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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Recycle
Night-Van
Gogh Vincent

Ambalaj Komisyonu Çalýþmalarýmýz Meyvelerini Verdi
Yenilenen Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði ile yeni bir dönem baþlýyor. 2009 yýlý Mayýs ayýndan
beri yapýlan revizyon çalýþmalarý, nihayet yeni Bakanlýðýmýz tarafýndan yayýnlandý. Çalýþmalara hýzlý bir
þekilde baþlayan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yetkilileri taslak olarak bekleyen tüm yönetmelikler
üzerinde çalýþmalarýný tamamlayarak yayýnlamaya devam ediyor.
Bildiðiniz üzere Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði 24.07.2007 tarihinde revize edilerek yürürlüðe girmiþ ancak uygulama sýrasýnda
yaþanan sýkýntýlar nedeni ile sýk sýk tartýþmalara konu olmuþ ve böylelikle Çevre Mevzuatý içerisinde de en popüler yönetmelik haline gelmiþti.
Yaþanan tartýþmalar ve taraflarýn itirazlarý neticesinde Çevre ve Orman Bakanlýðý eski yönetmeliðin 36.maddesinde de yer alan yetkilendirilmiþ
kuruluþlar, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, belediyeler, lisanslý tesisler, satýþ noktalarý ve ilgili diðer taraflarýn temsilcilerini Ambalaj
Komisyonunda bir araya topladý.
2009 yýlýnýn Mayýs ayýnda bir araya toplanan Ambalaj Komisyonu
baþlýca sýkýntý olan konular etrafýnda aþaðýda belirtilen baþlýklarda
10 farklý alt komisyon oluþturmuþtur.

Komisyon çalýþmalarýndan bir kare
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1. Piyasaya Sürenlerin Kayýt Altýna Alýnmasý Alt Komisyonu
2 .Belediyelerin Rolü, Yükümlülükleri, Ýkili Sözleþmelerin Güçlendirilmesi
Alt Komisyonu
3. Kaynakta Ayrý Toplamanýn Maliyetleri, Üretici Sorumluluðuna Ýþlerlik
Kazandýrmak, Belgelendirme Ekonomik Araçlar Alt Komisyonu
4. Yetkilendirilmiþ Kuruluþun (YK)Kriterleri ve Fonksiyonu Alt Komisyonu
5. Sanayi Kaynaklý Ambalaj Atýðý ile Konut Kaynaklý Ambalaj Atýðýnýn
Toplama Sisteminin Ayrýlmasý Alt Komisyonu

Komisyon çalýþmalarýndan bir kare

6. Depozito Uygulamasý Alt Komisyonu
7. Taþýma Amaçlý Kullanýlan Alýþveriþ Poþetlerinin Kullanýmýn Azaltýlmasý
Alt Komisyonu
8. Standartlar, Aðýr Metal Konsantrasyonu Alt Komisyonu
9. Eðitim ve Bilinçlendirme Alt Komisyonu
10. Ýþaretlemenin Zorunluluðu Alt Komisyonu
Alt Komisyonlarýn ilk toplantýlarý 2009 yýlýnýn Haziran ayýnda gerçekleþti.
Komisyon çalýþmalarýnda, hýzlý haberleþme ve doküman paylaþýmýný
saðlayabilmek amacýyla tüm komisyon baþkanlarý tarafýndan bir mail
grubu oluþturulmuþtur. Tüm yazýþmalar, elektronik ortamda bu mail
grubu üzerinden yürütülmüþtür. Toplam 9 ay süren çalýþmalar; Ankara,
Ýstanbul, Bursa illerinde 45 toplantý, Ankarada tüm komisyon üyelerinin katýldýðý 1 günlük uluslararasý toplantý, Antalyada yine tüm komisyon
üyelerinin katýldýðý 2 günlük çalýþtay ve Ankarada sadece komisyon baþkanlarýnýn katýldýðý 1 günlük sonuç deðerlendirme toplantýsý
gerçekleþtirilmiþtir.

