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16. Avrupa Ambalaj Atýklarý
Mevzuatý ve Uygulamalar
Konferansýndan Notlar

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Brükselde 17-18 Mart tarihlerinde bu yýl
16ncýsý yapýlan Avrupa Ambalaj Atýklarý
Mevzuatý Konferansýna katýldýk ve Ülkemiz
mevzuatý konusunda 1992-2008 yýllarýný
kapsayan dönemi anlatan bir sunum yaptýk.
Bu sunum 16 yýllýk geçmiþi olan ve genelde
þirket ve sivil toplum örgütlerinin
yöneticilerinin katýldýðý bu konferanstaki ilk
Türkiye sunumu oldu.
Konferans için aldýðým bazý notlarý aþaðýda
sizinle paylaþmak istiyorum;
1. Bu sene Konferansa 50 kiþi katýldý, genelde
80den aþaðý düþmezdi, ekonomik kriz burada
da kendini göstermiþ ama düzenleyen AGRA
Europe firmasý 1.900 Euroluk konferans
ücretinden hiç taviz vermiyor, bu da enteresan
bir durum.
2. Avrupalýlarýn þu sýralarda ilgilendikleri
konular: ekonomik krizin vurduðu geri
dönüþüm sektörü (bu konuda bazý çalýþmalar
yapýldý ama henüz somut bir sonuç yok,
özellikle geri dönüþüm altyapýsý zayýf olan
ve daha çok atýklarý ihraç eden üye ülkeler
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çok sýkýþmýþ durumda) Temmuz 2008 AB
Ko m i syo n u t a r af ý n d a n a ç ý k l a n a n
Sürdürülebilirlik Planý (Sustainable Consumption
and Production and Industry Action Plan /
kýsaca SCP) ve getireceði mevzuat deðiþiklikleri
(Eco Design Directive, Ecolabel Directive, Energy
Labelling Directive) LCA metodolojileri, karbon
ayak izi, revize edilen AB Atýk Çerçeve
Direktifinde yer alan birtakým yeni konular;
(atýk olmaktan çýkma durumu) end of waste
criteria vb, bunlarý Kasým-Aralýk 2008 sayýsýnda
detaylý incelemiþtik). Ayrýca geri dönüþüm
sanayini rahatlatmak için SCPde yer alan
çevreci ürünlere yönelik kamu alýmlarý green
public procurement büyük önem veriliyor
(bu konudan da daha evvelki bültenlerimizde
bahsetmiþtim). SCP hakkýnda önümüzdeki
sayýda sizlere bilgi vereceðiz.
Prezantasyonlardan sizlere aktarmak istediðim
bazý özet notlar ise ;
1. AB Komisyonundan Artemis Hull, Ambalaj
Atýklarý Direktifi (Packaging Waste Directive)
uygulama raporunun bu yýl içinde
yayýnlanacaðýný, Komisyonun geçen yýl
Sürdürülebilirlik Planý (SCP), Atýk Çerçeve
Direktifi revizyonu, geri dönüþtürülmüþ
plastiklerin gýda ambalajlarýnda kullanýlmasý
ile ilgili regülasyonu tamamlayarak yayýnladýðýný

ve bunlarla ilgili olarak takip ve ilave görevleri
yapacaðýný; ayrýca çok önem verdikleri ambalaj
üretiminde temel þartlar (essential
requirements) uygulama takip ve denetimini
sadece Ýngiltere, Fransa ve Çek Cumhuriyetinin
yaptýðýný, diðer ülkelerde bunu göremediklerini
ve bu konuda rapor hazýrlanmakta olduðunu
bildirdi. Üye ülkelere göre epey deðiþiklikler
göstermesine karþýn, genelde kiþi baþý ambalaj
atýðý üretiminin artma eðiliminde olduðunu
bir grafikle belirtti (2004 yýlý ortalamasý 168
kg/yýl).
AB Ambalaj atýklarý direktifinde ve hedeflerde
þimdilik pek fazla bir deðiþiklik yapýlmayacaðýný
da söyledi. Belki ambalaj kapsamý içinde
yorumlanacak örneklerde artýþ olabilir dedi
(mesela bizde poþetler halen kapsam dýþý,
kapaklar yakýn zamanda kapsama alýndý).
2. Bundan sonra konuþan içecek kartonu,
cam ambalaj ve çelik ambalaj örgütlerinin
temsilcileri ise belli ölçüde kendi ambalajlarýnýn
reklamýný yaptýlar ve aralarýnda biraz atýþtýlar.
2007 yýlýnda geri dönüþüm oraný içecek
kartonlarý için %32, çelik için %69 ve cam
için %68 olarak verildi. Tüm konuþmacýlar
geri dönüþümün karbon emisyonlarýný
azalttýðýný ve sektör olarak SCPyi
desteklediklerini belirttiler.

