

3042 

BİRİNCİ KlSlM 
Genel Kurallar 

"Ambalaj", Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya 
veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve 
satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış iadesi 
olmayanlar da dahil Ek-3 'de yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri anlatır. 

"Ambalaj atığı", Üretim artıkları hariç, sahibinin hertaraf ettiği veya hertaraf etme 
niyetinde olduğu veya hertaraf etmesi gereken her tür ambalajı ve ambalaj 
malzemesini anlatır. 
"Ambalaj atığı aktarma merkezi", Toplanan ambalaj atıklarının, ambalaj atığı 

işleme tesislerine ulaştırılmadan önce biriktirilmesi amacıyla işletilen/işlettirilen 
merkezleri anlatır. 

"Ambalaj atığı işleme tesisi", Ambalaj atıklarını toplayıp ayıran, geri dönüştüren ya 
da geri kazanan tesisleri anlatır. 
"Ambalaj atığı toplama noktası", Satış noktalarında tüketicil erin rahatlıkla 

görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan noktayı anlatır. 
"Ambalaj atığı üreticisi", Faaliyetleri sonucu ambalaj atığı oluşumuna neden olan 
asıl üretici kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden 
olacak ön işlemi, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi 
anlatır. 

"Ambalaj atıkları yönetim planı", Bu Tüzük kapsamında ambalaj atıklarından 

sorumlu gerçekitüzel kişilerin ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürütülecek 
çalışmaların Daireye sunulmak üzere hazırlanan eylem planını anlatır. 
"Ambalaj bileşenleri", Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılahilen 
kısımlarını anlatır. 

"Ambalaj üreticisi", Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri anlatır. 
"Atık getirme merkezi", Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya 
hertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri anlatır. 
"Atık yönetimi", Atığın toplanması, taşınması, geri kazanımı ve hertaraf edilmesiyle 
birlikte bu tarz işlemlerin izlenmesi, denetlenmesi ve hertaraf alanlarının işlem 
sonrası bakımı ve aracıların gerçekleştirdikleri eylemleri anlatır. 

"Ayırma", Toplanan ambalaj atıklarının cinslerine göre sınıflandırılmasını anlatır . 

"Ayrı toplama", Kaynakta ayrı biriktirilen ambalaj atıklarının biriktirildiği yerden, 
diğer atıklardan ayrı olarak alınmasını ve taşınmasını anlatır. 
"Bakanlık", Çevre Koruma Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. 
"Bertaraf', ikincil amacı enerji geri kazanımı olsa dahi geri kazanım olarak kabul 
edilmeyen ve Ek 1 'de yer alan işlemlerden herhangi birini anlatır. 
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"Biriktirme ekipmanı", Ambalaj atığı üreticilerinin atıklarını bırakabilecekleri 

torba, kafes, kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanları anlatır. 
"Çok hafif plastik torbalar", Kalınlığı 1 5 mikronun altında olan, açık gıdalar için 
birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbaları 
anlatır. 

"Daire", Çevre Koruma Dairesi'ni anlatır. 
"Dairenin veri tabanı", Bu Tüzük kapsamındaki ambalaj ve ambalaj atıklarına 

ilişkin beyan ve bildirimierin gerçekleştirileceği ve geri dönüşüm/ geri kazanım 
yükümlülüğüne ilişkin gerçekleştirilen çalışmalara ait bilgilerin sunulacağı Daire 
tarafından hazırlanan çevrimiçi programı anlatır. 
"Depozito/İade sistemi", Yeniden kullanılabilir ve/veya tek kullanımlık 
ambalajların geri alınması suretiyle ekonomik aktörler tarafından kurulan yönetim 
sistemini anlatır . 

"Ekonomik aktörler ", Ambalaj açısından, ambalaj malzemelerinin 
tedarikçilerini, ambalaj üreticilerini ve dönüştürücülerini, doldurucuları ve 
kullanıcıları, ithalatçıları, ticaretini yapan kişileri ve distiributörlerini anlatır. 
"Enerji geri kazammı", Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı 
amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte, doğrudan yakılarak enerji 
üretiminde kullanılmasını anlatır. 
"Genişletilmiş üretici sorumluluğu", Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün 
vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, 

parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dahil olmak üzere hayat süreleri 
boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, 
üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı 

sorumluluğu anlatır. 

