Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Sanayiye Çevre Ýzni Müjdesi
30 Mart günü 27537 sayý ile yayýnlanan resmi
gazeteyi görenler oldukça þaþýrdýlar. Türk
Çevre Mevzuatý açýsýndan ilk defa bir günde
11 farklý yönetmelikte deðiþiklik yapýldýðýna
dair yönetmelikler ile karþýlaþtýlar. Bu yazýmýzda
yapýlan bu deðiþikliklerin iþleyiþte neleri
deðiþtireceðinize bakacaðýz.
Bu deðiþikliðin öncelikli sebebi Çevre Denetimi
Yönetmeliði ve Çevre kanununca alýnmasý
gereken izin ve lisanslar hakkýndaki
yönetmeliðin yürürlüðe girmesi ile birlikte

artýk sanayi bu yönetmeliklerin her biri için
ayrý olarak almasý gereken izin ve lisanslarý
tek bir çevre izni/lisansý altýnda yapabilecek
olmasýdýr.
Çevre Yönetimi genel müdürlüðü, çevreyi
etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin
almasý gereken izin ve lisanslarý 1 Nisan 2010
tarihinden itibaren tek kalemde ve elektronik
ortamda verebilecek. 1 Nisanda baþlayacak
bu elektronik sistem ile birlikte ayrý ayrý daire
baþkanlýklarý tarafýndan verilen deþarj izni,
emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deþarjý
izni ve atýk lisanslarý baþta olmak üzere tüm
çevre izin ve lisanslarý tek bir çevre izni olarak
alýnacak.
Öncelikle pilot bölge olarak seçilen Adana,
Ankara, Antalya, Aydýn, Bursa, Çanakkale,
Eskiþehir, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa,
Sakarya ve Samsun gibi 14 ilde baþlayacak
olarak bu uygulamada, 1 Temmuzdan itibaren
81 ilde de uygulamaya geçilecek. Bu
tarihlerden sonra iþlemler tek bir baþvuru ile
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Çevre Ýzin/Çevre izin ve Lisansý belgesi
düzenlenmesi suretiyle yapýlacak. Sanayiciler
bu belgeyi almak için bünyelerinde bulunan
çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi ya
da bakanlýk tarafýndan yetkilendirilmiþ Çevre
danýþmanlýk firmalarý aracýlýðý ile yapabilecek.
Ayný belgelerin tekrar istenmesi, benzer
baþvurular için ayrý belgeler alýnmasý, farklý
izin süreçlerinin yaþanmasý sorunlarýný bitirecek
olan bu yeni sistem, bürokrasiyi ve kýrtasiyeciliði ortadan kaldýracaðý gibi, iþletmelerin
faaliyete geçme süresini kýsaltacak ve yatýrým
ortamýnýn iyileþmesine katkýda bulunacak.
Sistem için oluþturulan yazýlým programýna
Çevre ve Orman Bakanlýðý internet sayfasýnýn
Online Ýþlemler menüsündeki e-Çevre
Ýzinleri
linkinden
veya
http://izinlisans.cevreorman.gov.tr/ ve
http://eizin.cevreorman.gov.tr/ internet
adreslerinden ulaþýlabilecek.
Bu düzenleme haricinde diðer ufak tefek

deðiþiklikleri þu þekilde sýralayalým.
Tüm yönetmeliklerde Yönetmelik ile ilgili
alýnmasý gereken lisanslar yine izin lisans
yönetmeliðine adapte edilmiþtir. Baþvurular
elektronik ortamda yapýlacaðý için bu
yönetmeliðin ilgili baþvuru formlarý, baþvurular
ve baþvurular ile ilgili maddeleri yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. Her bir yönetmeliði Çevre
lisansýnýn alýnmasý sýrasýnda izlenecek yöntemle
ile ilgili bir madde eklenmiþtir. Standart
deðiþiklik dýþýnda aþaðýdaki yönetmeliklerde
de birtakým deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Bitkisel Atýk yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði
içerisinde Bitkisel yað rafinasyon tesisleri
için rafinerinin kendi atýklarýnýn deðerlendirildiði
ve ana tesisle entegre olarak iþletilen geri
kazaným üniteleri için çevre lisansý alma þartý
aranmaz maddesi eklenmiþtir.

