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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

ASD Üyeleri ÝZAYDAÞtaydý

Ýzaydaþýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta
olmak için ASD gibi önemli sektörleri temsil
eden sivil toplum kuruluþlarýnýn üyeleri ile
bir takým toplantýlar düzenlediðini Mart-Nisan
2010 sayýmýzda sizler ile paylaþmýþtýk.
Bu gezimiz sonrasýnda üyelerimizden de daha
önce ÝZAYDAÞ ile çalýþmalar yapmýþ ama tesisi
ve iþleyiþi merak eden, çalýþmayý düþünüp
nereden baþlayacaðýný bilemeyen veya
Ýzaydaþýn tam olarak hangi alanda faaliyet
gösterdiðini yerinde görmek isteyenler bu
gezide buluþtular.
Can hassas kaðýt, ÝZVAR, SARAN Plastik,
Kaplamin Ambalaj, Atermit, Rotopaþ&Polmak,
Propak, Mauser Ambalaj, ÝSPAK, Perfektüp,
Sieqwerk,DYO ve Frimpeks firmalarýndan
katýlýmcýlar geziye yoðun ilgi gösterdi.
Türkiyenin ilk ve lisanslý atýk bertaraf tesisi
olarak 1996 yýlýnda kurulan Ýzmit Atýk ve
Artýklarý Arýtma Yakma ve Deðerlendirme
tesisini 15 Haziranda ziyaret ettik. Katýlýmcýlarýn
belirtilen saatte tesiste buluþmasý üzerine
baþlayan program Çevre Mühendisi Ali Doðanýn
tesis hakkýnda genel bir bilgilendirme yaptýðý
sunumu ile devam etti. Sunum sonrasýnda,
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tesisin yürüyerek gezmek için oldukça geniþ
bir alan olmasý sebebi ile, bir araç yardýmý ile
tesis gezintisi baþladý.
Evsel ve Endüstriyel Depolama Tesisi
Tesiste, evsel atýklar için hazýrlanan 264.842

m2 toplam alana sahip 6 lot ve 98.165 m2
alana sahip 1 adet tehlikeli atýk lotu
bulunmaktadýr. Bu lotlar landfill standartlarýna
uygun olarak, geçirimsiz (membran) tabakalar
ve sýzdýrma suyunun arýtma tesisine iletimi
için drenaj kanallarý ile donatýlmýþtýr.

Günlük yapýlan kapatma iþlemi
Her gün tesise gelen atýklar uygun olarak sýkýþtýrýldýktan sonra
yarým metre toprak örtüsü ile kapatýlarak sýkýþtýrýlýr.
Sýkýþtýrýlmýþ hücre
Sýkýþtýrýlmýþ ve üstü toprak ile kapatýlmýþ artýk hücresi
Sýzýntý suyu drenaj kanalý
Tesis tabanýna çeþitli membran filtreler ile sýzýntý suyu toplama
kanallarý yer almaktadýr.
Membran tabaka
Geçirimsiz zeminin saðlanmasý için plastik membran tabaka
Kil bariyer tabakasý
Geçirimsiz zemin için ikinci kil tabakasý

Yine metan gazý birikimine karþý lotlar arasýnda
düzenli aralýklar ile yerleþtirilen flareler
sayesinde kontrollü yakma yapýlmaktadýr

Biyogaz Üretim Tesisi
Düzenli depolama alaný sonrasýnda Ýzaydaþýn
Kocaeli Üniversitesi desteði ile birlikte faaliyete
geçirmeyi planladýðý biyogaz üretim tesislerine
ulaþtýk. Bildiðiniz üzere, Ýzaydaþ þu an mezbaha
atýklarýný tesise kabul edemiyor. Bu tesis
faaliyete geçtikten sonra gerek mezbaha
atýklarýnýn gerekse organik atýklarýn bu tesiste
gaza dönüþtürülmesi planlanýyor.

Biyogaz Nedir?
Bugün dünyada nükleer enerjinin yaný sýra
yeni ve temiz enerji kaynaklarý olarak
adlandýrýlan jeotermal, güneþ, rüzgar ve
biyogaz enerjileri son yýllarda üzerinde en
çok durulan ve araþtýrýlan konularý
oluþturmaktadýr.
Hayvansal ve bitkisel gýda artýklarýnýn temiz
enerji olarak geri dönüþümü çevre kirliliði ve
enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesi açýsýndan
önemlidir. Elde edilen bu temiz enerji, gýda
artýklarýnýn oksijensiz ortamda metan gazýna
dönüþümü ile mümkündür. Geriye kalan kýsým
ise zenginleþtirilmiþ bir gübre kaynaðý
olmaktadýr.
Üyelerimiz konu ile ilgili sorularýný konu
üzerinde çalýþan yetkililere bizzat sorma fýrsatý
buldu. Daha sonra tehlikeli atýklarýn enerji
geri kazanýmý yolu ile bertaraf edildiði ve
Ýzaydaþýn baþlýca çalýþma konusu olan yakma
tesisini gezme imkâný bulduk.

Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi
Endüstriden kaynaklanan plastik ve lastik
atýklar, kullanýlmýþ yað, ilaç ve kozmetik atýklar,
Petro - kimya atýklarý, PVC, solvent, boya
atýklarý, yapýþtýrýcý ve yapýþkanlar, bunlarýn
ambalajlarý, standart dýþý ve kullaným süresi
geçmiþ ürünler,arýtma çamurlarý v.b. tehlikeli
atýklarla klinik atýklarýn yakýlarak bertarafý
amacýyla kurulmuþtur. Patlayýcý maddeler,
radyoaktif atýklar, mezbaha atýklarý, dýþký ve
kadavralar tesise kabul edilmemektedir.
Biyogaz tesisi ile birlikte mezbaha ve kadavra
atýklarýnýn da kabul edilmeleri planlanýyor.
Tesise alýnan atýklar için günlük yakma
menüleri oluþturulup menüler doðrultusunda
yakma tesisine alýnan atýklar, Döner Fýrýn´da
921° - 1150°C sýcaklýk aralýðýnda ve ortalama
95 - 120 dakika kalýþ süresinde; Son Yakma
Odasý´ nda ise 923° - 1250°C sýcaklýk
aralýðýnda ve min. 2,5 saniye kalýþ süresinde
yakýlmaktadýr.

