
 

 

BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN  

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR 

1. LASDER  (Lastik Sanayicileri Derneği); 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ömrünü 

Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması, geçici 

depolanması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız 

tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak  hizmet vermektedir. 

2. TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği); 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki atık pillerin toplanması ve bertarafı ile 

ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak  

hizmet vermektedir. 

3. AKÜDER (Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği); 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki atık akümülatörlerin 

toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, 

Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak  hizmet vermektedir. 

4. TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği); 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki atık akümülatörlerin toplanması, 

taşınması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız 

tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

5. PETDER (Petrol Sanayi Derneği); 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki “Atık motor yağlarının toplanması” toplanması, taşınması, geri kazanımı ve 

bertarafı” ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 

kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

6. ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi); 24.08.2011 tarih ve 28035 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki piyasaya süren 

işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, 

Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

 

7.  TÜKÇEV (Tüketici Ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi); 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki piyasaya süren işletmelerin ambalaj atıkları 

yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız tarafından 

yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

8. PAGÇEV ( Türk Plastik San. Araşt. Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüş. İkt. İşt.) ; 24.08.2011 tarih ve 28035 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki piyasaya süren 

işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, 

Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

9. ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İkt. İşl.) ; 22.05.2012 tarih ve 28300 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında piyasaya 

sürülen Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları,  Büyük Beyaz Eşyalar, Otomatlar ve Televizyon ve Monitörler 

grupların yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup, Bakanlığımız tarafından 

yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

10. TÜBİSAD ( Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi); 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında piyasaya sürülen 

televizyon ve monitörler ile, bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları kategorisinde yetkilendirilmiştir. 

11. AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi); 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında piyasaya sürülen 

aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, 

izleme ve kontrol aletleri kategorilerinde yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 

12. AGED (Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği) ; 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki piyasaya süren işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi 

konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. 

 

 

 


