17.05.2017

TÜMAKÜDER ÜYELERİNİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ‘A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bilindiği üzere akümülatör ithalatı / üretimi yapan firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘a
karşı bir takım yükümlülükleri yer almaktadır. Bu yükümlülükler Bakanlıkça resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ve yönetmeliklerle belirtilmektedir.
TÜMAKÜDER üyesi firmaların;
1234-

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
Atık Yönetimi Yönetmeliği,
Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik,
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ,

‘de belirtilen usul ve esaslara uymaları yükümlü kılınmıştır.
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ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN
YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPILMASI GEREKENLER

KONTROLÜ

YÖNETMELİĞİ

KAPSAMINDAKİ

31 Ağustos 2004 tarihli 25569 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak akümülatör üreticisi ve ithalatçılarına bir takım
yükümlülükler getirilmiştir. Yönetmelik de belirtildiği gibi akümülatör üreticisi ve ithalatçısı
konumunda faaliyet gösteren firmalar, akümülatörün piyasaya arzından bertarafına kadar yükümlü
kılınmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi,
üretilmesinde zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer
atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş ve ihracatına ilişkin
yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak
sorumlulukları düzenler.
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla aşağıdaki işleyişe
uyulmalıdır;
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Akümülatör ithalatçısı üyelerimiz, ithalat yapabilmeleri için çevre uyum belgesi onayını
almalıdırlar.
Piyasaya arz edilecek akümülatörler, yönetmeliğe uygun uyarı ve işaretlerler içermelidir.
Bir faaliyet yılı içerisinde piyasaya sürülen depozito kapsamındaki akümülatör miktarının (kg),
bir sonraki yıl %90 ‘ı oranında lisanslı taşıyıcılarla, geçici depolama tesislerine veya geri
dönüşüm tesislerine gönderilmelidir.
Atık akümülatör hareketlerinde ( geçici depolama veya geri dönüşüm tesislerine
teslimlerinde) kesinlikle Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF) kullanılmalıdır.
Atık akümülatör hareketlerinde kullanılan UATF ‘lere ait pembe (B) ve beyaz (C) nüshaları 5
yıl saklanmalıdır. (İl Müdürlüğünce yada Bakanlıkça yapılacak denetimlerde sorgulanacaktır.)
Atık akümülatör hareketlerini belirten bu UATF ‘lerin her ay başında pembe (B) nüshalarının
bir adet fotokopisinin TÜMAKÜDER ‘e kargo edilmesi gerekmektedir.

TÜMAKÜDER Atık Yönetim Planı kapsamında, üyelerinin geri toplama hedeflerini yerine
getirebilmeleri için lisanslı geçici depolama veya geri dönüşüm tesisleriyle protokol yapmakta ve atık
akümülatörlerin piyasadan toplanmasını, taşınmasını ve geri dönüşümünü sağlamaktadır. Faaliyet
yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar, üyelerinin akümülatör faaliyetlerini ve atık akümülatör
toplama miktarlarını (kg) rapor haline getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘a bilgilendirmede
bulunmaktadır.
Bunların yanında, yıl içinde ürün bazında akümülatör hareketlerini takip eden yılın ocak ayı
içerisinde Depozito Uygulaması Müracaat Formu ‘da belirterek derneğimize 3 nüsha halinde
göndermeleri gerekmektedir (Form derneğimiz internet sitesinde mevcut olduğu gibi talep edilmesi
durumunda mail ortamında iletilecektir.).
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ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık
Yönetimi Yönetmeliği ‘in Madde 4/ j bendi ‘ nde “Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna
neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe
neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,”
belirtildiği üzere, üyelerimiz atık üreticisi konumunda yer almaktadır. Bu sebeple aşağıda belirtilen
işleyişlere uyulması gerekmektedir.
Atık üreticisi firmalar (atık akümülatör), faaliyet yılını takip eden yıl mart ayı sonuna kadar
online.cevre.gov.tr adresi üzerinden MOTAT sistemini kullanarak atık beyanı yapmakla
yükümlüdürler. Beyanların belirtilen web tabanı üzerinden yapılabilmesi için firmaların bu sisteme
kayıt olmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemleri “Çevre Bilgi Sistemine Kayıt” adlı Powerpoint ‘ de görsel olarak anlatılmaktadır.
Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra, faaliyet yılını takip eden yıl Ocak ayında açılarak mart
ayı sonuna kadar açık kalan MOTAT sistemi üzerinden atık beyanının yapılması gerekmektedir.
Sisteme girişlerde, yıl içerisinde atık akümülatör geçici depolama tesislerine ve/veya geri
dönüşüm tesislerine atık akümülatör gönderimlerinde kullandığınız UATF ‘lerde belirtilen miktarlar
(kg) kullanılmalıdır.
Özetle;
I.
II.
III.
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Tüm atık akümülatör hareketlerinde UATF kullanmaları,
Tüm üyelerimizin online.cevre.gov.tr adresine kayıt yaptırmaları,
Faaliyet yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar, faaliyet yılında kullanılan UATF’
lerde bulunan miktar (kg) bilgileri kullanılarak atık beyanları yapılmalıdır.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUNDA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu yönetmelik, Çevre ve şehircilik Bakanlığı makamınca 23 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin kapsamı;

Kapsam
MADDE 2 – a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri
gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve
paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları,
tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde
kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini kapsar.
Akümülatörler tehlikeli madde olarak değerlendirildiğinden dolayı üyelerimiz, yukarıda
belirtilen madde gereğince gönderici ve alıcı konumunda yer almaktadır. Üyelerimizin tamamının
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık (TMGD) hizmeti almaları gerekmektedir.
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ATIKLARIN
KARAYOLUNDA
YÜKÜMLÜLÜKLER

TAŞINMASINA

İLİŞKİN

TEBLİĞİ

KAPSAMINDAKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makamınca 20 Mart 2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren bu tebliğin kapsamı;
Kapsam
MADDE 2 –Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-IV atık listesindeki yıldız (*) işaretli atık kodları ile bu
Tebliğin ek-1’inde belirtilen atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin esasları kapsar.
Atık akümülatörler yukarıdaki maddede belirtilen ek-IV listesinde yer aldığından dolayı tebliğ
gereğince yükümlü olup atık akümülatörlerin karayolunda taşınmasında lisanslı araç kullanmaları
zorunludur.

Saygılarımla.

