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YÖNETMELİK

             Çevre ve Orman Bakanlığından:
 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, ömrünü tamamlamış last�kler�n;
             a) Çevreye zarar verecek şek�lde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama ver�lmes�n�n önlenmes�ne,
             b) Ger� kazanım veya bertarafı �ç�n toplama ve taşıma s�stem�n�n kurulması, yönet�m planının oluşturulması
ve ömrünü tamamlamış last�kler�n yönet�m�nde gerekl� düzenlemeler�n ve standartların sağlanmasına,
             c) İthalatı, �hracatı �le trans�t geç�ş�ne �l�şk�n sınırlama ve yükümlülüklere,
             yönel�k �dar� ve tekn�k esasları bel�rlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, b�s�klet ve dolgu last�kler� har�ç, ömrünü tamamlamış d�ğer tüm last�kler�n
atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geç�c� depolanması, ger� kazanılması, bertarafı, �thalatı, �hracatı �le trans�t
geç�ş�ne �l�şk�n yasal sınırlama ve yükümlülükler�, alınacak önlemler�, yapılacak denet�mler�, tab� olunacak hukuk� ve
ceza� sorumlulukları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k;
             a) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�, 8, 11 ve 12
nc� maddeler� �le 1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 9
uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (p) ve (s) bentler�ne dayanılarak,
             b) 15/5/1994 tar�hl� ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Atıkların Sınırlarötes� Taşınımının
ve Bertarafının Kontrolüne İl�şk�n Bazel Sözleşmes�ne paralel olarak,
             hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Araç muayene �stasyonu: 11/7/2002 tar�hl� ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene
İstasyonlarının Açılması, İşlet�lmes� ve Araç Muayenes� Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len yerler�,
             b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
             c) Bazel Sözleşmes�: 15/5/1994 tar�hl� ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Atıkların
Sınırlarötes� Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İl�şk�n Bazel Sözleşmes�n�,
             ç) Bertaraf: Ger� kazanıma uygun olmayan last�kler�n çevreyle uyumlu b�r şek�lde zararsız hale get�r�lmes�n�,
             d) Geç�c� depolama: Bu Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�ne göre yer seç�m� yapılan ve bu Yönetmel�ğ�n 16 ncı
maddes�nde bel�rt�len tekn�k özell�klere göre kurulan ve �şlet�len ÖTL toplama noktalarını,
             e) Ger� kazanım: F�z�ksel ve/veya k�myasal �şlemlerle ulusal veya uluslararası standartlar ve şartnamelere
uygun ürün elde ed�lmes�, enerj� kazanımı ve �lg�l� standartlara uygun mühend�sl�k uygulamaları amaçlı kullanımları,
             f) Kaplamacı: Kaplamalık last�k karkaslarını kaplayıp yen�den kullanılmasını sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
             g) Karkas: Sırtındak� d�şler� kısmen aşınmış ancak kaplanıp yen�lend�kten sonra tekrar kullanılab�lecek
durumdak� kullanılmış last�kler�,
             ğ) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,
             h) Kota: Bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�nde bel�rt�len esaslar doğrultusunda üret�c�ler tarafından toplanması
gereken tonaj bazında ÖTL m�ktarını,
             ı) Last�k: Yolcu ve yük nak�l araçları altında bazı bağlayıcı ve güçlend�r�c� b�leşenlerle, kauçuktan üret�len,
kullanılan takv�ye malzemes�ne göre sınıflandırılan araç last�kler� olarak adlandırılan değ�ş�k t�p ve ebattak� ürünler�,
             �) L�sans: ÖTL’ler�n çevreyle uyumlu ger� kazanımının veya bertarafının yapıldığını gösteren yeterl�l�k
belges�n�,
             j) Last�k üret�c�s�: Last�ğ� �mal eden, ürüne adını, t�car� markasını veya ayırt ed�c� �şaret�n� koymak
suret�yle kend�n� üret�c� olarak tanıtan gerçek veya tüzel k�ş�y�; üret�c�n�n Türk�ye dışında olması hal�nde, üret�c�
tarafından yetk�lend�r�len tems�lc�y� ve/veya �thalatçı �le bağımsız �thalatçıları,
             k) Or�j�nal ek�pman: Araç üret�c�s� ve treyler üret�c�ler�ne ver�len last�kler�,
             l) Ömrünü tamamlamış last�k (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı bel�rlenerek araçtan sökülen or�j�nal veya
kaplanmış, b�r daha araç üzer�nde last�k olarak kullanılamayacak durumda olan ve üret�m esnasında ortaya çıkan
ıskarta last�kler�,
             m) Ömrünü tamamlamış last�k üret�c�s�: Last�ğ� araçlarında kullanarak ÖTL oluşumuna sebep veren gerçek ve
tüzel k�ş�ler �le ÖTL oluşumuna sebep veren�n b�l�nmemes� durumunda �se ÖTL’ler� z�lyetl�ğ�nde veya mülk�yet�nde
bulunduran gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
             n) Yetk�l� taşıyıcı: Bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�nde bel�rt�len özell�klere sah�p araçları olan ve kota
kapsamında üret�c� �le sözleşme yapmış gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
             �fade eder.
             Genel �lkeler
             MADDE 5 – (1) ÖTL yönet�m�ne �l�şk�n �lkeler şunlardır:
             a) Ger� kazanım ve bertaraf �şlemler�n�n, hava, su, toprak, b�tk� ve hayvanlar üzer�nde tehl�ke yaratmadan, ses
ve koku yoluyla çevreye herhang� b�r olumsuz etk�de bulunmadan ve doğal çevre �le koruma alanlarına zarar



