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Ü RETİ Cİ  SORÜMLÜLÜĞ Ü VE   
 AMBALAJ ATİKLARİ İ Çİ N 
STRATEJİ K Bİ R YAKLAŞİM 

 

(GENİŞLETİLMİŞ)ÜRETİCİ SORUMLULUĞU (ÜS) NEDİR? 

(Genişletilmiş) Üretici Sorumluluğu (ÜS) " bir ürünün toplam çevresel etkisini azaltmak ve ürünün tüm 

yaşam döngüsü için sorumluluğunu  ve özellikle geri alma (take-back), geri dönüşüm ve nihai bertaraf 

için ürünün sorumluluğunu üreticisine veren” bir stratejidir. Stratejinin hazırlanma sebebi ise “ 

üründen oluşan çevrensel maliyetlerin hayat döngüsü boyunca pazar fiyatına entegre edilmesi” 

içindir.1 Üretici Sorumluluğu (ÜS) AB Direktiflerinde uygulanan bir prensipdir ve Ambalajlarda, 

Ambalaj Atıklarında, Elektrik ve Elektronik Atıklarda (EEA), Atık Pil ve Akümülatörlerde ve Hurda 

Araçlarda uygulanır.  

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi özel sektörde ambalajları azaltmayı hedefler. Çevre dostu ve 

geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanımını teşvik eder. Tehlikeli maddelerin kullanımından 

kaçınır. Geri dönüşüm için ambalajlarda etiketleme yapar. Tüketici dostu geri dönüşüm sistemlerini 

kurar ve ambalajların belli bir miktarını geri dönüştürür veya geri kazandirir. Yeniden kullanım, 

azaltma, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf nihayet yoluyla atık yönetim hiyerarşisinin 

uygulanmasını destekler.  

ÜRETİCİ SORUMLULUĞUNDA VE AMBALAJ ATIKLARINDA AKTÖRLER KİMLERDİR? 

Üretici Sorumluluğu 18/2012 Çevre Yasasındaki 7’inci maddenin 4’üncü fıkrasına göre “Üreticiler, 

ithalatçılar ve dağıtımcılar ömrü dolmuş olan ürünlerinin toplanmasını, taşınmasını, 

değerlendirilmesini, geri dönüştürülmesini ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirilmesini 

sağlamakla sorumludurlar.” demektedir. 

Gelecekteki AB Direktifine  uyumlu “ Ambalaj ve Ambalaj Atıkları” tüzüğüne göre piyasaya ilk kez 

ambalaj veya ambalajlanmış ürün süren ekonomik aktörler geridönüşümden/geri kazanılmasından, 

atık ambalajların toplanması için finansmanından ve tüm bu sistemlerin düzenlenmesinden 

sorumludur. Ekonomik Aktörler ise: 

 İthalatçılar ve ambalaj üreticileri 

 İthalatçılar ve paketlenmiş malzemelerin üreticileri, doldurucular 

 Dağıtıcılar / Toptancılar 
 

Perakendeciler, geri alma sistemleri kurmak ve işletmek, kendi ambalaj atıklarını yönetmek ve gerekli 

verileri bildirmekle yükümlü olacaktır. 

Tüketiciler, ambalaj atıklarının ayrı ayrı toplanması için kullanılabilir hale getirmek ve-geri getirme 

kumbaraları  kullanmaları zorunluluğu vardır. 

                                                           
1
 OECD 2001 
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Belediyeler ambalaj atıklarının ayrı toplanması için katılabilir. 

Toplayıcılar ambalaj atıkları toplayan, ön-muamele yapan ve ulaşım için hazırlık yapanlardır. 

Bu kapsamda, KKTC’de bulunan geri dönüşüm şirketleri atık toplayıcılar olarak kabul edilip, 

faaliyetleri toplama işleminin yanı sıra zaman zaman yeniden kullanıma hazırlık aşamasını da içerir.  

Geri dönüşüm faaliyeti yürütenler; bir üretim işleminde ambalaj atık maddelerini yeniden 

işleyenlerdir.  

Toplayıcılar ve geri dönüşüm faaliyeti yürütenler; ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak, geri 

dönüşüm/geri kazanımdan ve maliyeti karşılamaktan yükümlü olanlar (üretici, ithalatçı, dağıtımcı) 

tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.  

ÜRETİCİ SORUMLULUĞUNU NASIL YERİNE GETİRİR? 

