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Avrupa Birliði Kurumlarýnda ve
Üye Ülkelerdeki Atýk Mevzuatý ve
Uygulamalarýndaki
Son Geliþmelerden Bazý Örnekler

Þimdilik bu yönetmeliðin odaðý (biraz da yönetmeliðin

sufficiency) prensibi gözetilerek atýklarýn öncelikle

birlikte, atýk yönetimine bu durumu yansýtamýyordu

varoluþ sebebi) kullanýlmýþ PET þiþeler olacaktýr.

Almanyada bertaraf edilmesi, daha sonra AB

ama artýk iþin çok ciddi olduðunu kavradýklarýný

ülkelerinin düþünülmesi ve son sýra olarak da AB

müþahede ediyoruz. En büyük zorluk, nispeten

dýþý ülkelere atýk gönderilmesi için bir öncelik sýrasý

rekabete açýk serbest piyasa þartlarýnda gevþek bir

hiyerarþisi getiriliyor.

atýk yönetiminden, daha kontrollü ve denetimli ve

4. Hollandadaki Üretici sorumluluðu
uygulamalarý;
Bilindiði üzere Hollanda, AB Komisyonunun da yeni
stratejileri içinde yer alan gönüllü protokollerin

Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

yaygýnlaþtýrýlmasý kavramýna uygun bir örnek olarak,
olmaya baþlayan bazý konularda dar kapsamda olaya

(evvelki yazýlarýmýzda bu konuya biraz deðinmiþtik).

bakýlýrsa bazý yanlýþlar yapmak, haksýz rekabete ve

Komisyonun açýkladýðý kriterlere göre þematik karar

Bu sayýdaki yazýmýzda, özel bir konuyu iþlemekten

maðduriyetlere sebep olmakta mümkün, ayrýca bu

diyagramýný (karar aðacý) yine bu bölümde

ziyade, çeþitli geliþmelerden özetler vermeyi tercih

konularda bazý uluslararasý konferanslarda bile kafa

izleyebilirsiniz. Bu konudaki tartýþmalar devam

ettik. Tabii ki baþlý baþýna bir konu en azýndan bazý

karýþýklýðý yaþandýðýna þahit olduk. 60 adet plastik

edecektir.

önemli detaylarý ile ortaya çýkýnca veya sonuçlanýnca,

hammaddesi üreticisini temsil eden Plastics Europe

onu da çeþitli yönleri ile incelemeye alýp, yorum

ve 37.000 plastik iþleyen üreticiyi temsil eden EuPC

yapmaya çalýþýyoruz.

bu konulara açýklýk getirmek için, bu kavramlarýn

Sayýn Meslektaþlarýmýz,

Deðineceðimiz konular; Plastics Europe/EuPC bio-

açýk tarifi ile baþlayan ve diðer detaylarý 9 ana baþlýk

plastikler ortak pozisyon belgesi, atýk/yan ürün

altýnda kapsayan bir pozisyon belgesi yayýnladýlar.

ayýrým kriterlerinin karar süreci akým þemasý, geri

Hammadde kaynaðýný çeþitlendireceði, rekabeti teþvik

dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda ambalajlarýnda

edebileceði, yeni iþ fýrsatlarý yaratabileceði ve çevreye

kullanýmý taslak mevzuatý, Hollandadaki üretici

uyumu arttýrarak satýþlara olumlu katkýda

sorumluluðu uygulamalarý, Almanyanýn yeni

bulunabileceði açýsýndan bio-plastikler konusundaki

hazýrlamakta olduðu atýk trafiði mevzuatý, katý

çalýþmalarýn prensipte destekleneceði ancak yapýlacak

atýklar ve çöp sahalarý konusunda Napolinin acýklý

tercihlerin mutlaka bilimsel verilere dayanmasý ve

yönetimler arasýnda yapýlan ve birkaç defa uzatýlan
protokollerle yürütüyordu.
Ancak, herhalde bazý konularda (performans ve
mali katýlým gibi) yetersiz kalýndýðý kanýsýna varýldýðý

