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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sürdürüleb�l�r b�r şek�lde çevren�n korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n;
a) Çevresel açıdan bel�rl� ölçütlere, temel şart ve özell�klere sah�p ambalajların üret�m�ne ve p�yasaya arzına,

ekonom�k �şletmeler�n yükümlülük ve sorumluluklarına,
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmes�, önlenemeyen ambalaj atıklarının yen�den kullanım, ger�

dönüşüm ve ger� kazanım yöntemler� kullanılarak bertaraf ed�lecek m�ktarının azaltılmasına,
c) Döngüsel ekonom� ve kaynak ver�ml�l�ğ� �lkeler� esas alınarak ambalaj ve ambalaj atıklarının depoz�to

yönet�m s�stem� ve sıfır atık yönet�m s�stem� dâh�l bel�rl� b�r yönet�m s�stem� �ç�nde yönet�lmes�ne,
ç) Depoz�to yönet�m s�stem�n�n uygulanmasına,
d) Türk�ye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�ndek� görev ve yetk�ler� doğrultusunda

göstereceğ� faal�yetlere,
yönel�k stratej� ve pol�t�kalar �le �dar�, mal� ve tekn�k usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; p�yasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.
(2) P�yasaya sürülmem�ş ambalajlar ve ambalaj tanımına uymayan madde ve malzemeler �le bunların atıkları

bu Yönetmel�k kapsamı dışındadır.
(3) Ambalaj ve ambalajlı ürünler�n p�yasaya arzı, uygunluk değerlend�rmes�, p�yasa gözet�m� ve denet�m� �le

bunlarla �lg�l� yapılacak b�ld�r�mlere �l�şk�n olarak 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k
Düzenlemeler Kanunu hükümler�n�n uygulamaları bu Yönetmel�k kapsamı dışındadır.

(4) Ambalajların üret�m�, p�yasaya arzı ve kullanımı �le bunların p�yasadan ger� toplanmasına yönel�k �lg�l�
d�ğer mevzuatla get�r�len özel hükümler bulunması hal�nde; bu Yönetmel�ğ�n yalnızca �lg�l� hükümler� uygulanmaz.

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

sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununa, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununa, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununa, 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanununa,
24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına
Da�r Kanuna ve 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

c) Ambalaj atığı: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönet�m�
Yönetmel�ğ�ndek� atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj b�leşenler�n�,

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

b�ld�r�mler�n gerçekleşt�r�leceğ�, gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu uygulamalarına �l�şk�n çalışmalara a�t b�lg� ve
belgeler�n sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç� programı,

e) Ambalaj Kom�syonu: Bu Yönetmel�k doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlend�rmek
üzere Bakanlık tems�lc�s�n�n başkanlığında �lg�l� tarafların katılımıyla Bakanlıkça oluşturulan kom�syonu,

f) Ambalaj üret�c�s�: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünler� �thal edenler�,
g) Atık �şleme tes�s�: Atıkların toplanması-ayrılması, ger� dönüştürülmes�, ger� kazanılması, enerj� ger�

kazanımı ve bertarafı konusunda faal�yet gösteren Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan tes�sler�,
ğ) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
h) Çok haf�f plast�k poşetler: Ç�ft kat kalınlığı 15 m�kronun altında olan, açık gıdalar �ç�n b�r�nc�l ambalaj

olarak kullanılan veya bu gıdaların h�jyen� �ç�n �ht�yaç duyulan plast�k torbaları,
ı) Depoz�to ücretler�: Ambalajlı ürünün p�yasada yer alması sürec�nde alınıp �ade ed�len sab�t bedel �le

depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l olan taraflar �ç�n ayrı ayrı bel�rlenen s�steme �l�şk�n olarak yansıtılacak değ�şken
bedeller�,

�) Depoz�to yönet�m s�stem�: Bakanlıkça bel�rlenen ve bel�rl� b�r depoz�to bedel� alınarak p�yasaya sürülen
ürünler�n tüket�lmes�/kullanılması sonrasında �ade alınması ve depoz�to bedel�n�n ger� ödenmes�ne dayalı s�stem�,

j) Ekonom�k �şletme: Ambalaj üret�c�ler�n�, p�yasaya sürenler� ve tedar�kç�ler�,
k) Et�ketleme: Ambalajın türüne ve dâh�l olduğu yönet�m s�stem�ne yönel�k b�lg�ler�n ürün ve/veya ambalaj

üzer�ne sab�tlenmes�n�,
l) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y)

bend�nde tanımlanan sorumluluğu,
m) Gönüllü anlaşma: Bakanlık ve/veya Ajans �le ekonom�k �şletmeler, l�sanslı f�rmalar ve yetk�l� �dareler

arasında bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yönel�k olarak Bakanlıkça bel�rlenen usul ve
esaslar kapsamında yapılan anlaşmayı,

n) Grup ambalaj (�k�nc�l ambalaj): B�rden fazla sayıda satış ambalajını b�r arada tutacak şek�lde tasarlanmış,
üründen ayrıldığında ürünün herhang� b�r özell�ğ�n�n değ�şmes�ne neden olmayan ambalajı,

o) İl müdürlüğü: Çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�n�,
ö) İşaretleme: Ambalajın ve et�ketler�n�n üzer�nde �stenen sembol, �şaret ve d�ğer b�lg�lere yer ver�lmes�n�,



p) İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planı: 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır
Atık Yönetmel�ğ�nde tanımlı planı,

r) Kompoz�t ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmış, elle b�rb�r�nden ayrılması mümkün olmayan entegre
haldek� yekpare ambalajı,

s) Nakl�ye ambalajı (üçüncül ambalaj): Bel�rl� sayıda satış ambalajlarının veya grup ambalajların taşıma ve
depolama �şlemler�n� kolaylaştırmak ve bu �şlemler sırasında zarar görmes�n� önlemek amacıyla karayolu, dem�ryolu,
den�z yolu ve hava yolu taşımasında kullanılan konteynerler har�ç kullanılan ambalajı,

ş) P�yasaya arz/sürme: Ambalajlanmış ürünün, tedar�k veya kullanım amacıyla bedell� veya bedels�z olarak
devred�lmek üzere p�yasada �lk defa yer alması �ç�n yapılan faal�yet�,

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

u) Plast�k poşet: Plast�kten yapılmış tek kullanımlık poşetler�,
ü) Poşet: Mal veya ürünler�n satış noktalarında tüket�c�lere taşıma amacıyla tem�n ed�len saplı veya sapsız

torbaları,
v) Satış ambalajı (b�r�nc�l ambalaj): N�ha� kullanıcı veya tüket�c� �ç�n b�r satış b�r�m� oluşturmaya uygun olarak

yapılan ambalajı,
y) Satış noktası: Elektron�k ortamlar da dâh�l olmak üzere, toptan ve/veya perakende olarak mal veya

ürünler�n alışver�ş�n�n yapıldığı mağaza, market ve benzer� satış yerler�n�,
z) Tedar�kç�: Kend�s� ambalaj üret�c�s� olmayıp p�yasaya sürenlere ambalaj tedar�k edenler �le p�yasaya

sürenler adına fason üret�m yapanları,
aa) Tek kullanımlık ambalaj: Kullanımları sonrasında yen�den aynı amaçla kullanıma uygun olmayan

ambalajları,
bb) Tem�nat: Depoz�to yönet�m s�stem�n�n �dar�, mal� ve tekn�k açıdan ver�ml�, sürekl� ve çevreyle uyumlu b�r

