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BAKANLIK MAKAMINA
Qevre Kanunu'nun

1

f inci maddesine gcire; "iiLretici, ithalatgr ve piyasaya

siirenlerin sorumlulufu

kapsamrnda ytikiimltiltik getirilen iireticiler, ithalatgrlar ve piyasaya siirenler, iiriinlerinin faydah kullanrm omrii
sonucunda olugan atrklann toplanmasr, tagrnmasr, geri kazantmt, geri dontigtimii ve bertaraf edilmelerine dair
ytiktimli.ili.iklerinin yerine getirilmesi ve bunlara ydnelik gerekli harcamalann karqtlanmast, efitim faaliyetlerinin
gerqeklegtirilmesi amacryla Bakanhfrn koordinasyonunda bir araya gelerek ttizel kigili$ haiz birlikler oluqtururlar.
Bu kapsamda ytkiimliiliik getirilen kurum ve kuruluglann sorumluluklartntn bu birliklere devrine iligkin us01 ve
esaslann Bakanhkga belirlenmesi gerekmektedir.
Bu gergevede farkh atrk gruplan igin olugturulan yetkilendirme kriterlerinin tek bir usul ve esas altrnda
birleqtirilmesi ihtiyacr hasrl olmug o1up, yetki baqvurusunda bulunacak olan kurulugun kurumsal, teknik, idari, mali
ozellikleri, yetki verilme siireci, yetki verilen kuruluqun gahgma esaslart, denetimi ve izlemesini igeren ve ekte
sunulan "Yetkilendirme Usul ve Esaslarr"nrn yi.irtirliife konulmast hususunu Olur'lanntza arz ederim.
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YETKILENDiRME USUL VE ESASLARI
Qevre Kanunu'nun 1i'inci maddesine g6re; "iiretici, ithalatgr ve piyasaya siirenlerin sorumlulu$u
kapsamrnda yiikiimliiliik getirilen tireticiler, ithalatgtlar ve piyasaya siirenler, i.irtinlerinin faydah
kullanrm omrii sonucunda oluqan atrklarm toplanmasr, tagrnmasr, geri kazanrmt, geri doniiqiimti ve
bertaraf edilmelerine dair ytiktimliiliiklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yonelik gerekli harcamalann
kargrlanmasr, efitim faaliyetlerinin gergekleqtirilmesi amacryla Bakanhfrn koordinasyonunda bt araya
gelerek ttizel kiqilrpi haiz birlikler oluqtururlar. Bu kapsamda ytiki.imli.ili.ik getirilen kurum ve
kuruluqlarrn sorumluluklanrun bu birliklere devrine iliqkin us0l ve esaslann Bakanhkga belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu gergevede farkh atrk gruplan igin oluqturulan yetkilendirme kriterlerinin tek bir usul ve esas altrnda
birlegtirilmesi ihtiyacr hasrl olmuq olup, yetki baqvurusunda bulunacak olan kuruluqun kurumsal,
teknik, idari, mali ozellikleri, yetki verilme stireci, yetki verilen kuruluqun galtqma esaslart, denetim ve
rzleme hususlanna iliqkin usul ve esaslar belirlenmiqtir. 56z konusu usul ve esaslar dort boliimden
olugmaktadrr. Birinci boliimde; yetki bagvuru formu, ikinci boliimde; yetkilendirme ve yetki yenileme
stireci, tigi;ncti bdli.imde; yetkilendirilmiq kuruluqun gahqma esaslan ve izlenmesi, ddrdi.incii boltimde;
yetkilendirilen kuruluqun denetlenmesi ve yetki iptaline iligkin usul ve esaslar yer almaktadrr.

niniNci SoLUNI
YETKi BA$VURU FORMU
Yetki Baqvurusunda bulunacak olan kuruluq tarafindan hazrlanacak bagvuru dosyasrnda aqa[rda
belirtilen bilgi ve belgeler yer almahdrr.

l.

Adr: Yetki baqvurusunda bulunacak olan kurulugun tiizel kiqilifine ait iinvant belirtilmelidir.
Ti.izel Kiqili[in kuruculan tiretici, ithalatgr ve piyasaya siiren igletmelerden oluqmahdrr.

2. Adresi Yetki baqvurusunda

bulunan kuruluqun faaliyette oldu[u merkez ve gube adresleri

verilmelidir.
ve E-posta adresi : Yetki bagvurusunda bulunan kurulugun faaliyette
oldu[u merkez ve qubelerinin iletigim bilgileri verilmelidir'

3. Telefon, faks numarasl
4.

Faaliyet Yrh : Yetki bagvurusunda bulunan kuruluqun faaliyet yrh belirtilmelidir.