3. Geri dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda

bizde olduðu gibi her þirket ayrý olarak bildirim

ambalajlarýnda kullanýmý ile ilgili mevzuat;

vermek ve yükümlülüklerini kollektif olarak (sektör

Halen taslak halindeki bu mevzuatýn önemli

kuruluþlarý da üyeleri adýna kollektif uygulamalara

maddelerine daha evvelki yazýlarýmýzda deðinmiþtik,

dahil olabiliyor) veya bizzat kendisi karþýlayarak

Taslaðýn elde ettiðimiz son revizyonu da pek farklý

belgeleme durumuna getirildi. Hollanda Hükümeti

deðil ve ilgililerin verdiði bilgilere göre tahminen 3

bu konuda sýký takipte, ayrýca görsel kirlilik konusunda

ay içinde yayýnlanmasý bekleniyor. Bir yandan,

da oldukça katý.

plastiklerin geri dönüþüm oraný zaten düþük, bu
yönetmelik yürürlüðe girerse bu oran artacak diyenler

durumu ve Ýngilterenin ilan ettiði yeni atýk stratejisi.

konvansiyonel plastikler aleyhinde bir ayýrýmcýlýk

Ülkemize gelince, ambalaj atýklarý yönetmeliði

yaratmamasý gerektiði belirtiliyor. Belge detaylarýnýn

halihazýrda bu tip bir uygulamanýn yasak ve hot

bir özetini bundan sonraki sayýlarda vereceðiz.

issue olduðu ülkeler iþi yavaþlatýyor olabilir ama

Tabii ki bu durum iyi bir örnek deðil, öte yandan
kimya sanayinde de bu tip gönüllü protokollerin
uygulandýðýný ve halen yürürlükte olduðunu yeni
katýldýðýmýz bir OECD toplantýsýnda öðrendik.

5. Almanyanýn hazýrlamakta olduðu yeni atýk

ambalaj atýklarý yönetimi dolayýsýyla artýk tanýdýðý

daha katýlýmcý bir yönetime geçme sýkýntýlarý
olmaktadýr.

DSD þirketinin, atýk toplama altyapýsýný diðer rakip
þirketlerle paylaþmak zorunda olduðu mahkeme
kararý ile kesinleþmiþ bulunuyor. Tekelci uygulamalar
belki bir sistem kurulmasý aþamasýnda geçerli olabiliyor
ama daha sonra getireceði hantallýk ve verimsizlik
rekabeti gerekli kýlýyor.

6. Ýngilterenin yeni atýk stratejisi;
Ýngiltere Çevre Bakanlýðý, Mayýs ayý sonlarýnda iddialý
hedefler öngören yeni atýk stratejisini açýkladý. Bu
stratejiye göre, 2020 yýlý itibariyle atýklarýn % 50si
geri dönüþtürülmüþ olacak, tek kullanýmlýk plastik
poþetler tamamen devre dýþý býrakýlacaktýr. Bio-gaz
üretiminin önemli ölçüde arttýrýlmasý hedeflenmekte,
2000 yýlý itibari ile geri dönüþtürülemeyen yýllýk 22
milyon ton evsel atýk miktarýnýn, 2020 yýlýnda ise %
45 azalýþla 12 milyon tona düþürülmesi hedefleniyor.
Atýk gömme alanlarýnýn rahatlatýlmasý ve geri
dönüþümü/kompostlamayý teþvik için atýk gömme
ücreti kademeli olarak yükseltilerek 2007deki 24
Sterling/tondan 2010 yýlýnda 48 Sterling/ton deðerine
çýkarýlacak. Ayrýca atýk gömme alanlarý için yeni