(6) Arýndýrma iþleminden sonra bertaraf
ettirilen ve/veya geri kazanýmý saðlanan madde
ve atýklarýn miktarý kütle denge tablolarý
oluþturularak Bakanlýða bildirilir.

Poliklorlu bifenil ve poliklorlubifenillerin kontrolü
hakkýnda yönetmeliðinde 15. Maddeye
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

Sanayi kaynaklý Hava Kirliliðin Kontrolü
Yönetmeliðinde aþaðýdaki baþlýklarda yeni
maddeler eklenmiþtir.

PCB arýndýrma üniteleri bakým, onarým ve üretim
tesisleri bünyesinde de kurulabilir. Bu durumda
arýndýrma için tesis sahasýnda ayrý bir bölüm
oluþturulur. Arýndýrma tesis ve üniteleri aþaðýdaki
fiziksel þartlarý taþýyacak þekilde kurulur ve
iþletilir:

 Hava emisyonu kapsamýnda deðerlendirilen
iþletmeler

a) Kapalý çalýþma ortamý,
b) Zemin geçirmezliði saðlanmýþ,
c) Ekipman geçici deposu,
ç) PCB tanklarý,
d) Yangýn tertibatý,
e) Vakumlu veya elle sývý boþaltma sistemi,
f) Aktif karbon filtre,
g) Emici (absorbent) maddeler,
ð) Ekipman solvent yýkama ünitesi,
h) Yýkama sývýsý tanklarý,
ý) PCB tayini için uygun laboratuar.

 Çevre izni sürecinde hava emisyon
baþvurularýnýn deðerlendirmesi

 Hava emisyonu kapsamýnda deðerlendirilen
iþletmelerin kurulmasý ve iþletilmesinde
uyulmasý gereken esaslar

 Çevre iznine tabi olmayan iþletmelerin
kurulmasý, yapýsal özellikler ve iþletilmesinde
aranacak þartlar
 Çevre iznine tabi olmayan iþletmelerin
izlenmesi/denetlenmesi
 Hava emisyonu tespiti ve sýnýrlamasý
Toplam hava emisyonu sýnýrlamasý
Hava emisyonu açýsýndan çevre iznine tabi
tesislerin izlenmesi / denetlenmesi
Konu ile ayrýntýlý bilgiye ve deðiþiklik yapýlan
yönetmeliklerin tam metnine
http://rega.basbakanlik.gov.tr/ adresinden 30
Mart 2010 tarihli 27537 sayýlý resmi gazeteden
ulaþabilirsiniz.

 Hava emisyon baþvurularýnýn incelenmesi
ve karar verilmesi
 Çevre Ýzni kapsamýnda hava emisyonu
uygunluk kararý verilm
 Hava emisyonu uygunluk kararýnýn iptal
edilmesi
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Ýzaydaþ Teknik Gezisi