Biyogaz Üretim Tesisi Temsili Akýþ Diyagramý

Sývý organik
atýklar

Biyogaz
Mezbaha
atýklar ve diðer
stoklar

Kojenerasyon ünitesi

Elektrik enerjisi

Termal enerji

Kuru Organik
atýk
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Yakma iþlemi, döner fýrýnda propanla
baþlatýlmakta ve fuel-oil beslemesi ile devam
etmektedir. Döner Fýrýn sýcaklýðý 921°C´ye
ulaþtýðýnda, atýk beslemesi baþlatýlmaktadýr.
Yakma havasý fanlar aracýlýðý ile bunker
kasetlerinin üstünden veya atmosferden
alýnmaktadýr. Yakmanýn optimum sýcaklýkta
gerçekleþebilmesi için gerektiðinde günlük
yakma menüsü fuel-oil ile
zenginleþtirilmektedir. Atýklarýn yakýlmasý
sonucu üretilen ýsý enerjisi; döner fýrýnda
max. 55 GJ/saat, ikinci yakma odasýnda ise
max. 31 GJ/saat´tir.
Son yakma odasýndan gelen 1050° 1250°C´deki atýk gaz, soðutma amacýyla
2500 m² ýsýtma yüzeyli atýk ýsý kazanýna
girerek 180° - 200°C kadar düþürülmektedir.
Atýk ýsý kazanýndan 350°C sýcaklýk ve 40 bar
basýnçta, max. 27.1 ton/saat buhar
üretilmektedir. Üretilen buhar türbin/jeneratör
ünitesine gönderilerek 5.2 MW elektrik enerjisi
üretilmektedir. Üretilen enerjinin 1.3 MW´ý
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tesis ihtiyacýný karþýlamak için kullanýlmakta;
kalan kýsmý ise ulusal sisteme satýlmaktadýr.
Ýzaydaþ
Ýzaydaþ önümüzdeki çalýþma döneminde
sanayicilerden gelen yoðun talep üzerine yeni
bir atýk alým yöntemi uygulayacaklarýndan
bahsettiler. Bu yeni atýk alým yöntemi özellikle
kobilerin veya daha küçük miktarlarda izaydaþa
atýk gönderimi yapmak isteyen firmalar için
geliþtirilmesi planlanýyor. Bütün bu küçük

miktarlarda atýk gönderimi yapmak isteyen
firmalar kendi bölgelerinde bir grup
oluþturarak izaydaþa tek bir baþvuru ile bir
araç ile atýklarýný izaydaþa gönderebilecekler.
Ve yine izaydaþ toplu gönderimi yapan atýklarýn
bertarafýna ait faturayý firmalarýn göndermiþ
olduklarý atýk miktarlarýna göre paylaþýmýný
yapacak. Bu yöntem uygulamaya geçilirse
firmalar maliyetide payalaþacaklarý için tehlikeli
atýk bertarafýndan büyük kolaylýk saðlanacaðýný
düþünüyoruz.

Bunker
Tank Çiftliði
Özel Sývý Atýk
Yakýt depolarý Konteyner Ýstasyonu Besleme Aðzý
Filtre Ýstasyonu

Kireç Hazýrlama
Elektrostatik Filtre

Dioksin - Dibenzo
Furan Kontrol Ünitesi
Baca Gazý Analiz Odasý
Baca

Kunik Atýklar

Emme Faný
Fýçý Depolama Alaný Fýçý Asansörü
Döner Fýrýn
Atýk Isý Kazan (Boyler)
Fýçý Konveyörleri Son Yýkama Odasý

Ventur Yýkayýcý
FÝziksel - Kimyasal Arýtma

FÝziksel - Kimyasal Arýtma

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

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

Siz de ÝZAYDAÞ tehlikeli atýk bertaraf tesisine atýklarýnýzý göndermek ve/veya bilgi almak
istiyorsanýz 0262 319 44 44 nolu telefondan ilgili kiþiye ulaþabilirsiniz.
Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2010
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Türkiye Ulusal
Ýklim
Deðiþikliði
Planý
Hazýrlýklarýnda
Finale
Yaklaþýldý
Türkiyenin Ulusal Ýklim Deðiþikliði Eylem
Planýnýn Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda
Türkiyede iklim deðiþikliði ile ilgili mevcut
yasal, kurumsal, bilimsel ve finansal bulgularýn
ve uzun süren bir dizi çalýþtay düzenlenmiþtir.
Taslak mevcut durum deðerlendirilmesi
raporlarýnýn hazýrlanmasý için enerji, sanayi,
binalar, ulaþtýrma, atýk, tarým ve ormancýlýk
olarak 7 çalýþma grubu oluþturulmuþ. Bu
çalýþma gruplarý birinci çalýþtaylarýný 10-1112 Mart 2010 tarihlerinde, Ýkinci Çalýþtaylarýný
13-14-15-22 Nisan 2010 tarihlerinde
gerçekleþtirmiþlerdir. Bahse konu çalýþma