7. Napoli kentinin katý atýk problemi;
Napolide atýk probleminin haftalardýr devam ederek,
bütün Ýtalyayý meþgul eder hale geldiði bildiriliyor.
Yetersiz kalan atýk gömme sahalarý nedeni ile þehirde
oluþan çöp daðlarý saðlýðý tehdit eder durumda ve
bazý okullar erken kapatýldý çünkü farelerin baskýnýna
uðramýþ durumdalar. Atýk müteahhitleri de iþi býrakma
durumunda çünkü atýklarý götürecek yer bulamýyorlar,
þehirde geceleri atýk yakýlmasý normal bir olay haline
gelmiþ. Bu durumda kapatýlmýþ olan bazý eski atýk
gömme sahalarýnýn tekrar açýlmasý merkezi hükümet
tarafýndan isteniyorsa da bu defada buralara yakýn
oturanlar ve çevreciler direniyor (her ülkede görülen
bir durum!). Tabii ki Camorra denen çöp mafyasýnýn
da iþlettiði kaçak çöp sahalarýndan nemalanmaya
devam etmek için iþleri bilerek zorlaþtýrdýðý da
konuþulanlar arasýnda. Mafyanýn çöp iþlerinden yýllýk
kazancýnýn 27 milyar Euro dolaylarýnda olduðu tahmin
ediliyor.
Bu yazdýklarýmýz yaklaþýk 2-3 hafta evvel aldýðýmýz

yönetmeliðimiz dergimizin baský aþamasýnda

eninde sonunda tüm AB ülkelerini baðlayacak þekilde

yayýnlandýðý için onu da çeþitli yönleri ile gelecek

2. Atýk/yan ürün ayýrýmý karar süreci için

çýkmasý bekleniyor. Geçtiðimiz Mayýs ayýnda Ýngiltereye

trafiði mevzuatý;

sayýda ele alacaðýz. Þimdi konularýmýza geçebiliriz;

þematik diyagram (karar aðacý);

giden arkadaþlarýmýz, bu ülkede geri dönüþtürülmüþ

Almanya, yetkili aðýzlar vasýtasý ile birazda günah

alanlarýnýn kapasitesinin yetmeyeceði uyarýsýnda

bulunacak ama yaþam kültürü deðiþmeden,

yüksek yoðunluklu polietilenden (R-HDPE) süt ve su

çýkararak (özellikle Doðu Avrupa ülkelerine þimdiye

bulundular.

duyarlýlýklar artmadan ve kanunlar gereði gibi

þiþesi uygulamasýnýn Ýngiltere Ulusal Ambalaj

kadar, nihai amacý ve niteliði çarpýtýlarak gönderdikleri

Yerel yönetimlerin atýk geri dönüþümü konusunda

uygulanmadan yine krizler yaþanacak (örneðin,

atýklar için) atýk trafiði mevzuatýnda revizyonlara

teþviki içinde mevcut yasa deðiþtirilerek, belediyelerin

bildiðimiz kadarý ile Yunanistan, Ýngiltere, Ýrlanda,

hazýrlanýyor. Yeni mevzuat, geçen sene revize edilen

vatandaþlardan atýk hizmeti ile ilgili bedel tahsil

Bulgaristanda benzer problemler devam ediyor),

AB atýk trafiði Direktifi ve Basel konvansiyonu ile

etmelerine olanak saðlanacak (þimdiye kadar bu

ama onlar AB ülkesi !! Biz ise þimdilik dýþarýdayýz,

uyumu hedefliyor ve uygulanacak cezalarý arttýrarak,

hizmetlerin bedeli genel bütçelerden karþýlanýyordu).

ama bu konularda bazý AB ülkelerinden daha iyi

gözetimi sýkýlaþtýrýyor. Gözetim iþinde sorumluluðu

Yeni stratejinin takip ve yönetimi için yeni bir atýk

durumda olduðumuzu biliyoruz.

eyaletler yüklenecek ve Federal makamlarda yardýmcý

stratejisi kurulu oluþturuldu. Ýngiltere, AB ülkeleri

olacak. Bu arada kendi kendine yeterlik (self

içinde yüksek bir milli gelir seviyesine sahip olmakla

1. Bio-Plastikler için Plastics Europe/EuPC

Yan ürünlerini atýk mevzuatý içine dahil etmeden
pazarlama endiþesinde olan gýda sanayi, revize

ortak pozisyon belgesi;

edilmekte olan AB atýk çerçeve mevzuatýna mutlaka

Yarýþmasýnda (Starpack) ödül aldýðýný söylediler.

