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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2017 tar�hl� ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“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, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına 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.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar ve depoz�to/�ade s�stem� uygulayan p�yasaya sürenler, 2018 yılından �t�baren
en az aşağıda ver�len oranlarda malzeme bazlı ger� dönüşüm hedefler�ne ulaşılmasını sağlarlar:

(3) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönet�m� konusunda bu Yönetmel�kte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar �le
b�rl�kte gerekl� tedb�rler� alarak;

a) 2018 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 ulaşılmasını sağlar:

b) 1/1/2026 tar�h�ne kadar �k�nc� fıkrada 2020 yılı �ç�n bel�rlenen oranlardan az olmayacak şek�lde, 1/1/2031
tar�h�ne kadar da bu bentte 2026 yılı �ç�n bel�rlenen oranlardan az olmayacak şek�lde aşağıda ver�len malzeme bazlı
yıllık ger� dönüşüm oranlarına ulaşılmasını sağlar.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017 yılına a�t belgelend�rme yükümlülüğü �le �lg�l� �şlemler, 31/3/2018 tar�h�ne

kadar, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�
hükümler�ne uygun olarak yürütülür. 1/1/2020 tar�h�nden önce p�yasaya sürülen ambalajlara a�t belgelend�rme
yükümlülüğü �le �lg�l� �şlemler Bakanlıkça bel�rlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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