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TAŞRA TEŞKİLATINA
İlgi

: a) 20.06.2014 tarih ve 7928 sayılı yazımız.
b) 03.01.2018 tarihli ve 43480703-282202 sayılı Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yazısı.

İlgi (b) yazıda, Danıştay 14. Dairesince 05.11.2013 tarihli ve K.2013/7348 sayılı Kararı çerçevesinde; Mülga
24.08.2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan "bedelsiz şartı aranmaksızın"
ibaresinin 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı Yönetmelik kapsamında
nasıl işleneceği, bununla birlikte, organize sanayi bölgeleri, atık getirme merkezi kuran satış noktaları ile
Alışveriş Merkezleri (AVM), belediye yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler ile belediye mücavir alanları dışında kalan atık üreticilerinin faaliyetleri
sonucu oluşan ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 24.08.2011 tarihli Mülga Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine ilişkin alınan
Danıştay Kararı gereğince Bakanlığımızca gerekli iş ve işlemler yürütülmüş, bu çerçevede ilgi (a) yazı ile
ilgililer bilgilendirilmiştir.
Diğer taraftan, gerek Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile birlikte küresel ölçekte önem arz eden sorunlara
ülke bazında gerekli katkının sağlanması, gerekse de evsel kaynaklı ambalaj atıkların toplama verim ve
kalitesini yükseltmek adına Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği revize edilerek 27.12.2017 tarih ve
32083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girmiştir.
Mer'i Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele
ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
Öte yandan, Mezkûr Yönetmelik ile atık üreticilerinin yükümlülükleri ise 13. maddede düzenlenmiş olup, bu
çerçevede;
A. Belediye yönetim sistemi içerisinde yer alan atık üreticileri:
1. İlgili mahalli idarece hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş bir ambalaj atıkları yönetim planı
çerçevesinde faaliyetler yürütülüyorsa,
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Bu kapsamda yer alan atık üreticileri (Atık getirme merkezi kurmuş olsa dahi AVM ve satış noktaları
gibi atık üreticileri de dâhil) faaliyetleri sonucu oluşan ambalaj atıklarını oluştukları noktada diğer
atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine (Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde
tanımlanan toplama sistemi) veya atık getirme merkezlerine vermekle,
Sanayi işletmeleri ise oluşan ambalaj atıklarını cinslerine göre ayrı biriktirmesi ve dilemeleri halinde
belediyenin toplama sistemine veya ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme (toplama-ayırma, geri
dönüşüm/kazanım) tesislerine vermekle
2. Yönetim planının hazırlanmadığı ve/veya yönetim planı bulunmasına rağmen Yönetmeliğin Altıncı
Bölümünde tanımlanan toplama sisteminin oluşturulmadığı durumda, ilgili atık üreticilerinin oluşan ambalaj
atıklarını oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve ilgili alanda faaliyet gösteren atık
işleme (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine vermekle,
B. Belediyenin yönetim sistemi dışında yer alan atık üreticileri:
Belediye sınırları dışında bulunan her türlü atık üreticisi (Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ve
organize sanayi bölgeleri bünyesindeki tüm tesisler dâhil) ambalaj atıklarının oluştukları noktada
diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve dilemeleri halinde belediyenin toplama sistemine veya
ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine
vermekle,
yükümlü tutulmuştur.
Uygulamalarda oluşması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve farklı uygulamaların önüne geçilerek olası
mağduriyetlerin önlenmesi adına yukarıda ifade edilen hususlara riayet edilmesi ve ilgili tüm paydaşların bu
konuda ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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