Malumlarýnýz olduðu gibi bio-plastikler (bio-çözünür

bu ayýrým konusunda hüküm koyularak iþi hukuki

Ýngiltere gibi ülkelerde bu konuya daha sýcak bakýldýðýný

plastikler ve/veya yenilenebilir bir kaynaktan üretilen

yönden saðlama almak istiyor fakat AB Komisyonu

biliyoruz. Her ne kadar bu tip geri dönüþüm prosesleri

da bu konuda ülkelerin atýk/yan ürün ayýrým kararlarýna

ile ilgili izinler EFSA (AB Gýda Güvenliði Kurumu) ve

yardýmcý olmak için kriterler belirlemenin ötesine

AB Komisyonu tarafýndan verilecek olsa da iþ yine

Birtakým Avrupa ülkeleri ilk aþamada tek kullanýmlý

geçmek istemiyor. Çünkü getirecekleri yeni tanýmlarýn

de nihai olarak her ülkenin kendi yetkili kurumlarýnda

plastik poþetlere vergiler getirdi bazýlarý ise belli bir

bu defa da hukuk ve uygulama yönünden baþka

bitecek. Bu hassas konuda da birtakým mahkeme

tarihten sonra bunlarý yasaklamayý düþünüyor. Moda

komplikasyonlara yol açabileceði endiþesindeler

safahatlarýna þahit olabiliriz.

plastikler) gittikçe daha popüler olmaya baþladý.
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olarak adlandýrýlan, hükümet, sanayi ve yerel

için, üretici sorumluluðu ilkesi yürürlüðe kondu ve

var belki de bir yandan da Ýtalya, Ýspanya gibi

deðiþiklikleri 24 Haziranda yayýnlandý. Ancak yeni

ambalaj atýklarý yönetimini, uzun zamandýr covenant

Almanya ile ilgili diðer bir geliþme de, hepimizin

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2007

sýnýrlamalar getirilecek. AB yetkilileri bu þekilde
devam edilirse, 2016 yýlýnda Ýngilterenin atýk gömme

haberlere dayanýyordu, belki yine geçici çözümler

Hepinize keyifli bir yaz dönemi dilerim.
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Atýðý azaltarak

kârý artýrma

Kaynak: Folding Carton Industry, Mayýs/Haziran 2005

Martin Automaticten Mühendislik
Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý Jim Ward,
konverterlerin elindeki seçenekleri
tartýþýyor.

operatörün deðiþtiði durumlarda ya da operatör

kalitede olduðunu garanti etmek zorunda

metodu için çok ince olduðundan yeni bir

deneyimsiz veya bilinçsiz ise çok hata yapýlabilir.

deðildir. Sarým ekipmaný bunu baþaracak kadar

metodun benimsenmesi þarttý.

kapasiteli ya da doðru ayarlanmýþ olmayabilir
Herhangi bir imalat iþinde baþarýlý olmak için

yatýrýmýn hemen kâr getirmesini

kendi alanýnýzdaki en son teknolojik geliþmeler

saðlayan

ve pazar eðilimleri hakkýnda detaylý bilgi sahibi

yaklaþým Latin

olmalýsýnýz. Baský ve konverting sanayindeki

Amerika

veya

imalatçýlar için bu kesinlikle gerekli. Bu yüzden

Asyada

ayný

imalatçýlarýn çoðu bilinen nedenlerle proses

s o n u ç l a r ý

teknolojilerindeki yenilikler üzerinde duruyor.

vermeyebilir.

Bu uygulamanýn yavaþ olmasý ekleme iþlemi

da olmasýn malzemenin ücretini öder.

için zaman kaldýðý anlamýna geliyordu. Ayrýca
süreç gereði çok düþük gerilim kullanýldýðý için

Bir rulodaki malzemenin büyük bölümünü

malzeme sarýmýný açmada dingil tahrikleri

 Rulo takip kollarý

kullanmanýn bir metodu daha vardýr. Bu sisteme

kullanýlýyordu. Sistem þöyle çalýþýyordu:

 Temas etmeyen sezici tertibat (ultrason, lazer)

kuyruk kapma denir. Kuyruk kapma metodunda

1) Sarýmý açýlan rulonun çapýný sürekli izleyen

 Çap hesaplama sistemleri

otomatik ekleme sistemi göbekteki malzemenin

bir doðru çap hesaplama sistemi vardý.

tamamýný kullanýr. Bu sistem webin göbekten

2) Sarýmý açýlan rulo göbeðe yakýn belli bir çapa

Bu sistemlerin her birinin doðruluk

ayrýldýðýný otomatik olarak tespit eder ve bir

ulaþýnca ekleme biriminin arkasýnda bulunan

bakýmýndan kendine özgü kýsýtlamalarý vardýr.

kelepçe mekanizmasý kuyruðu kaparak otomatik

tahrikli sýkýþtýrma takýmý webi kavrýyordu.

