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08,l 0,2020 tarihli. 20E98l sayı lı ve Ambalaj Ureticilerinin Yükitnlülükleri konulu

yazl.

Çevıe ve Şehircilik Bakanlığı laraflndan Biİliğimize iletilen ilgide ka,!i|yaAd^;27.12.20l7 tarihli !e ]02E]
sayll| Resmi Gazetedo yayımlanan Ambalal Atıklannln Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticile.ine,
plastik poşetI€r daİil tOm ambalajlann tasarım aşamaslndan ilfetim ve kullanım sonrasrna dek en az aıık
üretecek,8eİi dönüşümü ve geri kazAnlmt en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar veİecek şekilde
üretilmesi yükümlüluğü verildiği hatırlatı lmaktadlr,

ilgi yazıya göte, söz konusu yöneınelikle ambalaj üreticileıi, gerekli bildirimle.i ambalaj bil8i sistemi
üzerinden doldurarak her ytI Ma.l ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü kılınmlştlİ.

Aynca, plastik. k6ğlt-karton. cam ve metal ambalaj üreıicilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek

ambalajlarlna ilişkin sorumluluk]anna da ilgi yazıda yer verilmiştir,

Bu kapsamda ambalaj üreticilefi tarafindan Ambalaj BilBl sisleınine kayıl olunarak gerekli bildi.imlerin
yapılm".,.e bu bildirimlere esas bilgi vc belgeIcrin yerkili denettm birimlcrine ibraz edilmesi gerekmekte
söz konusu olacağl
oIup_ aksi ıakdirde 2E72 sayılı Çevre Kanunıı uyarınc l idari yaptlnmlaİrn uygulanmasının
i]gi yazlda ifade edilmektedir.

ilgi yazl ektc sunulmakta olup. Ambalaj Atıklarlnln kontrolü yön$idltği lapEamtndaki yükiiüınliilüklerini
riçaederim,
1Ğinc getirmelerinin sağlanrnası amacıyla üyelerinizin bilgilendiril+asini
Saygülarlmla,

c,i.rır4

Mustafa sAMÇoZ
Genel sek eter
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TURKlYE oDALAR VE BoRsALAR BiRl-iĞiNENE
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Bilindiği üzere. 27ll2l20l1 t^llhli şe 302E] sayıll Resmi Cazercd€

yayımlanan

dahil tüm amba]aj]ann çevr€sel
açldan belirh olçütlere. temel şart ve özc]llk]cre sahip üretimine yönelik prcnsiP, politika vc
programlar ile hukuki. idaıi ve teknik esaslar be]ir]enerek, genişle(ilmiş drctici sorumluluğu
kapsamlnda anlbalaj üreticjlerine plastik poşetler dahil tüm anbalajların tasanm aşama§tndan
başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az aalk üretecek. geri dönüşümü !e geri

Ambalaj Atıklannün Kontfolü Yönetüneliği ile p]astik poşetl€r

kazan,mı en kolay, cn ekononıik ve çevr€ye en az zatal ve.ecek şekildc ürctilmcsi
yükümlülüğü vcrilmiştir
Mezkul Yönemelik hükümleri doğrultıJsunda, ambalaj ürelicileİi ızraflndan temi,. ürün
ve tekİolojiler 8eliştirjlcİek yurtiçinde piyasaya az edilecek ambalajlaİln içeriğindeki Aİarlı
ve tehlikeli maddeleİjn mikurlnın ve çeVre_,-e verdiği zararın azalıılmasına yöülclik önleme
fa6li),eti }ap|]masl. üreıllecek ambalajlarln }aplsündaki ağüf metal muhtelalarlnln !e ambalajın
birin ağürlüğlntn ambalajın fonksi1-onunu bolmayacak, gerekli sağlık. temizlik !e güvenlik
düzeyini olumluz etkj]emeyecek Şekilde en aza indirilmcsi e5as olarak belirlenmişıir.
Bununla bir]ikte, ambalaj üreticilerinin yükümlütüklerinin belirlendüği söZ konUsu
Yöneüıiıel;ğin "Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri" başIıkll 9 uncu maddesinde ambalaj
üreticileri "bir önceki yıl üreütiği. ithal ettiği. ihraç e!llği, piyasata sürdüğü ambalajlat ilc
pi),asaya sürdüğü v€/veya ihraç etliği ürünlerin ambalajlarına ilişkın bildirimler ile hu
ambalajlaon bu Yönetmeliğe uygun olarak üretild|ğine iliŞkin b;ldirlrnleri, ambalaj bilgi
sistemi üzerinden doldırrarak her yıl Man a!t sonuna kadar ambalaj bilgı sistenıi üzerinden
gi:indermekle" !,ükümlü kll1nmlştlr- A_\r,ca, p'astik. kağlü-karton. cam !e mctal ambalaj
üreticilerinin ),urt içinde piyasa),a az edilecek ambalaJlanna ilişkin üretim prosesleıine konu
girdilcrin bır klsmlnl yurt içinde bplanan auklardan veya bu atık]ardan eldc edilen tseri
dijnüştilrülınüŞ malzemcden sağlamalarl 7orunlu IuIulmuş re bu hususl ilişkin bildi,im ve
bevanlannı da ambalal bilgi sistemi üzcrinden sırnmalarl isrcnmiştir
BU çerçevede. ambalaj üreticileri 1atafından Ambalaj Bilgi sistemiDe kaylt olunarak
gerekli bildiriınlerin yapılmasü ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin y€tkili denetım
birimterine ibraz edilmesi 8erekmekıe olup aksi ıakdirde 2872 sa;"ılı Çevre Kanunu uyatlnca
idari yaptırlmlarln u}gulanmast §öz konusu olacağündan yurtiçinde piyasa}a arZ edilen
ambalajların üre(ici]crinill Ambalaj Attklarünü|r Kontİolü YöDetmeliği kapsamtndaki
yükünılülaiklerini yerine getirmelclinin sağlanmasl amaclyla ambalaj ürcıicisi olan
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