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Geri dönüþüm bakýmýndan "Kim" sorusunun muhatabý çok olup, cevabý 24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayýlý Resmî Gazete'd
yayýnlanan "Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði" 'ndeki tanýmlardan aþaðýdakiler gibi ifade edilebilir:

§ Ambalaj atýðý üreticisi: Ambalajlý ürünü kullanarak ambalaj atýðýnýn oluþumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanýcýlar, satý
benzeri gerçek veya tüzel kiþiyi,

§ Ambalaj atýðý toplama noktasý: Satýþ noktalarýnda tüketicilerin rahatlýkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atýklarýný ayrý biri
ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacýyla oluþturulacak noktayý,

§ Ambalaj komisyonu: Yönetmelik doðrultusunda yürütülen çalýþmalarý ve uygulamalarý deðerlendirmek üzere Bakanlýk temsilc
baþkanlýðýnda ilgili taraflardan oluþan komisyonu,

§ Ambalaj üreticisi: Ambalaj malzemesi ve ambalajýn kendisini üretenler ile ambalajýn doðrudan üretildiði ürünü piyasaya sürenle
tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri,

§ Bakanlýk: Çevre ve Orman Bakanlýðýný,

§ Ekonomik iþletmeler: Ambalaj üreticilerini ve piyasaya sürenleri,

§ Geri dönüþüm tesisi: Fabrika, satýþ noktasý ve benzeri üniteler içerisinde yapýlan geri dönüþüm hariç, ambalaj atýklarýnýn ger
saðlamak amacýyla kurulan tesisi,

§ Satýþ noktasý: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlý ürünlerin satýþýný yapan iki yüz metrekareden büyük kapalý alana
maðaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satýþ yerlerini,

§ Toplama ayýrma tesisi: Fabrika, satýþ noktasý ve benzeri üniteler içerisinde yapýlan biriktirmeler hariç, ambalaj atýklarýnýn top
ve cinslerine göre sýnýflandýrýlarak ayrýldýðý tesisi,

§ Yetkilendirilmiþ kuruluþ: Piyasaya sürenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluþturduklarý,
Bakanlýk tarafýndan yetki verilen ve kar amacý gütmeyen tüzel kiþiliði haiz kuruluþlarý,

§ Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamýndaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kiþiyi, üretici tarafýndan dir
olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajýn üzerinde adýný ve/veya ticari markasýný kullanan gerçek veya tüzel kiþiyi,
üreticinin Türkiye dýþýnda olmasý halinde, üretici tarafýndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçýyý,

Yukarda sýralanan "kim" lerin uyacaðý Yönetmelikteki bazý yükümlülükler:

v Ambalaj atýklarýnýn toplanmasý ayrýlmasý, geri dönüþümü ve geri kazanýmý amacýyla faaliyet gösteren veya göstermek iste
ve tüzel kiþiler Bakanlýktan lisans almak zorundadýrlar.
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v Ambalaj atýklarýnýn lisanslý iþletmelere verilmesi esastýr ve ambalaj atýklarýnýn bunlarýn dýþýndaki iþletmeler tarafýndan top
yasaktýr.
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