gruplarýna ek olarak oluþturulan Ýklim
Deðiþikliði Politikalarý Çalýþma Grubu Çalýþtayý
ise 30 Nisan 2010 tarihinde düzenlenmiþtir.
Mevcut Durum Deðerlendirmesi Çalýþmasý
Son Çalýþtayý ise, söz konusu çalýþtaylarýn
çýktýlarý ýþýðýnda sektör uzmanlarý tarafýndan
hazýrlanmýþ olan Taslak Mevcut Durum
Deðerlendirmesi Raporlarýnýn katýlýmcýlarla
paylaþýlmasý amacýyla 21 Haziran 2010
tarihinde Ankarada gerçekleþtirilmiþtir.
UNDP bu projenin ana uygulayýcýsý olarak
Türkiyenin iklim deðiþikliðine uyumu için
gerekli kilit koþullar, Türkiyenin 2007-2013
Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda (madde 461)
ve Doðu Karadeniz Bölgesi için Bölgesel
Kalkýnma Planý (2002) gibi kýrsal kalkýnma
stratejilerinde belirtilmiþtir. Söz konusu
koþullar, mevcut kalkýnma plan ve
prosedürlerini tamamlayacak bir Ulusal iklim
Deðiþikliði Uyum Stratejisi geliþtirerek
gerçekleþtirilecektir. Bununla beraber, iklim
deðiþikliði risklerini kalkýnma ve bölgesel
planlamayla bütünleþtirmek için yasal
deðiþiklikler önerilecektir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý, Devlet Planlama
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Teþkilatý, Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý, Sanayi
ve Ticaret Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý,
sivil toplum örgütleri ve üniversiteler bu
projenin ortaklarýný oluþturmaktadýr.
Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de iklim
deðiþikliði mücadele çabalarýný hýzlandýrdý.
Çalýþtaylara 60a yakýn kamu kuruluþu, özel
sektör, üniversite ve sivil toplum
kuruluþlarýndan yaklaþýk 100 temsilci katýldý.
Türkiyenin iklim deðiþikliðine uyumunun
saðlanmasýnda kýrsal çabalarýn öneminin altý
çizilirken, çiftçilerin eðitilmesi ve bölgelerdeki
kalkýnma ajanslarýyla yakýn iþbirliði kurulmasý
da gündeme getirildi.
Taslak Mevcut Durum Deðerlendirmesi Raporlarý
Toplantýsý
21 Haziran 2010 tarihinde Yüksel Ýnþaatýn
Avizeli Salonunda yapýldý.
Birleþmiþ Milletler Mukim Temsilcisi ve Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) Türkiye
Temsilcisi Shahid Najam ile Çevre ve Orman
Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfü
Akçanýn açýlýþ konuþmalarý ile baþladý.

Türkiyenin de iklim deðiþikliðinin olumsuz
etkileri karþýsýnda oldukça korunmasýz
durumda olduðunu dile getirdi. Najam, bu
mücadelede hükümetin yanýsýra bireylerin,
toplumlarýn ve yerel idarelerin beraber yer
almalarý gerektiðini söyledi.
Genel Bakýþ
Türkiye için temel göstergeler þu þekilde;
 2007 yýlýnda yüzde 1,24 olarak gerçekleþen
nüfus artýþ hýzý ile OECDnin ortalama 6,68
olan artýþ hýzýnýn oldukça üzerindedir. Nüfus
artýþ hýzý en yüksek olan 4 ülkeden biridir.
Ýnsani kalkýnma endeksinde 2007 verilerine
göre 180 ülke içinde 81. sýradadýr.
 2007 yýlý Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA)
enerji göstergelerine bakýldýðýnda; kiþi baþý
birincil enerji tüketimi dünya ortalamasý
deðeri, 1,82 ton eþdeðer petrol; OECD
ortalamasý ise 4,64 ton eþdeðer petroldür.
Türkiyenin kiþi baþý birincil enerji tüketimi
1,35 ton eþdeðer petrol olup, dünya ve OECD
ortalamalarýnýn altýndadýr.
 Türkiye, OECD ve Birleþmiþ Milletler Ýklim
Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesinin Ek-I listesi
ülkeleri arasýnda kiþi baþý sera gazý emisyonu,
tarihsel sorumluluk ve kiþi baþý birincil enerji
tüketimi miktarýnda en düþük deðere sahiptir.
2007 yýlý kiþi baþý sera gazý emisyonu deðeri
5,3 ton CO2 eþdeðeridir. Ayný dönemde OECD
kiþi baþý emisyonu 15,0 ton CO2 ve Avrupa
Birliðine üye 27 ülkede 10,2 ton CO2
eþdeðeridir.
 Türkiyede sera gazý yutak alanlarýna
bakýldýðýnda; 1990 yýlýnda 44 milyon ton CO2
eþdeðeri sera gazý emisyonu yutak alanlarý
tarafýndan tutulmuþ, 2007 yýlýnda bu deðer
yaklaþýk 77 milyon ton CO2 eþdeðeri olarak
gerçekleþmiþtir.

önlemlere kendi imkanlarý ölçüsünde,
sürdürülebilir kalkýnma ilkeleriyle
uyumlaþtýrýlmýþ kalkýnma programýný sekteye
uðratmadan, sera gazý emisyon artýþ hýzýný
sýnýrlayarak katkýda bulunmak,
 Azaltým, uyum, teknoloji transferi ve
finansman ana baþlýklarýndaki küresel stratejik
amaçlarýn, taraflarýn sorumluluklarý göz önünde
bulundurulmasý suretiyle tasarlanmasý ve
yürütülmesine uyum saðlamak ve uluslar
arasý faaliyetlerde etkin rol oynamak,
 Kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum
kuruluþlarý gibi tüm kesimlerin ortak çabalarý
ile tüketim kalýplarýnýn iklim dostu olacak
þekilde deðiþtirilebilmesi için kamuoyu bilincini
artýrmak,
 Ýklim deðiþikliði ile mücadele ve uyum
kapsamýndaki faaliyetleri, etkin ve sürekli
eþgüdüm saðlayarak, þeffaf, katýlýmcý ve
bilimsel çalýþmalara dayanan karar alma
süreçleri ile geliþtirmek,
 Mevcut teknoloji ve kalkýnma düzeyimiz
göz önüne alýnarak temiz üretime yönelik
Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini geliþtirmek,
bu alanda rekabet ve üretimin arttýrýlmasýný
saðlayacak ulusal ve uluslararasý finansman
kaynaklarýný ve teþvik mekanizmalarýný
oluþturmak,
Sera Gazý Emisyon Kontrolüne Sektörlerin Sonuç
Raporlarý
Proje Müdürü Sayýn Sema Alpannýn Türkiyenin
Ýklim deðiþikliði projesinde mevcut durum
analizi ile toplantý baþladý. Küresel