Bireysel olarak uyum sağlamak için, her bir üretici/ithalatçı kendi işletmesinin piyasaya sürdüğü 

ambalaj miktarına göre geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşmak adına kendi sistemini 

oluşturur ve uygular.   

Görevler ve iş akışının genel taslağı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  

 

* ambalajlanmış ürünlerin ithalatçısı veya üreticisi ise / Değilse sadece geri alma sorumluluğu ve veri toplama/raporlama yükümlülüğü 

Şekil 1: Bireysel Uyumluluk  

 

Rapor toplanan ambalajlar 

Rapor piyasaya sürülen ambalaj 

Belediyerler 

Atık Yönetimi 
Şirketleri 

Toplayıcılar 

Geri Dönüşüm 
Firmaları 

Çevre Koruma 
Dairesi 

„Gümrük“ 

Ambalaj Atıkları 
hakkında Veri 

Her ambalaj 
ithalatcıları ve 

üreticileri  
kendisi 
Her 
paketlenmiş 
ürünlerin  
ithalatcıları, 
üreticileri  ve 
doldurucular 
kendisi 
Dağıtımcılar 

Toptan, 
Perakende * 

Uyumunun izlenmesi 
  

Uygunsuzluk durumunda yaptırım 

Karşılıklı Anlaşmalar / İthalatçılar 
arasında Sözleşmeler /Toplama, 

geridönüşüm, veri alışverişi 
Üretici ve hizmet sağlayıcıları arasında  

 Bilgi farkındalık yaratma 
Kamu 
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Böylelikle, her üretici/ithalatçı piyasadaki kendi payına düşen ambalaj atıklarının geri dönüşüm/geri 

kazanımını sağlar ve bu hizmetler için ilgili şirketlerle anlaşır, sürece dahil olan taraflardan veri toplar, 

yıllık olarak yetkili makama atık gerekliliklerine uyduğunu kanıtlayan raporu sunar, tüketici ve 

müşterilerini sisteme katılımlarıyla ilgili bilgilendirir. 

Bireysel uyum bir seçenek olmakla birlikte, vakit alan ve kaynak arttırıcı bir yoldur. Bu nedenle 

üretici/ithalatçılar ve dahil olan diğer taraflar genellikle önemli görevleri onlar adına yerine getirecek 

üretici sorumlulukları kuruluşları (ÜSO) adı altında toplanır. Bu yöntem kurallara bireysel olarak uyum 

sağlamaya kıyasla daha ekonomiktir. Gelecekte hazırlanacak olan ‘ambalaj ve ambalaj atıkları 

düzenlemesi’ bu seçeneğe olanak sağlayacaktır. Ancak, Kuzey Kıbrıs’ta tek bir üretici sorumluluğu 

kuruluşu olması tercih edilir.  

 

Şekil 1: Kuzey Kıbrıs’ın paydaşları (kapsamlı değil) 

Aşağıdaki şekil genel bir ÜSO ve görevlerini ve paydaşlarla ilişkilerini gösterir . 

Finansal Akış 

Sözleşme 

 Üretici 
Sorumluluğu 

Organizasyonu
(ları) 

İşlem / 
Geridönüşüm 
Şirketi 

Paketlenmiş 
ürünlerin 

Geridönüşüm 
Toplayıcısı (ları) 

İthalatc

Toptancılar, 
Perakendeciler

,  

Tüketici   
Atık 

 Belediye Atık 
Toplayıcıları 

?
......

Ambalaj  
üreticileri ve iİthalatcıları 

......

......

......

 

Hammadde 
sanayisi İthalat 

      
          Ulaşım  

 İhracat
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*ambalajlanmış ürünlerin ithalatçısı veya üreticisi ise veya gönüllü 

Şekil 2: Bir Üretici Sorumluluğu Organizasyon örneği (ÜSO) 

Üretici Sorumlulukları Kuruluşları özel sektör tarafından kurulur ve çalıştırılır. Yetkili makamlar 

tarafından belirlenen prosedürlere göre akredite edilip, akredite belirli zaman aralığıyla (3-5 yıl) 

yenilenmelidir.  

Bir çok durumda, kuruluş faaliyetlerini ticaret ve/veya sanayi odaları destekleyebilir. Bu kuruluşlar 

bazen Üretici Sorululukları Kuruluşlarının üyeleri olurlar.  

