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Bu genelge, plastik atik ithalati yapan tesislerin bu genelgede belirtilen teknik sartlan
saglamasi ve b11 kapsamda atik ithalatçist kayrt belgelerinin yenilenmesi amaciyla, 18.05 .2021
tarih ve 31485 sayih Resmi Gazete' de yayimlanarak yürürlüge giren Çevrenin Korunmasi
Yönünden Kontrol Altmda Tutulan Atiklann Ìthalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve
Denetimi: 2021/3)'nde Degisiklik Yapilmasma Dair Teblige (Ürün Güvenligi ve Denetimi:
2021/33) istinaden, 31.12.2020 tarih ve 2020/29 sayili Atik Ìthalati Genelgesine ek olarak
çikanlrmsnr.
Plastik auk ithalatr yapacak Geçici Faaliyet Belgesí ve/veya Çevre Ìzin ve Lisans
Belgesine sahip tesisler 2020/29 Sayih Atik Íthalan Genelgesinde belirtilen sartlann yam sira
asagidaki sartlan saglayarak 2021 yih belgelerini yenilemel<le yükümlüdürler:

(1) 2021 yilmda plastik atik ithalati yapmak üzere Bakanhktan Ank Ìthalatçisi Kayit
Belgesi alan firmalann, belgelerini 45 gün içinde Bakanliga iade ederek, yeni belge basvurusunda
bulunmalan zorunludur. Yeni belge basvurusunda
bulunulmamast veya iade edilmernesi
durumunda Auk Ìthalatçisi Kayit Belgeleri iptal edilecektir.
(2) Veni belge basvurulannda bu genelge El(-1 'inde yer alan bilgi ve belgelerin Bakanltga
sunulmasi zorunludur. Ek-I 'de yer alan belgelerden banka teminat mektubu, yilhk üretim
kapasitesi dikkate almarak ton basma 1 OO TL olrnak üzere 3 yil süreli kesin banka teminat
mektubu olarak ahrnr.
Yilhk Üretim Kapasitesi x 100 TL= Banka Temit1at Mel<tu.bu olaralc belirlenir. Örnegin
topla1n üretün kapasitesi 1.000 ton o Ian bir tesisin banlca teminat mel<tubu tutan l .OOOx 1 OO=
100.000 TL olarak hesaplan1r.
Banl<a teminat 1nel<tubunda a~ag1dal<i hususlara uyulur:
a) Türk:iye'del<i bankalarda11 al111m1~ en az 2 banka yetlcili personeli taraf1ndan
i1nzalan1n1§, l<esin ve 3 y1l süreli olmal1d1r.
b) Te1ninat 1nektuplar1nda fir1na adi, at1g111 Î§lenecegi ve belge ahnacal< o Ian tesisin
ad1, açtlc adresleri ile attl< ithalat1 kapsa1n1nda düzenlendigi belirtilir ve "her ne suretle
olursa olsun Balcanhl<ça al1nan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyat1 tedbir
l<onulamaz" ibaresine yer verilir. Verilen banl<a te1ninat mel<tubu alacalclar l<ar§1l1g1
gösterilemez.
(3) ithal edilecek plastik. at1klara ili~kin bilgilerin, gün1rül( i~lemlerit1it1 ta1namlanmas1na
müteakip, M·obil At1k Tal<ip Sistemi-MoTAT'a giri~i yap1hnadan, at1klarm gün1rülclü sal1adan
çilc1§1na izin verilmez.
(a) Plastilc at1lclar1n ta§1nmas1nda; çevre kit'liligine yol açmayacal< ~el<ilde (s1zma,
döl<ültne, saç1ltnalara vb) önlem alinmt§, 1nobil cil1az tak1lm1~ ve Çevre ve $ehircili1( il
Müdürlülclerince l<ay1t alt1na ahnm1~ araçlar1n lcul1an1lmas1 esast1r. Bu araçlara
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Bakanlikça yetkilendirilmis Araç Takip Servis Saglayrcilannca (A TSS) mobil cihaz
takilmasimn ardmdan il müdürlül<lerince MoTAT kullarnlarak kayit altma ahmr.

(b) Atigm gümrük sahasmdan çikis yapabilmesi için Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya
Çevre Ízin ve Lisans Belgesine sahip tesisler tarafmdan MoTAT kullarularak auk
tasnna isleminin baslaulmasi gerekir.
(e) Bu atrklar lisansh tehlikeli ve nbbi atik tasuna araçlanyla

tasmamaz.