şek�lde uygulanmasını; mal� açıdan güçlü, �st�krarlı ve şeffaf b�r şek�lde yürütülmes�n� ve s�stem �çer�s�nde yer alan
tarafların bell� b�r ekonom�k yeterl�l�ğe sah�p olmasını tem�n etmek amacı �le bahse konu s�stem �çer�s�nde yer alan
tüm taraflar �ç�n faal�yetler�n�n türü, n�tel�ğ� ve ekonom�k boyutuna göre tems�l oranları esas alınarak bel�rlenen mal�
değerdek� taahhüdü,

cc) Tems�l oranı: Ambalaj ve ambalaj atıklarına �l�şk�n faal�yetlere konu ed�len ambalajların malzeme türü,
f�z�ksel/hac�msel ölçüler� ve kullanım alanları özel�ndek� m�ktarların yurt �ç�nde üret�len ve/veya p�yasaya sürülen
ambalajların malzeme türler�, f�z�ksel/hac�msel ölçüler� ve kullanım alanlarına göre bel�rlenm�ş toplam m�ktarlarına
yapılan oranlamaları,

çç) Yen�den/tekrar kullanılab�l�r ambalaj: Ürünler�n kullanımları �ç�n gerekl� olan ve ürünler�n
tüket�lmes�/kullanılması sonrasında ger� alınarak yen�den/tekrar aynı amaçla kullanılmak üzere p�yasaya arz ed�len,
yen�den/tekrar kullanıma uygun olan ambalajları,

dd) Yetk�l� �dare: Büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde büyükşeh�r ve �lçe beled�yeler�n�, büyükşeh�r
har�c�ndek� �ller�n �l ve �lçe beled�yeler� �le mücav�r alanları dışında �l özel �dareler�n�, beled�yeler�n görev ve yetk�
alanı dışında kalan alanlarda �lg�l� mevzuatı uyarınca atık yönet�m�nde yetk�l� kılınan sorumlu �dareler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlke ve Esaslar

Genel �lke ve esaslar
MADDE 5 – (1) Sıfır atık yaklaşımı temel�nde doğal kaynakların korunması ve ver�ml� kullanımı �le

sürdürüleb�l�r çevre ve sürdürüleb�l�r kalkınma amaçlarına uyumlu üret�m�n sağlanması ve atık m�ktarının azaltılması
amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmes�, atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda �se öncel�kle
yen�den kullanılması, ger� kazanılması ve/veya enerj� kaynağı olarak kullanılması suret� �le bertaraf ed�lecek atık
m�ktarının azaltılması esastır. Ambalaj atıklarının öncel�kle maddesel ger� dönüşümün sağlanması esas olup maddesel
ger� dönüşümün ekonom�k ve/veya tekn�k nedenlerle mümkün olmaması durumunda enerj� kaynağı olarak kullanımı
son terc�h olmak üzere d�ğer ger� kazanım �şlemler� uygulanır. Ger� kazanımı mümkün olmayan ambalaj atıkları �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre bertaraf ed�l�r.

(2) Ambalajların üret�m� ve kullanımında öncel�kle yen�den kullanıma uygun, ger� dönüştürüleb�l�r
ambalajların terc�h ed�lmes� esastır. Ambalajların tüket�m�/kullanılması sonrasında oluşan atıkların sıfır atık yönet�m
s�stem�n�n genel �lkeler� doğrultusunda yen�den kullanıma veya ger� kazanım sürec�ne dâh�l ed�lmes� ve ger�
kazanılmış malzemeler�n kullanımlarının sağlanarak Ülke ekonom�s�ne kazandırılması esastır.

(3) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�ne yönel�k ulusal ölçekl� stratej� ve pol�t�kaların bel�rlenmes�nde
ve uygulanmasında gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu �lkes� ve k�rleten öder �lkes� uygulamalarına uyum sağlanması
esas olup ambalaj atıklarının, kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın sıfır atık �lkeler�ne uyumlu
olarak yönet�lmes� sağlanır. Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında ambalaj üret�c�ler�, p�yasaya sürenler ve
tedar�kç�ler �le satış noktaları ve �lg�l� d�ğer paydaşlar �ç�n sorumluluk paylaşımı yapılması esastır.

(4) B�yobozunur ambalajlar ve bunların atıklarına yönel�k Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara uyulur.
Plast�k malzemeler�n m�kro parçalara parçalanmasını katal�ze eden katkı maddeler� �çeren plast�k malzemelerden
yapılmış olan okso-bozunur plast�k ambalajlar b�yobozunur ambalaj olarak kabul ed�lmezler.

(5) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�nden sorumlu k�ş� veya k�ş�ler �le kurum/kuruluşlar, bu atıkların
çevre ve �nsan sağlığına zararlı olab�lecek etk�ler�n�n azaltılması �ç�n gerekl� tedb�rler� almakla yükümlü olup ambalaj
atıklarının yönet�m�nden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� amacıyla yapılan harcamalar, bu atıkların
yönet�m�nden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler tarafından mütesels�len sorumluluk �lkes� çerçeves�nde
karşılanır.

(6) Ambalaj atıklarının tem�zleme, onarım veya kontrol �şlemler� �le tasarlandığı hale get�r�ld�ğ� yen�den
kullanıma hazırlama faal�yet� dâh�l olmak üzere atık �şleme faal�yetler� �lg�l� mevzuatında bel�rt�len hükümler
doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.



(7) Ambalajın ve ambalaj atığının �çer�ğ�ndek� maddeler�n m�ktarının ve çevreye verd�ğ� zararın, ambalajın
tasarımından başlayarak üret�m�, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, yen�den kullanıma alınması, p�yasaya arzı ve
atık hal�ne gelmes�nden ger� kazanımına veya bertaraf ed�lmes�ne kadar tüm süreçlerde tem�z ürün ve teknoloj�ler
gel�şt�r�lerek çevresel r�skler�n azaltılmasına yönel�k önleme faal�yet� yapılması esastır.

(8) Kaynakların ver�ml� yönet�m� ve plast�k poşetlerden kaynaklanan çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� amacıyla
plast�k poşet kullanımının azaltılmasına yönel�k ücretlend�rme uygulaması yapılır. Ülke genel�nde plast�k poşet
kullanımının, çok haf�f plast�k poşetler har�ç olmak üzere, yıllık k�ş� başına kullanılan aded�n 31/12/2025 tar�h�ne
kadar 40 aded� aşmayacak şek�lde azaltılmasını sağlayacak önlemler�n alınması ve düzenlemelerde bulunulması
esastır.

(9) Ücretlend�rme uygulamasına tab� tutulan plast�k poşetler �le ücretlend�rme uygulamasından muaf tutulan
plast�k poşetler�n kullanımında yed�nc� fıkrada bel�rt�len önleme faal�yetler� �le tüket�c�ler�n/kullanıcıların taleb�n�n
azaltılmasına yönel�k faal�yetlerde bulunulması esastır.