geliþmelerden, Türkiyedeki mevcut durum
gibi konulardaki sunumundan kýsa notlar
þöyle:
Küresel geliþmeler
 2004-2007 yýllarý arasýnda yenilenebilir
enerji kaynaklarýna küresel yatýrýmlar ikiye
katlandý.
 2020 yýlý itibariyle yýllýk küresel yenilenebilir
enerji yatýrýmlarýnýn 106-230 milyar ABD $
olacaðý; bu rakamýn 2030 itibariyle 424 milyar
ABD $na çýkacaðý tahmin ediliyor.
 Avrupa 2008 yýlýnda temiz enerji
teknolojilerine 50 milyar ABD $ yatýrým yaptý.
 Almanya yenilenebilir enerji sanayilerinde
2004 yýlýnda 160.000 olan istihdam rakamýnýn,
2007de 250.000 civarýna yükseldiðini tahmin
ediyor.
 Çin, 10 yýllýk temiz enerji teknolojileri
yatýrým programý için 400 milyar ABD $
ayýrdýðýný açýkladý.

Türkiyenin temel ilkeler kapsamýndaki stratejik
hedefleri;
 Birleþmiþ milletler iklim deðiþikliði çerçeve
sözleþmesinin ortak fakat farklýlaþtýrýlmýþ
sorumluluklar ilkesine uygun olarak ve özel
koþullarý çerçevesinde; iklim deðiþikliðiyle
mücadele ve uyum politikalarý ile önlemlerini,
ulusal kalkýnma planlarýna dahil etmek,
 Sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý
gayesiyle geliþtirilen küresel politikalar ve
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 Çin halen güneþ panelleri imalatýnda
dünyanýn en büyük ülkesi konumunda. Çin
Yenilenebilir Enerji Sanayicileri Derneði,
yenilenebilir enerji sanayinin Çinde 2008
yýlýnda yaklaþýk 1,12 milyon istihdam yarattýðýný
ve her yýl buna 100,000 yeni iþ olanaðýnýn
ekleneceðini tahmin ediyor.
 Güney Kore, GSYÝHnýn yaklaþýk %2sini
(yani 17 milyar ABD $yýl temiz enerji
sanayilerine ayýrýyor ve böylece 1,5 milyon
yeni istihdam olanaðý yaratmayý bekliyor.
Kaynak: Pew Center on Climate Change Bulletin,
March 2010

Deniz Gümüþsel çalýþmalarý sýrasýnda üç farklý
yöntemi bir araya getirdiklerini belirtti. Masa
baþý araþtýrmasý; politika belgeleri, stratejiler,
mevzuat, uygulamalara ve süren projelere
dair yazýlý belge ve deðerlendirmeler,
sonrasýnda kilit paydaþlar ile birebir
4%

8%

Akademi
18%

61%

Özel Sektör
Sivil Toplum Kuruluþlarý

9%

Uluslar arasý Kuruluþlar
Kamu Kuruluþlarý

Türkiyenin Mevcut Durumu
Sema Alpanýn sonrasýnda Proje yöneticisi
D e n i z G ü m ü þ s e l M e vc u t D u r u m
Deðerlendirmesi Çalýþmasý Yöntem, Süreç ve
Çýktýlarý konusunda bir sunum yaptý.

Ýklim deðiþikliði Politikalarý
16%

11%

Enerji arzý
17%

10%

Ormancýlýk
Tarým

8%
51%

görüþmeler; sorumlu kamu kurumlarý, özel
sektör kuruluþlarý, yerel yönetimler,
uluslararasý kuruluþlar ve sektörel düzeyde
kilit paydaþlar ile çalýþtaylardan çýkan bilgi
birikimi ile uzun saatler süren çalýþmalar
gerçekleþtirilmiþ.

11%

49%
17%

Sanayi

10%

Ulaþtýrma
Binalar

Erkek

Sosyo-EKonomik

Enerji

Karbon
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Atýk

Kadýn

1990

2007

1990-2007(%)

GSYÝH (milyar ABD $, 2000ppp)

306,9

567,99

85

Nüfus (milyon kiþi)

56,2

72,07

28

Kiþi baþý GSYÝH (2000 ppp ABD $/kiþi)

5.466

7.880

44

Toplam Birincil Enerji Arzý (MTEP)

53

85 83

Toplam Elektrik Üretimi (milyar kWh)

57,5

191,6

Kiþi Baþý Birincil Enerji Arzý (TEP/kiþi)

0,94

1,3544

Kiþi Baþý Elektrik Üretimi (kWh/kiþi)

1.020

2.660

161

Kiþi Baþý Elektrik Tüketimi (kWh/kiþi)

1.24

2.210

116

Elektrik Üretiminde YEK oraný

%40

%19

-53

Ekonominin Enerji Yoðunluðu (TEP/1000 2000 ABDS)

0,173

0,270

56

Toplam Sera Gazý Salýmlarý (milyon ton eþ-Co2)

170,1

372,0*

119

Toplam yutaklar (milyon ton eþ-CO2)

44,0

77,075

Kiþi Baþý Sera Gazý Salýmalrý (ton eþ-CO2/kiþi)