Bu kuruluşlara danışmanlık desteğini Avrupa’da bulunan diğer benzeri kuruluşlar veya çerçeve 

kuruluşları EXPRA2 veya ProEurope3 sağlayabilir. Kuruluş ticari marka olarak YEŞİL NOKTA (örneğin 

Cevko gibi) kullanabilir, ancak zorunlu değildir.  

Ambalaj atık yönetimi Kuruluşu’nun çalışması ve mali akışının yönetilmesiyle ilgili örnek aşağıdaki 

gibidir:    

                                                           
2
http://www.expra.eu/ 

 
3
http://www.pro-e.org/ 
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Şekil 3: ÜSO için örnek bir finansman modeli 

Üretici sorumlulukları kurallarına göre ambalaj atıklarının yönetimi için toplam maliyet piyasada 

paketli/ambalajlı satılan ürünlerin fiyatlarına eklenerek kazanılır.  

Böylelikle, iyi bir uygulama için uygun maliyetli bir sistemin oluşturulması önemli ve aşama aşama 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Uygun maliyetli olması özel sektörün önemsediği bir unsurdur.   

 

MEVCUT ATIK TOPLAMA SİSTEMİNİN UYARLANMASINA GEREK VAR MI?  

Karışık atıkların toplandığı mevcut sistem atıkların ayrı ayrı toplanmasını mümkün kılacak şekilde 

iyileştirilmelidir.  

Ayrı ayrı toplama sistemi, üretici sorumlulukları çerçevesinde, ithalatçı ve üreticilerin piyasaya 

sürdüğü kendi ambalajlı ürünlerini geri toplaması yükümlülüğüyle sayesinde sağlanır ve finanse edilir.   

Üç tür ambalajlama bulunur: 

Atık ulaşım ambalajları ve ambalajlama atıkları karton, şeffaf PE-foil, tahta palet, plastik veya metal 

konteynerler veya diğer temiz, değerli ve geri dönüşümü kazançlı ve kolay olan, tekrar kullanılabilen 

maddelerden oluşur. 

Gruplandırılmış ambalajlama atıkları genellikle toptancılarda ve perakende satış yerlerinde çıkarılan, 

karton, kağıt, şeffaf PE-foil gibi maddelerden oluşan belirli sayıdaki paketli malların daha büyük birim 

haline getirilmesi amacıyla destelemek için kullanılır.    

Satış ambalajları piyasaya sunulan gerçek ürünün bulunduğu kabıı anlatır.  

Sistem gerekli malvarlığının ve uygulama için becerilerin geliştirilmesi için aşama aşama oluşturulur. 

Başlangıçta tüm taraflar doğru veri toplanması, raporlama ve kuruluşa dair konularla ilgili kendi 

 

-   Geri Dönüşümden Gelir 

Üyelerden Katkı 
= ihraç edenler, doldurucular + paketleyenler, üreticiler 

v.s.... 

Toplam Maliyet 

Finansman Açığı / Talep 

Atık Toplayıcılar, 
Geri 

dönüşümcüler 
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kapasitelerini oluşturmaya yönelebilir. Daha sonra, ulaşım ambalajı yerel atık toplayıcılarının mevcut 

sistemi güçlendirilip, iyileştirilmelidir. Bu iyileştirmeler kolay, etkin ve verimli bir şekilde yapılıp, aynı 

zamanda kazanç sağlatabilir ve ilk yıllar için belirlenen geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasına neden 

olabilir. Perakende satışta piyasaya sürülen ambalajların geri toplanması, camın toplanması, geri 

dönüşümü/geri kazanımı bir sonraki adım olarak düşünülebilir. Bunu gerçekleştirmek, Üretici 

Sorumlulukları Kuruluşunun ve bireysel tarafların, sistemler yeni olduğundan büyük yatırım yapmasını 

gerektirebilir. Son aşama ise, tüm ambalaj çeşitlerinin evlerden/tüketiciden toplanması ve sistem 

verimliliğini git gide artırılmasıdır. 

Aşağıdaki aşamalar sistemin nasıl uygulanacağıyla ilgili öneriler olup, gelecekteki yasal 

düzenlemelerde hedef/kotaların nasıl belirleneceğini gösterir.  