Göbekte kalan atýðý azaltmak için çap hesaplama

ekleme yapar. Bu metotta webin kuyruðunun

3) Sistem webin göbekten ayrýldýðýný tespit

sisteminin kusursuz çalýþmasý ve tekrarlanabilen

göbekten tamamen ayrýlmasý gerekir. Sürüklenen

edince sýkýþtýrma tahriki kontrollü biçimde

ölçümler yapmasý gerekir.

web çok hýzla kelepçelenip yavaþladýðý için webe

yavaþlayarak kuyruðu ekleme biriminin içine

büyük bir gerilim uygulanmýþ olur. Bu nedenle

sokuyordu.

Çap tespit sistemi kusursuz olsa ve

geçmiþte bu sistemler sadece mukavva gibi

4) Webin konumu bir sezici tarafýndan doðru

tekrarlanabilen ölçümler yapsa bile, çoðunlukla

çok saðlam malzeme ile kullanýlabilmiþtir.

tespit edilerek kuyruðun ekleme iþlemi için

metotlar kullanýlabilir.

Bu endüstrilerin

büyük bölümü gelinen noktadan haberdar olunca

tümünde ortak olan

pazarda yoðun rekabet baþlar. Ýmalatçýlar

ve dünya çapýnda maliyeti ayný

açýsýndan kalite, hacim ya da teknolojik avantajlar

þekilde etkileyen bir alan vardýr. Hangi sanayiye

bir sistem geliþtirildi. Bu makalede yeni

bakýmýndan piyasada üstünlüðünü korumak

hizmet ederseniz edin ve hangi prosesi

AASnin (Atýk Azaltma Sistemi) nasýl uygulanacaðý

zordur. Firmalarýn olgun piyasada düþük maliyetli

kullanýrsanýz kullanýn, bitmiþ ürün haline gelmek

anlatýlmaktadýr. Önce, bir rulodaki malzeme

tedarikçi olmak için maliyetleri düþürmeye

yerine hurdayla atýlan malzeme hem gelir kaybý

miktarý aþaðýdaki formülle hesaplanabilir:

çalýþmasý doðal bir geliþim aþamasýdýr.

hem de iþletme sermayesinin israf edilmesi

Burada

demektir.

L = ft (feet) cinsinden uzunluk

ekipmanýnýn verimliliðini geliþtirmeye çalýþmýþtýr.

Bu çok açýktýr ve ürünün kalitesizliðine baðlý

D = rulonun inç cinsinden dýþ çapý

Bunun için de baský deðiþtirme, rulo deðiþtirme

olan atýk maliyetini herkes anlayabilir ama çoðu

d = göbeðin inç cinsinden dýþ çapý

ve bakým gibi iþler için gereken duruþ süresine

zaman ihmal edilen bir israf alaný daha vardýr:

t = webin inç cinsinden kalýnlýðý

bakýlýr. Bu kaygýlarýn her birini ortadan kaldýracak

web bazlý süreçlerde kullanýlan rulolarýn

ekipman ve proses çözümleri olmakla beraber

göbeðinde kalan malzeme.

Elbette bu malzemenin atýlmak yerine
kullanýldýðý uygun maliyetli bir metot olsaydý,

bu yatýrýmlardan elde edilecek kar birtakým

Bu baþlangýçta önemsiz görünebilir ama

herkes kendi iþlemlerinde bunu kullanýrdý. Olasý

deðiþkenlere paralel olarak büyük oranda

hammadde maliyetinize ve ekipmanýnýzýn

çözümleri dikkate almadan önce her malzeme

deðiþebilir:

becerisine baðlý olarak, bu noktadan yola çýkýp

rulosunun kullanýmýný kýsýtlayan faktörleri

 Ýþgücü maliyetleri

atýðýnýzý büyük oranda azaltabilir ve dayanma

anlamamýz gerek.