25.02.2010 tarihinde ÝZAYDAÞ Ýzmit Atýk ve
Artýklarý Arýtma Yakma ve Deðerlendirme
tesisini sizler için ön bir ziyarette bulunduk.
Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarlarý Üreticileri
Derneði ve Sabun ve Deterjan Derneði üyeleri
için organize edilen Ýzaydaþ teknik gezisine
üyelerimizle birlikte düzenlemeyi
düþündüðümüz geziden önce bizler gezi
programýnýn içeriðini görmek ve üreticilerimizin
isteði dâhilinde bir program organize etmek
için sizler adýna katýldýk.
Ýzaydaþ genel müdürü Sn. Muhammet
Saraçýnda bizzat katýldýðý toplantýda sanayiciler
kendi atýklarýna yönelik sorularýný bizzat
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Ýzaydaþ uzmanlarýna ve Sn. Saraça yöneltti.
Toplantý ve bilgilendirme sunumu sonrasýnda,
kontrol odalarý, atýk sahalarý ve insineratör
bölümlerinin gezilmesi ile birlikte son buldu.
Bilindiði üzere ÝZAYDAÞ Türkiyenin ilk ve tek
lisanslý atýk bertaraf tesisi olarak 1996 yýlýnda
Ýzmit Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kuruldu.
Ýlk atýk kabulüne 1997 yýlýnda baþladý.
Geçtiðimiz dönemlerde kapasite sýkýntýsý
nedeniyle Ýzmit ve çevre iller dýþýndaki bölgelere
hizmet vermekte aksaklýk yaþayan Ýzaydaþýn
bu yýl kapasite sorununu etkin menü hazýrlama
yöntemi ile çözdüðünü belirtiyor. Atýk alým
kapasitelerinin artmalarýnýn bir diðer önemli
nedeninin ise çimento tesislerine Çevre ve

Orman Bakanlýðý tarafýndan birtakým atýklarýn
ek yakýt olarak kullanabilecekleri izinlerin
verilmesinden kaynaklandýðýný düþünüyoruz.
Dolayýsý ile bu yýl Ýzaydaþ yetkilileri atýk alým
problemlerini çözerek sanayi tesislerine
istedikleri gün veya bir iki gün içerisinde
randevu verebildiklerini belirttiler.
Tesisin yapýsý ve çalýþma prensibinden dolayý
patlayýcýlar, radyoaktivite içeren atýklar,
mezbaha atýklarý, dýþký ve kadavralar, geri
dönüþümlü elektrik ve elektronik atýklar, PCBli
trafolar, Atýk pil ve aküler, atýk lastikler tesise
kabul edilmemektedir.

ÝZAYDAÞ atýk alým prosedürü þu þekilde iþliyor.
1 - Atýk üreticisi
1.1. Faks-Mail
1.2. Telefon

6 - Atýk kabul
6.1. Belge Kontrolü (lisans, her atýk için taþýma formu,
irsaliye)
6.2. Kantar (Brüt aðýrlýk)

2 - Müþteri Hizmetleri
2.1. Talebin alýnmasý ve
deðerlendirilmesi

7 - Laboratuar
7.1. Numune alma
7.2. Atýk kabul analizi
7.3. Deklerasyon numunesi ile karþýlaþtýrma

3 - Satýþ Pazarlama
3.1. Ziyaret
3.2. Numune alma

3 - Laboratuar
3.1. Deklerasyon analizi

4 - Müþteri Hizmetleri
4.1. Atýk kabul onayý
4.2. Atýk bertaraf maliyeti
4.3. Analiz raporu
5 - Atýk üreticisi
5.1. Atýk kabul onayýnda istenen þartlar
örn. Teh. atýk için lisanslý araç
5.2. Atýk sevkiyat tarihinin belirlenmesi

Analiz sonuçlarý

Analiz sonuçlarý

ise;

ise;

AYNI

Bertaraf yöntemi ve
bertaraf maliyeti
deðiþikliði için atýk
üreticisinden onay
alýnarak iþleme devam
edilir.

FARKLI

8 - Atýk kabul
8.1. Atýðýn bertaraf bölgesine boþaltýmý
8.2. Kantar (Net aðýrlýk), taþýma formlarýnýn onaylanmasý
8.3. Kantar fiþi
8.4. Atýk taþýma formunun fotokopisi sürücüye verilir.

9 - Muhasebe
9.1. Atýðýn faturasý, kantar fiþi ve onaylý
taþýma formu ile beraber atýk üreticisine
gönderilir.

10 - Atýk üreticisi
10.1. Taþýma formunun onaylý nüshasýnýn
bir kopyasýný baðlý bulunduðu Ýl Çevre ve
Orman Md.lüðüne iletir.