3. Fransa plastik ve fleksibýl ambalaj
federasyonu temsilcisi ise daha çok standartlar
üzerinde durdu ve ambalaj üretiminde temel
þartlara (essential requirements) uyulmasý
için geliþtirilen CEN standartlarýnýn bu konuda
en iyi yol olduðunu söyledi. EUROPEN raporuna
göre þirketlerin %65i bunlarý uyguluyor,
%24ü kendi prosedürlerini geliþtirmiþ ve
%24ünün ise ne yaptýðý meçhul.
4. Almanyadaki yeni uygulamalar hakkýnda
konuþan Joachim Quoden (PROEUROPE genel
müdürü) þu bilgileri verdi:
a) Sisteme kayýtlý olmayanlarý azaltmak için
düzenlemeler yapýldý ancak hala %30
civarýnda kayýtsýz (free rider) var.
Ülkemizde de bu konudan çok þikayetçiyiz.
Ama anlaþýlan yalnýz deðiliz.
b) Mutlaka bir geri kazaným organizasyonuna
(dual system) üye olarak ücret ödemesi
gereken (nerede satýldýðýna bakýlmaksýzýn)
tüm evsel nitelikli tüketici ambalajý
dýþýndaki ambalajlar için, iptal edilen selfcompliance yerine branch solutions
uygulamaya konulmuþ.
c) 2003 yýlýndan beri içecek ambalajlarýna
zorunlu depozito uygulanýyor, bu konuda
makinelere 1,5 milyar Euro yatýrým yapýldý
ancak uygulama rakamlarý sýr gibi
saklanýyor. Baþarýlý deniyor.
d) Alkolsüz içecek pazarýnda geri dönüþlü
ambalaj (refillable) oraný gittikçe düþüyor
e) Tüm Almanyada 9 geri kazaným
organizasyonu faaliyette ve rekabet içinde,
bu durumda %77lerde olan geri dönüþüm
oraný daha realist olan %67ye geriledi,
çünkü herkes rekabet açýsýndan masraflarý
azaltýyor. Eskiden sadece DSD vardý ve
tekeldi.

f) Bundan sonra Hükümetin hedefi geri
dönüþlü ambalaj sistemini kurtarmak için,
tek kullanýmlýk ambalajlara yeni bir vergi
getirmek olabilir.
Joachim Quoden, bazý uygulamalarý kendisinin
de tam anlayamadýðýný ve daha detaylý
araþtýrma yapacaðýný belirtti. Daha önceki
konferanslarda, bazý katýlýmcýlar Almanlarý
biraz taciz ederler ve kýzdýrýrlardý. Bay Joachim
PROEUROPEu temsil ettiði ve mevzuat
propagandasý yapmadýðý için pek dokunan
olmadý.
5. Fransada önümüzdeki yýl kanunlaþmasý
beklenen Grenelle Environment Project için
Eco Emballages yetkilisi Pascal Gislais bilgi
verdi. Bu kanun tasarýsý daha yeþil bir
uygulama amaçlý ve þehircilik, ulaþým, enerji
ve iklim, biyoçeþitlilik, emniyet riskleri, saðlýk
ve atýklar ile yönetim konularýný kapsýyor.
Atýklar konusu ise özetle; atýk azaltýlmasý ve
eko dizayn, 3R teþviki, araþtýrma-geliþtirmeye
destek, atýk kavramýnýn belirginleþtirilmesi
(end of waste criteria mühim), geniþletilmiþ
Üretici sorumluluðu ve þehir atýklarý için atýðýn
miktarý ve cinsine göre deðiþken atýk vergisi
(Bay Pascal bu konunun Fransada adeta devrim
niteliðinde olduðunu söyledi).
Bazý hedefler:
 2012 yýlýna kadar yakýlan veya gömülen
atýk tonajýnýn %15 azaltýlmasý,
 2012 yýlýna kadar kiþi baþý atýk miktarýnýn
5 kg azaltýlmasý,
 Ev kompostlamasýný teþvik,
 Yakma tesislerinin talep ettiði minimum
tonaj uygulamasýnýn iptali (minimum tonaj
saðlanamayýnca bu sefer Atýklarýn
gömülmesi gerekiyor),
 2012 itibari ile evsel nitelikli ambalaj
atýklarýnýn %75 geri dönüþümü,- Eco
Emballagesin ticari nitelikli atýk iþine
girmesi,

