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İstanbul,16 Mayıs 2014  
Ref:KC/IO/14-35 

 

KONU : Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü  

 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA 

 

Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı’na ilişkin Derneğimizin 

görüşlerini ek’te ilgilerinize arz ediyoruz.  

 

Saygılarımızla, 

 

 

Kemal CILIZ 

TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı 

 

                

 

İbrahim ÖZER 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi 

 

                

 

 

 

EKLER :  

Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Madde Gerekçeleri                                                                     
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Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Madde Gerekçeleri  
 

Taslak Maddesi Değişiklik Önerisi Gerekçe  

Madde 4- (1) 

… 

d) Atık: Üreticisi veya fiilen 

elinde bulunduran gerçek 

veya tüzel kişi tarafından 

çevreye atılan veya bırakılan 

ya da atılması zorunlu olan 

herhangi bir madde veya 

materyali, 

 

 

öö) Yeniden kullanım için 

hazırlama: Atık olan ürün 

veya ürün bileşenlerinin 

başka ön işleme tabi 

olmasına gerek kalmadan 

temizleme, onarım ya da 

kontrol işlemleri ile 

tasarlandığı şekle 

getirilmesini,  

 

 

 

 

pp) Yetkilendirilmiş kuruluş: 

Üretici, ithalatçı ve piyasaya 

sürenlerin ürünleri atık 

olduktan sonra, bu atıklarının 

Madde 4- (1) 

… 

d) Atık: Üreticisi veya fFiilen 

elinde bulunduran gerçek 

veya tüzel kişi tarafından 

çevreye atılan veya bırakılan 

ya da atılması zorunlu olan 

herhangi bir madde veya 

materyali, 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp) Yetkilendirilmiş kuruluş: 

Üretici, ithalatçı ve piyasaya 

sürenlerin ürünleri atık 

olduktan sonra, bu atıklarının 

 

 

2008/98/EC sayılı Çerçeve Atık Direktifi’ne 

uygun bir şekilde, “atık” tanımı içerisinden 

“üreticiler”e yapılan atıf kaldırılmalıdır. 

Keza “atık” ifadesi, üreticiden bağımsız 

olup, ilgili ürünü elinde bulunduran gerçek 

veya tüzel kişi tarafından atılan, atılması 

planlanan veya atılması gereken tüm 

ürünleri kapsamaktadır. 

 

Yeniden kullanım için hazırlama 

kapsamında işleme tabi tutulan bir atığın 

atık mı yoksa tekrar düzeltmelerle 

piyasaya sürülebilir bir ürün mü 

olduğunun ayrımının ne şekilde 

yapılacağına ilişkin yöntemin belirlenerek 

Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi 

önerilmektedir. Bu şekilde açık bir 

düzenleme, örneğin ikinci el piyasasına 

sürülen cep telefonu gibi cihazların üretici 

hedeflerine yansıyıp yansımayacağını 

tespit açısından önem arz edecektir.  

 

Halihazırda yürürlükte bulunan mevzuat 

kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşların 

kar amacı gütmeyen kuruluş şeklinde 

kurulması öngörülmüştür. Yönetmelik’in 
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yönetiminin sağlanması ve 

buna yönelik maliyetlerin 

karşılanması, eğitim 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla 

bir araya gelerek 

oluşturdukları ve Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen 

tüzel kişiliğe haiz kuruluşları, 

yönetiminin sağlanması ve 

buna yönelik maliyetlerin 

karşılanması, eğitim 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla 

bir araya gelerek 

oluşturdukları ve Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen 

tüzel kişiliğe haiz kar amacı 

gütmeyen kuruluşları,  

21. maddesi kapsamında bu Yönetmelik 

kapsamındaki yetkilendirilmiş kuruluşların 

da kar dağıtma imkanı olmadığı 

düzenlenmiş olduğundan, aynı ifadenin bu 

madde kapsamına da alınması 

önerilmektedir.  

 

Ayrıca, mevcut düzenlemelere uygun 

olarak kurulan koordinasyon merkezlerinin 

işlemeye devam edecek olması halinde bu 

hususa ilişkin düzenlemelerin, bu 

merkezlerin ortadan kaldırılmasının 

planlanması halinde ise buna ilişkin 

sürecin Yönetmelik kapsamında 

netleştirilmesi önerilmektedir.  