"Geri dönüşüm", Atık materyallerinin üretim amaçları veya diğer amaçlar için 
ürünlere, materyaliere veya maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım 
işlemini anlatır. Geri dönüşüm organik ma teryallerin yeniden işlenınesini kapsar ve 
enerji geri kazanımı veya yakıt olarak kullanılacak maddelerin veya geri doldurma 
işlemlerine yönelik maddelerin yeniden işlenınesini kapsamaz. 
"Geri dönüşüınigeri kazanım hedefi", Tüzük kapsamındaki ambalajların ağırlık 
olarak toplanması/geri dönüştürülmesi/geri kazanılması zorunlu miktarının, yurt 
içinde piyasaya arz edilen miktarına oranını anlatır. 
"Geri kazanım", Sonucunda, esas olarak belli bir fonksiyonu yerine getirmekte 
kullanılacak bir madde yerine geçerek yararlı bir amaca hizmet edecek atığın ortaya 
çıkmasını sağlayan tesis veya daha geniş ekonomi dahilindeki işlemi anlatır. Geri 
kazanım işlemlerinin listesi Ek 2' de belirtilmiştir. 
"Grup ambalaj (ikincil ambalaj)", Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada 
tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin 
değişmesine neden olmayan ambalajı anlatır. 
"Kaynakta ayrı biriktirme", Ambalaj atıklarının oluştuğu noktada diğer atıklardan 
ayrı olarak biriktirilmesini anlatır. 
"Kompozit ambalaj", Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması 
mümkün olmayan ambalajı anlatır. 
"Nakliye ambalajı (üçüncü! ambalaj)", Belirli sayıda satış ambalajlarının veya grup 
ambalajların taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemler 

sırasında zarar görmesini önlemek amacıyla, karayolu, demiryolu, deniz yolu ve 
hava yolu taşımasında kullanılan konteynerler hariç kullanılan ambalaj ı anlatır. 
"Okso-bozunur plastik torbalar", Plastik malzemenin, mikro parçalara ayrılmasını 
harekete geçiren katkı maddeleri içeren plastik malzemelerden meydana gelen 
plastik torbaları anlatır. 



Amaç 
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"Organik geri dönüşüm", Atık depolama alanlarında yapılan depolama işlemi hariç, 
ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir 
şekilde mikroorganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek 
şekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasını anlatır. 
"Önleme", Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılınası 
ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltıını ve 
üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce 
alınacak tedbirleri anlatır. 
"Plastik torba", Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında 
tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaları anlatır. 

"ppm", Ağırlıkça, Milyanda bir parçayı anlatır. 

"Satış ambalaj ı (birinci! ambalaj)", Nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi 
oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalaj ı anlatır. 
"Satış noktası", Toptan ve/veya perakende olarak ınal veya ürünlerin satışını yapan 
mağaza, market ve benzeri satış yerlerini anlatır. 
"Temsiliyet payı", Yetkitendirilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj miktarının, 
yurt içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranını anlatır. 

"Yeniden kullanım", Atık olmayan ürünler veya bileşenlerin ilk etapta üretildik leri 
amaç için yeniden kullanılmalarına yönelik işlemleri anlatır. 
"Yeniden kullanıma hazırlama", Herhangi bir diğer ön işleme gerek kalmaksızın atık 
haline gelmiş ürün veya bileşenterin kontrol, temizleme veya onarımı anlatır. 
"Yetkilendirilmiş kuruluş", Ekonomik aktörlerin sorumluluğu kapsamında 

yükümlülük getirilen üreticiler, İthalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı 
kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması , geri kazanımı, 

geri dönüşümü ve hertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
ve bunlara yönelik gerekli harcamalannın karşılanması, eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Daire koordinasyonunda bir araya gelerek 
oluşturdukları gerçek veya tüzel kişiliği haiz, kar amacı taşımayan kurum/kuruluşu 

anlatır. 

3. Bu tüzüğün amacı; 

(1) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalaj ların 
üretimine, 

(2) Ambalaj atıldarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının 
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak 
hertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, 

(3) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dalaylı olarak 
alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 

( 4) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı 

biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin 
teknik ve idari standartların oluşturulmasına, yönelik prensip, politika ve 
programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir. 