Aşama I 

İthalatçı, Üretici, Toptancı ve Sanayideki Ulaşım ve Grup Ambalaj Atıkları  

Başlangıçta, ithalatçı, üretici ve toptancılar (ana) müşterilerinin ve kendilerinin çıkardıkları ambalaj 

atıklarının azaltılması, Ulaşım Atıkları ve Gruplanmış Ambalajların azaltılması, yeniden kullanımı, 

toplanması ve geri dönüşümü/geri kazanımı için uygun tedbirleri alarak kendi çalışma alanında gerekli 

adımları atabilirler. Örneğin, ulaşım ambalaj atıkları yeniden kullanım veya diğer amaçlar için üretici, 

ve ithalatçıya iade edilmek üzere ulaşımı sağlayan tarafından geri alınabilir. Hizmet ve imalat sanayi 

toplama ve geri dönüşüm için genellikle toplama faaliyeti yürüten özel şirketlerle anlaşır veya hali 

hazırda anlaşmıştır. İsteğe bağlı olarak, ülke genelinde toplama sisteminin git gide genişletilmesiyle 

ilgili tecrübe edinmek amacıyla atıkların hanelerden ayrı ayrı toplatılması üzerine pilot projeler 

başlatılabilir. 

Aşama II  

Ticari ve Kurumlara ait Tüm Ambalaj Atıkları (cam hariç) 

Bir sonraki adım olarak, ulaşım, grup halinde olan ambalaj atıklar ve süpermarket, perakende satış 

yapanlar, otel, restorantlar ve üniversite, hastane gibi diğer ticari kuruluşlar çıkardıkları satış 

ambalajlarını karışık belediye atık konteynerlerine atmamalıdır. Bu işletmeler ve kurumlar bu tür 

atıkları ayrıştırıp, ayrı ayrı toplanmasını sağlar veya yerel geri dönüşümcülerin toplama noktalarına 

getirir.  

Otel ve restorantlar gibi kurum ve ticari yerler iadesi mümkün olan şişelerin yeniden doldurulması için 

teşvik edilir. 

Bu aşamada, toplama sistemi atıkları çıkaranlar ve toplama faaliyetlerini yürüten şirketler arasındaki 

anlaşmayla belirlenir.  Bu sistem Üretici Sorumlulukları Kuruluşu tarafından finanse edilmelidir.  

Aşama III  

Satış Ambalajları – Adım 1:  Perakende Satış noktasından Geri Alma Sistemi/Cam Ambalaj Atıklar 

için Geri Getirme Sistemi 

50m² ‘den büyük satış alanı olan tüm perakendeciler ve satış yapanlar tüketicilerin ambalajları 

işyerine geri getirmeleri için, geri alma sistemi oluşturmalıdır.  
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Cam atıklar için geri getirme sistemi oluşturulup, buna ilişkin geri dönüşüm seçenekleri değerlendirilip 

anlaşmalar yapılmalıdır. Sistemin kurulması ve atıkların işyerlerinde bulunan toplama noktalarından 

toplatılması üretici sorululukları kuruluşuna yapılacak müracaatlarla finanse edilir.  

Aşama IV 

Satış Ambalajları – Adım 2:  Tüketici/Hane Düzeyi 

Bu tür ambalaj atıkları toplanması en zor ve en yüksek maliyetli olandır. Perakende satış yapan 

yerlerdeki toplama noktaları dışında, paketlenmiş ürün tüketicilerine ambalaj atıkların ayrı 

toplanacağı bir imkan sağlanmalıdır. Sistem üretici sorumlulukları kuruluşu çerçevesinde oluşturulur, 

uygulanır, yönetilir ve finanse/tazmin edilir. Toplama sistemi ve düzenli olarak yapılacak toplama 

faaliyetleri düzenlenip adım adım iyileştirilmelidir.  Sistemin bazı bölgelerle başlatılması ve daha 

sonraki aşamalarda diğer bölgelerin eklenmesi mümkündür. Nüfusu daha az olan bölgelerde sistemin 

tam kapsamlı çalışması geciktirilebilir veya turistik alanlarda uygulama hızlandırılabilir.  

Kapı kapı toplama ve geri getirme sistemleri özel sektör, belediyeye ait atık hizmetleri veya kamu özel 

ortaklığı tarafından yürütülebilir.  

Cam için,  hem halk hem de perakende satış yapanlar, tüccarlar, otel ve restorantlar tarafından 

kullanılan geri getirme sistemi tercih edilir.   

İade edilebilin şişelerin dolum için kullanımı önerilir.  

Karton ve kağıtlar düzenli olarak kapıdan toplama hizmetiyle ve/veya toplama noktalarından ayrı ayrı 

toplanır.  

Teneke kutular ve konserve kutuları düzenli olarak kapıdan toplama hizmetiyle ve/veya toplama 

noktalarından plastik ambalajlarla birlikte toplanır. 