Madde 5- (1)   

…. 

g) Mevzuatta lisans alma 

zorunluluğu getirilen atık 

türleri dışında belediyelerce 

veya belediyelerin 

denetiminde taşınan atıklar 

için taşıma lisansı alınması 

zorunlu değildir. Lisans şartı 

aranmaksızın taşınan 

atıkların, ömrünü 

tamamlamış araçlar hariç 

görünüş, koku, toz, sızdırma 

ve benzeri faktörler 

yönünden çevreyi 

kirletmeyecek şekilde kapalı 

araçlarda taşınması 

zorunludur. Atıkların 

Madde 5- (1)   

…. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. maddenin (g) bendinde, birtakım 

atıkların lisanslı taşınmasını zorunlu 

olacağı, diğer birtakım atıklar açısından ise 

bu şekilde bir zorunluluğun söz konusu 

olmayacağı ifade edilmektedir. Atık 

taşımada lisanslı ve lisanssız taşımaya tabi 

atıkların tespiti kategori bazında olacaksa 

bunun Bakanlık tarafından yayımlanacak 

ayrı bir usul ve esaslar kapsamında 

tanımlanıp tanımlanmayacağının 

netleştirilmesi önerilmektedir.  
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taşınmasına ilişkin esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 

 

h) Atıklar, bu maddenin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde 

belirtilen şartlara uyulmak 

kaydıyla üretildikleri yerde 

geri kazanılabilir. Bakanlık, 

kendi atıklarını, üretildiği 

yerde, kendi prosesinde geri 

kazanan tesisleri çevre lisansı 

uygulamasından muaf 

tutmaya yetkilidir. Çevre 

lisansı uygulamasından 

Bakanlıkça muaf tutulan 

tesislerin atık yönetim 

planında miktar ve türüne 

ilişkin bilgileri vermesi ve atık 

geri kazanımı, atık yönetimi 

ile ilgili mevzuat hükümlerine 

uyması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ı) Atıkların, Bakanlık ve/veya 

il müdürlüğünden izin 

ve/veya çevre lisansı almış 

tesisler, 

üretici/yetkilendirilmiş 

kuruluşlar, taşıyıcılar dışında 

 

 

 

h) Atıklar, bu maddenin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde 

belirtilen şartlara uyulmak 

kaydıyla üretildikleri yerde 

geri kazanılabilir. Bu şekilde 

kendi atıklarını üterildiği 

yerde geri kazanan tesisler, 

bu amaçla ürün stok 

alanlarında toplama noktası 

kurabilecektir. Bakanlık, 

kendi atıklarını, üretildiği 

yerde, kendi prosesinde geri 

kazanan tesisleri çevre lisansı 

uygulamasından muaf 

tutmaya yetkilidir. Çevre 

lisansı uygulamasından 

Bakanlıkça muaf tutulan 

tesislerin atık yönetim 

planında miktar ve türüne 

ilişkin bilgileri vermesi ve atık 

geri kazanımı, atık yönetimi 

ile ilgili mevzuat hükümlerine 

uyması gerekmektedir. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atıklarını kendi prosesleri çerçevesinde 

üretildiği yerde geri kazanmak isteyen 

tesislere, bu amaçla atık toplamak üzere 

ürün stok alanlarında toplama yapma 

imkanı verilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atık tüccarı” halihazırda atıklara ilişkin 

mevzuatta bulunmayan bir müessesedir. 

Bu nedenle, atık tüccarlarının çalışma usul 

ve esasları Bakanlık düzenlemelerine tabi 

olacağı Yönetmelik içerisinde ifade edilmiş 

olsa da, atık tüccarlarına ilişkin tanıma ve 
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üçüncü kişiler tarafından 

ticari amaçlar ile toplanması, 

satışı, geri kazanılması 

ve/veya bertaraf edilmesi, 

diğer yakıtlara karıştırılarak 

yakılması yasaktır. Ancak 

Bakanlıkça kayıt altına 

alınmak kaydıyla atık 

tüccarları tarafından atık 

yönetimi konusunda 

komisyonculuk faaliyetleri ve 

lojistik hizmet verilebilir. Atık 

tüccarlarının çalışma usul ve 

esasları Bakanlıkça belirlenir. 