Kapsam 

Genel 
İlkeler 
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4. Bu Tüzük; 

(1) Piyasaya sürülen bütün ambalajlan ve bu ambalajların atıklarını kapsar. 
(2) Tehlikeli atık tanırnma uyan ambalaj atıklarının yönetimi, ilgili tüzük 

hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kullanımları sonrasında bu kapsamda yer 
alan ambalajların bildirimleri ekonomik aktörler tarafından Dairenin 
veritabanı üzerinden yapılır, ancak söz konusu ambalaj atıkları bu Tüzük 
kapsamında geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır. 

(3) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim 
artıkları, bu Tüzük kapsamı dışındadır. 

(4) Kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığında kullanılan konteynerler, bu 
Tüzülc kapsamı dışındadır. 

İKİNCİ KlSlM 
Genel ilkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

S. Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin ilkeler aşağıdaki fıkralarda belirtildiği 
gibidir: 

(I) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve atık miktarının 
azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin 
kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle yeniden kullanılması, geri 
dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması 
esastır. 

(2) Piyasaya ilk defa ve yılda iki tondan fazla ambalaj veya ambalajlanmış ürün 
süren ekonomik aktörler geri dönüşümünden, geri kazanılmasından, atık 
ambalajların toplanması için finansmanından ve tüm bu sistemlerin 
düzenlenmesinden sorumludur. 

(3) Tek kullanımlık ambalaj tüketiminin ve bunların atıklarının kontrol altına 
alınabilmesi amacıyla, öncelikle yeniden kullanıma uygun ambalajların tercih 
edilmesi esastır. 

(4) Tek kullanımlık ambalajların tülcetimi sonrasında geri dönüşüm/geri kazanım 

sürecine dahil edilmesi esastır. 
(5) Ayrı toplanan ambalaj atıklarının doğrudan veya dalaylı olarak alıcı ortama 

verilmesi ve düzenli/düzensiz depolama sahalarında depolanarak hertarafı 
yasaktır. 

(6) Piyasaya anıbalaj veya ambalajlı ürünler sunan bütün ekonomik aktörler, 
genişletilmiş üretici sorumluluğu altındadır. 

(7) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile 
kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek 
etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(8) Kullanılan malzerneye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, ambalaj atıkları, 
çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede 
istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla oluştukları 

yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmek zorundadır. 
(9) Sağlıklı bir geri dönüşümigeri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj 

atıklarının kaynağında ayrı biriktirilerek, ayrı toplanması esastır. Ancak, atık 
getirme merkezlerinde ambalaj atıkları ile aynı biriktirme ekipmanları 
içerisinde biriktirilmesi Daire tarafından uygun bulunan atıklar, ambalaj 
atıkları ile birlikte biriktirilerek toplanabilir. 
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(ı O) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın 
giderilmesi amacıyla yapılan harcamaların, bu atıkların yönetiminden 
sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından müteselsilen sorumluluk 
ilkesi çerçevesinde karşılanması esastır. 

(ll) Ambalaj atığı toplama ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım faaliyeti gösteren 
veya göstermek isteyen ambalaj atığı işleme tesisleri, Daireden lisans almak 
zorundadır lar. 

(12) Ambalaj atıklarının temizleme, onarım veya kontrol işlemleri ile tasarlandığı 
hale getirildiği yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti, ilgili tüzük hükümleri 
doğrultusunda gerçekleştirilir. 

(13) Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan veya maddesel geri dönüşümü 
sağlanamayan ambalaj atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla işlenir. 

(14) Ambalaj ın ve ambalaj atığının içeriğindeki maddelerin miktarının ve çevreye 
verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, 
dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, 
temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltılmasına yönelik önleme 
faaliyeti yapmak esastır. Bu amaçla, üretilecek ambalajların yapısındaki ağır 
metal içeriklerinin, ambalajın birim ağırlığının, ambalajın fonksiyonunu 
bozmayacak, gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz 
etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi esastır. 

(ı5) Bu Tüzükte tanımlanan veritabanı doğrultusunda toplanan ambalaj atıklarının 
Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verilmesi zorunludur. 

(ı 6) Ülke genelinde ı 5-50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş 
torbaların kullanımının, yıllık kişi başına kullanılan adedin 
31.12.2020'ye kadar 90'a, 3l.ı2.2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde 
azaltılması esastır. Çok hafif plastik torbalar, bu hedeflerin dışındadır. 