vermeden yapılması zorunludur.
             b) ÖTL’ler�n ger� kazanımı esastır.
             c) Last�k üret�c�ler� last�k ömrünü uzatacak tedb�rler� tasarım aşamasında alırlar.
             ç) ÖTL’ler�n �thalatı yasaktır.
             d) Trans�t ve �hracat �şlemler�nde Bazel Sözleşmes� esasları uygulanır.
             e) ÖTL’ler�n hang� sebeple olursa olsun vad� veya çukurlarda dolgu malzemes� olarak kullanılması, katı atık
depolama tes�sler�ne kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, göster� ve benzer� f��ller� kapsayacak şek�lde her
ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aks�ne hallerde bu Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.
             f) Last�k tam�rhaneler�, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanay� ve benzer� yerlerde ömrünü
tamamlamış last�kler açık alanda b�r�kt�r�lemez. B�r�kt�rme yerler�nde yangına ve s�vr�s�nek, fare g�b� zararlıların
üremes�ne karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetk�l� taşıyıcılara tesl�m ed�l�nceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde
muhafaza ed�leb�l�r.
             g) ÖTL üret�c�s�, aracının last�kler�n� değ�şt�rd�ğ�nde esk� last�kler�n�, last�k dağıtımını ve satışını yapan
�şletmelere veya yetk�l� taşıyıcılara tesl�m eder.
             ğ) ÖTL’ler yetk�l� taşıyıcılara bedels�z olarak tesl�m ed�l�r. Yetk�s�z kuruluş ve k�ş�ler�n taşıma yapması
yasaktır.
             h) Yarış p�stler�, çocuk oyun alanları, kart�ng p�stler� ve benzer� alanlarda çarpma bar�yer� olarak kullanılan
ÖTL’ler�n bertarafı, bu yerler� �şletenler tarafından sağlanır.
             ı) ÖTL’ler�n yarattığı çevresel k�rlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, last�k üret�c�ler�, ÖTL
üret�c�ler�, taşıyıcılar, geç�c� depolama alanı �şletmec�ler�, ger� kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın
mütesels�len sorumludurlar.
             �) Ömrünü tamamlamış taşıt söküm tes�sler�n� �şletenler, ortaya çıkan ÖTL’ler�n bu Yönetmel�k kapsamında
ger� kazanımını veya bertarafını sağlarlar veya sağlatırlar.
             j) ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� �ç�n yapılan harcamalar, k�rleten öder
prens�b�ne göre karşılanır. Ortaya çıkan ÖTL’ler�n bertarafından sorumlu gerçek ve tüzel k�ş�ler�n çevresel zararı
durdurmak, g�dermek ve azaltmak �ç�n gerekl� önlemler� almaması veya bu önlemler�n yetk�l� makamlarca doğrudan
alınması neden�yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekl� harcamalar 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre ÖTL’ler�n yönet�m�nden sorumlu olanlardan tahs�l
ed�l�r. Ancak, k�rletenler�n ödeme yükümlülüğünden kurtulab�lmes� �ç�n, k�rlenmen�n önlenmes� ve sınırlanması
konusunda her türlü tedb�r� aldıklarını �spat etmeler� gerek�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