 

i)Atıkların 

üretildikleri/bulundukları 

yere en yakın ve en uygun 

tesise en hızlı şekilde 

ulaştırılarak, uygun yöntem 

ve teknolojiler kullanılarak 

işlenmesi esastır. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)Atıkların 

üretildikleri/bulundukları 

yere en yakın ve en uygun 

tesise en hızlı şekilde 

ulaştırılarak, uygun yöntem 

ve teknolojiler kullanılarak 

işlenmesi esastır. 

 

y) Atık oluşturanlar ve 

tüketiciler atıklarını lisanslı 

toplama ve işleme tesislerine 

vermekle veya bunun için 

yönetmelik kapsamında 

öngörülen yükümlülükleri 

yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

z) Lisanslı işleme 

tesisleri kendilerine ulaşan 

detaylı hak ve yükümlülüklere bu 

Yönetmelik kapsamında yer verilmesi yasal 

çerçeveyi çizebilmek adına önem arz 

edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atıkların gönderilecekleri tesisin üretici ya 

da ilgili yetkilendirilmiş kuruluş tarafından 

serbestçe belirlenmesi esas olmalıdır. 

 

 

 

 

 

Atık sürecinin genel ilkeleri arasında yer 

alan toplama ve işleme tesisine getirme 

yükümlülüğü ile bildirim yükümlülüklerine 

bu madde kapsamında da yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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(6) Atık yönetiminden 

sorumlu olan taraflar, 

üretimden bertarafa kadar 

olan süreçte ürünlerin ve 

atıkların çevreye olan 

olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve güvenli bir 

şekilde yönetilmesi amacıyla 

ilgili personeline eğitim 

vermek/verdirtmekle, 

kamuoyunda farkındalık 

yaratmakla, atık yönetimine 

ilişkin duyarlılığı geliştirmek 

üzere sosyal sorumluluk 

projeleri ve çevre eğitim 

projeleri yapmakla/katkı 

sağlamakla, yazılı ve görsel 

basında spot yayınlar 

yapmakla veya bu amaçla 

yapılan çalışmalara katkı 

sağlamakla yükümlüdürler. 

 

 

atıkları ve işledikleri atıkları 

Bakanlık ve Bakanlık 

tarafından bildirilen diğer 

ilgili kurumlara bildirir. 

 

(6) Atık yönetiminden 

sorumlu olan taraflar, 

üretimden bertarafa kadar 

olan süreçte ürünlerin ve 

atıkların çevreye olan 

olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve güvenli bir 

şekilde yönetilmesi amacıyla 

ilgili personeline eğitim 

vermek/verdirtmekle, 

kamuoyunda farkındalık 

yaratmakla, atık yönetimine 

ilişkin duyarlılığı geliştirmek 

üzere sosyal sorumluluk 

projeleri ve çevre eğitim 

projeleri yapmakla/katkı 

sağlamakla, yazılı ve görsel 

basında spot yayınlar 

yapmakla veya bu amaçla 

yapılan çalışmalara katkı 

sağlamakla yükümlüdürler. 

Atık yönetiminden sorumlu 

tarafların bu kapsamda 

yapacağı katkı, ilgili tarafça 

piyasaya sürülen ilgili atık 

grubundaki ürün miktarının, 

tabi bulunduğu grupta 

yurtiçinde piyasaya sürülen 

 

 

 

 

 

Kamuya yönelik farkındalık ve 

bilinçlendirme çalışmalarına yapılacak 

katkılarda hakkaniyetli bir uygulama 

sağlamak açısından, ilgili tarafın piyasaya 

sürdüğü toplam ürün miktarına oranlı bir 

şekilde belirlenmesi önerilmektedir. 
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toplam ürün miktarına 

oranına göre 

hesaplanacaktır. 