(4) Bt1 Genelgenin yürürlüge girdigi tarihten önce, çikis ülkesinde ihraç amaciyla tasrma
belgesi düzenlenmis veya gümrük rnevzuan uyarrnca gümrük idarelerine sunulmus atrklann
ithalinde eski belgelerin geçerl i ligi 45 gün boyunca devam eder.
(5) Íthal edilen plastik atiklann ithalata konu edilen geri kazarum tesisinde islenmeden
baska bir tesise gönderilmesi ve/veya baska bir gerçek yâda tüzel kisiye devredilmesi yasaktir.
Tespiti durumunda 2872 sayih Çevre Kanunu uyannca cezai müeyyideler uygularnr.
(6) Kota a~1n11 yapan firmalarm, ithali yasak atiklan gürnrüklü sahaya getiren firmalann,
Geçici Faaliyet Belgesi olup, süresinde çevre izin ve lisansa basvurmadigi tespit edilen firrnalann,
ithal edilen atiklann içeriginde agirlikça %1 'den fazia yabanci madde oldugu tespit edilen atiklan
ithal eden firmalann, atik ithalatçrsi kayrt belgeleri iptal edilir ve 5 yrl boyunca yeniden atik
ithalatçisi kayit belge talepleri degerlendirilmez, aynca banka teminati Bakanhk Döner Serrnaye
Ìsletmesi hesabma gelir olarak kaydedilir.

Bu genelgenin 1., 2., 4., 5. ve 6. maddeleri ile belirlenen husu~lar ¥11Y1m_1.t»i•}.!;
tarihi itibariyle yürürlüge

madde ile belirlenen hususlar ise 01.06.2021

Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim,

El{ler:

EK-1: Atik Ìthalatçisi Kayit Belgesi Basvurulannda Aranan Belgeler
(Plastik Atik Íthalati Yapan Tesisler)
EI(-2: Banka teminat mektubu örnegi

DAGITIM:
Geregi
- 81 il Valiligine
(Çevre ve Sehirçilil( il Müdürli.igü)

Bilgi
-Çevre Yönetüni Genel Müdürlügü
-Ticaret Bakanl1g1
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KATILMA POLÍMERÍZASYONU
TSE BELGESi

PET ÇAP AK, PET FLEK, PET GRANûL
TSEBELGESÌ

Kanlma polirnerizasyonu ürünleri

Polietilen tereftalattan (PET) olanlar

3915.90.11.10.00

3915.90.80.00. 11

ÜRÜN

PVC GRANûL TSE BELGESÌ

Vinil klorür polimerlerinden olanlar

3915 .30.00.00.00

PS GRANÜL TSE BELGESi

Stiren polimerlerinden olanlar

3915.20.00.00.00

ÖZEL ~ARTLAR-BELGELER

MADDEiSMi

GTÎP

Antma tesis i

Isil Ìslem yapan tesisler

Is1l Íslem yapan tesisler

TESiS TEKNÌI{
KRÎTERLERÎ
Is1l Ìslem yapan tesisler

Çevre ve Sehircilik Bakanhgmdan Ahnmis Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre Ízin ve Lisans Belgesi
Tesise Ait Kapasite Raporu
Ìsyeri Açma ve Çahsma Ruhsati
Bakiye atik yönetim plani
Döner Sermaye Ísletmesi Hesabma yatmlan Atik Ìthalatçisi Kayit Belgesi Bedeline ait Banka Dekontu ( 2021 yihnda Atik Ìthalatçisi Kayrt Belgesi bedeli
ödeyen firmalardan, yeni belge düzenlenirken yeniden ücret almmaz)
6- Banka Teminat Mektubu

12345-

ORTAK BELGELER

ATIK iTHALATÇISI KAYIT BELGESi BA~VURULARINDA ARANAN BELGELER (PLASTÎK ATIK ÏTHALATI YAPAN TESiSLER)
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EI{-2 TEMÎNAT MEI(TUBU ÖRNEGÍ

ÇEVRE VE $EHÎRCiLiK BAIZANLIGI

Plastik atik ithalati talebinde bulunan
(Fi1111a ismi/Tesis isn1i)............ .. 'nin
mevzuat hükümlerini yerine getirmek. üzere vermek zorunda oldugu kesin terninat tutan olan
.. .. .. .. .. . TL (
Titrlc Lirasi)
(Banka Ísmi).. .. .. .. . .. garanti ettiginden, verilen
atik ithalatçisi kayit belgesi kapsammda ortaya çikabilecek çevresel kirliligin önlenmesi
ve/veya giderilmesi, kota asuru yapilmasi, ithali yasak atiklann gümrüklü sahaya getirilmesi,
Çevre Ìzin ve Lisans Yönetmeligi kapsammda Ayl<.111 faaliyEtte bulunulmasr ve gerekliliklerinin
yerine getirilmemesi, ithal edil en atiklann içeriginde agrrhkça % 1 'den fazla yabanci madde
olmasi durumunda Bakanhk tarafindan bildirildigi takdirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adi geçenin iznini alma ya gerek kalmaksizm ve
(Firma
ismi/Tesis ismi)
ile Bakanhgmiz arasmda ortaya çikacak herhangi bir uyusmazhk ve
bunun akibet ve kanuni sonuçlan dikkate almmaksizin, yukanda yazih tutan ilk yazih
talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Bakanhguuza nakden ve tamamen, talep tarihinden
ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlilcte ödeyecegimizi
(Banka
Ìsmi)
'11m imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sifanyla ve
(Banka
Ísmi)
ad ve hesabina taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz ve alacaklar karsihgi gösterilemez.

ì~ bu teminat mektubu kesin ve 3 yil sürelidir.
Firma ve belge ahnan tesis açik adresi, iletisim bilgileri
Banka Yetkilisi

Banka Yetkilisi
Imza
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