(10) 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren, tek kullanımlık satış ambalajlarıyla p�yasaya sürülen �nsan� tüket�m amaçlı
�çecekler öncel�kl� olmak üzere ambalajlı ürünler�n zorunlu olarak sadece depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında
p�yasaya sürülmes�ne yönel�k değerlend�r�lmes� esastır. Zorunlu depoz�to uygulaması kapsamının bel�rlenmes�nde;
ambalajın türü ve kullanım özell�kler�, p�yasaya arz koşulları ve zorunlu depoz�to uygulamalarının altyapısı ve �şlet�m
esasları d�kkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Ambalajların tasarımı, üret�m�, tedar�k�, p�yasaya sürülmes� �le ambalaj atıklarının b�r�kt�r�lmes�,

toplanması, taşınması, depolanması, ayrılması, yen�den kullanımı, ger� kazanımı ve bertarafı süreçler� �le bu süreçler�n
raporlanmasına �l�şk�n stratej� ve pol�t�kaları bel�rlemekle, kısıtlama ve yasaklama dâh�l �dar�, mal� ve tekn�k tedb�rler
almakla ve düzenlemelerde bulunmakla,

b) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�nde yer alan �lg�l� tarafların kayıt altına alınmasını ve bunların
sorumluluk ve yükümlülükler�n�n bel�rlenerek yer�ne get�r�lmes�n�n sağlanmasını, �zlenmes�n�, kontrolünü ve
denet�m�n� sağlamakla ve/veya sağlatmakla, bunlara yönel�k b�lg�lend�r�c� eğ�t�m faal�yetler� düzenlemekle ve/veya
düzenletmekle,

c) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�ne yönel�k gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu pol�t�ka ve planlarının
oluşturulmasını ve kapsamının bel�rlenerek uygulanmasını sağlamakla ve/veya sağlatmakla, uygulamaları koord�ne
etmekle, ambalaj atığı önleme plan ve faal�yetler�ne yönel�k gerekl� çalışmaları yürütmekle,

ç) Ambalaj atıklarının öncel�kle maddesel ger� dönüşüm olmak üzere ger� kazanımlarının sağlanması ve bu
şek�lde elde ed�len malzemeler�n zorunlu kullanımları dâh�l kullanımlarının özend�r�lmes�ne yönel�k sıfır atık
yaklaşımı doğrultusunda tedb�r ve teşv�k uygulamalarında bulunmakla, �zlemekle, �stat�st�kler� oluşturmak ve
raporlamakla,

d) B�yobozunur ambalaj atıklarının ayrı toplanarak �şlenmes�n�n sağlanmasına, bunların ger� kazanımının
sağlanarak düzenl� depolama tes�sler�nde bertaraf ed�lecek m�ktarının azaltılmasına yönel�k usul ve esasları
bel�rlemekle,

e) Üret�len ve p�yasaya sürülen ambalajlar �le bunların m�ktarları, oranları ve depoz�tolu ambalajlar dâh�l
ambalaj atıklarının toplanmasına, �şlenmes�ne ve ger� kazanım oranlarına �l�şk�n b�lg�lend�rmeler� hazırlamakla;
�stat�st�kler� bel�rlemek ve �zlemekle, raporlamakla ve yayımlamakla,

f) Plast�k poşetler başta olmak üzere tek kullanımlık ambalajların üret�m�ne, tedar�k�ne, p�yasaya sürülmes�ne
ve kullanımlarının azaltılarak yen�den kullanılab�l�r ambalaj kullanımının arttırılmasına yönel�k pol�t�kalara,
düzenlemelere, tedb�r ve sınırlamalara �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekle, bu konuda �zleme ve raporlama yapmakla,

g) Sıfır atık �lke ve yaklaşımları kapsamındak� konularda çalışmalar öncel�kl� olmak üzere görev alanına g�ren
konularda gerekl� gördüğü ulusal ve uluslararası çalışmaları �zlemek, çalışmalara katılım sağlamak ve raporlama
yapmakla,

ğ) Depoz�to yönet�m s�stem� uygulamalarına ve depoz�to ücretler� dâh�l bu s�steme �l�şk�n d�ğer
ücretler/bedeller ve tem�natların bel�rlenmes�ne yönel�k stratej� ve pol�t�kaları bel�rlemekle,

h) Ambalaj Kom�syonunu toplamakla, kom�syona başkanlık yapmak ve Kom�syonun sekretarya �şler�n�
yürütmekle,

ı) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�nde �lg�l� tarafların b�lg�lend�r�lmes�, b�l�nçlend�r�lmes� ve
farkındalığın arttırılmasına �l�şk�n faal�yetler� koord�ne etmek, katılım sağlamakla,

�) Ambalaj atıklarının �şlend�ğ� tes�sler�n faal�yetler� de dâh�l olmak üzere ambalaj atıklarının yen�den
kullanıma hazırlanması ve ambalajların yen�den kullanıma alınması faal�yetler�ne �l�şk�n kr�terler ve standartlar
bel�rlemekle,

j) Satış noktaları �le ambalaj üret�c�, tedar�kç� ve p�yasaya sürenlere get�r�len sorumlulukların ve
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekle, uygulamakla, �zlemekle, değerlend�rmekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) Bakanlık, depoz�to yönet�m s�stem�ne �l�şk�n stratej� ve pol�t�kaları doğrultusunda Ajansın faal�yetler�ne

görev ve yetk�ler� kapsamında katılım sağlar, �ş b�rl�ğ� talepler�n� değerlend�r�r.
(3) Bakanlık, Ajansın depoz�to yönet�m s�stem� har�c�ndek� ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�

konusundak� faal�yetler�ne esas stratej� ve pol�t�kalarını �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında bel�rler.
(4) Bakanlık, gerekl� gördüğü durumlarda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len görev ve yetk�ler�n� sınırlarını bel�rlemek

suret� �le �l müdürlükler�ne devredeb�l�r veya b�rl�kte kullanab�l�r.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü;
a) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m� sürec�nde yer alan taraflar arasındak� koord�nasyonu sağlamakla,



b) Yetk�l� �dareler�n atık yönet�m faal�yetler� �le �l sıfır atık yönet�m s�stem� planları kapsamındak� ambalaj
atıklarının yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetler�n� �zlemekle, �ncelemekle, değerlend�rmekle, denetlemekle,

c) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan satış noktaları ve ekonom�k �şletmeler� tesp�t ederek kayıt altına
alınmalarını sağlamakla, sorumluluklarının ve yükümlülükler�n�n �zlenmes�n�, �ncelenmes�n�, değerlend�r�lmes�n� ve
denet�m�n� yapmakla,

ç) Atık �şleme tes�sler�n�n faal�yetler� dâh�l�nde ambalaj atıklarına �l�şk�n b�ld�r�mler�n�n tak�b�n� ve kontrolünü
yapmakla, bu b�ld�r�mlere esas b�lg� ve belgeler� �ncelemekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) İl müdürlükler�, depoz�to yönet�m s�stem�ne �l�şk�n Ajanstan gelen �ş b�rl�ğ� talepler�n� �lg�l� mevzuat

hükümler� kapsamında değerlend�r�r, gerekt�ğ�nde faal�yetler�ne katılır, katkı sağlar.
(3) İl müdürlükler�, Ajansın ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m� konusundak� faal�yetler�n� destekler,

gelen �ş b�rl�ğ� talepler�n� �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında değerlend�r�r, gerekt�ğ�nde faal�yetler�ne katılır, katkı
sağlar.