(17) ı5-50 mikron kalınlıkta olan plastik torbalar, ı.ı2.20ı8 tarihinden itibaren 
satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, 
ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya 
dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır. 

(18) 15-50 mikron kalınlıkta olan plastik tarbalara uygulanacak taban ücret, her 6 
ayda bir piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate 
alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve takip eden 6 ay boyunca 
geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlar Kurulunca belirlenen 
fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz. 

(ı 9) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde toptan olarak satışa sunulan ı 5-50 mikron 
kalınlıkta olan plastik torbalarda, satışı yapan imalatçı veya İthalatçılar 

tarafından kilo başına 7 Türk Lirası artı K.D.V. talep edilecektir. Talep 
edilen bu miktar satış faturasında ayrıca gösterilecek ve· satışı takip eden 
ikinci ayın sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi'nin geli~ler veznesine 
yatırılacaktır. , 



Dairenin 
Görev ve 
Vetldleri 
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6. Daire'nin görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, yeniden kullanımı, geri 
dönüşümü, geri kazanımı ve hertarafına ilişkin strateji ve politikaları 
belirlemek, bu Tüzükle sorumluluk verilmiş taraftarla işbirliği yapmak, 
koordineli çalışmak, idari tedbirler almak ve denetimleri yapmak, 

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilendirilmesine ve denetlenmesine 
ilişkin esasları belirlemek, bu esaslar kapsamında yetkilendirmek, 
denetlemek, bu Tüzüğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde 
gerekli yaptırımı uygulamak, 

(3) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek, 
(4) Bu Tüzükle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

(5) Ambalaj atıkları yönetim planının hazırlanmasına, uygulanmasına ve 
izlenmesine ilişkin esasları belirlemek, 
Ekonomik aktörler tarafından geri dönüşüm/geri kazanım 

(6) yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde uyulacak hususları belirlemek, 

(7) Ambalaj atıkları toplama ve geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerine ilişkin 
göstergeleri izlemek, ambalaj ve ambalaj atıklarına ait istatistikleri 
yayımlamak, 

(8) Plastik torbaların kullanımının azaltılmasına ve raporlanmasına ilişkin 

esasları belirlemek, 
(9) Depazito/iade sisteminin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin esasları 

belirlemek, 
( 1 O) Ambalaj atığı işleme tesislerine ilişkin kriterleri belirlemek, 

(ll) Ambalaj atıklarının yönetimi için belediyeler, ekonomik aktörler, 
yetlcilendirilmiş kuruluşlar, Daire'den lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri 
ve ambalaj atığı üreticileri arasında koordinasyonu sağlamak, 

(12) Ambalaj atıkları yönetim planlarını incelemek, değerlendirmek ve plan 
kapsamında gerçekleştirilen ayrı toplama çalışmalarını izlemek, 

(13) Faaliyette bulunan ekonomik aktörleri tespit etmek, Dairenin veritabanına 
kayıt etmek, bildirim ve yükümlülüklerin takibini yapmak, 

(14) Depazito/iade sistemi uygulayan ekonomik aktörlerin plan 
kapsamındaki çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, 

(15) Faaliyette bulunan ekonomik aktörleri ve satış noktalarını denetlemek, 
(16) Faaliyette bulunan ambalaj atığı işleme tesislerini tespit ederek Daireden 

lisans almalarını sağlamak, 

(17) Ambalaj atığı aktarma merkezlerini kayıt altına almak ve denetlemek, 

(18) Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerinin Dairenin veritabanı 
üzerinden faaliyet konularına göre yükümlü oldukları bildirimlerinin 
takibini ve kontrolünü yapmak, bu bildirimiere esas bilgi ve belgeleri 
incelemek. 

Belediyelerin 7. Belediyelerin görev ve yetkileri şunlardır: 

Görev ve 
Yetkileri 

(1) Belediyeler ambalaj atığının ayrı toplanmasına katılabilirler ve bu durumda 
geri dönüştürülen, geri kazanılan ve hertaraf edilen ambalaj atıklarının 
miktarlarına ilişkin Dairenin veritabanı üzerinden her yıl rapor vermekle 
yükümlü olmak, 
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(2) Yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği yaparak ambalaj atıklarının ayrı 
toplanmasını sağlamak, 

(3) Ambalaj atıklarının düzenli ve düzensiz depolama tesislerinde hertaraf 
edilmemesi için gerekli önlemleri almak, 