 Endüstrinin geri kazaným masraflarýnýn
%80ini karþýlamasý (halen %60 civarýnda),
 Geniþletilmiþ üretici sorumluluðunun
mevcut veya yeni kurulacak geri kazaným
organizasyonlarý vasýtasý ile yerine
getirilmesi.
6. WRAP (Waste and Resources Action
Pogramme, Ýngiltere) yetkilisi Dr. Richard
Swannell ise sunumunda özelikle
perakendecilerin Ambalaj ve gýda atýðý azaltma
giriþimleri üzerinde durdu. Ýngilterede 19952005 yýllarý arasýnda Ambalaj üretimi ortalama
her yýl %2 artmýþ. Gýda ve içecek Federasyonu
ise 2015 yýlýnda atýk gömme sahalarýna gýda
ve ambalaj atýðý gönderilmesini sýfýrlama, bu
atýklarýn miktarýný %20 azaltma, üyelerini bir
kýsým perakendecilerin imzaladýðý
Courtauldsözleþmesine katýlmaya teþvik
etme gibi hedefler belirlemiþ.
Courtauld sözleþmesini imzalayanlar; 2008
yýlý sonu itibari ile ambalaj atýðý artýþýný
sýfýrlayacak tedbir alma, 2010 yýlýndan itibaren
anlamlý miktarlarda atýk azaltma ve Ýngilterede
evlerde ziyan olan gýda miktarýný 2010 Mart
ayýna kadar 155.000 ton azaltýlmasýný
saðlamayý taahhüt ediyorlar.
Bu konulara katký saðlayan WRAP ise 20082011 iþ planýnda atýk gömme alanlarýna
gönderilen evsel, endüstriyel ve ticari ambalaj
atýðýný 8 milyon ton azaltma, CO 2
emisyonlarýnda 5 milyon ton tasarruf ve
yaklaþýk 1,1 milyar Sterling ekonomik kazanç
saðlama hedefleri belirlemiþ.
Bir kýsým dinleyici tarafýndan bazý bilgiler pek
inandýrýcý karþýlanmadý, sanki eskiden Almanlara
karþý takýnýlan tavýr þimdi Ýngilizlere dönmüþ
gibi, tabii ki bir yanýlma payý koyuyorum.
7. Business Europe (Federasyonlar Birliði)
temsilcisi Dr. Philip Diercxens ise SCP
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konusunda AB organlarý ve Endüstrinin
görüþleri hakkýnda açýklamalarda bulundu.
SCPnin hedefi daha çevreci ürünlere sahip
bir Avrupadýr ve bunu 3 koldan
gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir:
i. Piyasaya sürülen ürünler daha çevreci ve
enerji verimliliði yüksek olacaktýr,
ii. Ürünlerin çevresel performanslarý hakkýnda
tüketicilere verilen bilgilerin kalitesi
yükseltilecektir (esas olarak etiketleme
yolu ile),
iii. Çevreci ürünlerin talebi teþvikler ve kamu
satýn alma politikalarý ile desteklenecektir.
Business Europe, SCPyi genel anlamda
desteklemektedir, ancak bazý konularda dikkatli
olunmasýný talep etmektedir, þöyle ki;
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da kullanýlmasýný istemektedir. Ayrýca
gönüllülük kaydý ile, bilimsel ve kabul
edilmiþ standartlar çerçevesinde yapýlmýþ
çalýþmalar neticesinde ürün hakkýnda
tüketicilere anlayacaklarý formatta bilgi
verilmesini, inovasyonu ve iç pazarýn
iþleyiþini aksatmayacak, özelliklede
KOBÝlere yük olmayacak þekilde yapýlmasýný
talep etmektedir. Karbon ayak izinin tek
baþýna çevresel performans için yeterli
olmayacaðýnda Endüstri hemfikirdir.

