Yeni Ambalaj Elektronik Yazılım Programının Kullanıma Açılması
1.Giriş
Yeni program 07.12.2015 tarihi itibariyle tüm paydaşların kullanımına açılmıştır. Yeni
programda 2015 ve önceki yılların bildirim ve belgeleme süreçlerinde bir değişiklik
bulunmamakla birlikte, 2015 yılı belgelendirme sürecinin açılabilmesi için öncelikle
belediyelerin plan hazırlama sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Program kullanıcıları
tarafından 01.01.2016 tarihi itibariyle belgelerin ve sözleşmelerin programa yüklenmesi,
doğrulama süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Mevcut programdaki tüm veriler vergi numarası esas alınarak yeni programa aktarılmıştır.
Vergi numarası bulunmayan veya hatalı bilgileri bulunan işletmelerin verileri
aktarılamamıştır. İl müdürlüklerimiz tarafından veri aktarma hatası menüsünden aktarımı
yapılamayan işletmelerin listesine ulaşarak işletmelerin vergi numaralarını temin etmesi,
programa kayıtlı gerçek olmayan işletmelerin bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda il
müdürlükleri tarafından gerçek işletme olmayanların ve vergi numarası bulunmayanların
vergi numarasının Bakanlığımıza ulaştırılması durumunda yeni programa veri aktarımı
gerçekleştirilebilecektir.
Belediyeler, lisanslı/geçici faaliyet belgeli işletmeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından
sözleşmeler ile belgeler en az 300 dpi çözünürlükte, en az 24-bit renk derinliğinde orijinal
belgeden okunaklı olarak tarama işlemi yapılmalı ve TIFF v6, PDF, PDF/A formatlarında
saklanmalıdır. Sözkonusu yüklemeler tamamlanmadan bildirim, belgelendirme, plan
uygunluk ve yükümlülük devralma süreçleri tamamlanamamaktadır.
Piyasaya süren işletmeler/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen belgelendirme
işlemlerinde belge paylaşımı yapılmayacaktır. Bir belge tek bir belediyeye ve tek bir piyasaya
süren işletme/yetkilendirilmiş kuruluşa paylaştırılacaktır.
2.Belediyeler ve plan
Yeni programın kullanıma açılmasıyla birlikte belediyelerin ambalaj atık yönetim planları
online olarak hazırlanacaktır. Bakanlığımızca uygun bulunmuş tüm planlar programa
yüklenerek, değişiklik ve revizyonlar program üzerinden yapılacaktır. Ayrıca Yönetmelik
gereği belediyelerin ambalaj atık yönetim planı kapsamında toplanan ve geri dönüştürülen
ambalaj atıklarının belgeleri sözleşmeler esas alınarak belgelendirmede kullanıldığından
ambalaj atığı yönetim planlarının programa yüklenmesi tamamlanmadan 2015 yılı
belgelendirme süreci tamamlanamayacaktır.
Bu kapsamda Belediyeler tarafından plan bilgilerinin programa girilmesi ve toplama ayırma
tesisleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar/piyasaya süren işletmeler arasında imzalanan sözleşme
örneklerinin programa yüklenmesinin akabinde hazırlanan planın tarafı olan toplama ayırma
tesisleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar/piyasaya süren işletmelere onaya gönderilmesi,
onayların tamamlanmasından sonra program üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
01.01.2016 tarihine kadar mevcut planlara ilişkin bilgilerin programa yüklenmesi ve il
müdürlüğü tarafından uygunluk verilmesi tamamlanmalıdır.
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Bununla birlikte 01.01.2016 tarihi itibariyle uygun bulunan ambalaj atık yönetim planları
kapsamında lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisleri tarafından programdan
yüklediği Ek-7B bildirimleri doğrulanmak üzere belediyelere gönderilmeye başlanacaktır. Bu
kapsamda Belediyeler tarafından Ek-7B bildirimlerinin kontrolü yapıldıktan sonra
doğrulanmalıdır. Bildirim onaylama süreci tamamlanmadan belgelendirme süreci
başlatılamamaktadır.
3.Belediye Birlikleri
Yeni programın kullanıma açılmasıyla birlikte birlikler tarafından ambalaj atık yönetim
planları online olarak hazırlanacaktır. Bakanlığımızca uygun bulunmuş tüm planlar programa
yüklenerek, değişiklik ve revizyonlar program üzerinden yapılacaktır. Ayrıca ambalaj atığı
yönetim planlarının programa yüklenmesi tamamlanmadan 2015 yılı belgelendirme sürecine
tamamlanamayacaktır. Belediyeler tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar birlik
tarafından yerine getirilecektir.
4.Lisanslı işletmeler
Yönetmelik gereği toplama ayırma tesisleri tarafından Ek-7 bildirimi yapılmaktadır.