Ambalaj Çalýþtayýndan görüntüler

Tüm taraflarýn konular ile ilgili tecrübelerini, çözüm önerilerini, diðer benzer ülkelerin sistemlerini tartýþtýklarý çalýþmalarda yaklaþýk 6000
adam/saatlik mesai harcanmýþtýr. Ambalaj Sanayicileri Derneði olarak bizler de bu komisyonlarýn her birinde aktif olarak rol aldýk ve geliþmeleri
sizlere sürekli aktardýk.
Defalarca yayýnlanan taslaklara verilen görüþler ve yapýlan toplantýlar neticesinde Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü hakkýndaki yeni yönetmeliðimiz
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan 24 Aðustos 2011 tarihinde 28035 sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi.
Bu yönetmeliðin yürürlüðe girmesi ile birlikte 24 Haziran 2007 tarihli Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Ambalaj Sanayicileri Derneði olarak içerisinde ambalaj kelimesinin yer aldýðý tüm komisyonlar, yönetmelik çalýþmalarý ve ilgili diðer
etkinliklerde sektörümüz için elimizden en iyisini yapmaya gayret edeceðiz.
Yeni yönetmeliðimizde yapýlan deðiþiklikleri, yeni eklenen ve önemli diðer ayrýntýlarý bu yazýda sizlerle ayrýntýlý olarak paylaþmak istedik.
Aþaðýdaki göreceðiniz deðiþiklikler içerisinde yeþil olarak iþaretlenmiþ maddeler Ambalaj Komisyonu çalýþmalarý sýrasýnda ASD olarak öneride
bulunduðumuz ve olumlu bulduðumuz maddelerdir. Ayrýca metin içerisinde kýrmýzý ile sizler için bazý açýklamalar da veriyor olacaðýz.
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Madde 2: Kapsam
Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajlarý ve bu ambalajlarýn
atýklarýný kapsar.
Böylece daha önceki yönetmelikte kapsam dýþýnda olan ahþap ambalajlar
da (palet, fýçý, vb) kapsama dahil edilmiþtir. 2013 yýlý itibari ile de piyasaya
sürenlere geri kazanýmý için hedefler belirlenmiþtir. AB mevzuatýnda da
ahþap ambalajlar kapsam dâhilindedir.
22/7/2005 tarihli ve 25883 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Týbbi
Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði kapsamýndaki ambalaj atýklarýnýn,
14/3/2005 tarihli ve 25755 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Tehlikeli
Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði kapsamýndaki ambalaj atýklarýnýn ve
30/7/2008 tarihli ve 26952 sayýlý Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði
kapsamýndaki ambalaj atýklarýnýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýlmasý,
geri dönüþümü, geri kazanýmý ve bertarafý yukarýda belirtilen ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapýlýr.
Yukarýda belirtilen yönetmelikler kapsamýnda yer alan ambalajlarýn piyasaya sürenlerin ayrý toplama, geri kazanma v.b. yükümlülüklerden muaf tutulabilmesi
adýna 2013 yýlýndan itibaren bu yönetmelikler dahilinde deðerlendirilecek olan ambalajlarýn bildirimlerinin de online sistem ile bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 4: Tanýmlar
Madde 4 /1b
Ambalaj atýðý: Üretim artýklarý hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanýcýya ulaþtýrýlmasý aþamasýnda ürünün
sunumu için kullanýlan ve ürünün kullanýlmasýndan sonra oluþan kullaným ömrü dolmuþ tekrar kullanýlabilir ambalajlar da dâhil çevreye atýlan
veya býrakýlan satýþ, ikincil ve nakliye ambalajlarýnýn atýklarýný
Çevre Kanunumuzda yer alan atýk tanýmýna uygun olarak ambalaj atýðý tarifine deçevreye atýlan veya býrakýlan ifadesi eklenmiþtir. Böylelikle mülki
sýnýrlar dâhilindeki kullanýlmýþ ambalajlar ambalaj atýðý tanýmýndan çýkarýlmýþtýr.
Madde 4 / 1c
Ambalaj atýðý aktarma merkezi: Çevre lisanslý toplama ayýrma tesislerinin yönetim planý kapsamýnda ambalaj atýklarýnýn toplanmasý amacýyla
kurduðu þubeleri
Madde 26da bu taným için açýklamalar verilmiþtir.
Madde 4 / 1d
Ambalaj atýðý üreticisi: Ambalajlý ürünü kullanarak ambalaj atýðýnýn oluþmasýna sebep olan gerçek veya tüzel kiþileri,
Ambalajlama Sisteminin Bileþenleri