MADDE 7- (1) İl 

müdürlükleri; 

a) Bu Yönetmeliğin 

uygulanmasına yönelik 

işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak, denetim 

yapmakla, 

- Madde kapsamında il müdürlüklerine 

getirilen koordinasyon yükümlülüğü, 

mevcut Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

kapsamındaki Koordinasyon Merkezi’ne 

benzer bir yapı bulunacağı, Koordinasyon 

Merkezi kurulana kadarki dönemde 

Koordinasyon Merkezi için getirilen 

yükümlülüklerin il müdürlükleri tarafından 

yerine getirileceği algısı yaratmaktadır. Bu 

kapsamda il müdürlükleri tarafından 

yerine getirilmesi öngörülen fonksiyon ile 

ilgili detaylara Yönetmelik kapsamında yer 

verilmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

MADDE 8- (1) Büyükşehir 

belediyeleri; 

a) 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ile verilen 

sorumluluklar çerçevesinde 

atık işleme tesislerini 

kurmak/kurdurmakla, 

işletmek/işlettirmekle, ilgili 

tesislere çevre lisansı 

almak/aldırmakla, 

 

f) Bakanlığın belirleyeceği 

esaslara uygun olarak atık 

getirme merkezi 

kurmak/kurdurtmakla, 

MADDE 8- (1) Büyükşehir 

belediyeleri; 

a) 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ile verilen 

sorumluluklar çerçevesinde 

atık işleme tesislerini 

kurmak/kurdurmakla, 

işletmek/işlettirmekle, ilgili 

tesislere çevre lisansı 

almak/aldırmakla, 

 

f) Bakanlığın belirleyeceği 

esaslara uygun olarak atık 

getirme merkezi 

kurmak/kurdurtmakla, 

Her bir atık türüne ilişkin ciddi bir uzmanlık 

gerektiren işleme tesisi kurulması ve 

işlenmesi hizmetlerinin, konuyla ilgili 

uzmanlığa sahip özel hukuk tüzel kişilerine 

bırakılmasının sistemin işleyişi ve 

ilerlemesi açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

 

 

 

 

Büyükşehir belediyeleri tarafından 

kurulacak atık getirme merkezleri 

içerisinde atıkların ayrı ayrı toplanabileceği 

konteynerlere yer verilmesi ve 
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… 

(2) Belediyeler; 

a) 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile verilen 

sorumluluklar çerçevesinde 

atık işleme tesislerini 

kurmak/kurdurmakla, 

işletmek/işlettirmekle, ilgili 

tesislere çevre lisansı 

almak/aldırmakla, 

 

b) Atıkların oluşumunun 

önlenmesi ve atık azaltımını 

da içeren entegre atık 

yönetim planlarını 

hazırlamak, Büyükşehir 

Belediyesi koordinasyonunda 

hazırlanan planlar hariç 

Bakanlığa sunmak ve bu plan 

doğrultusunda çalışmaları 

yürütmek, gerekli önlemleri 

almakla, 

 

 

 

 

getirme merkezi içerisinde 

her bir atık kategorisi için ayrı 

alanlara yer vermekle ve bu 

merkez içerisinde 

yetkilendirilmiş kuruluşlara 

yer tahsis etmekle, 

 

… 

(2) Belediyeler; 

a) 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile verilen 

sorumluluklar çerçevesinde 

atık işleme tesislerini 

kurmak/kurdurmakla, 

işletmek/işlettirmekle, ilgili 

tesislere çevre lisansı 

almak/aldırmakla, 

 

b) Atıkların oluşumunun 

önlenmesi ve atık azaltımını 

da içeren entegre atık 

yönetim planlarını, üretici ve 

yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından sunulan atık 

yönetim planlarını da 

içerecek şekilde  hazırlamak, 

Büyükşehir Belediyesi 

koordinasyonunda hazırlanan 

planlar hariç Bakanlığa 

sunmak ve bu plan 

doğrultusunda çalışmaları 

yürütmek, gerekli önlemleri 

almakla, 

yetkilendirilmiş kuruluşlara da belediye 

tarafından belirlenmiş bölümlerde yer 

tahsis edilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, her bir atık 

türüne ilişkin ciddi bir uzmanlık gerektiren 

işleme tesisi kurulması ve işlenmesi 

hizmetlerinin, konuyla ilgili uzmanlığa 

sahip özel hukuk tüzel kişilerine 

bırakılmasının sistemin işleyişi ve 

ilerlemesi açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

 