Plastik ambalaj toplama sadece PET su şişeleriyle başlatılabilir. Daha sonraki aşamada ise halka 

duyurularak, diğer büyük şişeler, PP yoğurt kabı, deterjan veya gıda muhafazasında kullanılan PE 

şişeler, plastik konteynerler toplama sistemine dahil edilebilir.   

MEVCUT KOŞULLARI İÇİN HANGİ HEDEFLER UYGUNDUR? 

Ambalaj ve paketli ürün üreticileri, dolum yapanlar ve ithalatçılar tarafından ulaşılacak hedefler 

ambalaj ve ambalaj atıklarını düzenleyen AB Direktifi hedeflerine ulaşabilmek için 10 yıl boyunca 

aşamalı olarak yükseltilecektir. Böylelikle sistemde yer alacak tüm taraflar zaman içinde üretici 

sorumlulukları kuruluşu veya bireysel olarak sistemde yer almayı seçenler tarafından düzenlenen yeni 

sistem, kapasite ve mali konulara uyum sağlayabilecektir.  
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Önerilen hedefler: 

 
Tablo 1: Hedefler / Önerilen kotalar 

 

Geri kazanım geri dönüşüm için hazırlık, geri dönüşüm, enerji ve diğer geri kazınım yöntemleriyle 

yakma gibi diğer faaliyetleri içerir.  

 

Şekil 4: Atık Hiyeraşisi ve Geri Kazanım 

  

 II Aşama 

Tüccarlardan 

ve 

Kurumlardan 

çıkan atık 

ambalaj

III Aşama 

Satış 

Ambalajları - 

1. adım

AB Direktifinde 

belirtilen hedeflere 

ulaşmak 

Malzeme 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025

% ağırlık % ağırlık % ağırlık % ağırlık % ağırlık % ağırlık

kurtarılmış kurtarılmış kurtarılmış kurtarılmış kurtarılmış kurtarılmış
(piyasaya sürülen atık 

ambala j)

Toplam >15% >20% >30% >35% >40% > 60 %

geridönüşü

m

geridönüşü

m

geridönüşü

m

geridönüşü

m

geridönüşü

m
geridönüşüm

(piyasaya sürülen atık 

ambala j)

Toplam >15% >20% >25% >30% >35% 55-80 %

Kağıt ve Karton 30% 40% 40% 45% 50% 60%

Metal 5% 15% 20% 25% 30% 50%

Plastik 5% 8% 10% 12% 15% 22,50%

Cam 0% 0% 10% 15% 25% 60%

Ahşap 5% 7% 8% 9% 10% 15%

 I Aşama 

Taşıma + İthalatçılarda, 

Üreticilerde, Toptancılarda, 

Sanayilerde gruplandırılmış 

Ambalaj Atıkları

IV Aşama 

Satış Ambalajları - 2. adım

ÖNLEM 

TEKRAR KULLANIM İÇİN HAZIRLIK 

BERTARAF 

GERİ KAZANIM 

GERİ DÖNÜŞÜM 
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VERİ TOPLAMA, RAPORLAMA VE KONTROL NASIL SAĞLANIR? 

Veri toplama ve raporlama mevcut ve gelecek faaliyetleri raporlamak ve hedeflere ulaşılamadığında 

tedbir alabilmek için sistemde yer alan tüm taraflarca yapılmalıdır.  

“ÇKD” tüm ithalatçı/üreticilere kayıt çağrısında bulunur.  

Aşama I’den başlayarak, üretici sorumlulukları kuruluş üyeleri yanısıra bireysel uyumluluk sağlayacak 

ithalatçı ve üreticiler piyasaya sundukları toplam ambalaj miktarını ve maddelere özgü miktarları ve 

ambalajların geri dönüşüm/ geri kazanıma ilişkin verileri toplayıp raporlar.  

Bireysel uyum sağlayacak üretici/ithalatçılar yıllık hedeflere ulaşıldığını ‘ÇKD’ye’ raporlamak ve 

kanıtlamak için kendi sistemlerini oluşturur. Derlenen tüm veriler sisteme dahil olan taraflardan (ör; 

perakendeciler, ambalaj atıkları toplayıcıları ve geri dönüşümcüleri) toplanır. Piyasaya sunulan 

ambalaj miktarlarına ek olarak, geri dönüşümü/geri kazanımı yapılan miktarlar ÇKD’ye 

raporlanmalıdır. Bireysel uyum sağlanılacak durumlarda, satış figürlerini ve işletmeye dair diğer 

verilerin de  makamlara sunulması gerekebilir. 