Madde 4 / 1g
Ambalaj bileþenleri: Ambalajýn elle veya basit fiziksel yollar ile ayrýlabilen kýsýmlarýný
Uygulamalar sýrasýnda ambalajý oluþturan gövde dýþýnda yer alan kapak, etiket v.b. ürünlerin yönetmelikte nasýl
tarifleneceði ve deðerlendirileceðini anlayabilmek adýna bu tarife ihtiyaç duyulmuþtur.
Madde 4 / 1h
Ambalaj üreticisi: Ambalajý üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri
Madde 4 / 1k
Depozito uygulamasý: Tekrar kullanýlabilir ve tek yönlü ambalajlarýn, ürünün satýldýðý noktadan iade alýnmasý
suretiyle piyasaya süren tarafýndan kurulan toplama sistemini,
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Madde 4 / 1z
Önleme: Ambalajýn, ambalaj atýðýnýn ve içerdiði maddelerin miktarýnýn ve çevreye verdiði zararýn, ambalajýn tasarýmýndan baþlayarak, üretimi,
pazarlanmasý, daðýtýmý, kullanýlmasý, atýk haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliþtirilerek azaltýlmasýný,
Önleme kavramýna ambalajýn tasarýmý ve üretimi esnasýnda, ambalajlarýn miktar/aðýrlýklarýnýn azaltýlmasý gerekliliði eklenerek tarif geniþletilmiþtir.
Böylelikle daha önce temel þartlar içerisinde tanýmlanan bu kavram tüm paydaþlarýn yükümlülüklerine eklenmiþtir.
Madde 4 / 1cc
Poþet:
Ürünlerin taþýnmasý amacýyla kullanýlan farklý hammaddelerden üretilebilen her türlü malzemeyi
Daha önceki yönetmelikte yer alan plastik poþeti kavramý doðrudan bir malzemeyi hedef göstermesi ve doðru tanýmlanmaya ihtiyaç duymasý
sebebiyle poþet tanýmýnýn eklenmesine önerilmiþtir. Yeni durumda herhangi bir malzemeden üretilebileceði vurgusu üzerinde durulmuþtur.
Madde 4 / 1ff
Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayýp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adýna fason üretim yapanlarý,
Bu taným ile birlikte ambalaj üretmemesine raðmen alým satým iþlemi yapan veya baþka bir firma için fason üretim yapan aracý firmalarý kapsamaktadýr.

Madde 5: Genel Ýlkeler
Madde 5 /1a
Doðal kaynaklarýn korunmasý, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri doðrultusunda üretimin saðlanmasý ve depolanacak atýk
miktarýnýn azaltýlmasý amacýyla ambalaj atýklarýnýn oluþumunun önlenmesi; üretimin kaçýnýlmaz olduðu durumlarda ise öncelikle tekrar
kullanýlmasý, geri dönüþtürülmesi ve, geri kazanýlmasý ve enerji kaynaðý olarak kullanýlmasý esastýr.
Geri dönüþüm sürecinde yeterli verim alýnamayacak ambalaj atýklarýnýn kalorifik deðerinden faydalanarak enerjiye dönüþtürülmesi yönetmelikte de yer
almýþtýr.
Madde 5 /1 d
Ambalaj atýðý üreticileri, ambalaj atýklarýný, baðlý bulunduklarý belediyenin ambalaj atýklarý yönetim planýna uygun olarak, diðer atýklardan
ayrý biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. Ancak, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi
bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iþletmeleri ve diðer sanayi iþletmeleri, satýþ noktalarý ve alýþveriþ merkezleri, belediyenin yönetim sistemi
dýþýnda kalan sivil hava ulaþýmýna açýk hava alanlarý ile bu hava alanlarý bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
kalan ambalaj atýðý üreticileri 23 üncü maddede belirtilen þartlarý saðlamalarý durumunda, oluþan ambalaj atýklarýný çevre lisanslý/geçici faaliyet
belgeli toplama ayýrma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verebilirler.
Bu düzenleme ile birlikte organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan tesisler ve diðer tüm sanayi iþletmeleri, ambalaj atýklarýný tesislerinde diðer
atýklarýndan ayrý olarak belirledikleri alanda toplamasý durumunda oluþan ambalaj atýklarýný çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma tesisine
veya belediyenin toplama sistemine bedeli karþýlýðýnda verebilecektir.
Satýþ noktalarý ve alýþveriþ merkezleri yönetmeliðin 23. Maddesinde belirtilen
ve kriterleri Bakanlýk tarafýndan koþullarý belirlenecek olan getirme
merkezleri oluþturmalarý halinde, ambalaj atýklarýný bedeli karþýlýðýnda
verebileceklerdir. Aksi takdirde bedelsiz olarak belediyenin sistemine
vermekle yükümlü olduklarý belirtilmektedir.
Madde 5 /1 h
Maddesel geri dönüþümü ekonomik olmayan ambalaj atýklarý, enerji
geri kazanýmý amacýyla iþlenebilir.
Bu ekleme ile birlikte enerji geri kazanýmý amacýyla yakma iþlemi yönetmeliðe
dahil edilmiþtir. Böylelikle geri dönüþümü ekonomik olmayan malzemeler
için bu yöntem tercih edilebilecektir.
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Madde 5 /1 j
Ambalajýn, ambalaj atýðýnýn ve içerdiði maddelerin miktarýnýn ve çevreye verdiði zararýn, ambalajýn tasarýmýndan baþlayarak, üretimi, pazarlanmasý,
daðýtýmý, kullanýlmasý, atýk haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliþtirilerek azaltýlmasýna yönelik önleme
faaliyeti yapmak esastýr. Bu maksatla üretilecek ambalajlarýn yapýsýndaki aðýr metal muhtevalarýnýn, ambalajýn birim aðýrlýðýnýn, ambalajýn
fonksiyonunu bozmayacak gerekli saðlýk, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek þekilde en aza indirilmesi esastýr.
AB ülkelerinde olduðu gibi ambalaj üretimi esnasýnda birim aðýrlýðýn azaltýlmasý suretiyle daha sonra oluþacak ambalaj atýðýný önleme konusu genel ilkelere
girmiþ olup, daha da önem kazanmýþtýr.
1970 yýlýndan beri bazý ambalaj ürünlerindeki aðýrlýk deðiþim oranlarý