01.01.2016 tarihinden itibaren toplama ayırma tesislerinin bildirim sürecinin
tamamlanabilmesi için Ek-7B ve Ek-7C bildirimlerinin doğrulamalarının da tamamlanması
gerekmektedir. Bu kapsamda toplama ayırma tesisleri tarafından kaynağında ayrı toplanan
ambalaj atıklarına ilişkin Ek-7B bildirimi yapılırken belgeler taranmalı ve programa
yüklenmelidir. Plan kapsamında kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının sözleşmesi
bulunan belediyelere doğrulama amacıyla gönderilmeli belediye tarafından doğrulaması
yapıldıktan sonra Ek-7B bildirim süreci tamamlanmaktadır. Plan kapsamı dışında toplanan
ambalaj atıkları için doğrulama yapılmamaktadır. Ayrıca toplama ayırma tesisleri tarafından
tesisten çıkan ambalaj atıklarına ilişkin Ek-7C bildirimi yapılırken de belgeler taranmalı ve
programa yüklenmelidir. Lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerine doğrulama amacıyla
gönderilmeli lisanslı geri dönüşüm tesisi tarafından doğrulaması yapıldıktan sonra Ek-7C
bildirim süreci tamamlanmaktadır. Ek-7B ve Ek-7C doğrulama süreçleri tamamlandıktan
sonra Ek-7 bildirimi gönderilmelidir.
Yönetmelik gereği geri dönüşüm tesisleri tarafından Ek-8 bildirimi yapılmaktadır. 01.01.2016
tarihinden itibaren toplama ayırma tesisleri tarafından tesisten çıkan ambalaj atıklarına ilişkin
7C bildirimi yapılırken belgeler PDF ortamında taranmakta, programa yüklenmekte ve
ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerine doğrulama amacıyla gönderilmektedir. Geri dönüşüm
tesisi tarafından alınan ambalaj atıklarına ilişkin Ek-8B bildirimlerinin doğrulama onayı
verilmelidir. Doğrulama yapılmadan Ek-8 bildirim süreci tamamlanamamaktadır. Geri
dönüşüm tesisleri tarafından Ek-8C bildirimi yapılırken belgeler taranmalı ve programa
yüklenmelidir. Bununla birlikte Ek-8C bildiriminde tesisten çıkan nihai ürün olmayan ambalaj
atıklarının satışının yapıldığı işletmelerin online.cevre.gov.tr sistemine kayıtlı olmaları
gerekmektedir.
Bununla birlikte 01.01.2016 tarihi itibariyle toplama ayırma tesisleri tarafından tesislerine
kabul ettikleri atıklarını başka bir toplama ayırma tesisine ve geri dönüşüm tesisleri de başka
bir geri dönüşüm tesislerine Bakanlık onayı olmadan gönderemez.
5.Ekonomik işletmeler
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Ekonomik işletmeler yeni programa vergi numarası esas alınarak giriş yapacağından, birden
fazla tesisi bulunan işletmeler vergi numarasının kayıtlı olduğu merkezin altına işlenmesi ve
tek bir bildirim yapması gerekecektir. Birden çok kaydı bulunan ekonomik işletmelerin
verileri vergi numarasının kayıtlı olduğu il esas alınarak tek bir kod altında birleştirilmiştir.
Vergi numarasının kayıtlı olduğu ilde birden fazla kayıt bulunması durumunda küçük olan
kod altında birleştirilmiştir.
Yükümlülüğünü yetkilendirilmiş kuruluşlara devreden piyasaya süren işletmeler tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlardan gelen sözleşmelerin kontrolünün yapılmasından sonra
onaylanması gerekmektedir. Program üzerinde sözleşme onayı verilmeden belgelendirme
süreci başlatılamamaktadır.
6.Havaalanları
Tüm havaalanlarının Bakanlığımız tarafından yeni programa kayıtları yapılarak program
üzerinden plan hazırlamaları sağlanacaktır. Ancak belediyelerle beraber ambalaj atık yönetim
planı hazırlayan havaalanlarının ayrı bir plan hazırlamasına gerek bulunmamakta olup,
belediyelerin planı kapsamında değerlendirilecektir. Bakanlığımız tarafından planı uygun
bulunan havalimanı müdürlüğüne kullanıcı kod ve şifreleri ayrıca bildirilecektir.
7.Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
01.01.2016 tarihi itibariyle piyasaya süren işletmelerin yükümlülüğünü üstlenen
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş kuruluş ile piyasaya süren işletme
arasındaki sözleşme örneği programa yüklenmeli, devralınan yükümlülük bilgileri programa
girilmeli ve piyasaya süren işletmenin onayına sunulmalıdır. Piyasaya süren işletme
tarafından sözleşme onayı verildikten sonra belgelendirme süreci başlatılabilmektedir.
Bununla birlikte; yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşlara devreden piyasaya süren
işletmelerin belgelendirme dosyaları yetkilendirilmiş kuruluşların havuzunda yer alacak olup,
piyasaya süren işletmeye belge paylaşımı yapılmayacaktır.
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