İlgili verilerin ve hedeflere uyumun sağlandığına dair kanıt yılık rapor halinde ÇKD’ye gönderilir. ÇKD 

işletme ve şirketin diğer verilenine erişim dahil olmak üzere, uyumun sağlanıp sağlanmadığını izler.  

Üretici/ithalatçı üretici sorumlulukları kuruluşunun üyesi ise, kuruluş üretici/ithalatçı adına bu 

görevlerin çoğunu üstlenir. Toplama ve geri dönüşüm sektöründen tüm ilgili veriyi edinip, üyelerine 

ilişkin verileri gizlilik ilkesine bağlı kalarak talep edip işler, ve tüm üyeleri/faaliyetleri için yıllık özet 

rapor hazırlayıp ÇKD’ye sunar. ÇKD bireysel şirket figürlerini değil, Kuruluş tarafından sunulan 

raporları ve figürleri kontrol eder.  

ÇKD uyum sağlanılmayan durumlarda yaptırım uygulama kapasitesine sahip olur.  

2 ÇALIŞANDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İTHALATÇI, ÜRETİCİ VE İŞLETMELER RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF 

BIRAKILABİLİR. ÇKD ŞUBE VE FAALİYETLERİNE DAYANARAK AMBALAJLAMA MİKTARLARI HAKKINDA TAHMİN YÜRÜTÜR.
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AMBALAJ ATIKLARI İLE İLGİLİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU İÇİN YOL HARİTASI 

 

Aşama Aktivite Yükümlü 2016 2017 2018 2019 2020 2021 until 2025

 "Ambalaj Hakkında Tüzük ve Ambalaj Atıkları" nın taslak ve onayı "ÇKD" ve Diğerleri

 Akreditasyon işlemleri için ön hazırlık ve onay, Raporlama, Uyumluluk, v.b....... "ÇKD" 

Uyum için raporlar ve kontrol kapasitesini değerlendirme ve büyütülmesi 

(personel eğitimi, yazılım programları ve donanım sayısı)
"ÇKD" ve Diğerleri

I 

Üreticilerin ve ithalatçıların kayıt altına alınması "ÇKD" 

ÜSO'nun kurulması

Information exchange with other European PROs
Odalar, Üreticiler, İthalatçılar

ÜSO'nun akredite edilmesi

Information exchange with other accreditation institutions in EU
"ÇKD" 

Taşıma Ambalaj Atıkları

Separate, get collected and recycled
Üreticiler, İthalatçılar, ÜSO, Sanayi

Taşıma ambalajların toplanmasını geliştirmek, İşlem
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Toplayıcıları ile 

işbirliği içinde ÜSO

Yerel geri dönüşüm veya ihracat seçenekleri geliştirilmesi
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Toplayıcıları ile 

işbirliği içinde ÜSO, Sanayi ve odalar

 II

Yıllık Veri Raporları Üreticiler, İthalatçılar, ÜSO

Uyumluluğun ve raporların değerlendirilmesi "ÇKD" 

Ambalaj atıkları toplanmasının uzatılması
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Toplayıcıları ile 

işbirliği içinde ÜSO

Bilgilendirme Kampanyaları Üreticiler, İthalatçılar, ÜSO

III

Cam Toplama Hizmetlerinin tanıtımı
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Toplayıcıları ile 

işbirliği içinde ÜSO, Belediyeler

Cam Toplama Hizmetleri
Toplayıcılar, ÜSO veya Üreticilerle sözleşmeli 

Belediyeler, İthalatcılar

Perakende geri alma sistemlerinin tanıtımı
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Perakendeciler ile 

işbirliği içinde ÜSO

Perakende toplama hizmetleri
Toplayıcılar, ÜSO veya Üreticilerle sözleşmeli 

Belediyeler, İthalatcılar

IV

Ev / tüketici seviyesinde toplama sistemlerinin tanıtılması
Üreticiler, İthalatçılar, Sözleşmeli Toplayıcıları ile 

işbirliği içinde ÜSO, Belediyeler

Ev / tüketici seviyesinde toplama hizmetleri yavaş yavaş gelişmiş
Toplayıcılar, ÜSO veya Üreticilerle sözleşmeli 

Belediyeler, İthalatcılar