Bayan Karolina ile bu maddenin uygun bir
þekilde yorumlanarak birçok endüstri tesisi
ve büyük marketlerde temiz olarak ayrýlmýþ
ve olarak baþka iþleme gerek kalmadan
direkt geri dönüþüm tesislerine sevk
edilebilecek kullanýlmýþ ambalajlarýn
muhtemelen atýk tarifi dýþýna çýkabileceðini
teyid ettim. Bu konuyu da zaten Bültendeki
yazýmda incelemiþ ve bedelsiz ambalaj atýðý
verme problemine belli ölçüde çözüm
getirebileceðini belirtmiþtim.

a þýkkýnda belirtilen çalýþma sonucunda bir
kýsým gýda ürünleri de (ambalajý ile beraber)
Ecolabel kapsamýna girebilecektir (EcoLabel,
çevresel performansý oldukça üstün ürünlere
verilmektedir, genelde ürün kategorilerinde
%10-20 arasý olmasý bekleniyor).

9. European Aluminium Association yetkilisi
Jorg Schafer ise sunumunda çevresel
performans ölçümünde veya ambalaj vergisi
gibi bazý ekonomik enstrümanlarýn tespitinde
karbon ayak izinin tek baþýna bir ölçü
olamayacaðýný, hem ambalaj hem de içindeki
ürünü kapsayan (bu konudaki bazý örnekler
grafik halinde sunumda mevcut) kapsayan
entegre hayat döngüsü analizinin (LCA)
sürdürülebilirliðin ölçümlemesi açýsýndan en
doðru yol olduðunu belirtti.

a. Eko Dizayn: Komisyonun görüþü, Direktifi
enerji kullanan ürünlerden öte enerji ile
ilgili ürünlere (örneðin çift camlý pencere
çerçeveleri ve ýsý yalýtýmý malzemeleri gibi)
geniþletmektir. Avrupa Parlamentosu ise
Komisyonun görüþünü desteklemiþ ancak
2012 yýlýna kadar enerji ile ilgili olmayan
ve hayat döngüsü analizi - LCA neticesinde
çevresel performanslarýnda önemli ilerleme
saðlanabilecek ürünlerin de dahil edileceði
bir çalýþma talep etmiþtir. Endüstrinin
görüþü ise enerji konusunun da
odaklanma ve kapsamýn enerji ile ilgili
ürünler dýþýna taþýrýlmamasýdýr.

c. Çevreci ürünler için teþvikler;

b. Çevreci (yeþil) ürünlerin etiketlenmesi
(karbon ayak izi dahil): Komisyon
çevresel/enerji Performanslarýnýn
etiketlenerek gösterildiði ürün çeþidinin
arttýrýlmasýný istemektedir. Çevre Bakanlarý
Komitesi de karbon ayak izinin belirtildiði
bir etiketleme çalýþmasý talep etmiþtir.
Endüstri ise çevresel performans
etiketlemesinin önemini kabul etmekle
beraber, ayrýca diðer iletiþim kanallarýnýn

8. AB Komisyonu Çevre Direktörlüðünde
görev yapan Karolina Fras ise Ekim 2008de
yayýnlanan Çerçeve Atýk Direktifi hakkýnda
bilgi verdi. Bültenimizin Kasým-Aralýk 2008
sayýsýnda bu konuyu detaylý olarak
incelediðimiz için artýk tekrar etmiyorum.
Ancak Direktifteki en popüler konu end of
waste criteria (atýk olmaktan çýkma durumu)
için yapýlan çalýþmalardýr.
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i. KDV oranýnýn azaltýlmasý: Endüstri bu
konuda yayýnlanacak Direktif taslaðýný
beklemektedir, ancak Komisyonun biraz
kararsýz olduðu gözlemlenmiþtir.
ii. Çevreci Kamu alýmlarý (Green Public
Procurement): Komisyon, üye ülke resmi
kurumlarýnýn ve AB Kuruluþlarýnýn belli
düzeyde çevresel ve enerji performansýna
sahip ürünleri satýn almasýný
öngörmektedir. Bu düzey etiketleme ile
belirlenecektir. Endüstri bu giriþimi
desteklemektedir.