5.

Faaliyet alanr: Yetki baqvurusunda bulunan kurulugun ve kuruluqta gorev alan kiqilerin atrk
yonetimi konusunda onceden yaptrfr ve yiiri.ittli[ii gahgmalar ile projeler belirtilir ve belgeleri
eklenir.

6.

Personel Bilgileri: Yetki talebinde bulunan kuruluqun gahgtrraca[r idari ve teknik personele ait
bilgiler tabloya gore verilir. idari gorevde gahgacak en az iki adet personelin atrk yonetimi
konusunda en az iig yrl tecriibesi olmahdr. Teknik gorevde gahqacak en az ig gevre gorevlisi
istihdam edilmelidir. Bu gevre gorevlilerinden biri en az tig yrl atrk yonetimi konusunda
tecrtibeye sahip olmahdrr. Yetkilendirilmig kuruluq en az bir gevre gorevlisini kendi
btinyesinde istihdam etmek qartr ile difer personelleri Bakanhk tarafindan onaylanmasr halinde
drqarrdan hizmet ahmr olarak istihdam edebilir. Yetkilendirilmiq kurulugun gubesinin
bulunmasr durumunda ise her gubede en azbir gevre gorevlisi bulundurulur.

Merkez/Sube

Ad

Sovad

*r J- .{5 /\ t\"

Unvan

Giirevi

Is Tecriibesi

Cevre Giirevlisi

7. Organizasyon

Yaprsr: Yetki talep eden kuruluqun organizasyon gemast sunulur. $emada
merkez ve gubeler ile ba[h iqletmelerine iliqkin bilgiler yer altr.

8. Yetki Talep Edilen Uriin Gruplarr:

Kuruluqun temsil edecefi iqletmeler (tireticiler,
ithalatgrlar velveya piyasaya siiren) adma toplama ve geri kazanrm ytikiimltilti$.inti iistlenecefi iirtin
gruplarr belirtilir.

g.

Temsil Edilen igletmeler: Kuruluqun temsil etti[i/edece[i igletmelerin listesi, her igletmenin
tiiriine g6re yrlhk olarak piyasaya si.irdi.ilii iirtin miktarlanna iliqkin bilgiler tabloya gore verilir.
Yrh

Sayr

Temsil Edilen

Iqletme

isletme U.tvanr

Kodu

U run
tiirii/cinsi

Piyasaya siirdiifii
miktarr

Toplam

Temsiliyet Payr: Yetki almak isteyen kuruluqun temsiliyet payr, yetki ahnmak istenen i.irtin
grubu igin yurliginde piyasaya si.irtilen yrlhk iirtin miktanntn en az yizde onu (%10) olmahdrr. Ancak,
elektrikli ve elektronik egya grubu igin yetki talebinde bulunulmast durumunda birden fazla iirtin grubu
o/o 5
igin, bir grupta en az % l0 temsiliyet paylrun saflanmasr gartryla di[er her bir grupta en az
temsiliyet paymln saSlanmasr gerekmektedir. Atrk motor yaflarrmn toplanmast amactyla
yetkilendirilecek kuruluqlar ise motor yafr igin temsiliyet oranl en az Yo 30 olmahdrr.Temsiliyet payr
Bakanfukga alman beyanlar iizerinden hesap edilir. Elektrikli ve elektronik eqyalar igin temsiliyet payr
hesaplamalarrnda piyasaya siirlilen evsel iiriin miktarlarr esas alrrur. Uri.in grubuna gcire temsiliyet
paylarr ayfl ayfl tabloya gore verilir.
10.

Temsil Edilen

Sayr

Igletmenin

Temsiliyet Oranr

Uriin grubu/cinsi

Unvant

Toplam
11. Belediye

Listesi: Kurulugun iqbirli[i yapaca$r belediyelerin bilgileri tabloya gdre verilir.

Belediveler

Savr

Ili

Niifus

Toplam
12.

Qevre Lisansh/Gegici Faaliyet Belgeli Tesis Listesi: Kurulugun iqbirlili yapacafr lisansh
iqletmelerin bilgileri tabloya gore verilir.

Sayr

Tesisin
Unvanr

Toplam

Adt/ Adres

Iletiqim
Bilgileri

Atrk

Lisans/GFB

Toplama/iqleme
Kanasitesi

Tarihleri

13. Ekler: Yetki
dosyasma eklenir.

almak isteyen kurulug tarafindan aqafrda istenen bilgi ve belgeler mtiracaat

a.
b.