3,0

5,3 77

Ekonominin Karbon Yoðunluðu (ton eþ-CO2/1000 ABDS ppp)

0,17

0,67294

Enerji Arzýnýn Karbon Yoðunluðu (ton eþ-CO2/TEP)

3,2

4,5 41
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Enerji Sektörü
Enerji sektörü için sonuç raporunun sunuþunu
Sektör Uzmaný Tülin Keskin yaptý. Sunumdan
notlar þöyle:
Kýsa vadede, binalara yenilenebilir enerji
sistemleri ve enerji kimlik belgesi
uygulamalarýna baþlanacak. Hidrolik ve rüzgar
baþta olmak üzere tüm yerli kaynaklarýmýzdan,
enerji arz güvenliði ve iklim deðiþikliði
hedeflerimize paralel olarak, iç ve dýþ
finansman imkanlarý çerçevesinde, temiz
üretim teknolojileri ve en iyi teknikler
kullanýlarak üst düzeyde faydalanýlacaktýr.
Orta vadede, mevcut binalarda enerji kimlik
belgesi uygulamasý için alt yapý hazýrlanacak
ve ýsý yalýtýmý ve diðer verimlilik arttýrýcý
uygulamalar teþvik edilecektir. Mevcut termik
santrallerin iyileþtirme çalýþmalarý
tamamlanacaktýr. Yeni ve alternatif yakýtlarýn
kullanýmý arttýrýlarak, buna yönelik ekonomik
araçlarýn geliþtirilmesi desteklenecektir.
Uzun vadede ise; 2020 yýlýna kadar enerji
yoðunluðu 2004 yýlýna göre daha düþük
seviyelere indirilecektir. Mevcut bina ve
tesislerde (kamu veya özel sektör) enerji
tüketiminde iyileþtirme saðlanacaktýr. Enerji
sektöründe 2020 yýlýna kadar referans
senaryoya göre %7 karbondioksit emisyon
sýnýrlamasý potansiyeli hedeflenecektir.
Ulaþtýrma Sektörü
Doç Dr. Ela Babalýkýn ulaþtýrma sektörü için
mevcut durum deðerlendirmesi þöyledir:
Yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda demiryolu,
denizyolu ve havayolunun payýnýn ve kapasite
kullaným oranýnýn arttýrýlmasý için planlar
geliþtirilecektir. Kýsa mesafeli deniz ve göl
taþýmacýlýðý desteklenecektir. Özellikle
büyükþehirlerde metro ve hafif raylý sistemler
ile toplu taþýma sistemleri yaygýnlaþtýrýlacaktýr.
Uzun vadede ise; yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda
%2 olan demiryolu ve denizyolunun payý
arttýrýlacak ve havayolu taþýmacýlýðý
desteklenecektir. Alternatif yakýt CO2 ve NOx
emisyonlarý en aza indirilebilen yeni teknoloji
ürünü motorlarýn ve hibrit gibi çevre dostu

ulaþým araçlarýn kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr.
Sanayi Sektörü
Sektör Uzmaný Namýk Ünlü yaptýðý sunumda
þu konulara deðinmiþtir:
Türkiyenin sera gazý emisyonlarý
deðiþimi(1990-2207) %118 artýþla 170mton
dan 372,6 mton mertebesine yükselmiþtir.
Üründen Kaynaklanan sera gazý emisyonlarý
ayný dönemde %100 artýþla 13,1 Mtondan
26,28 Mton,Sanayi sektörünün proses kaynaklý
sera gazý emisyonlarýnýn açýlýmý ise 22,0Mton
CO2, 0,05 Mton CH4, 4,13 Mton F Gazlarý
(HFC, PFC ve SF6), Enerji sektörü sera gazý
emisyon toplamý 288,33 Mton mertebesindedir.
Sanayi sektörü, sanayide enerji tüketimi
faslý baþlýðý altýnda yaklaþýk 80 Mton, elektrik
üretiminden son kullanýcý nedeni ile takribi
41 Mton, ortalama 145 Mton ile toplam sera
gazý emisyonunun ortalama %39una
etkilemektedir.
Namýk Ünlü, Kýsa Vadede Ele Alýnmasý Gereken
Sorunlarý þöyle özetlemiþtir:
 Yenilenebilir enerji kullanýmýnýn
geliþtirilememesi: Yenilenebilir enerji
konusunda stratejiler belirsiz veya yetersizdir.
Yenilenebilir enerji potansiyelinin farklý alanlarda
kullanýlmasý yolunda aðýr bürokrasi ve
lisanslama engelleri bulunmaktadýr.
 Enerji Verimliliði çalýþmalarý için kaynak
gerekliliði: Sektörün iklim deðiþikliðine yönelik
enerji verimliliði gibi iyileþtirme projelerinin
yürütülmesi için gerekli uygun krediler
yetersizdir ve mevcut uluslararasý fonlara,
baþta KOBÝler olmak üzere sektörün eriþimi
saðlanamamaktadýr.Enerji verimliliði konusunda
bilhassa KOBÝlerdeki çalýþmalarý yürütecek
uzmanlar ya da kuruluþlar yetersizdir. Enerji
verimliliði ile ilgili Verimlilik Arttýrýcý Projeler
ve Gönüllü Anlaþma destekleri yetersiz
olmasýna raðmen, tanýtým eksikliði ve bürokrasi
nedeniyle mevcut kaynaklar dahi
kullanýlamamaktadýr.
 Veri yönetimi ve benchmarking eksikliði:
Sektörde büyük kuruluþlarýn (demir-çelik,
çimento vb.) emisyon ve enerji kullanýmý
çevrimiçi izleme sistemleri bulunmamaktadýr.
Envanter sonuçlarýnýn uluslararasý