 

Mevcut düzenlemeler ve Yönetmelik 

çerçevesinde üreticiler veya kapsamında 

bulundukları yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından düzenli bir şekilde atık yönetim 

planı hazırlanması öngörülmüştür. Her bir 

atık kategorisinde uyumu sağlamak adına 

belediyelerce hazırlanacak atık yönetim 

planı kapsamında bu 

üretici/yetkilendirilmiş kuruluş atık 

yönetim planlarına da yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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f) Bakanlığın belirleyeceği 

esaslara uygun olarak atık 

getirme merkezi 

kurmak/kurdurtmakla, 

 

 

 

… 

yükümlüdürler. 

 

f) Bakanlığın belirleyeceği 

esaslara uygun olarak atık 

getirme merkezi 

kurmak/kurdurtmakla, 

getirme merkezi içerisinde 

her bir atık kategorisi için ayrı 

alanlara yer vermekle ve bu 

merkez içerisinde 

yetkilendirilmiş kuruluşlara 

yer tahsis etmekle, 

… 

yükümlüdürler. 

 

Yukarıda da belirtildiği şekilde, belediyeler 

tarafından kurulacak atık getirme 

merkezleri içerisinde atıkların ayrı ayrı 

toplanabileceği konteynerlere yer 

verilmesi ve yetkilendirilmiş kuruluşlara da 

belediye tarafından belirlenmiş 

bölümlerde yer tahsis edilmesi 

önerilmektedir. 

MADDE 9- (1) Atık üreticisi; 

… 

(ç) Ürettiği atıklar için 

Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda kayıt tutmak 

ve atığını göndereceği çevre 

lisansı almış olan atık işleme 

tesisinin istemiş olduğu 

standartlara uygun 

ambalajlama ve etiketleme 

yapmakla, 

 

 

d) Belediye atıklarını, ilgili 

mevzuat kapsamında 

toplama, taşıma ve bertarafı 

yükümlülüğü verilmiş kurum 

ve kuruluşların belirlediği 

şekilde konut, işyeri gibi 

üretildikleri yerlerde çevre ve 

MADDE 9- (1) Atık üreticisi; 

… 

(ç) Ürettiği atıklar için 

Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda kayıt tutmak 

ve atığını göndereceği çevre 

lisansı almış olan atık işleme 

tesisinin istemiş olduğu 

Bakanlık tarafından 

belirlenmiş olan standartlara 

uygun ambalajlama ve 

etiketleme yapmakla, 

 

d) Belediye atıklarını, ilgili 

mevzuat kapsamında 

toplama, taşıma ve bertarafı 

için Bakanlık tarafından 

belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde yükümlülüğü 

verilmiş kurum ve 

Tüm atık türleri açısından uygulanabilir 

genel kuralların varlığı, özellikle 

bünyesinde birden fazla kategoride atık 

üreten üreticiler açısından büyük önem arz 

etmektedir. Keza tüm işleme tesisi ve 

benzeri kurumların kendi standartlarını 

belirlemekte özgür olması halinde, bu tip 

üreticiler birden fazla ürün veya çalıştıkları 

birden fazla kuruluş için farklı süreçler 

uygulamak durumunda kalabilecek, bu 

durumda hem uygulama açısından hem de 

ekonomik açıdan verimsiz sonuçlara 

neden olacaktır. Süreçlerde yeknesaklık, 

uygulama açısından kolaylık sağlayacağı 

gibi üreticiler açısından öngörülür olması 

nedeniyle de avantajlı olacaktır. Bu 

nedenle önerimiz, etiketleme, 

ambalajlama, depolama gibi standartların, 

teknik açıdan mümkün olduğu ölçüde her 

atık kategorisinde uygulanabilecek şekilde 
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insan sağlığını bozmayacak 

şekilde kapalı olarak 

muhafaza ederek, toplamaya 

hazır etmekle, 

 

 

 

 

(m) Atığın niteliğinin 

belirlenmesi, toplanması, 

taşınması ve işlenmesi için 

yapılan harcamaları 

karşılamakla, 

kuruluşların belirlediği 

şekilde konut, işyeri gibi 

üretildikleri yerlerde çevre ve 

insan sağlığını bozmayacak 

şekilde kapalı olarak 

muhafaza ederek, toplamaya 

hazır etmekle,  

 

(m) Atığın niteliğinin 

belirlenmesi, toplanması, 

taşınması ve işlenmesi ile ilgili 

yasal yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi sırasında 

ortaya çıkan maliyetleri için 

yapılan harcamaları 

karşılamakla, 

ve Bakanlık tarafından bizzat getirilmesi 

yönündedir.  