Kuruluq evrakt (Tliztik, protokol, kurucularr)
Ticaret Sicili Gazetesi Orne[i
c. imza Sirki.ileri Orne[i
d. Yetki talebinde bulunan kurulugun organrzasyon qemastnda yer alan tiim kiqilerin krsa
ozgeqmigleri
e. Yetki talebinde bulunan kuruluqun gahgtrraca[r idari ve teknik personele ait diploma, mesleki
kurs katrhm belgeleri, tecriibe, gevre gorevlisi belgeleri vb.
f. Temsil edilen iqletmelerle yaprlan 6n taahhiit/ on sozleqmeler/dn protokoller
g. Belediyelerle yaprlan on taahhi.itler/ on sozleqmeler/on protokoller
h. Atrk y6netimi konusunda gahqrlacak gevre lisansr/ gegici faaliyet belgesine sahip tesislere ait
on taahhiit/ on sozleqmeler/on protokoller .
i. Yetkilendirilmiq Kuruluqa ait tescilli sembol orne[i, semboltin tescili, kullamm hakkr, kullarum
qarllarr gibi hukuki hususlar
j. Varsa atrk toplama taqrma amacryla kullanrlan lojistik firmast bilgileri

iriNci sdrt;iu
YETKiLENDiRME VE YETKi YENiLEME SURECI
Yetkilendirme Siireci:

l.Yetki talebinde bulunan kuruluq birinci boltimde yer alan qarllara uygun olarak haztlanan
yetki talep dosyastnt Bakanh[a sunar.
2. Bakanhk tarafindan yetki baqvuru dosyasr 30 iq giinii igerisinde incelenir, varsa eksiklikler

bildirilir.
3. Bakanhk tarafindan bildirilen eksikler 30 ig gtinti igerisinde tamamlarur. Aksi halde stireg
iptal olur.
4. Bakanhk eksiklerin tamamlarup tamamlanmadrfrnr 30 ig gi.inti igerisinde kontrol eder ve
eksiklikler tamamlanmrqsa yetki belgesi baqvurusunu uygun bulur'
5. Yetki belgesi baqvurusunun uygun bulunmast halinde yetki belge bedeline ait dekont
Bakanfufa sunulur. Buna mtiteakiben Bakanhkga 10 iq gtinii igerisinde Ek-III'de bir ornefi verilen
yetki belgesi diizenlenir.
6.Tizelkigili[e haiz kuruluga (vakrf veya dernek vb.) on yrl stire ile yetki verilir.

Yetki Yenileme Siireci:
kuruluq yetki si.iresinin bitmesine en geg altr ay kala yetki belgesi yenilenmesi
igin Bakanh$a mtiracaat eder.
Yetkilendirme siireci yeniden baqlatrlrr.

1. Yetkilendirilmiq

2.

UeUNcU sdLUvI
yETKiLENninir,Vrig runulu$uN cALr$MA ESASLART VE LZLF,NMESi
Yetkilendirilen kuruluq tarafindan aqa[rdaki hususlar yerine getirilir.
Beq Yrlhk Qahqma Planr: Yetkilendirilmiq Kurulug atrk yonetimi gahgmalanna yonelik ekte
verilen formata gore hazrrlanan "Yetkilendirilmiq Kuruluq Beq Yrlhk Qahqma Plant" nr yetki belgesi
tarihinden itibaren 45 ig gtnii igerisinde Bakanh[a sunar. Birinci beq yrlhk gahqma plarurun si.iresinin
dolmasrna 45 iq gtinii kala ikinci "Yetkilendirilmig Kuruluq Beq Yrlhk Qahqma Plant" Bakanhfa
sunulur.

1.
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Kuruluq atrk yonetimi konusunda yaptr[r gahgmalarr ihtiva
eden ve formafl Ek-II'de verilen yrlhk raporlanhaznlar ve yetki aldr[r yrh takip eden yrldan itibaren
her yrl Marl ayr sonuna kadar Bakanhpa sunar. Yrlhk raporda temsil ettifi iqletmelerin bir onceki yrla
ait piyasaya siirdti[ii miktarlar yer alr.