             Bakanlığın görev ve yetk�ler�
             MADDE 6 – (1) Bakanlık;
             a) ÖTL’ler�n çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�n� sağlamak �ç�n bu Yönetmel�k kapsamında sorumlulukları
bel�rt�len �lg�l� taraflar �le b�rl�kte yönet�m planlarını oluşturmakla,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k yen� s�stem ve teknoloj�ler�n uygulanmasında ulusal ve
uluslararası �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamakla,
             c) İl çevre ve orman müdürlükler�nden gelen aylık raporları değerlend�rmek, �z�n, tes�s kapatma onayı g�b� her
türlü b�ld�r�m� almak ve gerekl� denet�mler� yapmakla,
             ç) Ger� kazanım tes�sler�ne l�sans vermekle,
             d) Kota müracaatlarını değerlend�rerek, bel�rlenen kota oranlarında üret�c�ler tarafından ÖTL’ler�n
taşınmasını, ger� kazanımını ve bertarafını sağlatmakla,
             e) Bu Yönetmel�ğe aykırılık hal�nde gerekl� cezanın uygulanmasını tem�n etmekle,
             görevl� ve yetk�l�d�r.
             İl çevre ve orman müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
             MADDE 7 – (1) İl çevre ve orman müdürlükler�;
             a) Geç�c� depolama alanlarına bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes� gereğ�nce �z�n vermek, �z�n ver�len alanları
Bakanlığa b�ld�rmek ve bu alanları denetlemekle,
             b) Mücav�r alan dışında, ÖTL üret�c�ler�n�n ÖTL’ler� açık alanda b�r�kt�rmes�n� önlemekle, bunların yetk�l�
taşıyıcılara tesl�m ed�lmes�n� sağlatmakla,
             c) L�sanssız faal�yette bulunan ger� kazanım tes�sler�n� Bakanlığa b�ld�rmekle, bu Yönetmel�ğe aykırı
faal�yette bulunan �şletmelere gerekl� ceza� �şlem� uygulamakla,
             ç) Geç�c� depolama alanlarından alınacak aylık toplam stok b�lg�ler�n� Bakanlığa göndermekle,
             d) Ger� kazanım ve bertaraf tes�sler�nde bu Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce denet�m yapmakla,
             görevl� ve yetk�l�d�r.
             Beled�yelerce alınacak tedb�rler
             MADDE 8 – (1) Beled�yeler;
             a) ÖTL’ler�, beled�ye katı atık depolama tes�sler�ne kabul etmemekle,
             b) Geç�c� depolama alanları �ç�n uygun yer bulunamaması durumunda, geç�c� depolama alanları �ç�n yer
göstermekle,
             c) ÖTL’ler�n toplanması �le �lg�l� olarak üret�c�ler�n sorumluluğu ve programı dah�l�nde, gerekt�ğ�nde üret�c�
�le �şb�rl�ğ� yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı b�lg�lend�rmekle ve eğ�t�m programları düzenlemekle,
             ç) Mücav�r alan �ç�nde ÖTL üret�c�ler�n�n açık alanda ÖTL b�r�kt�rmes�n� önlemekle,
             d) Denet�mlerde, ÖTL’ler�n yasal olmayan yollarla taşındığının, �z�ns�z geç�c� depolandığının, l�sanssız ger�
kazanıldığı ve bertaraf ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, durumu tesp�t tutanağı �le �l çevre ve orman müdürlüğüne
b�ld�rmekle,
             �lg�l� hususlarda gerekl� tedb�rler� alırlar.
             Last�k üret�c�s�n�n yükümlülükler�
             MADDE 9 – (1) Last�k üret�c�ler�;