 

 

 

 

 

 

Maddenin (m) bendinde yer alan 

“harcamalar” ifadesini netleştirmek adına 

doğrudan ilgili tarafın yasal yükümlülükleri 

nedeniyle katlanmak durumunda olduğu 

maliyetleri karşılamakla yükümlü olduğuna 

ilişkin bir ifade eklenmesi önerilmektedir. 

MADDE 10- (1) Atık işleme 

tesisleri; 

… 

(e) UATF kullanılması zorunlu 

olan atıklar için, tesisine 

kabul edeceği atığın UATF’de 

belirtilen atık tanımına 

uygunluğunu tesise girişte 

tespit etmekle, kabul ettiği 

atığın taşıma formunu 

imzalamak ve otuz gün içinde 

üreticiye göndermekle, UATF 

ile ilgili olarak üretici ile 

arasında uyuşmazlık çıkması 

halinde, bu uyuşmazlık 

giderilemezse on beş gün 

içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa 

MADDE 10- (1) Atık işleme 

tesisleri; 

… 

(e) UATF kullanılması zorunlu 

olan atıklar için, tesisine 

kabul edeceği atığın UATF’de 

belirtilen atık tanımına 

uygunluğunu tesise girişte 

tespit etmekle, kabul ettiği 

atığın taşıma formunu 

imzalamak ve otuz gün içinde 

üreticiye göndermekle, UATF 

ile ilgili olarak üretici ile 

arasında uyuşmazlık çıkması 

halinde, bu uyuşmazlık 

giderilemezse on beş gün 

içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa 

Atık işleme tesisleri ile üretici arasında 

taşıma formuna ilişkin olarak meydana 

gelen uyuşmazlıkların 15 gün içerisinde 

giderilememesi halinde, konunun 

Bakanlık’a yansıtılması, Bakanlık’ın iş 

yükünü önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, 

bu uyuşmazlıkların Bakanlık’a aktarılmasını 

takiben izlenecek sürecin metinde yer 

almıyor olması, süreç açısından belirsizlik 

yaratacak niteliktedir. Bu nedenle 

önerimiz, bu tip uyuşmazlıkların özel 

hukuk kaideleri uyarınca giderilmesi veya 

Bakanlık tarafından bir müdahale söz 

konusu olacak ise sürecin daha net bir 

şekilde belirlenmesi yönündedir.  
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bildirmekle, taşıma formu 

olmaksızın atık kabul etmesi 

halinde Bakanlığa bilgi 

vermekle, 

bildirmekle, taşıma formu 

olmaksızın atık kabul etmesi 

halinde Bakanlığa bilgi 

vermekle, 

MADDE 17 - (1) Atıkların 

yönetiminden kaynaklanan 

harcamaların, kirleten öder 

ilkesine göre, genişletilmiş 

üretici sorumluluğu 

kapsamındaki ve/veya 

atıkların yönetiminden 

sorumlu olan gerçek ve/veya 

tüzel kişiler tarafından 

karşılanması esastır. 

MADDE 17 - (1) Atıkların 

yönetimine ilişkin 

maliyetlerin inden 

kaynaklanan harcamaların, 

kirleten öder ilkesine göre, 

genişletilmiş üretici 

sorumluluğu kapsamındaki 

ve/veya atıkların 

yönetiminden sorumlu olan 

gerçek ve/veya tüzel kişiler 

tarafından karşılanması 

esastır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 

“harcamalar” ifadesini netleştirmek 

amacıyla doğrudan atık yönetim 

maliyetlerine atıfta bulunması 

önerilmektedir. İlgili madde başlığı da 

“Atık yönetimi maliyetinin karşılanması” 

olarak belirlenmiş olduğundan, bu 

revizyonun maddenin amacına da uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

Madde 19 - (3) Yeniden 

kullanımı mümkün olan ve 

yeniden kullanıma hazırlama 

tesislerinde fiziksel işlem 

gören madde ve/veya 

malzemeler aynı amaçla 

kullanıldıkları sürece kullanım 

ömrü bitinceye kadar atık 

olarak addedilmeyecektir. 