Bertaraf Ücretleri
MACUNUMSU, PASTÖZ ATIKLAR (Çamur oraný % 25-75)
Kalorifik deðer >18000 kj/kg
Kalorifik deðer >10000 kj/kg
Kalorifik deðer <10000 kj/kg
Boya ve Fosfat çamurlarý
Taþlama çamuru-Metal çamuru-Arýtma çamuru

600
775
890
550
650

KATI ATIKLAR (Çamur oraný > %75)
Katý Atýklar Kalorifik deðer >18000 kj/kg
Katý Atýklar Kalorifik deðer >10000 kj/kg
Katý Atýklar Kalorifik deðer <10000 kj/kg
Kontamine Absorbanlar (Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler)
Farmasotik ve Kozmetik atýklar (mamul)
Boya, vernik,yapýþtýrcýlar vb.(max. 25 lt lik ambalajlar)
Kondansatör
Kontamine Ambalajlar (Karýþýk ve kontamine absorban dýþýndaki diðer kontamineler)

980
1280
1380
600
1590
1280
1380
990

KONTAMÝNE ATIKLAR Absorban ve Ambalaj olarak iki sýnýfa ayrýlmýþtýr.
Taahhütlü olarak 50 TON ve üzeri kontamine
atýk gönderecek firmalara tüm kontaminelerin
fiyatý 600 TL/TON olarak belirlenmiþtir.

Kontamine Absorbanlar
 (Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme
Bezleri ve Koruyucu Giysiler)
 Absorban fiyatý 600 TL/TON

Sayýn üyelerimiz sizler de Ýzaydaþa giderek tesisin iþleyiþini görmek kendi atýklarýnýz ile ilgili
sorularýnýzý yöneltmek istiyorsanýz Mayýsýn 2. haftasýna kadar ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden
bana ulaþýnýz. Sizler için de bir teknik gezi organize edebiliriz.

Kontamine Ambalajlar
 (Karýþýk ve kontamine absorban dýþýndaki
diðer kontamineler)
 Ambalaj fiyatý ise 990 TL/TON

Ambalaj Bülteni Mart / Nisan 2010

51

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Avrupada PET Þiþe Toplama Oraný Arttý

Avrupalý PET Þiþe ve Konteynýrlarý Geri
Dönüþümcüleri - Petcoreun geçtiðimiz sene
sonunda yaptýðý açýklamaya göre, Avrupada

PET þiþe toplama oraný bir önceki yýla oranla
% 11lik bir artýþla, 2008de 1,26 milyon tona
ulaþtý.
Petcore yetkilileri, Avrupada toplanan plastik
ambalajlarýn yaklaþýk % 75inin, geri dönüþüme
sevk edilebilecek PET atýklarý olduðunu
bildiriyorlar. Geri kalan plastik ambalaj atýklarýný
ise, kapaklar ve etiketler ile artýklar ve diðer
polimer atýklarý gibi malzemeler oluþturuyor.
PET ürünlerine yönelik aðýrlýk azaltma
çalýþmalarýnýn da hýzla devam ettiði bildiriliyor.
Petcore Baþkaný Roberto Bertaggiaya göre,
geri dönüþtürülmüþ PET, PET deðer zincirinde
güvenilir ve aranan bir hammadde oldu.
Bertaggia, PETin evsel atýklardan gelen
plastiklerin geri dönüþtürülme veya tekrar
kullanýlma oranýnýn 2020 yýlýna kadar %50ye
çýkarýlmasýný gerektiren Avrupa Birliði Yeni Atýk
Çerçeve Direktifindeki plastik hedeflerinin
tutturulmasýna yardým ederek, en önemli