Ajansın görev ve yetk�ler�
MADDE 8 – (1) Ajans, Bakanlık tarafından bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler doğrultusunda depoz�to s�stem

yönet�c�s� olarak depoz�to yönet�m s�stem�n�n kurulması ve �şlet�lmes�ne, s�stemde yer alan tüm paydaşların ve
bunların yükümlülükler�n�n bel�rlenmes�ne; �z�n, onay ve yetk� verme �şlemler�ne; s�stem�n tak�p ve kontrolünün
sağlanmasına �l�şk�n �dar�, mal� ve tekn�k hususları düzenlemekle ve yönet�lmes�n� sağlamakla görevl� ve yetk�l�d�r.

(2) Ajans, Bakanlığın gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu pol�t�ka ve planları kapsamında yapılan gönüllü
anlaşmalara �st�naden; ambalaj üret�c�ler�, tedar�kç�ler� ve p�yasaya süren �şletmeler�n sorumluluklarını ve
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler�n� sağlayab�l�r, destek olab�l�r, bu sorumluluk ve yükümlülükler�n devr�n� alab�l�r.

(3) Ajansın 7261 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat çerçeves�nde bu Yönetmel�k kapsamında yapacağı d�ğer
faal�yetler�n usul ve esasları Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve Ajansın �nternet sayfasından duyurulur.

Ambalaj üret�c�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Ambalaj üret�c�ler�;
a) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında eğ�t�m faal�yetler� yapmak ve/veya bu faal�yetlere katkıda

bulunmak ve/veya mal�yetler� karşılamak dâh�l olmak üzere Bakanlıkça bel�rlenen d�ğer yükümlülükler� yer�ne
get�rmekle,

b) Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üret�m ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, ger� kazanımı
en kolay, en ekonom�k ve çevreye en az zarar verecek şek�lde üretmekle, ambalajın üret�m�ne, �şaretlenmes�ne ve
p�yasaya arzına yönel�k bu Yönetmel�k uyarınca yapılan düzenlemelere uymakla,

c) Ambalaj B�lg� S�stem�ne ve depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında yer alan ambalajları �ç�n Ajansa kayıt
olmakla ve talep ed�len b�lg� ve belgeler� vermekle,

ç) Depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l olan ambalajlar �ç�n Ajans tarafından bel�rlenen kr�terlere uygun olarak
faal�yet göstermekle,

yükümlüdürler.
(2) Ambalaj üret�c�ler� tarafından, doğal kaynak/hammadde korunumu ve ger� kazanımın yaygınlaşması

amacıyla ambalaj üret�m�nde ger� kazanılmış malzeme kullanımına yönel�k olarak malzeme türüne ve sektörel üret�m
ve kullanım oranlarına göre Bakanlıkça yapılan düzenlemelere uyulmak zorundadır.

(3) Kend�s� ambalaj üret�c�s� olmayıp p�yasaya sürenlere ambalaj tedar�k eden tedar�kç�ler;
a) Ambalaj B�lg� S�stem�ne ve depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında yer alan ambalajları �ç�n Ajansa kayıt

olmakla ve talep ed�len b�lg� ve belgeler� vermekle,
b) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında olan ve/veya bu s�steme dâh�l olan ambalajlar �ç�n Ajans tarafından

bel�rlenen kr�terlere uygun olarak faal�yet göstermekle, b�ld�r�m ve beyanları yapmakla,
yükümlüdürler.
(4) Ambalaj üret�c�ler� ve tedar�kç�ler�, bu Yönetmel�k �le get�r�len yükümlülük ve sorumluluklarının yer�ne

get�r�lmes�nde Ajans �le gönüllü anlaşmalarda bulunab�l�r, yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde tekn�k destek talep
edeb�l�r, yükümlülükler�n� ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredeb�l�r.

P�yasaya sürenler�n yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) P�yasaya sürenler;
a) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında eğ�t�m faal�yetler� yapmak ve/veya bu faal�yetlere katkıda

bulunmak ve/veya mal�yetler� karşılamak dâh�l olmak üzere Bakanlıkça bel�rlenen d�ğer yükümlükler� yer�ne
get�rmekle,

b) Ürünler�n ambalajlanması sırasında, öncel�kle yen�den kullanıma uygun ambalajlar olmak üzere ürünün
kullanımı sonrasında en az atık üretecek, ger� kazanımı en kolay ve en ekonom�k ambalajları kullanmayı terc�h
etmekle, �şaretleme ve et�ketlemen�n terc�h ed�lmes� veya zorunlu olduğu durumlarda gerekl� �şaretleme ve
et�ketlemeler� yapmakla,

c) P�yasaya sürülen ambalajları �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen kr�terlere uygun üret�lm�ş ambalajları kullanmakla,
�şaretlemekle ve et�ketlemekle; depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında kalan ambalajları �ç�n Ajans tarafından
bel�rlenen kr�terlere ayrıca uyum sağlamakla,

ç) Ambalaj B�lg� S�stem�ne ve depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında yer alan ambalajları �ç�n Ajansa kayıt
olmakla ve talep ed�len b�lg� ve belgeler� vermekle,

yükümlüdürler.
(2) P�yasaya sürenlerce, 1/1/2020 tar�h�nden sonra p�yasaya sürülen ambalajlar �ç�n 31/12/2019 tar�hl� ve

30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ger� Kazanım Katılım Payına İl�şk�n Yönetmel�k
kapsamında get�r�len yükümlülükler yer�ne get�r�l�r. 1/1/2020 tar�h�nden önce p�yasaya sürülmüş ambalajlara �l�şk�n
�şlemler Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(3) P�yasaya sürenler, depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında kalan ambalajları �ç�n Ajans tarafından bel�rlenen
düzenlemelere uymak, şart ve sorumlulukları yer�ne get�rerek faal�yette bulunmak zorundadırlar. Depoz�to yönet�m



s�stem�ne dâh�l ed�lmes� zorunlu tutulan ambalajlı ürünler�n p�yasaya sürüleb�lmes� �ç�n Ajansın onayının alınması
zorunlu olup Ajansın onayı bulunmayan ambalajlı ürünler p�yasaya sürülemez.

(4) P�yasaya sürenler, depoz�to yönet�m s�stem�ne �l�şk�n bel�rlenecek ücret, bedel ve tem�natları Ajans
nezd�nde karşılarlar.

(5) P�yasaya sürenlere fason üret�m yapan tedar�kç�ler;
a) Ambalaj B�lg� S�stem�ne ve depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında yer alan ambalajları �ç�n Ajansa kayıt

olmakla ve talep ed�len b�lg� ve belgeler� vermekle,
b) Ambalaj tem�n ve tedar�k �şlemler�n� Ambalaj B�lg� S�stem�ne kaydı olan ekonom�k �şletmeler �le

gerçekleşt�rmekle,
c) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında kalan ambalajlar �ç�n Ajans tarafından bel�rlenen kr�terlere uygun

olarak faal�yet göstermekle, b�ld�r�m ve beyanları yapmakla,
yükümlüdürler.
(6) P�yasaya süren �şletmeler ve tedar�kç�ler�, bu Yönetmel�k �le get�r�len yükümlülük ve sorumluluklarının

yer�ne get�r�lmes�nde Ajans �le gönüllü anlaşmalarda bulunab�l�r, yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde tekn�k
destek talep edeb�l�r, yükümlülükler�n� ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredeb�l�r.