             a) Üret�mde çevre k�rlenmes�n� ve enerj� tüket�m�n� azaltıcı önlemler almakla,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�ne göre EK-2’de yer alan kota müracaat formunu doldurarak, her yıl mart
ayı sonuna kadar Bakanlığa kota müracaatında bulunmakla,
             c) Last�k kullanımı ve ÖTL’ler�n düzenl� toplanması konusunda tüket�c�n�n b�lg�lend�r�lmes� �ç�n gerekl�
çalışmaları yapmakla, toplama faal�yetler�ne kamuoyunun katılımının arttırılması �ç�n last�k tüket�c�ler�n�n
yükümlülükler�n� de �çeren dokümanları ve uyarı �şaretler�n� last�k satış ve değ�şt�rme noktalarında bulundurmakla,
             ç) Ger� kazanılması mümkün olmayan ÖTL’ler� bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes� doğrultusunda bertaraf
ett�rmekle,
             yükümlüdür.
             Kaplamacıların yükümlülükler�
             MADDE 10 – (1) Kaplamacılar, last�kler�n can ve mal güvenl�ğ� açısından üret�m ve kullanımında gerekl�
standard�zasyonun sağlanması �ç�n t�car� taşıtların ve römorkların havalı last�kler�n�n kaplanmasında 1/2/2006 tar�hl�
ve 26067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları İç�n Kaplanmış Havalı (Pnömat�k)
Last�kler�n İmalatının Onayı �le İlg�l� Tekn�k Düzenlemeye (R-108) İl�şk�n Tebl�ğ (No: SGM-2006/7) de bel�rt�len
kurallara ve buna �l�şk�n d�ğer tekn�k düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.
             (2) Tekn�k açıdan kaplamaya uygun bulunmayan last�k karkasları, bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�ne göre
yetk�l� taşıyıcılar dışında h�çb�r k�ş� veya kuruluşa, h�çb�r amaçla ver�lemez. Kaplama faal�yet� esnasında ortaya çıkan
atıklar türler�ne uygun olarak bertaraf ett�r�lmes� kaplamacıların yükümlülüğünded�r.
             (3) Kaplamacılar, kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan last�k m�ktarlarıyla �lg�l� kayıtları tutar. Bu
kayıtlar EK-3’te yer alan kaplamacı müracaat formu �le her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bakanlık
gerekl� durumlarda beyanları yem�nl� mal� müşav�rlere kontrol ett�reb�l�r. Bunun �ç�n yapılacak harcamalar, �lg�l� f�rma
tarafından karşılanır. Tutulan kayıtlar gerekt�ğ�nde �braz ed�lmek üzere üç yıl boyunca muhafaza ed�l�r.
             Ger� kazanım tes�sler�n� �şletenler�n yükümlülükler�
             MADDE 11 – (1) Ger� kazanım tes�sler�n� �şletenler;
             a) Bakanlıktan bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes� gereğ�nce ÖTL ger� kazanım l�sansı almakla,
             b) Yetk�l� taşıyıcılar ve ulusal atık taşıma formuyla get�r�lmeyen ÖTL’ler� tes�se kabul etmemekle,
             c) Tes�ste g�r�ş bölümü, kabul ün�tes�, depolama alanı bulundurmakla,
             ç) Tes�s �ç� depolama alanlarında bu Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�nde bel�rt�len şartları sağlamakla,
             d) Tes�ste oda sıcaklığında kırım yapılıyor �se �ç ortam gürültüsünün önlenmes� �ç�n 23/12/2003 tar�hl� ve
25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmel�ğ� hükümler� gereğ�nce gerekl� önlemler� almakla, kırma
�şlemler� sırasında oluşacak tozdan çalışanların ve çevren�n olumsuz etk�lenmes�n� önlemek �ç�n 4/12/1973 tar�hl� ve
7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le kararlaştırılan İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Tüzüğü gereğ�nce uygun n�tel�kte
havalandırma ve f�ltre s�stemler� kurmakla,
             e) 26/12/2003 tar�hl� ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�myasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenl�k Önlemler� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun faal�yette bulunmakla,
             f) Ger� kazanım veya bertarafı sağlanan ÖTL m�ktarları �ç�n kayıt tutmakla, aylık faal�yet raporunu Bakanlığa
göndermekle,
             yükümlüdürler.
             Yetk�l� taşıyıcı yükümlülükler�
             MADDE 12 – (1) Ömrünü tamamlamış last�kler� taşıyan gerçek ve tüzel k�ş�ler;
             a) Kota kapsamında üret�c� adına last�k taşımak �ç�n üret�c�lerle sözleşme yapmakla,
             b) Araçlarda bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�nde bel�rt�len tekn�k özell�kler� sağlamakla,
             c) Taşıma �şlemler�nde bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�ne göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla,
             yükümlüdür.
             Geç�c� depo �şletenler�n yükümlülükler�
             MADDE 13 – (1) Geç�c� depolama alanı kuracak ve �şletecek gerçek ve tüzel k�ş�ler;
             a) Bu Yönetmel�ğ�n 15 �nc� ve 16 ncı maddeler�ne uygun olarak geç�c� depolama alanlarını kurmak ve
�şletmekle,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�ne göre geç�c� depolama alanı �ç�n �l çevre ve orman müdürlüğünden �z�n
almakla,
             c) ÖTL’ler�n yetk�l� taşıyıcılar �le taşınmasını sağlamakla,
             ç) ÖTL’ler�n, l�sanslı ger� kazanım veya l�sanslı bertaraf tes�sler�ne gönder�lmes�n� sağlamakla,
             d) Toplanan, ger� kazanıma ve bertarafa gönder�len ÖTL m�ktarları �ç�n kayıt tutmakla, bunları her ay �l çevre
ve orman müdürlüğüne rapor etmekle,
             yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ömrünü Tamamlamış Last�kler�n Taşınması �le İlg�l� Hükümler