yayýmlarýndan önce sektör ve ilgili taraflarca
gözden geçirilmesi ve deðerlendirilmesi
yapýlmamaktadýr.
 Nitelikli uzmanlýk ve yaygýnlaþtýrma
sorunlarý: Sera gazý salýmlarýnýn azaltýlmasý
ve enerji verimliliði çalýþmalarýnýn þirketler
açýsýndan nasýl yürütüleceði ve faydalarý
hakkýnda sanayide karar vericiler eksik
bilgilendirilmektedir. Sera gazý salýmlarýnýn
azaltýlmasý çalýþmalarýnýn yürütülmesi için
ihtiyaç duyulan proje yönetimi konusunda
Türkiyedeki mevcut alt yapý, kaynak,
prosedürler yetersizdir; içselleþtirilmiþ bir
yapý ve uzman proje yöneticilerine ihtiyaç
vardýr.
Orta Vade Ele Alýnmasý Gereken Sorunlar
 Yenilenebilir enerji kullanýmýnýn
geliþtirilememesi; azaltýmýnda etkili yenilebilir
kaynaklý yakýtlarýn kullanýmýna destek
verilmemektedir. Yenilenebilir Enerji Kanununun,
ulusal þebeke ile entegrasyon, alým garantileri
ve fiyatlandýrma açýsýndan deðiþen koþullarýn
ve teþvik amacý ile güncellenmesi ihtiyacý
bulunmaktadýr
 Veri yönetimi ve benchmarking eksikliði;
Ýlgili ve görevli kamu kurumlarýnýn sektörde
benchmarking çalýþmalarý ve buna iliþkin
altyapýlarý eksiktir. Sektör içerisinde, enerji
ve kaynak kullanýmý ile sera gazý salýnýmlarý
konusunda benchmarking çalýþmalarý ve altyapý
bulunmamaktadýr.
 Fon kullanýmlarý ve finansman yetersizlikleri;
KOBÝ ölçeðinde yürütülecek çalýþmalar ve
yatýrýmlar kapsamýnda destekler yetersizdir
ve uygulamada kullanýþsýzdýr. Görece yüksek
maliyetli fiziki projelerde KOBÝ'lerin ortak
çalýþmalara sevki ve yaklaþým yetersizdir.
Enerji verimliliði projelerine yönelik finansman
modelleri ile ilgili mevzuat ve kurumsal
yapýlanma yetersizdir.
Karbon politikalarý ve borsalarýnýn oluþturulmasý: Sanayinin ürettiði karbon deðerinin son
kullanýcýya kadar tahvil edilmesine yönelik
ulusal politikalar bulunmamaktadýr. Sektöre
yönelik karbon ayak izinin azaltýlmasýna
yönelik gönüllü programlar bulunmamaktadýr.
 Ýklim deðiþikliði alanýnda, sanayinin
teknolojik sorunlarýna yönelik Ar-Ge yetersizdir.
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Ýklim deðiþikliðine yönelik çalýþmalar için
Teknoloji Ýhtiyaç Deðerlendirmeleri (TNA)
bulunmamaktadýr. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnýn San-Tez ve giriþimci sermayesi
uygulamalarý için ayrýlan kaynaklar yetersizdir.
Sera gazý azaltýmýna yönelik yerli teknoloji
(yenilenebilir enerji ve enerji verimliliði) üretimi
ve araþtýrma programlarý bulunmamaktadýr.
 Ulusal sera gazý salýmý envanteri içerik ve
doðruluk açýsýndan istenilenleri karþýlamaktan
uzaktýr. Emisyon faktörü hesaplamalarýnda
belirsizliði ortadan kaldýracak kýlavuz
yönetmelik bulunmamaktadýr. Sera gazý
azaltýmýna yönelik proses bazýnda mevcut
durum, fizibilite ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn
performansýný izleme metotlarý ve hesaplama
yöntemleri yeterince tarif edilmiþ deðildir.
 Sanayi sektörünün geliþimi sürecinde yeni
tesis yatýrýmlarýnda enerji az yoðun sektörler
ve dengeleyici sektörlerin oluþturulmasýna
yönelik planlamalar ve stratejiler
bulunmamaktadýr.
Atýk Sektörü
Prof.Dr. Ýzzet Öztürkün yaptýðý sunumda kýsa,
orta ve uzun vadede sorunlara öneriler þu
þekilde anlatýldý.
Kýsa vadede ele alýnmasý gereken sorunlar
 Kirleten öder prensibine dayalý bir tarifeler
yönetmeliði ile ÇTVnin yeterli düzeye
yükseltilmesi
 Aktif Düzensiz Depolama Gaz toplama ve
yakma/enerji üretimiyapýlmasý gereken
Düzensiz Depolama alanlarýnýn envanterinin
çýkartýlarak, Bölgesel düzenli depolama
tesislerinin mevcut olduðu yerlerden itibaren
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bu sahalarýn acilen ýslahýnýn saðlanmasý
 Ýþletmede olan düzenli depolama tesislerinde aktif bölme (lot)lar 3 yýlý aþmamak üzere
kapatýlýp aktif gaz toplama sistemi ile depo
gazýnýn yakýlmasý/enerji üretiminde kullanýmý
 Atýk sektöründe, atýklardan geri kazanýlacak
enerjiye (depo gazý, biyometan reaktörlerinde
üretilen gaz ve atýk yakma/gazlaþtýrma
tesislerinde gerikazanýlacak biyokütle esaslý
enerji de dahil olmak üzere), Ýtalya, Almanya,
Ýspanya gibi AB ülkelerinde uygulandýðý þekilde
etkin bir yenilenebilir enerji teþviði
mekanizmasýna gidilmesi