Satış noktalarının yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) Satış noktaları;
a) Ambalaj B�lg� S�stem�ne kaydını yaptırmamış p�yasaya süren �şletmeler� tesp�t ederek Bakanlığa

b�ld�rmekle ve bu �şletmeler�n ambalajlı ürünler�n� tüket�c�lere/kullanıcılara vermemekle,
b) Ambalaj B�lg� S�stem�ne kayıt olmakla, ürett�ğ�, p�yasaya sürdüğü ve tedar�k ett�ğ� ambalajlara �l�şk�n

Ambalaj B�lg� S�stem� üzer�nden b�ld�r�m yapmakla,
c) Tüket�c�ler�n plast�k poşet taleb� ve kullanımını en aza �nd�recek tedb�rler� almak ve teşv�k ed�c�

uygulamalarda bulunmakla, bu konuda tüket�c�ler� b�lg�lend�rmekle; ücretlend�rme uygulamasına tab� tutulan plast�k
poşetler� bel�rlenen ücretler har�c�nde veya tamamen ücrets�z olarak vermemekle, bu poşetler� ücrets�z veya bel�rlenen
ücret� değ�şt�rmeye �mkan verecek herhang� b�r promosyona veya kampanyaya dâh�l etmemekle; plast�k poşetler�n
üret�m�ne ve p�yasaya arzına yönel�k olarak get�r�len düzenlemelere uymayan poşetler� tüket�c�lere/kullanıcılara
vermemekle,

ç) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında kalan ambalajlı ürünler�n arzının gerçekleşt�r�lmes� durumunda
depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l olmakla ve Ajans tarafından bel�rlenen �dar�, mal� ve tekn�k sorumlulukları yer�ne
get�rmekle,

yükümlüdürler.
(2) Depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l ed�len ambalajlı ürünler� tüket�c�lere/kullanıcılara toptan/perakende

sunan yerler de bu ambalajlı ürünler �ç�n satış noktası olarak değerlend�r�l�r. Bu yerler depoz�to uygulamaları
kapsamında Ajans tarafından bel�rlenen kr�terlere uygun faal�yet göster�r ve bel�rlenen �dar�, mal� ve tekn�k
sorumlulukları yer�ne get�r�rler.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem�ne tab� tutulan ambalajlı ürünler� tüket�c�lere/kullanıcılara sunan satış noktaları,
tüket�c�ler/kullanıcılar tarafından get�r�len depoz�tolu boş ambalajların �ade alınmasını ve depoz�to ücret�n�n ger�
ödenmes�n� sağlayacak s�steme dâh�l olmakla yükümlüdürler.

(4) Satış noktaları; Bakanlık tarafından bel�rlenen plast�k poşetler�n kullanımının azaltılmasına yönel�k
ücretlend�rme uygulaması dâh�l ambalaj ve ambalaj atıklarının yönet�m�ne yönel�k d�ğer tedb�r, teşv�k ve sınırlamalara
�l�şk�n olarak Bakanlıkça bel�rlenen �dar� düzenlemelere, usul ve esaslara uygun faal�yet göstermek zorundadırlar.

(5) Satış noktalarınca, ücretlend�rme uygulaması kapsamındak� plast�k poşetler �le p�yasaya sürdükler� d�ğer
ambalajları �ç�n Ger� Kazanım Katılım Payına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında get�r�len yükümlülükler yer�ne get�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ambalajın Üret�m�ne ve P�yasaya Arzına İl�şk�n Hükümler

Temel şartlar
MADDE 12 – (1) Ambalajlar, yen�den kullanıma ve/veya ger� kazanıma en uygun ve/veya bertaraf

aşamalarında çevreye en az zarar verecek şek�lde tasarlanmak ve üret�lmek zorundadır. Üret�lecek ambalajların
yapısındak� ağır metal muhtevalarının, ambalajın b�r�m ağırlığının, ambalajın fonks�yonunu bozmayacak, gerekl�
sağlık, tem�zl�k ve güvenl�k düzey�n� olumsuz etk�lemeyecek şek�lde en aza �nd�r�lmes� sağlanır. Bu şartlara
uygunluğunun bel�rlenmes�nde �lg�l� ulusal ve uluslararası standartlar d�kkate alınır.

(2) Alternat�f� olmayan ambalajlar �le üret�m� ve p�yasaya sürülmes�ne �l�şk�n özel mevzuat hükümler�ne tab�
olan ambalajlar dışında, maddesel ger� dönüşümü öncel�kl� olmak üzere ger� kazanılması tekn�k olarak mümkün
olmayan ambalajların üret�lmes� ve p�yasaya sürülmes� yasaktır.

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

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

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

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

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

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

sağlanması,
zorunludur.
c) Ambalajların ger� kazanılab�l�r n�tel�kler�ne yönel�k değerlend�rmelerde;



1) Ambalaj atıklarının maddesel ger� dönüşüm yoluyla ger� kazanılab�l�r n�tel�ğ� �ç�n; ambalaj üret�l�rken,
ambalajın üret�m�nde kullanılan maddeler�n ağırlıkça bell� b�r yüzdes�n�n maddesel olarak ger� dönüştürüleb�l�r
n�tel�kte olması,

2) Ambalaj atıklarının enerj� ger� kazanım amacıyla �şleneb�l�r n�tel�ğ� �ç�n; enerj� ger� kazanımının en uygun
düzeyde olmasını sağlayacak m�n�mum alt kalor�f�k değere sah�p olması,

3) B�yoloj�k olarak bozunab�l�r ambalaj n�tel�ğ� �ç�n; oks�jenl� veya oks�jens�z ortamda gerçekleşecek f�z�ksel,
k�myasal veya b�yoloj�k �şlemlerden sonra elde ed�lecek n�ha� ürünün �lg�l� mevzuatında tanımlı kal�te kr�terler� ve
p�yasaya arz şartlarını sağlaması,

zorunludur.
(4) Bakanlıkça, plast�k poşetler ve tek kullanımlık ambalajlar başta olmak üzere ambalaj üret�m�ne yönel�k

özel şartlara ve bu ambalajların sağlaması gereken kr�terlere yönel�k �lave düzenlemelerde bulunulab�l�r.
(5) Depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l olan ambalajlara ve b�leşenler�ne yönel�k özel şart ve kr�terler Ajans

tarafından ayrıca bel�rlen�r.
Ağır metal konsantrasyonları
MADDE 13 – (1) Ambalaj üret�c�ler�, ambalajda veya ambalaj b�leşenler�nde bulunan kurşun, kadm�yum,

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

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

Ambalajların üret�m aşamasında �şaretlenmes�
MADDE 14 – (1) Ambalaj ve ambalaj atıklarının ger� toplanması, yen�den kullanılması, ger� kazanımının

kolaylaştırılması ve tüket�c�n�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla ambalajlar üret�mler� sırasında �şaretlen�r.
(2) Plast�k poşetler ve depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l ed�len ambalajlar başta olmak üzere tek kullanımlık

ambalajlar dâh�l d�ğer tüm ambalaj ve b�leşenler�ne yönel�k �şaretlemelere �l�şk�n Bakanlıkça bel�rlenen özel
düzenlemeler har�c�nde yapılacak �şaretlemeler gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üret�c�ler�n�n gönüllülük esasına
dayanan �şaretlemeler� terc�h etmes� hal�nde;

a) Ambalaj üret�c�ler� tarafından, ürett�kler� ambalajların üzer�nde, Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme
S�stem�ne göre ambalajın türünü bel�rten kısaltma ve malzeme türüne a�t numara �le Ek-3’te yer alan Ambalajların
Üzer�nde Kullanılacak Sembol bulundurulur.