Karbon ayak izi, LCAnýn sadece bir bölümünü
kapsamaktadýr. Sürdürülebilir geliþme için
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin
beraberce deðerlendirilmesi gerektiðini de
ilave etti. Malzeme aðýrlýðý bazýnda bir
karþýlaþtýrma için alüminyum bira kutusu ve
cam þiþe örneði kullandý. 1 kg alüminyum
yaklaþýk 60 kutu yapýyor ve toplam 30 litre
bira alýyor.
1 kg cam ise 3 adet cam þiþe yapýyor ve
sadece 1,5 litre bira alabiliyor. Bu durumda
ambalajýn Fonksiyonunu ihmal eden ve sadece
aðýrlýk bazlý vergi (eco- tax) adaletli olur mu
diye soruyor? Geri dönüþümün LCA
çalýþmalarýnda önemini de ayrýca vurguladý
ve metaller için geri dönüþüm oraný
yükseldikçe sera gazlarý salýnýmýnýn düþtüðünü
grafikle belirtti (tabii ki miktarlar ambalaj
cinsine ve yerel þartlara baðlý) çelik ve
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alüminyum içecek kutularý içinde bir
karþýlaþtýrma yapmýþ, geri toplama oraný %0
iken çelikte daha az CO2 çýkýþý oluyor,
%40larda iki ambalaj eþitleniyor, daha yüksek
toplama oranlarýnda ise alüminyum ambalaj
üretiminde çeliðe nazaran daha az CO2 salýnýmý
oluyor. Avrupada en yüksek alüminyum geri
dönüþüm oraný Norveçte (%92), en az geri
dönüþüm oraný ise Portekizde (%31).
10. Mepex firmasý yetkilisi Peter Sundt ise
Plastik geri dönüþümünün teþviki hakkýnda
konuþtu. Önce bazý rakamlar verdi; 1 ton
polistiren ýsý izolasyonu yýlda 1,3 ton petrol
tasarrufu saðlýyor, ABde tüm binalarýn optimal
izolasyonu yýlda 460 milyon ton CO2 tasarrufu
saðlayacak.
Son 15 yýlda otolarda kullanýlan plastik
parçalarýn oraný %3ten %15e yükselmiþ
durumda, bu da yakýttan tasarruf demek.
Kaynak kullanma verimi açýsýndan Her 100
gram ürün için gerekli ambalaj aðýrlýðý ise,
metal kutu için 23,7 gr, karton için 24,8 gr,
cam için 100,8 gr, plastik için 3,1 gr., Avrupada
2007 itibari ile yýlda 52,5 milyon ton plastik
iþleniyor, bunu %40ý kýsa kullanma ömrüne
sahip olduðunda ortaya çýkan plastik atýk
24,6 milyon ton, bunun yarýsý atýk gömme
alanlarýna gidiyor, yarýsý da geri kazanýlýyor
(geri dönüþüm 5 milyon ton, enerji geri
kazanýmý 7,2 milyon ton). Plastik ambalaj geri
dönüþümünde ise, ABde 16 ülke Direktifte
öngörülen %22,5 eþiðinin üstünde, 6 ülke
ise %15in altýnda Finansal Krizin sebep
olduðu ekonomik krizin öðrettikleri; kayýtsýz
þirketlerin sebep olduðu zayýf sistemler, plastik
atýk ihracatýna baðýmlýlýðýn riski, geri dönüþümlü
plastiðe talebin zayýflýðý, iletiþim yetersizliði,
uzun dönemli hedef ihtiyacý, finansal rezervlerin
kriz için yetersizliði.
Yapýlmasý gerekenler: Geri kazaným sistemlerinin
kuvvetlendirilmesi, finansal rezervlerin
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arttýrýlmasý, Avrupada plastik geri dönüþümünün
teþviki, geri dönüþtürülmüþ plastik kullanýmýnýn
teþviki ve engellerin kaldýrýlmasý, daha fazla
diyalog ve uzun vadeli hedefler için en gerideki
ülkelerin beklenmemesi.
Bunlarý söylemesi kolay ama gerçekleþtirmek
o kadar kolay deðil tabii ki.
11. Walmart Packaging Scorecard uygulamalarý
hakkýnda bazý özet bilgileri EPI Danýþmanlýk
firmasýndan Victor Bell aktardý;
Walmart 312 milyar dolar ciroya ve 6.500
maðazaya sahip, 60.000 mal saðlayýcý firma
ile çalýþýyor.
Uygulama 2008 Þubat ayýnda baþladý.
Ýnsan saðlýðýna zararlý ve çevreye negatif
etkisi fazla olan maddelerin kullanýlmamasý,
Ambalaj giderlerinin %5 azaltýlmasý
sürdürülebilirlik açýsýndan ana hedefler.
Walmart bu uygulama ile ürün saðlayýcýlarýnýn
sürekli olarak ürünleri geliþtirici bir rekabet
Ýçinde olmalarýný da hedeflemekte, ayrýca bu
uygulamadaki bilgileri kullanarak bilgilerdeki
deðiþimi takip etmekte ve sýrasýnda bunlarý
mal saðlayýcýlarla pazarlýk aþamasýnda
kullanmaktadýr.
Her ürün için 240 adede yükselebilen bilgi
çeþidi talep edilmektedir. Bay Victor,
uygulamada genelde bunun 100 adet civarýnda
olduðunu söyledi.
Scorecard genelde 4 bilgi tipine
odaklanmaktadýr:
1. Malzeme cinsi, 2. Malzeme aðýrlýðý ve
daðýlýmý, 3. Ambalaj malzemelerinin dolum
noktasýna kadar kat ettiði mesafe, ve 4.
Ambalajlama verimi (ürün için ayrýlan hacmin