 Enerji maliyetleri

gücünüzü artýrabilirsiniz. Zaman içinde, baský

Önce sarým açma ekipmanýndaki kýsýtlamalarý

 Hammadde maliyetleri

firmalarýnýn çoðu bu alanda kendilerini

ele alalým. En temel sistemlerde prosesi

 Üretimde kullanýlan miktarlar

iyileþtirmenin yollarýný aradý ve kendi ihtiyaçlarýna

durdurarak ruloyu elle deðiþtirmek için veya

 Sermaye maliyetleri

göre farklý çözümler buldu.

ekleme iþlemini baþlatmak içir operatöre gerek

Bu deðiþkenlerin her biri dünyanýn her

Son zamanlarda rulo üzerindeki

vardýr. Operatörün rulonun ne zaman biteceðini

bölgesinde birbirinden çok farklýdýr. Batý Avrupada

hammaddenin en iyi þekilde kullanýlmasý için

tahmin edebiliyorsa buna güvenilebilir, ama
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ama yine de konverter kullanýlabilir olsun ya

çapý sezen veya hesaplayan bir tertibat vardýr.
Bir rulonun çapýný hesaplamak için çok farklý

Bir teknoloji olgunlaþýnca ve imalatçýlarýn

Geçmiþte firmalar öncelikle üretim
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bir

Ekipman biraz daha geliþmiþse, üzerinde mutlaka

doðru yerleþtirilmesi saðlanýyordu.

rulonun kendisi de bu tertibatýn iþleyiþini

5) Ek yeri yapýlýyor ve yeni rulo hýzlanarak hattýn

engeller. Piyasada rulo boylarý tedarikçiden

Bir süre önce, çok hassas ve çok pahalý,

tedarikçiye deðiþir. Göbek boylarý arasýnda 0,100

uzun tüylü, dokusuz malzeme kullanan bir

hýzýna ulaþýyordu.

inç (2.5 mm) kadar fark oluyorsa çap tespit

dokusuz malzeme (non-woven) konverteri atýðý

6) Eylemsizlik - Dengeleme hareket çubuðu

tertibatýný çapýn 0,010 inç (0.25 mm) mesafesine

azaltacak bir teknoloji arýyordu. Verimi artýrmak

ekleme iþlemi boyunca proses hýzýnýn tam hýzla

gelecek þekilde ayarlayamazsýnýz. Genellikle

için üretim hatlarýný otomatikleþtirmeleri

çalýþmasý için depolamayý ve gerilimi kontrol

operatörler malzemenin göbekten dýþarý

gerekiyordu. Bunun için de rulo deðiþtirme

etti.

çýkmamasý için, sistemi en büyük göbek dýþ

sýrasýndaki duruþ süresini kýsaltacak otomatik

çapýna mümkün olan en yakýn deðere ayarlamak

ekleme sistemine ihtiyaç vardý. Süreç dakikada

Bu sistem müþterinin beklentilerinin de

zorundadýr. Eðer göbekler bu ayardan daha

150 ft (46 m) ile nispeten yavaþ iþlemekle

ötesinde performans gösterdi ve bir yýl içinde

küçük olursa atýk miktarý da artar.

beraber malzemenin kalýnlýðý nedeniyle yýlda

yatýrýmdan kar saðladý. Her proje veya uygulama

yaklaþýk 24.000 kez rulo deðiþtirmeleri

AAS için uygun olmaz. Ama bu makale satýn

Göbeðin yakýnýndaki malzemenin kalitesi de

gerekiyordu. Otomatik ekleme sistemi ile göbekte

aldýðýnýz malzemeyi israf etmek yerine her

baþka bir meseledir. Birçok hammadde tedarikçisi

sadece 10 ft (3 m) malzeme kalsa bile bu

karýþýný satarak yapacaðýnýz tasarruf hakkýnda

baskýcýlara ve konverterlere tedarik edilen

onlara yýlda yaklaþýk 50.000 ABD Dolarýna mal

size fikir verebilir.