2. Yrlhk Rapor: Yetkilendirilmig

3. Taahhiit/protokol/stizleqmeler: Yetki ahndtktan sonra bu usul ve esaslarrn birinci boltimti
13'i1ncii maddesinde belirtilen taahhtt/protokol/sozlegmelerin rslak imzah birer niishast allu ay iginde
Bakanhfa gonderilir.
4. Uygulama Faaliyetleri:
a. Sozleqmeler kapsamrnda atrklarrn ilgili

mevzuat do[rultusunda toplanmasmt ve
ijzerc
gevre lisansh/gegici faaliyet belgeli
sallamak
iglenmesini
toplanan atrklarrn
tesislere ulagttnlmasmt sa[lar.
kuruluq her yrl piyasa araqtrrmasr yaparak, atrk yonetim maliyetlerini
Yetkilendirilmiq
b.
belirler.
c. Temsil ettigi iqletmeler adma ilgili Yonetmelikte yer alan ve yetki alman tirlin gruplarr
igin yiikiimli.iltiklerini yerine getirir ve attk yonetimine iliqkin maliyetleri karqrlar
d. Yi bazh hedeflerden fazla atrfirn toplanmasr durumunda fazla toplanan miktarr takip
eden yrhn hedeflerinden diiqiilmek tizere temsil ettifi iqletmelere pay eder.
e. Bakanhk veri sistemlerine kayrth olmayan igletmeleri tespit igin piyasa gozetimi yapat
ve sonuglartnt Bakanltfia bildirir.
f. Atrklarrn kayna[rnda ayrr toplanmasl amacryla ilgili tiriin gruplarr igin belediyelerden
gelecek iqbirli[i taleplerini karqrlar.
g. Geri kazanlm ve toplama hedeflerinin sa[lanmasr igin toplama ve geri kazantm
kapasitesini oluqturur.
h. Yetkilendirilmiq kuruluq kendine ozel geri kazanrm semboltini.i kullamr. Uluslararasr bir
gerr kazamm sembolti kuruluqun ozel sembolii olarak kullanrlamaz. Yetkilendirilmiq
Kuruluqa ait tescilli sembol orne[i gerekli gdrtildti[iinde Bakanhk gahqmalarrnda
kullanrlabilir
i. Yetkilendirilmiq kuruluq bildirim, belgeleme gibi iqlemler igin Bakanh$rn elektronik
yazrhm programrnr veya Bakanhkga belirlenebilecek diler yontemleri kullanrr.
j Yetkilendirilmig kuruluq yetki aldr[r tirtin gruplarrnda sa[lamasr gereken temsiliyet payr
qartrrun altrna diiqmesi halinde Bakanhfa bir ay iginde bilgi verir.
kuruluq temsiliyet paymm sa[lanamamast durumunda verilen stireyi.
Yetkilendirilmiq
k.
Bakanh[rn teblifi tarihinden itibaren 15 gtin igerisinde temsil ettifi iqletmelere bildirir.

5. Efitim ve Bilgilendirme:
a. Yetkilendirilmiq kuruluqlar,
b.

c.
d.

e.

Bakanhlrn talep etti[i yazrhm, kamu spotu, toplantt,
gibi
ihtiyaglar igin Bakanhfa destekte bulunurlar.
e[itim, seminer
Yetkilendirilmiq kuruluqlar, radyo ve televizyon programlann da yetki aldrfr iirtin
lmalzeme grubu ile iliqkili olarak gevrenin onemine ve gevre bilincinin geliqtirilmesine
yo nel ik pro gram I ar haztrlar ve yayrmlanmas lnl saflarlar,
Yetkilendirilmiq kuruluq ulusal televizyonlarda yayrmlanmak iizere TV programl
haztlar ve yrlda en az 90 giin yayrmlanmaslnl sa[lar'
Yetkilendirilmig kuruluq atrklann yonetimi konusunda uygulayaca$r egitim ve
bilgilendirme programrm Ek-l'de yer alan Yetkilendirilmiq Kurulug 5 (Beq) Yrlhk
Qahqma Plam Formatr dofirultusunda hazrlar ve uygular.
Yetkilendirilmiq kuruluq, faaliyetleri sonucunda ortaya grkabilecek artr mali deleri
atrklann yonetimi gahqmalarrnda, elitim, bilgilendirme gibi faaliyetlerinde kullanrr
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6.

izleme:
a. Hedeflerini saflamak amacryla temsil ettifi iqletmeler adma yiirtitiilen faaliyeti izler ve

b.

c.
d.

denetler.
Yonetim plam kapsamrnda, sozleqme yaptr[r belediyelerin ytirtittiifii faaliyetleriizler.

Sozleqme yaprlan gevre lisansh iqleme tesisleri tarafindan yaprlan bildirim ve
belgelendirmeleri inceler , kontrol eder ve faaliyetlerini izler.
Yetkilendirilmiq kurulugun beg yrlhk gahqma planr sunulan yrlhk raporlar ile izlenir.

nonnuNcu noruvt

yETKiLENDiRiLMig xunulUgLARIN DENETiMi vn
1.

vnrri ipra.li

Denetim: Bakanhk yetkilendirilmiq kuruluqu denetler, kurulugun toplama, geri doniiqtim ve
geri kazanrm hedefl erine iliqkin go sterge I er irri izler ve yayrml ayabil ir.