ne kadar etkin kullanýldýðý).
Skor deðerlendirme faktörlerinin % aðýrlýk
daðýlýmý:
 %15 sera gazlarý, %15 sürdürülebilir
malzeme cinsi,%10 mesafe, %15
ambalaj/ürün rasyosu,
 %15 raf kullaným verimi, %10 ambalaj
muhtevasýndaki geri dönüþtürülmüþ
malzeme miktarý,
 %10 geri kazaným deðeri, %5 yenilenebilir
enerji kullanýmý, %5 Ýnovasyon
Packaging Scorecard bilgileri tamamen Walmart
ve firma arasýnda sýr olarak kalmakta ve
baþka Firmalara açýklanmamaktadýr. Bu yýl
baþlamasý düþünülen yeni bir uygulama ile
mal saðlayýcýlarýnýn önce firma bazýnda bilgi
vermeleri ve daha sonra ürün bazýnda bilgi
vermeleri planlanmaktadýr. Bir üründe lehte
skor deðiþikliklerinin dikkate alýnmasý için
önce firma bazýnda talep edilen minimum
performansýn saðlanmasý talep edilecektir.
Her ürün için hesaplanacak sürdürülebilirlik
indeksi ise tüketicilere açýklanacaktýr.
Hepinize saygýlar sunarým.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý
Çevre Yüksek Mühendisi

Sýnýrötesi Atýk Ticareti ve Çevre
Sýnýrlarý Olmayan Atýklar
Sanayinin geliþmesiyle birlikte artan tüketim
ihtiyacý sonucunda her geçen gün atýk yýðýnlarý
oluþmaktadýr. Ve atýklar sürekli hareket
halindedirler. Özellikle kaðýt, plastik ve metal
atýklarýn geliþmiþ ülkelerden çevre
standartlarýnýn daha az denetimden geçtiði
ülkelere sürekli taþýndýðý bilinen bir gerçektir.
Bütün bu atýk taþýnýmlarýnýn yönetmeliklerle
veya sözleþmelerle düzenlenmediði anlamýna
gelmemektedir. Dünyada Tehlikeli atýklarýn
uluslararasý ticareti BMin Basel Anlaþmasý ile
düzenlenmektedir.
AB üye olan her devletin kendi atýðýný kendi
sýnýrlarý içerisinde bertarafýnýn saðlanmasý
yönünde bir tutum içindedir. Ancak AB üye
devletlerden bertaraf edilmek üzere götürülen
atýk miktarý 1997den günümüze kadar
katlanarak artmýþtýr. Belirli standartlara uymak
zorunda kalan üye devletler bu hedeflere
ulaþmak için bu yönteme sýkça baþvurduklarý
görülmektedir.
Atýk ihracatýný ve ithalatýna yön veren çeþitli