malzemenin dýþ çaptan göbeðe kadar tutarlý

olacaktý. Bu malzeme geleneksel kuyruk kapma
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre

Kaynak: European Environment & Packaging Law,
Mayýs 2007

Ýngilterede çevreci evlerin hiç de ucuza
mal olmadýðý açýklandý

ATIK VE YAN ÜRÜNLER ÝÇÝN KARAR AÐACI

Ýngilterede çevreciliði geliþtirme
faaliyetlerini desteklemek için yapýlan bir
analize göre, çevreci ev inþa edebilmek
için (oluþturulan yeni standartlar da

Malzemenin kullaným amacý yasal mý?

uygulanarak) toplam inþaat maliyetine
ft2 baþýna en az % 12.5 (21 Sterlin) yük

Hayýr

Malzeme atýktýr

Evet

binmesi gerekiyor ki bunun sadece maddi
durumu iyi olan kiþilerin ödeyebileceði

O halde malzeme
bir üründür, üretim artýðý deðildir.

bir maliyet olduðu belirtiliyor.
Londrada gerçekleþtirilen inþaat

standart inþaat maliyetlerini karþýlaþtýrýyor.

deðiþiyor. Nick Jopling'in araþtýrmasýna göre

sektöründe sürdürülebilirlik, yenilenme ve

Çevreci modelin tasarýmýnda birleþik ýsý ve

bu muafiyet sadece deðeri £400.000den

yenilik konularýnýn iþlendiði Think 07 isimli

güç sistemi, iklim bahçesi, doðal

fazla olan mülkler için çevreci inþaat

konferansta, yaptýklarý bir araþtýrmayý sunan

havalandýrma ve aydýnlatma ve enerjiyi

maliyetlerini dengeleyecektir ki bu da

CBRE Hamptons International firmasý yönetici

verimli kullanan cihazlar gibi unsurlar

Ýngilterenin 2006 yýlýndaki ev fiyatý

direktörü Nick Jopling, sýfýr karbonlu evler

bulunuyor. Belli birtakým çevreci özelliklerin

ortalamasý olan £208.000lik fiyatýn çok

olarak tanýmladýklarý çevreci evlerde, alým

saðlanmasý için (ft2 baþýna £162.65 olan)

üzerinde bir rakam.

vergisi oranlarýný gevþetmeye yönelik Hazine

standart inþaat maliyetlerinin £20.63 ya

önerilerinin, daha çevreci inþa yöntemlerinin

da yaklaþýk % 12.5 arttýðý bildiriliyor.

Evet

Hayýr
Malzeme bir üretim artýðýdýr
 aþaðýdaki testler uygulanýr.
Hayýr

Malzemenin kullanýmý kesin midir?

Malzeme atýktýr

Evet
Malzeme daha fazla iþlenmeden
kullanýma hazýr mý
(üretim sürecinin ayrýlmaz parçasý
olan normal iþlemler dýþýnda)?

toplu olarak benimsenmesini saðlamaya
yetmeyeceði konusunda uyarýda bulundu.

Malzeme bilerek mi üretildi?
(Bu malzemeyi üretmek için
üretim süreci deðiþtirildi mi?)

Ýngiltere hükümetinin halký çevreci

Hayýr

Malzeme atýktýr

inþaata yönlendirmek için kullandýðý baþlýca
CBRE Hamptons International
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teþviklerden biri, sýfýr karbonlu emlak

araþtýrmasýnda, yaklaþýk 80.000 ft2 yer

alýmýnda mülk tescil vergisinden ya da

kaplayan 12 katlý, 50 daireli bir site ile ayný

damga vergisinden muaf tutulmaydý.

boydaki teorik bir sýfýr karbon sitenin

Damga vergisi mülkün deðerine göre
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Evet

Bu çalýþma ile ilgili daya ayrýntýlý bilgiye, CB Richard
Ellis (CBRE) Hamptons International web sayfasýndan
ulaþabilirsiniz: http://www.cbre.com/International/
Sites/Residential+Mixed+Use/default.htm

O halde malzeme
atýk olmayan yan üründür

Evet

Malzeme üretim sürecinin
ayrýlmaz bir parçasý olarak mý üretildi?

Hayýr

Malzeme atýktýr
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