             Araçların tekn�k özell�kler� ve ulusal atık taşıma formu bulundurma zorunluluğu
             MADDE 14 – (1) Taşıma araçlarının normal kasa ve ağ veya branda �le kapatılmış olması, kasanın her �k�
yüzünde beyaz zem�n üzer�ne kırmızı renkte, d�key yüksekl�ğ� en az 20 cm olan "Ömrünü Tamamlamış Last�k Taşıma
Aracı" �fades�n�n yer aldığı sab�t veya seyyar uyarı levhalarının bulundurulması zorunludur. Araçlarda 13/10/1983
tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu gereğ�nce yangın söndürme c�hazları bulundurulması gerekmekted�r.
Ayrıca taşıma esnasında araçlarda �l çevre ve orman müdürlükler�nden tem�n ed�lecek ulusal atık taşıma formu
bulundurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ömrünü Tamamlamış Last�kler�n Geç�c� Depolama Alanları �le İlg�l� Hükümler

             Geç�c� depolama alanlarının yer seç�m�
             MADDE 15 – (1) Geç�c� depolama alanları aşağıda bel�rt�len kr�terlere göre seç�l�r:
             a) Geç�c� depolama alanları, taşkın r�sk�n�n yüksek olduğu bölgelerde, heyelan, deprem, çığ ve erozyon
bölgeler�nde, yangın r�sk� taşıyan alanlar �le tarım ve orman araz�ler�, meskun mahaller g�b� yerlerde kurulamaz.



             b) Last�k yığınları yüksek ger�l�m hatları altında bulunamaz.
             Geç�c� depolama alanlarının tekn�k özell�kler� ve �şletme koşulları
             MADDE 16 – (1) Geç�c� depolama alanlarında aşağıdak� tekn�k özell�kler ve �şletme koşulları sağlanır:
             a) Bu alanların zem�n�, beton, sıkıştırılmış k�l veya yangına meydan vermeyen buna benzer maddelerle
kaplanarak sızdırmazlık koşulları sağlanır. Bu alanlarda yağmur suyu b�r�k�nt�ler�n�n oluşmasını önleyecek şek�lde
zem�ne şek�l ver�l�r ve depo çevres�nde yağmur suyu drenaj kanalları bulundurulur.
             b) Sahada yangına karşı gerekl� tedb�rler alınır. Depolanan last�kler�n toplam hacm� 2000 m3 ü geçecek �se
dak�kada 2500 l�tre suyu 6 saat boyunca sağlayab�lecek b�r su kaynağı hazırda bulundurulur.
             c) Last�kler�n �st�flenmes� ve depolanmasında 4/12/1973 tar�hl� ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
kararlaştırılan İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Tüzüğünün �lg�l� hükümler� doğrultusunda uygulama yapılır. Last�k
yığınları �le depolama sahası sınırı arasında koruma hattı ve last�k yığınları arasında �ç yangın yolları bırakılır.
             ç) İlg�l� beled�yen�n �tfa�ye müdürlüğünden yangın tedb�rler�n�n yeterl� olduğuna da�r belgen�n alınması
zorunludur.
             d) Sahanın etrafı en az 1,5 metre yüksekl�ğ�nde yapı malzemes� �le çevr�l�r.
             e) Elektr�k, aydınlatma d�rekler� tes�satı ve teçh�zatı �le topraklama �lg�l� mevzuata göre yapılır. Yıldırım
tehl�kes�ne karşı TS 622’ye uygun b�r paratoner s�stem� kurulur.
             f) İdar� b�nalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dah�l her türlü yangına açık maddeler, last�k yığınlarından
en az 60 metre uzaklıkta olmalıdır.
             g) Sahada çalışan bütün motorlu araçlarda yangın söndürme c�hazı bulunmalıdır.
             ğ) Tes�se kabul ed�len ve çıkışı yapılan ÖTL m�ktarlarının tesp�t� �ç�n kantar bulundurulması, kayıtların
tutulması ve kayıt tutulmasından sorumlu en az b�r tekn�k personel�n tes�ste bulundurulması gerekl�d�r.
             h) Last�k yığınlarının üzer� ve çevres�, s�vr�s�nek, fare g�b� zararlıların ürememes� �ç�n düzenl� olarak �laçlanır.
             ı) Last�kler�n kapladığı alanın en aza �nd�r�lmes� ve taşıma kolaylığının sağlanması amacıyla bu alanlarda
çevre k�rl�l�ğ� yaratmayacak şek�lde last�k kırma ve parçalama ün�teler� kurulab�l�r.
             �) Last�k yığınlarının 300 metreden daha yakınında açık alanda ateş yakılmasına ve 60 metreden daha
yakınında �se kaynak veya başka ısı üreten c�hazların çalıştırılmasına �z�n ver�lmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kota Uygulaması �le İlg�l� Hükümler