faktörler;
 Özel arýtým teknolojilerinin varlýðý veya
yokluðu
 Malzeme sýkýntýsý
 Bertaraf veya geri kazaným fiyatlarý
arasýndaki farklar
Yasadýþý atýk taþýmacýlýðý çeþitli yöntemler
kullanýlarak yapýlýyor.
Tehlikeli atýk giriþinin yasak olduðu ülkelere
atýk ticareti kolay deðildir, fakat idari bir
hatadan kaynaklanan ya da bilinçli olarak
planlanmýþ yasadýþý gönderinin her ikisi de
kanunlarý ihlal etme anlamýna gelir.
Yasadýþý yapýlan atýk taþýmacýlýðýna birkaç
örnek vermek gerekirse;
 Basel ihracat yasaðý kapsamýnda sayýlan
her türlü atýðýn AB veya OECD ülkelerine
transferi
 Yapýlan her tür atýk transferi sýrasýnda
atýðýn çýktýðý ülke ve gideceði (varýþ
noktasýndaki) ülke yetkili makamlara bilgi
verme gerekliliðine uyulmamasý durumu
 Atýk için düzenlenen belge üzerinde

Bertaraf edilen toplam atýk miktarý
Topraðýn altýnda veya üstünde düzenli depolama (D1)
Özel Mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri
ayrý olarak izole edilmiþ ve örtülmüþ hücresel depolama ve benzeri
(D5)
Yakma (D10)
Geri kazanýmý saðlanan atýk miktarý
Enerji üretimi amacýyla baþlýca yakýt olarak veya baþka þekillerde
kullanma (R1)
Solvent olarak kullanýlmayan oganik maddelerin ýslahý/geri dönüþümü
(kompost ve diðer biyolojik dönüþüm prosesleri dahil) (R3)
Metallerin ve Metal bileþiklerinin ýslahý/geri dönüþümü (R4)
Diðer organik malzemelerin ýslahý/geri dönüþümü (R5)
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Þekil 1: 2004 yýlýnda ABye giren yeni üye ülkeler ve Ýtalya dahildir. 1997 yýlýnda Ýrlanda dahil edilmemiþtir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu,2007, Basel anlaþmasý Sekretaryasý 2007,(R ve D kodlarý Basel Anlaþmasýnda ve AB (deniz yolu ile)
atýk taþýnma yönetmeliðindeki kodlarý ifade eder.)
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tahribat yapma veya gönderinin atýk
olduðunu belirtmeden yapýlan her tür
transfer
 Atýklarý karýþtýrarak transfer etme (Birkaç
tür atýðý karýþtýrarak gönderme)
 Tehlikeli atýk olarak sýnýflandýrýlan bir atýðý,
tehlikesiz atýk sýnýfýnda gibi gösterilerek
yapýlan transferler
 Herhangi bir atýk yönetmeliði altýnda
deðerlendirilmesi gereken atýðý Ýkinci el
ürün gibi göstererek yapýlan transferler
Atýk kâðýt/karton, plastik ve metal de sýnýr
ötesi taþýmacýlýðýndaki artýþýn ardýndaki itici
güçler
 AB inde geri dönüþümün arttýrýlmasý için
yapýlan AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý
Direktifi (1994), Ömrünü Tamamlamýþ
Araçlar Direktifi (ELV, 2000), Elektrik ve
elektronik ekipmanlar direktifi
(WEEE,2002) gibi yapýlan yasal
düzenlemeler Bunlarýn yaný sýra aþaðýda
sayacaðýmýz etmenlerde bu durumu
tetiklemektedir.
 2008 yýlýna kadar olan son 10 yýllýk
süreçte Asya ülkelerinden gelen talebin
artmasý ve buna baðlý olarak ikincil
hammadde fiyatlarýnýn artýþ göstermesi
(hammadde fiyatlarýnýn artmaya baþlamasý
ikincil hammadde kullanýmýnýn önemini
artýrmaya baþlamasý ile birlikte Asya
ekonomisi de canlanmýþtýr.)
 Her gün dev gemiler ile Asyada bulunan
yeni pazarlardan Batýya mal taþýnmaktadýr.
Bu þirketlerin veya gemilerin sahipleride
geriye boþ gemi ile dönmektense,
Avrupanýn atýklarýný ucuz rakamlar ile
Asyada geri dönüþüm için götürmekten