 Atýk yönetiminde kamu-özel sektör
iþbirliðini zorlaþtýran yasal engellerin giderilerek
sektörde özel sektör payýnýn arttýrýlmasý
 Ulusal e-devlet projesi kapsamýnda modern
bir Çevresel Bilgi Sistemi ile atýk sektörünün
etkin izleme ve denetiminin saðlanmasý
ÇOBunun Ýl / Bölge Müdürlüklerinin
güçlendirilerek yerinden yönetime geçilmesi
 Kamu ihale kanununda gerekli düzenlemeye
gidilerek atýk sektörü hizmet ihalelerindeki
sürenin 2 yýlý opsiyonlu olmak üzere toplam
8 veya 10 yýla çýkartýlmak suretiyle maliyetlerin
düþürülmesi

 Atýk yönetimi Birliklerinin yasal statüsünün
KAAP (2009)da öngörülen atýk toplama
havzalarý esas alýnarak güçlendirilmesi
 Büyükþehir Belediyeleri hizmet alanlarýnýn
hýzla il sýnýrlarýna geniþletilmesi ve Çevre
Koruma Daire Baþkalýklarýnýn SKÝlerine benzer
tarzda Ýl Atýk Ýdareleri Genel Müdürlükleri
esaslý olarak yeniden yapýlandýrýlmalarý
 ÇOB ve Belediyelerce yerli finansmanla
yürütülen her türlü proje uygulamalarýnda
atýk yönetiminde uzmanlaþmýþ Müþavir
Mühendis denetim ve kontrolünün zorunlu
hale getirilmesi
 Atýk depolama tesislerine kabul edilen
arýtma çamuru miktarýnýn kaydý tutularak
sera gazý salýmýndaki etkisinin dikkate alýnmasý

 ÇOB ve yerel yönetimlerin teknik ve
kurumsal kapasitelerinin yeterli düzeye
getirilmesi

Orta vadede ele alýnmasý gereken sorunlar
 AB ile uyumlu entegre atýk yönetimi anlayýþý
ile EHCIP (2005) ve KAAP (2009)da öngörülen
temel ambalaj atýðý ve organik atýklar için
geri dönüþüm sistemi (atýk kumbaralarý ve
geri dönüþüm merkezleri (atýk toplama
merkezleri) ile park, bahçe ve pazaryeri atýklarý
için
 Kompost Tesislerinin Türkiye genelinde
yaygýnlaþtýrýlmasý
 Atýk azaltýmý politikasýný desteklemek üzere
düzenli depolama vergisi uygulamasýnýn
baþlatýlmasý
 Yüksek kapasiteli ikili toplama ile ilgili
altyapý ve kamuoyunu bilinçlendirme
çalýþmalarýnýn tamamlanmasý
 Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa ve Kocaeli
öncelikli olmak üzere büyükþehirlerde atýklarýn
kütlesel yakma/gazlaþtýrma teknolojileri ile
bertaraf uygulamalarýnýn baþlatýlmasý

Uzun vadede ele alýnmasý gereken sorunlar
 ÇOB tarafýndan hazýrlanan UÇES (20072023) doðrultusunda atýk sektörünün AB
müktesebatý ile tam uyumunun saðlanmasý
 Türkiye genelinde kentsel nüfusun
tamamýnda atýklarýn ulusal ve AB mevzuatýna
uygun yönetiminin saðlanmasý (düzenli
depolamaya baðlý kentsel nüfus oranýnýn
%100e çýkartýlmasý, bütün düzensiz depolama
alanlarýnýn ýslahý ve depo gazlarýnýn CH4
salýmýný önleyecek þekilde yönetimi)
 Düzenli depolama tesislerine kabul edilecek
biyobozunur atýk miktarýnýn 2005 yýlý toplam
biyobozunur atýk miktarýnýn en fazla %35i
ile sýnýrlandýrýlmasý.
 Yüksek kapasiteli ikili toplama sistemi ve
büyükþehirlerde termal bertaraf
(yakma/gazlaþtýrma) teknolojileri uygulayarak
ambalaj atýklarý geri dönüþüm/geri kazaným
oranlarýnýn ? %60 düzeyine yükseltilmesi
 Atýk yönetimi sektörü için, AB ile uyumlu
sürdürülebilir bir sera gazý azaltým hedefinin
belirlenmesi ve izlenmesi
Her bir çalýþma grubunun sunumundan sonra
çalýþtay son buldu.

Çalýþtay ile ilgili sunumlara
http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/Mevcut_Durum_
Degerlendirmesi_Son_Calistay_Sunumlar.zip
linkten ulaþabilirsiniz.

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

Ýngilterede kaynaðýnda ayrý toplama noktalarý Valpak rescapeTM

Ýngilizler Hedeflerini Yükseltebilecek mi?
Ýngiltere Çevre, Gýda ve Köyiþleri Bakanlýðý
(Defra) yayýnladýðý son raporunda, 2020
yýlýna kadar Ýngilterede ambalaj atýklarýnýn
%70ten fazlasýnýn geri dönüþtürülmesini
istediðini duyurdu.

belirlenmiþ. Kaðýt için %90 ve ahþap için
%74. AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý
Direktifinde ahþap ambalaj için konan %15
hedefi ile karþýlaþtýrýldýðýnda, oldukça yüksek
bir artýþ söz konusu.

Bu açýklama karþýsýnda, daha önce 2020 yýlý
için %56,9luk geri dönüþüm hedefinin bile
pek ulaþýlabilir olmadýðýný düþünen Ýngiltere
plastik endüstrisi yetkilileri þaþkýnlar. Öte
yandan, karýþýk plastik atýklar kategorisinde
geri dönüþümü teþvik etmek amacýyla
2013ten itibaren film, þiþe ve diðer sert
(rijit) plastik ambalaj atýklarý için daha düþükalt hedefler geliþtirilebileceði de Defra
tarafýndan yapýlan açýklamada yer alýyor.