             Kota uygulaması ve sorumluluklar
             MADDE 17 – (1) Bakanlık, ÖTL’ler�n çevre �le uyumlu yönet�m�n�n sağlanması amacıyla üret�c� sorumluluğu
kapsamında kota uygulamasını zorunlu kılar.
             (2) Bu kapsamda üret�c�ler, her yıl b�r öncek� yıl �ç p�yasaya sürülen last�k tonajını hesaba alarak bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� �lk yıl %30, �k�nc� yıl %35, üçüncü yıl %40, dördüncü yıl %45 ve beş�nc� yıl %50
devamı yıllarda �se Bakanlığın ortalama last�k aşınma oranını d�kkate alarak bel�rleyeceğ� oranlarda ÖTL’ler�
toplamak/toplatmak, toplanan m�ktarın ger� kazanımını veya bertarafını sağlatmak ve bu �şlemler� Bakanlığa
belgelemekle yükümlüdürler. Bu amaçla, bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�ne göre Bakanlığa başvuru yapılması
zorunludur. B�r�nc� yıl kota değer�ne ulaşılamaması durumunda, üret�c�ler�n gerekçeler� Bakanlıkça makul bulunursa,
ulaşılan reel toplama oranı b�r defaya mahsus olmak üzere kota oranı olarak kabul ed�leb�l�r.
             (3) Last�k üret�c�s�, ÖTL’ler�n� alıcı ortama olan etk�ler�n� asgar�ye �nd�reb�lmek amacıyla, taşınması, geç�c�
depolanması, ger� kazanımı ve bertaraf ed�lmeler�ne da�r yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes� ve bunlara yönel�k gerekl�
harcamaların karşılanması, eğ�t�m faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n, Bakanlığın koord�nasyonunda b�r araya
gelerek kâr amacı taşımayan tüzel k�ş�l�ğe ha�z b�r yapı oluşturab�l�rler. Bu yapıya karşı yükümlülükler�n� yer�ne
get�ren ve harcamalara katılan kuruluşlar taşıma, geç�c� depolama, ger� kazanım ve bertaraf yükümlülükler�n� bu
kuruluşa devredeb�l�rler. Bu yapıya dah�l olanlar kotanın tutturulmasından sorumludurlar.
             Kota uygulaması �z�n başvurusu ve değerlend�r�lmes�
             MADDE 18 – (1) Last�k üret�c�ler�, EK-2’de yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl
mart ayının son �şgünü b�t�m�ne kadar kota uygulaması �zn� �ç�n Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlık gerekt�ğ�nde ek
b�lg� ve belge �steyeb�l�r. Bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�ne göre EK-3 kapsamında kaplamacı tarafından kaplanan
last�k m�ktarına �l�şk�n b�ld�r�m, genel kota m�ktarından düşülür.
             (2) Yukarıdak� b�lg� ve belgeler�n yeterl� bulması durumunda �lg�l� last�k üret�c�s�ne kota uygulaması �ç�n �z�n
ver�l�r. İz�n süres� b�r yıldır. İz�n başvuru süres� dışında başvurulması hal�nde de aynı kota oranı uygulanır. Bakanlık
gerekl� durumlarda �z�n başvurusu beyanlarını yem�nl� mal� müşav�rlere kontrol ett�reb�l�r. Bunun �ç�n yapılacak
harcamalar �lg�l� f�rmalar tarafından karşılanır.
             (3) Kota uygulamasında or�j�nal ek�pman olarak ver�len, �hraç ed�len last�kler ve üret�m esnasında ortaya çıkan
ıskarta last�kler kota uygulaması kapsamında değerlend�r�lemez.

ALTINCI BÖLÜM
Ömrünü Tamamlamış Last�kler�n Tesp�t� �le İlg�l� Hükümler

             Traf�k denet�mler�
             MADDE 19 – (1) Kullanılan last�kler�n kullanım ömrünü tamamlayıp tamamlamadığının tesp�t�, traf�k
zabıtası tarafından rut�n veya şok denet�mler�nde last�kler�n d�ş der�nl�ğ�n�n ölçülmes� ve hasar durumunun
bel�rlenmes� �le yapılır. Buna �l�şk�n uygulama ve yaptırımlarda 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k
Kanunu ve bağlı düzenlemeler� esas alınır.
             Muayene �stasyonları
             MADDE 20 – (1) Araç muayene �stasyonlarında last�k d�ş der�nl�ğ� ve hasar durumu tesp�t� yapılır. Kullanılan
last�ğ�n ömrünü tamamlamış last�k olduğunun tesp�t� hal�nde, can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması amacıyla bu last�ğ�n
sürücü tarafından değ�şt�r�lmes� sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Geç�c� Depolama İzn� ve Ger� Kazanım L�sansı �le İlg�l� Hükümler