(4) Yetkitendirilmiş kuruluş tarafından bu Tüzük kapsamında yürütülen 
ambalaj atığı toplama ve taşıma çalışmalarını desteklemek, 

(5) Kendi yetki alanları içerisinde bütün türdeki ambalaj atığının ayrı 

toplanması için altıncı kısımda yer alan hususlara uygun olarak toplama 
sistemi kurmak veya kurulmasına izin vem1ek, 

(6) Başta ticari bölgelerde olmak üzere uygun yerlerde asgari mesefade ayrı 
toplama noktaları için kamu alanları tayin etmek, 

(7) Ayrı toplamaya yönelik tayin edilen alanların temizliğini ve bakımını 
yapmak, 

(8) Ambalaj atığına ilişkin ayrı toplama noktalan olarak tayin edilen yerlerle 
ilgili bir kayıt oluşturmak ve tutmak. 

Yetkilendirilmiş 8. Y etkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri şunlardır: 

Kuruluşun 
Yükümlülükleri 

( 1) Yetkilendirilmiş kuruluş, kar amacı gütmeyen bir genişletilmiş üretici 
sorumluluğu organizasyonudur. 

(2) Ekonomik aktörlerden oluşur ve üyeleri adına onların 

yükümlülüklerini yerine getirmek, 
(3) Yıllık ambalaj atığı yönetim planı hazırlayıp her yılın Ocak ayında 

Daireye sunar. Belediyelerle işbirliği yapılması halinde ise planı 
belediyelerle birlikte hazırlamak ve Daireye sunmak, 

(4) Toplayıcılar ve geri dönüşüın/geri kazanım tesisleri ile işbirliği 

yapmak, 
(5) Daire tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Daireye yetki 

başvurusunda bulunmak ve başvuru sırasında Ek 7' de bulunan 
evrakları surımak, 

(6) Gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarını, bir sonraki yılın 
planını ve yıllık bütçesini Daireye her yılın Mart ayı sonuna kadar 
sunmak, 

(7) Yetki süresi beş yıldır. Y etkilendirmenin yenilenmesi için, yetki 
süresinin bitiminden altı ay önce yetkitendirilmiş kuruluş Daireye bu 
Tüzüğün 26'ncı maddesinde belirtilen harç ücretini yatırmak, istenen 
belgeler ile birlikte Daireye başvurmak, 

(8) Yetki süresi boyunca her yıl Ocak ayı sonuna kadar bu Tüzüğün 
26'ncı maddesinde belirtilen harç ücretini yatırmak ve makbuzunu 
Daireye ibraz etmek ile mükelleftir, 

(9) Dairenin belirlediği esaslar doğıultusunda atık karakterizasyonu 
çalışmasını yaparak ambalaj atığı oranını malzeme cinslerine göre 
belirlemek, 

(10) Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için altıncı kısımda yer alan 
hususlara uygun olarak toplama sistemini kurmak, ambalaj atığı 

üreticileri tarafından toplama sistemine verilen ambalaj atıklarını 

ayrı toplamak veya toplattırmak, 
(ll) Ambalaj atıklarının yönetimi için toplama ayırma tesisi 

kurmak!kurdurmak, işletmek/işlettirmek, kurduğu tesisiere 
Daireden lisans almak/aldırmak veya bu faaliyeti Daireden lisanslı 

toplama ayırma tesisleri ile gerçekleştirmek, 
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(12) Kurulan toplama sistemini ambalaj atığı üreticilerine duyurmak, 

(13) Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını 
önlemek amacıyla gerekli önlemleri almak, 

(14) Ambalaj atığı yönetim planı kapsamında ayrı toplama çalışmalarını 
yürütmek, izlemek, denetlemek, toplanan ambalaj atıklarına ilişkin 
verileri kayıt altına almak ve Daireye bildirmek, 

(15) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Tüzükle sorumluluk 
verilen taraftarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak ve bu 
faaliyetlere katkıda bulunmak, 

(16) Temsil ettiği ekonomik aktörlerin Dairenin veritabanı üzerinden 
bildirimlerini her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermelerinin 
sağlanması amacıyla gerekli bilgilendirmeyi yapmak, 