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

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

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

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

(3) Ambalajlar ve et�ketler� dâh�l d�ğer b�leşenler�ne yönel�k zorunlu �şaretlemeler �le bunların kullanımına
yönel�k usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca bel�rlen�r ve Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır. Depoz�to yönet�m
s�stem�ne dâh�l olan ambalajlara yönel�k �şaretlemeler �ç�n Ajans tarafından bel�rlenen kr�terlere ayrıca uyulur.

Ambalajların p�yasaya sürenler tarafından �şaretlenmes�
MADDE 15 – (1) Ambalajlar, p�yasaya sürenler tarafından bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara uygun olarak

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

(2) Plast�k poşetler ve depoz�to yönet�m s�stem�ne dâh�l ed�len ambalajlar başta olmak üzere tek kullanımlık
ambalajlar dâh�l d�ğer tüm ambalaj ve b�leşenler�ne yönel�k �şaretlemelere �l�şk�n Bakanlıkça bel�rlenecek özel
düzenlemeler har�c�nde yapılacak �şaretlemeler gönüllülük esasına dayanır. P�yasaya sürenler�n gönüllülük esasına
dayanan �şaretlemey� gerçekleşt�rmeler� hal�nde, p�yasaya sürenler ambalajlarında ve/veya et�ketler�nde Ek-3’te yer
alan Ambalajların Üzer�nde Kullanılacak Sembol �le bu sembolün altında Bakanlığın verd�ğ� kod numarasını
bulundurur.

(3) İşaretleme ambalajın veya et�ket�n üzer�ne yapılır. İşaretlemen�n kolayca görüleb�l�r, okunab�l�r, ambalaj
açıldığı takd�rde dâh� kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlar ve b�leşenler�nde ger� kazanımı olumsuz
etk�lemeyecek malzemeden yapılmış �şaretley�c�ler, et�ketler ve b�rleşt�r�c�/sab�tley�c�/yapıştırıcılar kullanılır.

(4) Ambalajlar ve et�ketler� dâh�l d�ğer b�leşenler�ne yönel�k zorunlu �şaretlemeler �le gönüllü �şaretlemeler ve
bunların kullanımına yönel�k usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r ve Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır. Depoz�to
yönet�m s�stem�ne dâh�l olan ambalajlara yönel�k �şaretlemeler �ç�n Ajans tarafından bel�rlenen kr�terlere ayrıca
uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Depoz�to Yönet�m S�stem� ve Uygulamaları

Depoz�to yönet�m s�stem�
MADDE 16 – (1) Depoz�to yönet�m s�stem�n�n kurulması, �şlet�lmes� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına

yönel�k mal�yetler�n karşılanmasında; p�yasaya sürenler tems�l oranları doğrultusunda asl� sorumluluğa sah�p olmakla
b�rl�kte s�steme dâh�l olan ambalajlı ürünler� tüket�c�lere/kullanıcılara bedell� ve/veya bedels�z olarak
�leten/sunan/tesl�m eden tarafların da kend� tems�l oranları doğrultusunda sorumlulukları mevcuttur. Depoz�to yönet�m
s�stem�n�n uygulamalarına �l�şk�n usul ve esaslar Ajans tarafından bel�rlen�r ve Ajansın �nternet s�tes�nde yayımlanır.

(2) Depoz�to yönet�m s�stem� dâh�l�nde Ajanstan aldığı yetk� doğrultusunda faal�yet gösteren taraflar da dâh�l
olmak üzere depoz�to yönet�m s�stem�nde yer alan �lg�l� tüm taraflar Ajans tarafından düzenlenen ve Ajansın �nternet
s�tes�nde yayımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde bel�rlenen oran ve n�tel�kte tem�nat yükümlülüğünü ha�zd�r.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında p�yasaya sürülmes�ne zorunluluk get�r�len ambalajlı ürünler �ç�n
uygulanacak depoz�to ücret�n�n ambalajlar üzer�nde yapılacak �şaretleme �le satış/tesl�m belgeler�nde �se ayrı b�r ver�



b�r�m� şekl�nde göster�lmes� zorunludur.
(4) Depoz�to yönet�m s�stem� dâh�l�nde uygulanacak depoz�to ücret� dâh�l d�ğer ücretler �le tem�natlar Ajans

tarafından yönet�l�r.
Zorunlu depoz�to uygulamaları
MADDE 17 – (1) İnsan� tüket�m amaçlı �çecekler�n p�yasaya sürülmes�nde kullanılan cam, pol�et�len teraftalat

(PET) türünde plast�k ve alüm�nyum türünde metal malzemeden yapılmış olan tek kullanımlık satış ambalajları
öncel�kl� olmak üzere bu Yönetmel�k kapsamında p�yasaya sürülecek ambalajlar �ç�n 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren
depoz�to yönet�m s�stem�ne katılım zorunluluğu get�r�lmes�ne yönel�k değerlend�rme ve düzenlemeler Ajans
tarafından yapılır.

(2) Ajans tarafından zorunlu depoz�to uygulaması kapsamına alınan ambalajlı ürünler�n p�yasaya arzı sadece
Ajansın onayı ve Ajans tarafından bel�rlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleşt�r�leb�l�r. Zorunlu depoz�to
uygulaması kapsamına alınan ambalajlı ürünler�n Ajans onayı olmaksızın p�yasaya sürülmes� ve p�yasada yer alması
yasak olup Ajans tarafından bu ürünler�n p�yasaya sürülmes�ne ve/veya p�yasada yer almasına yönel�k şartlı, kısm�
ve/veya sürel� olarak muaf�yet düzenlemes� yapılab�l�r.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem�ne katılım zorunluğu get�r�len ambalajlı ürünler�n p�yasaya sürülmeler�ne �l�şk�n
süreç bel�rlenerek �lg�l� taraflara b�ld�r�l�r ve Ajans tarafından bel�rlenen koşullar çerçeves�nde depoz�to yönet�m
s�stem� dâh�l�nde p�yasaya sürülmeler� sağlanır.

(4) Zorunlu olarak depoz�to yönet�m s�stem� dâh�l�nde p�yasaya sürülecek ambalajlı ürünler�n depoz�to
ücretler�, bu ambalajların p�yasaya arzından önce Ajansa aktarılır. Depoz�to ücretler�n�n tahs�l� ve �ade ed�lmes�ne
�l�şk�n tüm süreç Ajans tarafından yönet�l�r. Depoz�to yönet�m s�stem�ne da�r d�ğer ücret ve tem�natlar da Ajans
tarafından yönet�l�r.

D�ğer depoz�to uygulamaları
MADDE 18 – (1) Yen�den/tekrar kullanılab�l�r ambalajlara yönel�k depoz�to uygulamaları da depoz�to

yönet�m s�stem� dâh�l�nde değerlend�r�l�r ve bu s�stem hükümler�ne tab� tutulur. Depoz�to yönet�m s�stem�ne katılım
zorunluluğu bulunmayan tek kullanımlık ambalajlı ürünler� p�yasaya süren �şletmeler, Ajans tarafından uygun
görülmes� durumunda Ajans tarafından bel�rlenecek özel şartlar doğrultusunda bu ambalajlı ürünler� �ç�n depoz�to
yönet�m s�stem�ne dâh�l olab�l�rler.