) Denetim Planr: Denetimi gergekleqtirecek birim

tarafindan denetim planr oluqturulur. Denetim
planr, yetkilendirilmiq kurulugun yeterlili[i, faaliyet ve iglemlerinin mevzuata, belirlenen hedef
ve politikalara uygunlufunun denetlenmesi, etkinlifinin incelenmesi ve de$erlendirilmesi,
oneriler geliqtirilmesi, performans deferlendirmelerinin yaptlmast, geri kazanrm
yrikiimliiltifiintin dogrulufu ve gtivenilirlifinin incelenmesi ve faaliyetlerinin etkili, ekonomik
ve verimli bir qekilde ytiriittilmesini sallamak amactyla denetimin kapsammt, denetlenecek
yetkilendirilmig kuruluglarrn saytsl, konulan, ihtiyag duyulan iggiicti ve diler kaynaklan
igerecek qekilde, iki yrlhk donemler igin hanrlarur. Bu plan, gerekti[inde Genel Miidiirliik
Makamr onayl almarak defigtirilebilir. Denetim planr hazrlarurken, onceki denetim
faaliyetlerinden elde edilen verilerden yararlantlr.

J.

4.

Denetim Programl: Her yrhn sonunda denetim planrna uygun olarak bir sonraki yrhn denetim
programl oluqturulur. Denetim programtnda denetlenecek olan yetkilendirilmiq kuruluglann
listesi, denetim konulan, denetime katrlacak personel saytsr, personelin nitelifi, zaman
gizelgesi oluqturulur. Birimlere intikal eden ihbar ve gik6yetlerde iddia edilen konular, denetim
planlamasrnda ve denetimde gdz oniinde bulundurulur.

Denetimin Yiiriitiilmesi: Denetimlerin haber verilerek yaprlacak olmast durumunda en azbn
hafta once yrlhk denetim programma ahndrklan denetlenecek kuruluqa bildirilir. Denetim
gorevinin yaprlmasr igin Bakanhktan atrk yonetimi konusunda iki yrl tecriibeli en az iki
personel gorevlendirilir. Denetim esnasmda yetkilendirilmiq kuruluqlar tarafindan denetgilere
gerekli bilgi ve belgeler sallamr ve gahqma orlamr hazllrlanr. Denetime baqlamadan once,
denetimin amac1 kapsamr, denetimde kullanrlacak yontemler, tahmini denetim siiresi,
denetime yardrmcr olacak personel, denetim strastnda gahqanlardan ve denetimden beklentiler,
denetim sonuglarrrun raporlanmasr konularrnda ilgili yetkilendirilmiq kurulug yoneticisi ile
goriigme yaprlrr. Bu gori.igmelerin sonuglan da dikkate almarak gahqma plant haznlarur ve
denetime baglanrr. Denetimler bu gahgma plantna gore ytirtitiiltr. Denetim programtnda ve
gafuqma planrnda belirlenen denetim hedeflerine ulagmak igin, yeterli ve giivenilir bilgi ve
belgeler ile onceki denetim bulgulan temin edilerek, inceleme ve deferlendirmeler yaprlrr.
Denetimin sonunda yerinde iki niisha halinde denetim tutanaSr oluqturulur. Bir niishasr

yetkilendirilmiq kuruluga verilir.
5.

Denetimin Raporlanmasl ve De[erlendirilmesi: Denetimi gergekleqtiren personel tarafindan
denetim Raporu Bakanhprn belirleyece[i formata gore en geg 40 iq giinii iginde dtizenlenir.
Denetim srrasmda tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar, cezai mteyyide uygulanmaslnl
gerektiren durumlarda onerilen cezalar ile yasal dayanaklart, denetim faaliyetinin sonuglan,
di.izenlenecek raporla kayrt altrna alrrur. Denetimde yiiriitiilen faaliyet hakkrnda bilgiler,
ulaqrlan sonuglar, sonuca ulaqrlamamtqsa bunun nedenleri, denetim raporunda agrkga belirtir.
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Denetim raporlarr, krsa, agrk, kolay anlaqrlrr ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yanlt.
Raporlar, yeterli kanrtlara dayah ve tutarlt olarak diizenlenir. Denetimde risklerin kiigtikliigtine
gore uygunsuzlufun giderilmesi igin siire verilebilir.

6.