Yeniden kullanıma hazırlama 

tesisleri Çevre Kanunca 

Alınması Gereken İzin ve 

Lisanslar Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine 

tabidir. 

Madde 19 - (3) Yeniden 

kullanımı mümkün olan ve 

yeniden kullanıma hazırlama 

tesislerinde fiziksel işlem 

gören madde ve/veya 

malzemeler aynı amaçla 

kullanıldıkları sürece kullanım 

ömrü bitinceye kadar atık 

olarak addedilmeyecektir. 

Ancak üretici veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından yeniden kullanıma 

hazırlama tesislerine getirilen 

madde ve/veya malzemeler, 

ilgili atık türüne ilişkin 

toplama ve geri kazanım 

hedefi hesaplanırken 

Atık yeniden kullanıma alınsa dahi üretici 

veya yetkilendirilmiş kuruluş toplama ve 

geri kazanıma ilişkin hedefine ulaşmak 

adına gerekli çalışmayı gerçekleştirmiş 

olacağından, yeniden kullanıma alınan mal 

ve malzemelerin de hedef hesaplamaların 

da göz önünde tutulması önerilmektedir. 

Keza söz konusu mal ve malzemeler ilgili 

üretici hedeflerinin belirlenmesi sürecinde 

hesaplamaya dahil edilmiş olacaktır.  
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hesaplamaya dahil 

edilecektir. Yeniden 

kullanıma hazırlama tesisleri 

Çevre Kanunca Alınması 

Gereken İzin ve Lisanslar 

Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine tabidir. 

MADDE 20- (3) Yetki süresi 

on yıldır. Yetkilendirmenin 

yenilenmesi için, yetki 

süresinin bitiminden altı ay 

önce yetkilendirilmiş kuruluş 

Bakanlığa başvurur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Bakanlık, yetkilendirdiği 

kuruluşu denetler, kuruluşun 

toplama ve geri kazanım 

hedeflerine ilişkin 

göstergelerini izler ve 

yayımlayabilir.  

 

 

(6) Bakanlık, yetkilendirilmiş 

kuruluşu, temsiliyet payını 

MADDE 20- (3) Yetki süresi 

on yıldır. Yetkilendirmenin 

yenilenmesi için, yetki 

süresinin bitiminden altı ay 

önce yetkilendirilmiş kuruluş 

Bakanlığa başvurur. İşbu 

yönetmeliğin yürürlük 

tarihinden evvel ilgili 

mevzuat kapsamında 

yetkilendirilmiş ve 

yetkilendirmesi devam 

etmekte olan kuruluşların 

yetkileri, verildiği tarihten 

itibaren on yıl süre ile geçerli 

olacaktır. 

 

(5) Bakanlık, yetkilendirdiği 

kuruluşu denetler, kuruluşun 

üyeleri adına gerçekleştirdiği 

toplama ve geri kazanım 

faaliyetlerine hedeflerine 

ilişkin göstergelerini izler ve 

yayımlayabilir.  

 

(6) Bakanlık, yetkilendirilmiş 

kuruluşu, temsiliyet payını 

Atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin 

düzenlemeler gibi münferit mevzuatlar 

kapsamında farklı (beş yıl gibi) 

yetkilendirme süreleri mevcuttur. 