ALTINCI BÖLÜM
Ambalaj Atıklarının Yönet�m� ve Ger� Dönüşüm/Ger� Kazanım Hedefler�

Ambalaj atıklarının b�r�kt�r�lmes�, toplanması ve taşınması
MADDE 19 – (1) Ambalaj atığı üret�c�ler�, ambalaj atıklarının b�r�kt�r�lmes�ne, geç�c� depolanmasına,

toplayıcılara tesl�m ed�lmes�ne, taşınmasına ve ger� kazanımının sağlanmasına yönel�k olarak Atık Yönet�m�
Yönetmel�ğ� ve Sıfır Atık Yönetmel�ğ� hükümler�ne uymakla yükümlüdürler.

(2) Ambalaj atıkları, Sıfır Atık Yönetmel�ğ� hükümler� esas alınarak sıfır atık yönet�m s�stem� uygulamalarına
ve İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planlarına uygun olarak toplanır.

(3) Yetk�l� �dareler, ambalaj atıklarının bel�rl� b�r s�stem dâh�l�nde toplanarak ger� kazanımlarının sağlanması,
bu atıkların düzenl� depolama tes�sler�ne gönder�lmemes� ve bu tes�slerce de kabul ed�lmemes� �ç�n gerekl� önlemler�
almakla yükümlüdür.

(4) Tehl�kel� ve radyoakt�f madde ambalajları har�c�ndek� ambalajlar �ç�n uygulanan depoz�to yönet�m s�stem�
kapsamında boş ambalajların b�r�kt�r�lmes�, geç�c� depolanması ve taşınması faal�yetler�nde atık yönet�m� mevzuatında
bel�rlenen �z�n ve l�sans şartları aranmaz. Anılan faal�yetler �ç�n Ajans tarafından bel�rlenecek �dar�, mal� ve tekn�k
düzenlemelere uyulur. Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında toplanan yen�den/tekrar kullanılab�l�r ambalajların
yen�den kullanıma alınması faal�yet� geç�c� faal�yet belges�/çevre l�sansından muaftır.

(5) Tehl�kel� madde ambalajları �ç�n uygulanan depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında boş ambalajların
b�r�kt�r�lmes�, geç�c� depolanması, toplanması ve taşınması faal�yetler� �ç�n �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le
Bakanlıkça ve Ajans tarafından ayrıca bel�rlenecek �dar�, mal� ve tekn�k düzenlemelere uyulur.

Ambalaj atıklarının �şlenmes�
MADDE 20 – (1) Ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı, ger� kazanıldığı ve/veya bertaraf ed�ld�ğ� atık �şleme

tes�sler�nde Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� uyarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda get�r�len yükümlülüklere
uyulur.

(2) Ambalaj atıklarının ger� kazanılmasında öncel�kle maddesel ger� dönüşüm esas alınır. Depoz�to yönet�m
s�stem� kapsamında toplanan ambalajların �şlenerek tekrar aynı ürünler�n ambalajlarının üret�m�nde kullanılması
�mkânı öncel�klend�r�l�r. Maddesel ger� dönüşümü ekonom�k olmadığı ve/veya tekn�k olarak mümkün olmadığı
anlaşılan ambalaj atıklarının d�ğer ger� kazanım yöntemler� �le de ger� kazanımı sağlanamazsa bu atıklar enerj� ger�
kazanımı amacı �le faal�yet gösteren çevre l�sanslı atık �şleme tes�sler�ne gönder�l�r. Ger� kazanımı sağlanamayan
ambalaj atıkları har�c�ndek� ambalaj atıkları bertaraf tes�sler�ne gönder�lemez.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında toplanan ambalajların sayılması-ayrıştırılması �le yen�den/tekrar
kullanılab�l�r ambalajların yen�den kullanıma alınması faal�yet� geç�c� faal�yet belges�/çevre l�sansından muaftır. Bu
tes�slere yönel�k yeterl�l�k kr�terler�n�n bel�rlenmes�ne ve belgelenmes�ne yönel�k �şlemler Bakanlıkça bel�rlenen usul
ve esaslar çerçeves�nde Ajans tarafından gerçekleşt�r�l�r.

Ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�
MADDE 21 – (1) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönet�m� konusunda bu Yönetmel�kte yükümlülüğü bulunan

tüm taraflar �le b�rl�kte gerekl� tedb�rler� alarak;
a) 2021 yılından �t�baren Ülke genel�nde en az aşağıda ver�len oranlarda malzeme c�ns�ne bakılmaksızın

toplam ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�ne ulaşılması sağlanır.
 

Yıllar
Toplam ger� kazanım oranı

 (%)
Toplam ger� dönüşüm oranı

 (%)
2021 -2025 yılları arasında her b�r

yıl �ç�n (2025 dâh�l)
60 55

2026 -2030 yılları arasında her b�r
yıl �ç�n (2030 dâh�l)

- 65

2031 ve sonrası - 70



 
b) 2021 yılından �t�baren Ülke genel�nde en az aşağıda ver�len malzeme c�ns� bazlı yıllık ger� dönüşüm

oranlarına ulaşılması sağlanır.
 

Yıllar
Malzeme c�ns� bazlı yıllık ger� dönüşüm oranı (%)

(yen�den kullanıma hazırlama dâh�l)
Cam Plast�k Metal Kâğıt/Karton Ahşap

2026’ ya kadar 70 55 60 75 25
2031’ e kadar 75 55 70 85 30

2031 ve sonrası 75 55 70 85 30
 

c) Kompoz�t ambalajlar, b�r�m ambalajın b�leş�m�nde bulunan ve ağırlıkça en fazla m�ktarı oluşturan malzeme
c�ns� açısından (b) bend�nde ver�len oranlar kapsamında değerlend�r�lmeye tab� tutulur.

Ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�n�n yer�ne get�r�lmes�
MADDE 22 – (1) Bakanlık, gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu planlaması �le ulusal atık yönet�m� ve eylem

planı uygulamaları kapsamında gerekl� koord�nasyonu sağlayarak 21 �nc� maddede bel�rt�len hedeflere ulaşılması �ç�n
stratej� ve pol�t�kaları bel�rler, �zleme, hesaplama ve raporlama süreçler�n� oluşturur ve uygular.

(2) Toplam ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�ne yönel�k hesaplamalarda yurt �ç�nde p�yasaya sürülen
ambalaj m�ktarları, yurt �ç�nde toplanan ve �şlenen ambalaj atığı m�ktarları, yen�den kullanıma alma ve hazırlama dâh�l
olmak üzere depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında toplanan ve �şlenen ambalaj m�ktarları esas alınır.

YEDİNCİBÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Plast�k poşet ve depoz�to ücretler�
MADDE 23 – (1) Ücretlend�rmeye tab� plast�k poşetlere yıl �ç�nde uygulanacak taban ücret, p�yasa koşulları

ve �lg�l� sektör tems�lc�ler�nden oluşan Ambalaj Kom�syonunun öner�s� d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r
ve yıl boyunca geçerl�l�ğ�n� korur. Plast�k poşetler �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen f�yat tar�fes�nden farklı b�r ücret
uygulanamaz.