Denetim Sonuglarrnrn izlenmesi: Denetim sonuglarr, Bakanhkga hazrclanan yrlhk denetim
programlarlnln sona ermesini miiteakip denetimle yetkili birim amirlerince de[erlendirilir.
De[erlendirme sonuglarr ile dneriler Bakanhk makamma sunulur; denetim planlanrun ve yrlltk
denetim programlarmm hazrlanmasmda dikkate almu.

Birim amirleri, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer alan dnerilerin,

denetim esnasrnda uygunsuzlufun giderilmesi igin verilen siirelerde uygunsuzlugun giderilip
giderilmedi[i, rapor iizerine yaprlan iqlemler veya iglem yaprlmama gerekgelerinin rig ayhk
periyotlarla takibini yaqar.

tarafindan gerekli goriilmesi halinde yetkilendirilmig kuruluq
faaliyetlerini bafrmsrz denetim kuruluqlarrna inceletir ve inceleme raporunu Bakanhfa sunar.

7. Bafrmsz Denetim: Bakanhk

Yetkilendirilmiq kurulug yetki aldrfr tiriin gruplarrnda sa[lamasr gereken
temsiliyet payr qartmrn altma diigmesi halinde Bakanh[a bir ay iginde bilgi verir. Bakanhkga
yetkilendirilmiq kuruluqa temsiliyet payrnrn sa[lanmasr igin en fazla bir yrl siire verilir.
Yetkilendirilmiq kuruluq bu durumu, durumun teblifi tarihinden itibaren 15 gtin igerisinde
temsil etti[i igletmelere bildirir. Bakanhkga verilen bir yrl siire igerisinde temsiliyet payrnr
tekrar saglayamazlarsa Bakanhk temsiliyet paymtn alttna di.iqti.ikleri iiriin grubu igin yetkilerini

8. Yetki iptali:

iptal eder.

Bakanhk, yetkilendirilmig kurulugu ytikiimltiliiklerinden herhangi birini yerine getirmemesi
halinde ihtar eder ve yi.ikiimliiliiklerini yerine getirmesi igin yetkilendirilmiq kuruluga en fazla
bir yrla kadar siire verir. Verilen siire sonunda yetkilendirilme qartlarr yeniden kazarulmamtq
velveya yiikiimliiliikler yerine getirilmemiq olan tirtin gruplan igin, Bakanhk yetkiyi iptal eder.
Gerekli gori.ilmesi halinde 2872 sayh Qevre Kanunu uyannca idari ve adli yaptrrrm siirecini
iqletir.
Yetkinin iptal edilmesi halinde soz konusu kuruluqga temsil edilen igletmeler, ytikiimliiltiklerini
bireysel olarak veya baqka bir yetkilendirilmiq kurulugga temsil edilerek yerine getirirler.

GEeiCi MADDE I - (1) Bu Usul ve Esaslar'rn yayrnlanmasrndan once Bakanhktan siiresiz olarak
yetki alan yetkilendirilmiq kuruluq; bu Usul ve Esaslar'rn yayrnlandr$r tarihten itibaren bir yrl
igerisinde yetkisini yenilemek izerc yeniden Bakanh[a bagvurmak zorundadrr.

2-Bu Usul ve Esaslar'm yayrnlanmasmdan once Bakanhktan stireli olarak yetki alan yetkilendirilmig
kuruluq; bu Usul ve Esaslar'm yayrnlandr$r tarihten itibaren altr ay igerisinde yetki bagvurusunda yer
almayan bilgi ve belgeleri Bakanhfa sunmak zorundadrr.
3- Bu Usul ve Esaslar'rn yiirtirliife girdifi tarihten itibaren; 22.10.2012 tarihli ve 12444 sayrh Bakan
Oluru ile yayrmlanarak yiirtirlii$e giren "Ambalaj Atrklarr Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluqlarda
Aranacak Kurumsal, Teknik Ve Mali Ozellikler ile Buna itiqtdn Usul Ve Esaslar" ile 15.04.2014 tarth
ve 4875 sayrh Bakan Oluru ile yayrmlanarak ytiriirlii[e giren "Attk Elektrikli ve Elektronik Eqyalarrn
Yonetimi Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluqlarda Aranacak Kurumsal ve Teknik Ozellikler ile
Yetkilendirilmiq Kuruluglarrn Denetimine iligkin Usul ve Esaslar" yiiriirliikten kaldrrrlmrqtrr.