Madde 6: Bakanlýk merkez teþkilatýnýn görev ve yetkileri
ð) Ambalaj ve ambalaj atýklarýna ait yýllýk istatistikleri yayýmlamakla, görevli ve yetkilidir.
Var olan yükümlülükler arasýna istatistiklerin yayýnlanmasý da eklenmiþtir. Böylelikle daha kýsa sürede geçen dönemlere ait istatistiklerin yayýnlanacaðýný
düþünüyoruz.

Madde 8: Belediyelerin görev ve yetkileri
h) Ambalaj atýklarý yönetim planý kapsamýnda toplanan ambalaj atýklarýna iliþkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamakla, .
ý) Ambalaj atýðý yönetimi konusundaki sorumluluklarýný, gerekli görmesi halinde, yetkilendirilmiþ kuruluþla iþbirliði içerisinde yürütmekle,
j) Tercih etmeleri halinde, afetzedelerin acil barýnma ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla yapýlacak evlerin imalatýnda hammadde ihtiyacýný
karþýlamak üzere, Polietilenteraftalat ambalaj atýklarý toplama yükümlülüðünü yapýlacak sözleþme ile Türkiye Kýzýlay Derneðine devretmekle,
görevli ve yükümlüdürler.
AAKY uyarýnca belediyelerin yükümlülüklerin daha da netleþtirildiði gözükmektedir.

Madde 9: Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri
a) Ambalajý tasarým aþamasýndan baþlayarak, üretim ve kullaným sonrasýnda en az atýk üretecek, geri dönüþümü ve geri kazanýmý en kolay,
en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek þekilde üretmekle,
Geri dönüþümü ve geri kazanýmý en kolay, en ekonomik ifadeleri eklendiði görülmektedir.

68

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2011

c) Ambalaj atýklarý yönetimi kapsamýnda eðitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkýda bulunmakla,
Ambalaj üreticilerinin tüketicileri bilgilendirici eðitim yapma yükümlülüðü zaten bulunuyordu. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalara katkýda bulunma yükümlülüðü
getirilmiþtir. Ve eðitim yükümlülüðü tüm paydaþlara tanýnmýþtýr.