memnun olmaktadýrlar. arttýrýlmasý için
yapýlan yasal düzenlemeler sýnýrlar ötesi
taþýmacýlýðý arttýrdýðý düþünülmektedir.
Bunlarýn yaný sýra aþaðýda sayacaðýmýz
etmenlerde bu durumu tetiklemektedir.
 2008 yýlýna kadar olan son 10 yýllýk
süreçte hammadde fiyatlarýnýn artmaya
baþlamasý ikincil hammadde kullanýmýnýn
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Kaynak: Avrupa
Komisyonu, 2007
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önemini artýrmaya baþlamasý ile birlikte
Asya ekonomisi de canlanmýþtýr.
 Her gün dev gemiler ile Asyada bulunan
yeni pazarlardan Batýya mal taþýnmaktadýr.
Bu þirketlerin veya gemilerin sahipleride
geriye boþ gemi ile dönmektense,
Avrupanýn atýklarýný ucuz rakamlar ile
Asyada geri dönüþüm için götürmekten
memnun olmaktadýrlar.
Bütün bunlarla beraber Avrupadaki bir
limandan ayrýlan atýk yüklü bir geminin içindeki
atýklara ne olduðunu bilmediðimiz için bu
taþýnýmlarýn çevre için iyi mi kötü mü olduðu
yönünde kesin bir þey söylemek mümkün
deðildir.
Unutulmamalýdýr ki; ister tehlikeli isterse geri
kazaným için sorunlu atýk sýnýfýna giren bir
atýk dahi olsa tüm atýklar sisteme uygun bir
þekilde bertaraf edilmelidir. Atýk ticareti gerekli
ise bu da yasal çerçevede ilgili makamlardan
gerekli onaylar alýnarak yapýlmalýdýr.
Ülkemizde de son yýllarda atýk ticareti
yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu konuda detaylý
bilgiye http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.
tr/tehlikeli.htm baðlantýsýndan ulaþabilirsiniz.
Ülkemizde de ilgili yönetmelik gereðince
yapýlmasý gereken bildirimlerde bulunulmamasý,
Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen
izninin bulunmamasý, Yetkili otoritenin izninin
hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,
Belgelerin içeriðine tümüyle veya kýsmen
uymadan ülke yetki alanýna girilmesi ve
Uluslararasý sözleþmelere ve bu Yönetmeliðe
aykýrý olarak atýklarýn bertaraf, boþaltým
ve/veya nakil aracýyla birlikte terk edilmesi
durumlarýnda atýklarýn taþýnýmý yasadýþý
trafikten sayýlmaktadýr.
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EU ve EFTA dýþýnda kalan ülkelerdeki miktar

Vaka sayacý

1995-2007 yýllarý arasýnda AB ülkelerinde gerçekleþen atýk kaðýt, plastik ve metallerin ülkeye giriþ çýkýþlarýnda
yaþanan geliþmeler
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AB üye ülkelerden diðer AB üye ve üye olmayan ülkelere gönderilen atýk plastik miktarý
AB üye ülkelerinden AB üyesi olmayan ülkelere gönderilen atýk plastik miktarý
AB üye ülkelerden Asya ülkelerine gönderilen atýk plastik miktarý
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Kaynaklar:

EEA report No:1/2009 Waste without borders in the EU?
Transboundary shipments of waste.

EEA Signals 2009-Key Environmental Issues Facing Europe

http://www.eea.europa.eu/tr/publications/signals-2009
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AB üye ülkelerden diðer AB üye ve üye olmayan ülkelere gönderilen atýk metal miktarý
AB üye ülkelerinden AB üyesi olmayan ülkelere gönderilen atýk metal miktarý
AB üye ülkelerden Asya ülkelerine gönderilen atýk metal miktarý
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