             Geç�c� depolama �zn�



             MADDE 21 – (1) Geç�c� depolama tes�s� �şletecek gerçek veya tüzel k�ş�ler, bu Yönetmel�ğ�n 13, 15 ve 16 ncı
maddeler�nde bel�rt�len hükümlere uygun olarak �l çevre ve orman müdürlüğünden �z�n almak zorundadır. Bu
Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len last�k tam�rhaneler�, kaplamacılar, perakende
satış noktaları, oto sanay� ve benzer� �şletmeler�n ÖTL b�r�kt�rme yerler� �ç�n �l çevre ve orman müdürlüğünden �z�n
alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
             Ger� kazanım l�sansı
             MADDE 22 – (1) Mekan�k kırmayla granül kauçuk, çel�k ve tekst�l�n ayrıştırıldığı tes�sler, prol�z ve d�ğer
yöntemlerle karbon s�yahı ve aromat�k yağlar elde eden tes�sler, rejenere kauçuk tes�sler� �le benzer� tes�sler, Türk
Standartları Enst�tüsünden �malata yeterl�l�k belges� almakla yükümlüdürler. İmalata yeterl�l�k belges� olan ger�
kazanım tes�sler�, EK-1’de yer alan b�lg� ve belgelerle Bakanlığa l�sans müracaatı yaparlar. L�sans müracaatı Bakanlık
tarafından uygun bulunanlara üç yıl sürel� l�sans ver�l�r. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda ger� kazanım
tes�sler�ne �l çevre ve orman müdürlüğünün gözet�m� altında deneme çalışma �zn� ver�leb�l�r. Bu süre b�r yılı aşamaz.
Deneme çalışması esasları Bakanlıkça bel�rlen�r. EK-1’de yer alan hususların herhang� b�r�n�n eks�k olması
durumunda l�sans veya deneme çalışma �zn� ver�lmez.
             (2) ÖTL’ler bütün, kes�lm�ş, d�l�mlenm�ş veya sıkıştırılmış olarak, ses ve darbe absorbe etme özell�ğ�
neden�yle otoyollarda çarpma bar�yer� veya ses absorb�syon duvarı, l�manlarda �skele takozu ve ayakkabı tabanı g�b�
�şlemeler�nde kullanılab�l�r. Bu g�b� �şlemler �ç�n ger� kazanım l�sansı alma şartı aranmaz.
             (3) Enerj� ger� kazanımı amaçlı uygulamalarda 22/6/2005 tar�hl� ve 25853 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebl�ğ esasları uygulanır.
             Ger� kazanım l�sansı ve geç�c� depolama �zn� �ptal�
             MADDE 23 – (1) Bakanlıkça veya �l çevre ve orman müdürlüğünce yapılan denet�mlerde bu tes�sler�n l�sansa
veya �zne uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta �stenen şartların yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde
�şletmeye, tesp�t ed�len aksaklığın g�der�lmes� �ç�n, aksaklığın önem�ne ve kaynağına göre �k� ay �le altı ay arasında
süre ver�l�r. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ett�ğ� tesp�t ed�l�rse, bu Yönetmel�ğ�n 25 �nc�
maddes� hükmü uygulanarak, �şletmen�n ger� kazanım l�sansı veya geç�c� depolama �zn� �ptal ed�l�r. Aksaklığı
g�der�len �şletmen�n yen�den l�sans veya geç�c� depolama �zn� alab�lmes� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� ve 22 nc�
maddeler�ne göre Bakanlığa veya �l çevre ve orman müdürlüğüne müracaat etmes� zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Bertaraf
             MADDE 24 – (1) Tehl�kel� madde ve atıklarla kontam�ne olmuş last�k ve last�k atıkları türler�ne uygun olarak
Bakanlıktan l�sans veya çalışma onayı almış tes�slerde bertaraf ed�l�r.
             Yönetmel�ğe aykırılık
             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�ğe aykırılık hal�nde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 �nc� maddes� �le 20 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g), (r) ve (s) bentler� ve aynı Kanunun 23 üncü maddes� doğrultusunda �dar� ve ceza�
yaptırımlar uygulanır.
             Dah�lde �şleme rej�m�
             MADDE 26 – (1) Kaplamalık last�k karkaslarının dah�lde �şleme rej�m� kapsamında değerlend�r�lmes�nde Dış
T�caret Müsteşarlığı düzenlemeler�ne uyulması zorunludur.
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ger� kazanım tes�sler� bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay
�çer�s�nde bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�nde bel�rt�len b�lg� ve belgeler �le l�sans almak �ç�n Bakanlığa başvuru
yapmak zorundadır.
             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları �le stoklarında ÖTL bulunan �şletmeler b�r yıl �ç�nde
Bakanlığa verecekler� term�n planı çerçeves�nde ÖTL’ler�n ger� kazanımını veya bertarafını sağlarlar veya sağlatırlar.
             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geç�c� depolama �zn� alamayacak durumda olan last�k depo alanları, bu
Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde eller�ndek� ÖTL’ler�n �l çevre ve orman müdürlüğünün
kontrolünde ger� kazanımını veya bertarafını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
             Yürürlük
             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2007 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 