4-Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlara iliqkin olarak i.iriin grubunun ilgili mevzuat hiiktimleri
gegerlidir.
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EK-I

yETKiLENDiRiLMig runulu$

s (BE$)

vILIK

qALI9MA PLANI FoRMATI

Yetkilendirilmiq kuruluglar; aldrklarr yetki gergevesinde, atrklarrn yonetimi konusunda
gergekleqtirilecek gahqmalar igin 5 (beq) yrlhk gahgma plarunt haztlayarak, Bakanhfa sunmakla
yiiktmltidtir. Bu gahgma planr, ana baqhklarr aqafrda belirtilen plan formattna gore haznlanmaltdtr.

r-irnri$iu nircit,nni
Kuruluq ismi:
Adres:
Tel:
Faks:

E-posta Adresi:
Personel Bilgileri:

Yetki Yrh:
Yetki Ahnan Urtin Grubu:

2-MEVCUT DURUM
Yetkilendirilmiq Kurulugun yiiriittiigii mevcut gahqmalara iliqkin bilgiler verilir.
f

.

iqletmeler tarafindan Yonetmelikteki yiikiimlilli.iklerini gergeklegtirme dofrultusunda yaprlan
galtgmalar,

2. Kayrt drqr iqletmelerin kayrt altma almmast ile ilgili galtqmalar,
3. Geri kazanrm kapasitesi oluqturmakla ilgili galtqmalar,
4. Atrk oluqumunun onlenmesine ilipki gahgmalar
5. Kuruluqun temsil ettifi/edecefi iqletmenin listesi, her iqletmenin ti.irtine

gore yrlhk olarak
piyasaya siirdii[ii iirtin miktarlan ve temsiliyet oramna iliqkin bilgiler tabloya gore verilir.
Yrh

Sayr

Temsil Edilen

Igletme

U run

iqletmenin
Unvanr

Kodu

tiirii/cinsi

Piyasaya siirdiifiii Temsiliyet Oranr
iirtin miktarr

Toplam

6.

Kurulugun iqbirlifi yaptrfr belediyelerin bilgileri tabloya gore verilir.

Belediveler

Savr

ffi

Niifus

Toplam

7.

Kuruluqun iqbirli[i yaptrfr lisansh iqletmelerin bilgileri tabloya gore verilir.

Sayr

Qevre Lisansl/GFB Adres
Tesis

Toplam

'Y'k

u'9'

0\

Iletiqim

Bilsileri

Kapasite

Lisans/GFB

Tarihleri

g. Kurulugun ay' toplama

gahqmalannda kullandrlr toplama ekipmanlarrna iliqkin bilgiler

tabloya g6re verilir.

Yil

Belediye

ili

Adr

Poqet

Kumbara

Savt

Savr

Konteynrr
Hacim

Sayt

Hacim

i9

Mekan
Kutusu
Hacim

Savr

Arag
Savr

Kapasite

Tonlam

g.

Planlanan efitim ve bilgilendirme faaliyetleri tabloya gore verilmelidir'

2.Yl

l.Yrl

5.Yrl

4.Yrl

3.Yrl

Kapsam

E[itim verilen niifus,
Hedef kitle
E,[itim veren Personel ve ekiP

Efitimde kullamlacak araq ve
vontemler

Diizenlenecek

gahqtaY,

sempozyum, seminer
Sosyal proieler, etkinlikler

3-HEDEFLENEN qALI$MALAR

1. yetkilendirilmiq Kuruluqun hedefledifi
I

Yrl

2.

Yrl

gahqmalara iligkin
-J.

Yrl

bilgileri tabloya gdre verilir'
4.

Yrl

5.

Yrl

Ulaqrlacak BelediYe
Nilfusu

Yetki

Ahnacak

Miktar

Toplam
aqa[rdaki
toplama galqmalannda kullamlacak/da[rtrlacak ekipmanlara iliqkin bilgiler
tabloya gore verilir.

2. Ay'
Yil

Belediye
Adt

ili

Toplam

#J-.^"" h-

PoEet

Kumbara

Sayr

Sayr

Hacim

Konteyntr
Sayt

Hacim

iq

Mekan
Kutusu
Savr

Hacim

Arag
Sayt

Kaoasite

3.

Planlanan e[itim ve bilgilendirme faaliyetleri tabloya gdre verilmelidir.
1.Ytl

2.Ytl

3.Yrl

4.Yrl

5.Yrl

Kapsam
EPitim verilecek niifus,
Hedef kitle
EE m verecek personel ve ekiP
E[itimde kullanrlacak arag ve
vontemler

Diizenlenecek

gahqtaY,

sempozyum, seminer
Sosyal proieler, etkinlikler

4-GENEL DECERLENDiRME
Uygulamalara ve yiirtitiilecek faaliyetlere iligkin genel de$erlendirmeler verilir.