(17) Ekonomik aktörler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda 

ekonomik aktörlerin geri dönüşüınigeri kazanım yükümlülüğünü 

dördüncü kısımdaki hükümlere uygun olarak yerine getirmek, 

(18) Dairenin veritabanına kaydı olmayan ekonomik aktörleri tespit 
etmek ve Daire'ye bildirmek, 

(19) Ambalaj atıklarının yönetimi için kapasite oluşturmak, 

(20) Bünyesinde Çevre Mühendisleri Odasına kayıtlı ve faal üye statüsüne 
sahip en az bir Çevre Mühendisi bulundurmak, 

(21) İşbirliği yaptığı Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri 
tarafından yapılan bildirim ve geri dönüşüm/geri kazanım 

yükümlülüğüne ilişkin sunulan belgeleri incelemek ve onaylamak, 
(22) Daire; bu maddede yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak 

bilgi veya ilgili kurumlardan onaylanmış belge isteyebilir. 

9. Ekonomik aktörlerin yükümlülükleri şunlardır: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsaınında yer alan 
yükümlülükleri yerine getirmek ve/veya yükümlülüklerini devrettiği 
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yerine getirtmek, 
Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplaını yıllık iki ton ve 
üzeri olan ekonomik aktörler ambalaj atığını toplatmak, geri 
dönüşümü, geri kazanıını ve bertarafımn gerçekleştirmekten ve 
finansmanından sorumlu olmak, 

Ekonomik aktörler 16' ncı maddenin ( 1) ' inci fıkrası uyarınca belirtilen 
geri dönüşüm/ geri kazanım hedeflerini yerine getirmek amacıyla 
piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına depozİto/iade sistemi 
uygulamak veya yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını 
devretmek, 

Yetkilendirilıniş bir kuruluş bulunmaması durumunda ekonomik 
aktörler münferİt olarak geri dönüşüınigeri kazanım hedeflerini 
yerine getirmek, 
Ürünlerin ambalajlanması ve üretilmesi sırasında yeniden kullanıma, 
geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde 
tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmak, 
Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve 
geri kazanımı en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmak ve 
üretmek, 
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(7) Bu tüzüğün 5'inci maddesinin (14)'üncü fıkrasında yer alan ambalaj 
atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almak, 

(8) Dairenin veritabanına kayıt olmak ve Dairenin veritabanına 

kaydolduğu yıl dahil olmak üzere piyasaya sürdüğü ambalajlara 
ilişkin Dairenin veritabanı üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar 
bildirim yapmak, 

(9) Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini 16 'ncı maddede belirtilen 
oranlarda sağlamak ve hedeflerin sağlanması için gerekli tüm 
maliyetleri karşılamak, 

(1 O) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalaj larının bu Tüzüğün 12 'nci ve 
13 'üncü maddelere uygunluğunu sağlamak, 

(ll) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarını, bu Tüzüğün 14'üncü 
maddesinde belirtilen şekilde işaretlemek, 

(12) Daire; bu maddede yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak 
bilgi veya ilgili kurumlardan onaylanmış belge isteyebilir. 

Ambalaj Atığı 10. Ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri şunlardır: 
Üreticisinin 
Yükümlülükleri 

Satış ll. 
Noktalarının 

Yükümlülükleri 

(1) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, ambalaj atıkları yönetim 
planına uygun olarak, ayrı biriktirmek ve toplama sistemine veya atık 
getirme merkezlerine vermekle yükümlüdür. Ancak çevre kirliliğine 
yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine 
göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı kısımda belirtilen 
toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlannın 
temin edilemediği yerlerdeki ambalaj atığı üreticileri ambalaj 
atıklarını Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine vermek, 

(2) Ambalaj atığı toplama sistemi dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, 
tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğine yol 
açmayacak şekilde ayrı olarak biriletirerek ambalaj atığı toplama 
noktasına veya Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine 
vermek, 

(3) Altmış konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj 
atıkları için toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanlarının 

yerleştirilmesi zorunludur, 
(4) Otel, restoran, eğlence tesisleri, hastane, üniversite, terminal, 

havalimanı, deniz limanı, sanayi i ş letmeleri, kamu kuruluşları ve spor 
kompleksleri gibi işletmeler tarafından ambalaj atıklannın 

kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının 
yerleştirilmesi zorunludur, 

(5) Daire; bu maddede yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi 
veya ilgili kurumlardan onaylanmış belge isteyebilir. 

Satış noktalarının yükümlülükleri şunlardır: 
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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, 