EK – 1
GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN LİSANS MÜRACAATLARINDA BULUNMASI

GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
 

             a) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Olumlu Belges� veya Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Gerekl� Değ�ld�r
Belges� �le bunlara �l�şk�n ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası.
             b) Em�syon İz�n Belges�, Deşarj İz�n Belges�.
             c) Depolama alanının tekn�k özell�kler�.
             ç) Ac�l durum planı.
             d) Yangın tedb�rler�n�n alındığına da�r İtfa�ye Müdürlüğü belges�.
             e) TSE "İmalata Yeterl�l�k Belges�".
             f) D�ğer Belgeler:
             1) Verg� Da�res� ve Numarası,
             2) 10/8/2005 tar�hl� ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n
Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak alınmış İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatı,
             3) T�caret S�c�l Gazetes� Örneğ�,
             4) İmza S�rküler�,
             5) Kapas�te Raporu



LASTİK CİNSİ KAPLANAN
MİKTAR *
(TON/YIL)

  
  
  
  
TOPLAM  

             6) Sanay� S�c�l Belges�,
             7) Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından alınmış İşletme Belges�.

EK–2
 

KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU
a)       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

F�rma Adı               :
F�rma Kodu            :
Adres                      :
Telefon                   :
Faks                        :
E-ma�l                     :

 
b)       İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN MİKTAR (B�r öncek� yıla a�t net satış rakamları d�kkate alınacaktır.)
c)         

 
LASTİK CİNSİ

İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN*
MİKTAR
(TON/YIL)

  
  
  
TOPLAM  

 
* İç P�yasaya Sürülen: Türk�ye yen�leme pazarı �ç�n Türk�ye’de üret�len ve/veya last�k üret�c�ler� tarafından �thal
ed�len last�klerd�r.

c)  ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
1)  Bu Yönetmel�ğe göre ömrünü tamamlamış last�kler�n taşınması, ger� kazanılması ve bertarafı
amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan, proje ve organ�zasyonlar nelerd�r.
2)       Ömrünü tamamlamış last�kler�n geç�c� depolanması, taşınması, ger� kazanılması ve bertarafı

amacıyla anlaşma yaptığınız �şletmeler mevcut �se, �s�m ve adresler�n� bel�rt�n�z.
3)       Üret�m esnasında ortaya çıkan ıskata last�k m�ktarını ton/yıl olarak bel�rt�n�z.

                Formda ver�len b�lg�ler�n doğruluğunu kabul ederek, bu b�lg�ler�n yanlışlığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, 2872
sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddes�ne göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere ver�lecek cezaların b�lg�m
dah�l�nde olduğunu bel�rt�r; bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� ve 18 �nc� maddeler� uyarınca yapmış olduğumuz kota
uygulaması �z�n başvurumuzun kabul ed�lmes� hususunda gereğ�n� arz eder�m.
 
 
                                                                                                                             F�rmayı Tems�len Yetk�l�ler�n
                                                                                                                             Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası
 

 
EK-
3

 
KAPLAMACI MÜRACAAT FORMU

 
a)       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

F�rma Adı               :
F�rma Kodu            :
Adres                      :
Telefon                   :
Faks                        :
E-ma�l                     :

        b)   KAPLANAN LASTİK MİKTARLARI (B�r öncek� yıla a�t kaplanan last�k m�ktarı d�kkate
alınacaktır.)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Madde 26 kapsamında dah�lde �şleme

rej�m�ne göre kaplanan last�kler bu tabloya dah�l ed�lmez.
c)    KAPLAMADA KULLANILAN MADDELER
ç)    KAPLAMA SONUCUNDA OLUŞAN ATIKLAR VE MİKTARLARI (Ton/Yıl))
d)   KAPLAMA ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN BERTARAF ETTİRİLDİĞİ YERLER



e)   SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN TEKNİK DÜZENLEMELERİNE GÖRE "E" TİP ONAYI
BELGESİ

 
Formda ver�len b�lg�ler�n doğruluğunu kabul ederek, bu b�lg�ler�n yanlışlığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, 2872

sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddes�ne göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere ver�lecek cezaların b�lg�m
dah�l�nde olduğunu bel�rt�r; bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� uyarınca yapmış olduğumuz beyanın kabul ed�lmes�
hususunda gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                                                                                       F�rmayı Tems�len Yetk�l�ler�n
                                                                                                    Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

 