ambalaj polimeri olacaðýný söylüyor.
Bilindiði üzere, yeni direktifte, geri dönüþüm
iþlemlerinin kalitesini arttýrmak amacý ile 2015
yýlýna kadar en azýndan kaðýt/karton, metal,
plastik ve cam için ayrý toplama sistemleri
oluþturulmasý, ayrýca 2020 yýlý itibari ile;
evlerden ve evsel atýk çýkaran benzeri yerlerden
en azýndan kaðýt/karton, metal, plastik, cam
atýklarýn tekrar kullaným ile beraber geri
dönüþüm oranlarýnýn aðýrlýk bazýnda en az %
50ye ulaþmasý hedeflenmektedir.
Petcorea göre, PET ambalaj atýklarý için,
Avrupadaki toplam mekanik geri kazanma
girdisi kapasitesi 2009 yýlýnda tahminen 1,4
milyon tona ulaþmýþ olacak.
Kaynak: Petcore, Aralýk 2009
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Avrupa Ülkeleri Geri Dönüþüm ve Geri Kazaným Hedeflerini Düþürdü

Avrupa Komisyonundan alýnan bilgiye göre,
2007 yýlýnda, bazý ülkeler AB Ambalaj ve
Ambalaj Atýklarý Direktifindeki hedefleri
tutturmakla beraber, geri dönüþtürme ve/veya
geri kazanma oranlarý veya malzeme geri
dönüþtürme oranlarý bakýmýndan daha gerideydi.
Diðerleri ise 2006 ve 2007 yýlý hedeflerine hiç
ulaþamadý.
Eski üye devletlerin; Yunanistan, Ýrlanda ve

Portekiz hariç, geri dönüþüm ve/veya geri
kazaným hedeflerini tutturduðu daha önce
bildirilmiþti.
Bildiðiniz gibi, Direktifte 31 Aralýk 2008
tarihi sonuna kadar, % 55 olan geri dönüþüm
ve % 60 olan geri kazaným hedeflerine ulaþmak
mecburi iken; malzeme bazýnda ayrý geri
dönüþüm hedefleri de belirtilmektedir (cam
için % 60, kaðýt/karton için % 60; metal için
% 50, plastik için % 22,5 ve ahþap için %15).
Bir komisyon görevlisinin açýklamalarýna
göre; Letonya, Litvanya ve Güney Kýbrýs Rum
Kesimi gibi bazý yeni üye devletler kendi
oranlarýný yükseltmekle beraber minimum geri
kazaným gibi bazý hedefleri tutturamadý.
Rapor veren ülkelerin çoðunda 2006 yýlýna
oranla bir iyileþme eðilimi görünüyor. Ancak
üye devletlerden Yunanistanýn plastik için;
Güney Kýbrýs Rum Kesiminin ise cam için iki
yýldýr hedefleri tutturamadýðý da bildiriliyor.
Bazý Avrupa ülkelerinin ise, hedefleri saðlamakla
beraber, 2006 ve 2007 yýllarý için geri dönüþüm

ve/veya geri kazanma oranlarýný veya bazý
malzemelerin geri dönüþüm oranlarýný
düþürdüðü bildiriliyor. Bu ülkeler aþaðýda
listelenmiþtir:
 Geri kazaným oranlarýný düþürenler:
Letonya, Lüksembourg;
 Geri dönüþüm oranlarýný düþürenler:
Macaristan, Ýspanya, Lüksembourg,
Avusturya;
 Cam geri dönüþüm oranýný düþürenler:
Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan,
Lüksembourg;
 Plastik geri dönüþüm oranýný düþürenler:
Portekiz, Romanya, Ýsveç, Güney Kýbrýs,
Letonya, Macaristan;
 Kaðýt ve karton geri dönüþüm oranýný
düþürenler:
Danimarka, Ýspanya, Güney Kýbrýs, Letonya,
Lüksembourg; Macaristan;
 Metal geri dönüþüm oranýný düþürenler:
Romanya, Estonya, Fransa, Polonya.
Kaynak: European Environment & Packaging Law,
Aralýk 2009
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