{ k,,p,9'A

9

EK-II

yE,TKiLENDiRiLMi$ runuru$ YILLIK RAPoR FoRMATI
Yetkilendirilmiq kuruluqlar; aldrklarr yetki gergevesinde, yrl iginde yi.irtitiilen gahqmalarr ihtiva
eden yrllrk raporlan aqa[rdaki formata uygun olarak haztrlayarak her yrl Mart ayl sonuna kadar
Bakanhfa sunarlar.

1. iletiqim Bilgileri
Kuruluq ismi:
Adres:
Tel:
Faks:

Elektronik Adres:
Sorumlu Personel Bilgileri:

Yetki Yrh:
Yetki Ahnan Uriin Grubu:

2.
3.

4.
5.
6.

iqletmeler tarafindan Yonetmelikteki yiikiimltiliiklerini gergeklegtirme dolrultusunda yaprlan
galtqmalar,
Kayrt drqr iqletmelerin kayrt altrna almmast ile ilgili gahqmalar,
Gerikazamm kapasitesi oluqturmakla ilgili galtqmalar,
Atrk oluqumunun onlenmesine iliqki gahqmalar
Kuruluqun temsil ettifi/edecefi iqletmenin listesi, her igletmenin ttiriine gore yrlhk olarak
piyasaya stirdtifiii iiriin miktarlan ve temsiliyet oranlna iliqkin bilgiler tabloya gore verilir.

Yrh

Sayr

Temsil Edilen

Igletme

igletmenin
Unvant

Kodu

Urtin
ttir ii/cinsi

Piyasaya siirdiigii
i.iriin miktarr

Temsiliyet
Oranr

Toplam

7.

Kuruluqun iqbirli[i yaptrfr belediyelerin bilgileri tabloya gore verilir.
Belediveler

Sayr

ili

Ntifus

Toplam

8.

Kuruluqun iqbirlifi yaptrfr lisansh iqletmelerin bilgileri tabloya gore verilir.

Sayt

Qevre Lisansh/G FB
Tesis

Adres

iletigim

Bilsileri

Kapasite

Lisans/G FB

Tarihleri

Toplam

i
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9.

Kurulugun ayrr toplama gahgmalannda kullandrfr toplama ekipmanlarrna iligkin bilgiler
tabloya gore verilir.

Yrl

Belediye
Adr

iri

Poget

Kumbara

Savr

Savr

Hacim

Konteynr
Savr

Hacim

i9

Mekan
Kutusu
Savr

Hacim

Arag
Sayr

Kanasite

Toolam
10. Planlanan

e[itim ve bilgilendirme faaliyetleri tabloya gore verilmelidir.
l.Yrl

2.Ytl

3.Yrl

4.Yrl

5.Yrl

Kapsam
Eeitim verilen nlilus,
Hedef kitle
E,I m veren personel ve ekip

E[itimde kullanrlacak arag ve
vontemler

Dtizenlenecek

gahqtay,

sempozyum, seminer
Sosyal proieler, etkinlikler
Kamu spotu
1

1.

Kuruluqun mali bilgileri aga[rdaki tabloya gore verilir.
Gelir Kalemleri

1

Gelir Miktarlarr

Harcama Kalemleri

Uriin

Temsil edilen iqletmelerden

Grubu/cinsi

ahnan bedel

Harcanan Miktarlar

Geri kazanrm igin odenen
bedel

2. Genel deferlendrrme:

Uygulamalara ve yiiri.itiilecek faaliyetlere iliqkin genel deferlendirmeler verilir.
13.

a)
b)
c)

Ekler: Aqafrda yer alan ekler yrlhk rapora ilave edilir.
E[itim ve bilgilendirmede kullanrlan materyaller (yazit, gorilnttilii, sesli vb.) (kullamlan
materyal ornekleri ekte verilecek),
Yayrnlanan kamu spotu
Kullamlan ekipmanlann foto[raflarr

,k' ol- sr=', h
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T.C.

QEVRE VE, $EHIRCILIK BAKANLIGI
Qevre Yiinetimi Genel Miidiirlii$i

l^

t

YE,TKI BE,LGEST

\

Iqbu Yetki Belgesi

Yonetmeli[i"
netmelrgl" Kapsamlnoa
kapsamrnda uretlcllerflptyasaya
tireticilerirVpi

suren

iEletmelerin
atrk yonetimi konusundaki yiikiimltiltiklerinin yerine
getirilmesi amacryla ... .. o . o o. o. ... ... ... ......... ... ... ... ....... ne vertlmiqtir.

Bakan a.
Miisteqar
* Bu belge ..1..1 .... tarih ve ...... sayrh yazrmrza istinaden diizenlenmiqtir.

f.)