Defra, önümüzdeki on yýl için iki seçenek
belirlemiþ:

Defra ayrýca geri kazanýlan malzemenin son
kullaným þekline baðlý olarak cam geri
dönüþümü için farklý hedefler konmasýný ve
gönüllü anlaþmalar yoluyla kafe, kulüp ve
restoranlardan toplanan cam ambalaj atýðý
miktarýnýn arttýrýlmasýný öneriyor.
Metal atýklar için, hedefler daha da zorlayýcý
görünüyor. 2020 hedefleri çelik için %94;
alüminyum için ise %70.
Kaðýt ve ahþap için de ulaþýlmasý zor hedefler
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1. Seçenek - Ýngilterenin iþ hedeflerini
arttýrarak 2020 yýlýna kadar, plastik ve
alüminyum için zorlayýcý hedefler dahil olmak
üzere, genel olarak %70 ambalaj geri
dönüþüm oranýna ulaþmak; ve:
2. Seçenek - 2008 yýlýnda %61 geri dönüþüm
oranýný tutturan mevcut ambalaj geri
dönüþüm hedeflerini bir ileri seviyeye
taþýmak.
Ýngiliz Plastik Endüstrisi Kaygýlý
Ýngiliz plastik endüstrisi yetkilileri, Defra
tarafýndan önerilen bu yeni hedeflerin
açýklanmasýnýn ardýndan hedeflerin ulaþýlabilir
ve sürdürülebilir olmasý gerektiðini
söyleyerek tepkilerini dile getirdi.
Plastik geri dönüþüm oranýný 2020 yýlýna
kadar iki katýna çýkarmak amacýyla plastik

endüstrisi tarafýndan 2009 yýlýnda kurulan
Plastics 2020 Challenge yetkilisi
PlasticsEurope'dan Jan-Erik Johansson,
"Plastik ambalaj geri dönüþümüne konan
hedefler zorlayýcý olduðu kadar gerçekçi ve
ulaþýlabilir olmalýdýr. Eðer bu konuda bir hata
yaparsak, son yýllarda bu ülkede geri
dönüþüm oranlarýný yükseltmek için yapýlmýþ
olan tüm iþbirliðini tehlikeye atmýþ oluruz"
þeklinde bir açýklama yaptý.
Britanya Plastik Federasyonu (BPF), geri
dönüþüm altyapýsýný güçlendirebilmek ve
yerel yönetimlerin yürüttüðü toplama/ayýrma
iþlemleri için gerekli yeni yatýrýmlar yapýlmýþ
olsa bile, %32lik bir artýþ þeklindeki yeni
hedefin on yýlda tutturulamayacaðýný
düþündüklerini açýkladý. BPF, yüksek geri
dönüþüm hedefleri doðrultusunda Ýngilterede
daha çok enerji ve su kullanýlacaðýný ve
böylece ekonomik olmayan ve çevreye daha
çok zarar verecek olan bir sisteme doðru
gidildiðini düþündüklerini de belirtti.
Almanyada son 15 yýldýr plastik geri
dönüþümünü arttýrmaya yönelik projelerin
yürütüldüðü; ancak bugüne kadar sadece
%42lik toplam plastik geri dönüþüm oranýna
ulaþýldýðý da BPF tarafýndan yapýlan açýklamada
yer alýyor.

Tablo 1: Mevcut 2010 hedefleri dahil 2011-2020 için hedefler
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kaðýt

%69.5

%72.0

%74.0

%76.0

%78.0

%80.0

%82.0

%84.0

%86.0

%88.0

%90.0

Cam

%81.0

%82.0

%83.0

%84.0

%85.0

%86.0

%87.0

%88.0

%89.0

%90.0

%90.0

Alüminyum

%40.0

%43.0

%46.0

%49.0

%52.0

%55.0

%58.0

%61.0

%64.0

%67.0

%70.0

Çelik

%69.0

%71.5

%74.0

%76.5

%79.0

%81.5

%84.0

%86.5

%89.0

%91.5

%94.0

Plastik

%29.0

%30.0

%35.0

%40.0

%45.0

%50.0

%55.0

%60.0

%65.0

%70.0

%75.0

Ahþap

%22.0

%28.0

%34.0

%40.0

%46.0

%53.0

%59.0

%65.0

%71.0

%74.0

%74.0

Genel Geri dönüþüm %68.1

%69.0

%69.9

%70.8

%71.8

%72.7

%73.6

%74.5

%75.4

%76.4

%77.3

Genel Geri kazaným* %74.0

%75.0

%76.0

%77.0

%78.0

%79.0

%80.0

%81.0

%82.0

%83.0

%84.0

Tablo 2: Ýstenen geri dönüþüm oranlarý 2011-2020 (%)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kaðýt

%69.0

%70.9

%72.8

%74.7

%76.6

%78.5

%80.5

%82.4

%84.3

%86.2

Cam

%62.9

%63.6

%64.4

%65.2

%65.9

%66.7

%67.5

%68.2

%69.0

%69.0

Alüminyum

%42.8

%45.7

%48.7

%51.7

%54.7

%57.7

%60.6

%63.6

%66.6

%69.6

Çelik

%56.9

%58.9

%60.9

%62.8

%64.8

%66.8

%68.8

%70.8

%72.8

%74.8

Plastik

%22.8

%26.6

%30.3

%34.1

%37.9

%41.7

%45.5

%49.3

%53.1

%56.9

Ahþap

%26.7

%32.4

%38.2

%43.9

%50.6

%56.3

%62.0

%67.8

%70.6

%70.6

Genel Geri dönüþüm %59.0

%59.7

%60.5

%61.2

%62.0

%63.4

%65.8

%68.1

%70.3

%71.9

Genel Geri kazaným* %64.1

%64.9

%65.7

%66.6

%67.4

%68.2

%69.0

%69.8

%70.6

%71.9

Daha ayrýntýlý bilgi için: www.defra.gov.uk adresini ziyaret
ediniz.
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