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Ç
evre Kanunu 11. Madde. 

Yüksek sesle okuyalım ANDIMIZI 
okur gibi.

Üretici, ithalatçı ve piyasaya 
sürenlerin sorumluluğu kapsamında 
yükümlülük getirilen üreticiler, 
ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürün-
lerinin faydalı kullanım ömrü sonu-
cunda oluşan atıklarının toplanması, 
taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü 
ve bertaraf edilmelerine dair yükümlül-
üklerinin yerine getirilmesi ve bun-
lara yönelik gerekli harcamalarının 
karşılanması, eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın 
koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel 
kişiliği haiz birlikler oluştururlar. 

Bu kapsamda yükümlülük ge-
tirilen kurum ve kuruluşların 
sorumluluklarının bu birliklere devrine 
ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Yani ticaret yok. İhale yok.
Yükümlülük var. Sorumluluk var. 

Evvel bürokratlar kanundaki 
metne takla attırmışlar. 

İkincil mevzuatları yapmışlar. 

Mevcut yönetim handikaplı 
başladı.

Kanun ve ikincil mevzuatlarda 
yapılan değişiklikler gösteriyor ki 
çalışkan, sorgulayan, samimi ve 
sonuç odaklı.

Yani bürokrasi artık durumun 
farkında. 

Dünkü güneş bugünkü çamaşırı 
kurutmuyor.

Yükümlülük ve sorumluluk sahiple-
ri yetkili. 

Geri dönüşüme yatırım yapanlar 
hammaddeye direk ulaşmaya yetkisiz. 

Ancak yatırım yapmaya yetkililer.

Mevzuatların yayınlandığı 2000’li 
yılların başında ilan verselermiş gaze-
telere saf yatırımcı aranıyor diye daha 
etik olurmuş. Ya da saf yatırımcı ifadesi 
incitmesin, şöyle olsaymış ilan mesela;

Atık Geri Dönüşümü 
Yatırımcılarını Arıyor

Atık hammadde potansiyeli-
nin çok yüksek olduğu ülkemizde, 
yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplana-
cak atıklar, geri dönüştürülmek üzere 
kapınızda sıraya girecekler. 

Atık geri dönüşümü tam da bu 
noktada, çevre konularında hassas, 
saf ve kalbi temiz, ülkesine sevdalı 
yatırımcılar arıyor.

DÜNKÜ GÜNEŞ BUGÜNKÜ 
ÇAMAŞIRI KURUTMUYOR

TAYRAŞ Genel Müdürü
AYDIN ÖZBEY
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Türkiyenin ilave yetkilendirilmiş 
kuruluşlara değil 
yetkilendirilmiş geri dönüşüm 
sektörüne ihtiyacı var.



T E M M U Z  /  J U L Y  2 0 2 0

Aradan 5’lerce yıllar geçmiş 
SONUÇ 

Geri dönüşümden GERI 
DURULMUŞ.

Büyük yatırımlardan GERI 
DURULMUŞ.

Atıklar geri dönüşüm yerine faaliyet 
alanı geri dönüşüm olmayan tesislerde 
enerji geri kazanımına yönlenmiş.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne kayıtlı sektörümüz yok geri 
dönüşüm firmalarının temsil edildiği.

Borsaya açık şirketimiz yok geri 
dönüşüm yapan.

Vergi rekortmenimiz yok geri 
dönüşüm yapan.

İki yanlış bir doğru etmediği gibi 
İkinci veya Üçüncü yetkilendirilmiş 
kuruluş da sorunu çözmüyor

Dernekler, kamu menfaatini ön 

planda tutan, kar amacı gütmeyen ticareti 
içine almayan Kanunla faaliyet kapsamı 
belirlenmiş kurumlardır.

Peki, ya yetkilendirilmiş Kuruluşlar. 
Atıklar alınır, satılır, ihaleler düzen-

lenir…
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar kar eder 

veya etmez ama ticaretin göbeğindedirler.

Türkiyenin ilave Yetkilendirilmiş 
kuruluşlara değil Yetkilendirilmiş Geri 
Dönüşüm Sektörü’ne ihtiyacı vardır.
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Yükümlülük ve sorumlu-
luk sahipleri yetkili. Geri 
dönüşüme yatırım yapan-
lar, ham maddeye direkt 
ulaşmaya yetkisiz. Ancak 
yatırım yapmaya yetkililer.