(2) Zorunlu depoz�to uygulamasına tab� tutulan ürünlere �l�şk�n depoz�to ücretler� p�yasa koşulları ve Ambalaj
Kom�syonunun öner�s� d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve yen� b�r depoz�to ücret� bel�rlen�nceye kadar
geçerl�l�ğ�n� korur.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem� dâh�l�nde uygulanacak depoz�to ücret� har�c�ndek� d�ğer ücret ve tem�natlar;
depoz�to yönet�m s�stem� yatırımının f�nansal mal�yet�, s�stem�n �şlet�lmes� ve sürdürüleb�lmes� mal�yetler�, sab�t
varlıkların amort�sman mal�yetler�, yönet�m ve �zleme g�derler� ve öz kaynak get�r�s�nden oluşan mal�yetler �le
depoz�to yönet�m s�stem� faal�yet gel�rler� esas alınmak suret� �le �lg�l� tarafların tems�l oranları doğrultusunda Ajans
tarafından bel�rlen�r ve yönet�l�r.

Ambalaj Kom�syonu
MADDE 24 – (1) Bakanlıkça oluşturulan Ambalaj Kom�syonu, b�r� başkan olmak üzere Bakanlık personel� �le

Ajans personel�, Bakanlığın uygun göreceğ� ekonom�k �şletmeler, mahall� �dareler ve d�ğer yetk�l� �dareler, kamu
kurum ve kuruluşları, meslek odaları, çevre l�sanslı atık �şleme tes�sler�, satış noktaları ve �lg�l� d�ğer sektörler�n yetk�l�
tems�lc�ler�nden oluşur.

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

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

B�ld�r�mler, beyanlar ve planlar �le bu kapsamda sunulan b�lg� ve belgeler�n değerlend�r�lmes�
MADDE 25 – (1) Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü �le Ajans; mahall� �dareler/yetk�l� �dareler, p�yasaya sürenler,

ambalaj üret�c�ler�, tedar�kç�ler, çevre l�sanslı atık �şleme tes�sler� dâh�l �lg�l� taraflarca yapılan b�ld�r�m ve sunulan
belgeler�n �çer�kler� ve �let�lme yöntem ve dönemler�n� bel�rler, bunları �nceler ve çalışmaları denetler.

(2) Ambalaj üret�c�ler�, p�yasaya sürenler ve tedar�kç�ler� tarafından b�r öncek� sene p�yasaya arzı
gerçekleşt�r�len asgar� ambalajların türler�, kullanım ve tasarım özell�kler� ve m�ktarlarına �l�şk�n ver�ler her yıl Mart
ayının sonuna kadar Ambalaj B�lg� S�stem� üzer�nden Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(3) Depoz�to yönet�m s�stem� kapsamında yürütülen faal�yetlere yönel�k b�ld�r�m ve beyanlar Ajans tarafından
bel�rlenen esaslar doğrultusunda ve Ajansa a�t b�lg� s�stemler� üzer�nden yapılır.

(4) Bakanlık ve/veya Ajans tarafından gerekl� görülmes� hal�nde; �lg�l� taraflar, b�ld�r�m ve belgeler�n� yem�nl�
mal� müşav�re ve/veya bağımsız denet�m kuruluşlarına �ncelet�r ve �nceleme raporunu Bakanlığa ve/veya Ajansa
sunar.

İdar� yaptırım
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanun ve �lg�l�

d�ğer mevzuat hükümler�nde öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır. İdar� yaptırımlar �lg�l� mevzuatında öngörülen
�darelerce tes�s ed�l�r.

Düzenleme yetk�s�
MADDE 27 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar �le

uygulamaya �l�şk�n aksaklıkları g�dermeye ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve
uygulama b�rl�ğ�n� sağlayacak gerekl� düzenlemeler� yapmaya yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 28 – (1) 27/12/2017 tar�hl� ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut ger� dönüşüm, ger� kazanım yükümlülükler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) P�yasaya süren �şletmeler�n ve mevcut yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların 28 �nc� madde

�le yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında oluşmuş olan ger� dönüşüm ve ger�



kazanım hedefler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n yükümlülükler� anılan Yönetmel�k hükümler� gözet�lerek Bakanlıkça
bel�rlenen usul ve esaslar doğrultusunda yer�ne get�r�l�r.

Mevcut ambalaj atıkları yönet�m planlarının sürekl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce mahall� �darelerce hazırlanıp uygun

bulunan ambalaj atıkları yönet�m planları, bu Yönetmel�k hükümler� ve Sıfır Atık Yönetmel�ğ� �le get�r�len
düzenlemeler uyarınca yürütülür. Mevcut ambalaj atıkları yönet�m planları mahall� �dareler�n Sıfır Atık
Yönetmel�ğ�nde öngörülen geç�ş takv�m� uyarınca sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�şler� �le b�rl�kte son bulur.

Mevcut ambalaj atığı �şleme tes�sler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k yürürlüğe g�rmeden önce ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj

atığı ger� dönüşüm/ger� kazanım konularında Bakanlıktan çevre l�sansı almış tes�sler Bakanlıkça yapılacak
düzenlemelere uygun faal�yet göstererek l�sans süreler�n�n sonuna kadar faal�yetler�ne devam edeb�l�rler.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� uyarınca ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı ger�
dönüşüm/ger� kazanım konularında faal�yet göstermek üzere �şlemler�n� başlatmış olan tes�sler�n �şlemler� 28 �nc�
madde �le yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen f�z�ksel şartlar esas alınarak
değerlend�r�l�r.

Mevcut yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce p�yasaya süren �şletmeler�n ambalaj

atıkları yönet�m� konusundak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek amacı �le Bakanlıktan yetk� belges� alan kuruluşlar
faal�yetler�n� yetk� süreler� dâh�l�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütürler.

(2) Yetk� belges� sah�b� kuruluşlar bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden �t�baren 3 ay �çer�s�nde yetk� belges�
aldıkları tar�hten bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar olan faal�yetler� kapsamındak� gel�r ve g�derler�ne
�l�şk�n mal� tablolarını oluşturmak ve �l�şk�l� b�lg� ve belgeler� Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Yetk� belges�
kapsamındak� faal�yetler�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve denet�m�ne �l�şk�n hususlar yetk� belges� ver�lmes�ne esas
mevzuat hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.

(3) Yetk�s� �ptal ed�len veya tems�l�yet payı şartlarını sağlayamama koşulu dâh�l yetk� �ptal� taleb�nde bulunan
yetk� belges� sah�b� kuruluşlar faal�yetler�n sonlandırılmasına �l�şk�n olarak Bakanlıkça talep ed�lecek b�lg�, belge ve
raporları sunmak zorundadırlar.

Depoz�to yönet�m s�stem� ve mevcut depoz�to uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar

uyarınca hazırlanıp onaylanan depoz�to uygulama planları kapsamında yürütülen yen�nden/tekrar kullanılab�l�r
ambalajlara yönel�k depoz�to yönet�m s�stem� uygulamaları Ajans tarafından bel�rlenen usul ve esasların yürürlüğe
g�rmes�ne kadar bu Yönetmel�ğe uyumlu olarak sürdürülür.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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