Yönetmelik’in yürürlüğü sonrası bu 

yetkilendirmelerin hangi süre ile geçerli 

olacağına ilişkin herhangi bir çekinceyi 

ortadan kaldırmak adına konu ile ilgili açık 

bir düzenleme yapılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Maddede kullanılan mevcut ifadelerden, 

yetkilendirilmiş kuruluşlara ilişkin olarak 

üretici hedeflerine ek hedefler 

belirleneceği anlaşılmaktadır. Bu şekilde 

bir yorumu engellemek adına ifadenin 

önerilen şekilde değiştirilmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

Süreci netleştirme adına, anılan bildirimin 

yapılması için azami bir süre verilmesi 
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sağlayamaması ve/veya 

yükümlülüklerden herhangi 

birini yerine getirmemesi 

halinde ihtar eder ve 

temsiliyet payını yeniden 

sağlaması ve/veya 

yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için en fazla bir yıla 

kadar süre verir. Bakanlık, bu 

durumu söz konusu 

yetkilendirilmiş kuruluşun 

üyelerine bildirir veya 

duyurur. 

sağlayamaması ve/veya 

yükümlülüklerden herhangi 

birini yerine getirmemesi 

halinde ihtar eder ve 

temsiliyet payını yeniden 

sağlaması ve/veya 

yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için en fazla bir yıla 

kadar süre verir. Bakanlık, bu 

durumu söz konusu 

yetkilendirilmiş kuruluşun 

üyelerine iki hafta içerisinde 

bildirir veya duyurur. 

önerilmektedir.  

MADDE 26 - (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren; 

a) 14.03.1991 tarihli ve 

20814 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği, 

b) 14.03.2005 tarihli ve 

25755 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği, 

c) 05.07.2008 tarihli ve 26927 

sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Atık Yönetimi 

Genel Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik, 

ç) 17.06.2011 tarihli ve 27967 

sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bazı Tehlikesiz 

Atıkların Geri Kazanımı 

- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 

Kontrolü Yönetmeliği de dahil bazı mevcut 

düzenlemeler bu madde kapsamına 

alınmadığından, Yönetmelik’in 

yürürlüğünün bunların yürürlüğü üzerinde 

herhangi bir etkisi olmayacağı 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut 

düzenlemeler ile Yönetmelik 

düzenlemeleri arasında bazı çelişki ve 

farklılıklar yer almaktadır (yukarıda da 

belirtilen yetkilendirilmiş kuruluşların 

yetkilendirme süresinin mevcut Atık 

Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 

Yönetmeliği’nde beş yıl olarak 

belirlenmesi, burada ise sürenin on yıla 

çıkarılması gibi). Bu tip çelişkilerin önüne 

geçmek üzere bu Yönetmelik ile 

yürürlükten kaldırılmayacak olan mevzuat 

kapsamında gerekli değişikliklerin 

yapılması ve Yönetmelik’in yürürlük tarihi 

http://www.tubisad.org.tr/�


Selahattin Pınar Cad. Cemal Sahir Sokak.  
Polat İş Merkezi No:29 K:4-5 D:47 34387 Mecidiyeköy  İstanbul/ Türkiye 

T: 0 212 275 52 52 
F:0 212 273 29 99 

www.tubisad.org.tr 

 

 

Tebliği, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

ile birlikte yürürlüğe alınması önem arz 

edecektir.  

MADDE 27 - (1) Bu 

Yönetmelik 1/1/2015 

tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27 - (1) Bu 

Yönetmeliğin 16. maddesi 

yürürlük tarihinden iki yıl 

sonra, diğer maddeleri ise 

Yönetmelik 1/1/2015 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yönetmelik’in 16. maddesinde, “tehlikeli 

atıkların toplanması, taşınması, ara 

depolanması, geri kazanımı, yeniden 

kullanılması, bertarafı ve prosesten 

kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici 

depolanması faaliyetlerinde bulunanlar 

faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza 

dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye 

verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık 

malî sorumluluk sigortası yaptırma” 

yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 

yükümlülüğün Yönetmelik’te yer alan 

diğer yükümlülüklerle aynı anda yürürlüğe 

girmesi halinde, sektöre ilişkin bilgi 

eksikliği nedeniyle sigorta şirketleri risk 

analizlerini gereken şekilde 

yapamayacaklardır. Bu nedenle önerimiz, 

bu yükümlülüğün, diğer yükümlülüklerin 

yürürlüğe girmesini takip eden ikinci yılın 

sonunda, sektör gereken seviyeye 

ulaştığında yürürlüğe girmesi yönündedir.  
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