Madde 10: Tedarikçileri yükümlülükleri
a) Ek-6da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazýlým programý üzerinden doldurabilmek için kullanýcý kodu ve program
eriþim þifresi almakla,
b) Bir önceki yýl tedarik ettiði ambalajlarý için Ek-6da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazýlým programý üzerinden
doldurarak her yýl Þubat ayý sonuna kadar il çevre ve þehircilik müdürlüðüne bildirmekle yükümlüdürler,
Ambalaj üreticisi olmayan Tedarikçilerin piyasaya sürenlere yaptýklarý tedariklerini Ek-6-Ambalaj tedarikçisi müracaat formunu doldurarak bildirmek
zorunda olduklarý dahil edilmiþtir.
Online beyan sisteminde bu aþamada faaliyet gösteren firmalarýn bildirimleri olmadýðý için sistemde bir boþluk oluþturuyordu. Bu yeni paydaþýnda
tanýmlanmasý ile birlikte ambalaj üretmediði halde alým satým yapanlar ve baþka bir marka adýna fason üretim yapan firmalara da yükümlülükler
tanýmlanmýþtýr.

Madde 11: Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri
(2) Piyasaya sürenler; bu Yönetmelik ile üstlendiði geri kazaným yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacýyla aþaðýdaki yöntemlerinden en
az birini tercih etmekle yükümlüdür:
a) Ürünlerinin ambalajlarýna depozito uygulamasý yöntemini tercih edenler;
1) Tek yönlü depozito uygulanmasý durumunda geri alýnan ambalaj
atýklarýnýn çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli geri dönüþüm veya
geri kazaným tesislerine gönderilmesini saðlamakla,
2) Kullaným ömrü dolmuþ depozitolu ambalajlarýn çevre lisanslý/geçici
faaliyet belgeli geri dönüþüm veya geri kazaným tesislerine
gönderilmesini saðlamakla,
3) Eðitim faaliyetleri yapmak ve katkýda bulunmakla,
4) Depozito uygulamasýna iliþkin planý il çevre ve þehircilik müdürlüklerine
sunmakla, yükümlüdür.
b) Belediyeler ile sözleþme yapma yöntemini tercih edenler;
1) En az piyasaya sürdüðü ambalaj miktarýna eþdeðer miktarda ambalaj atýðý oluþan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrý toplama
faaliyeti yürütmekle,
2) Yapýlan sözleþmeler doðrultusunda belediyeler ile birlikte ambalaj atýklarý yönetim planý hazýrlamakla, plan kapsamýnda belediyeler tarafýndan
yürütülen kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýnýn maliyetlerini karþýlamakla,
3) Ambalaj atýklarý yönetim planýna uygun olarak daðýtýlacak olan poþet, kumbara, konteynýr, iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarýný
belediyelere temin etmek veya bunlarla ilgili maliyetleri karþýlamakla,
4) Ambalaj atýklarýnýn yönetimi konusunda eðitim faaliyeti düzenlemek, düzenlenen eðitim faaliyetlerine katýlmak, eðitimin sürekliliðini
saðlamak ve maliyetlerini karþýlamakla,
5) Toplanan-ayrýlan ambalaj atýklarýnýn tamamýný, geri kazaným amacýyla geri almakla veya aldýrmakla,
6) Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplama maliyetleri için sözleþme yaptýðý belediyelerle birlikte, her yýl piyasa araþtýrmasý yaparak,
toplama maliyetlerini belirlemekle, yükümlüdür.
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c) Yetkilendirilmiþ kuruluþla anlaþma yöntemini tercih edenler;
1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiþ kuruluþla sözleþme yapmakla,
2) Yükümlülüklerini, idari, teknik, hukuki ve mali þartlarýnýn taraflarca belirlendiði sözleþme ile yetkilendirilmiþ kuruluþa devretmekle,
yükümlüdür.
(3) Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiþ kuruluþ ve yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen
sorumludurlar.
(4) Piyasaya sürenler bir veya birden fazla yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olabilirler.
Piyasaya sürenlere yükümlülüklerini yerine getirmek adýna 3 farklý seçenek belirtilmiþtir. Birinci seçenekte piyasaya süren depozito sistemini uygulayarak
bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir. Ýkinci seçenekte piyasaya süren en az piyasaya sürdüðü ambalaj miktarýna eþdeðer
ambalaj atýðý üreten bir belediye ile anlaþma yaparak baþlý baþýna kendi toplama sistemini kuracaktýr. Bu iki alternatif göz önüne alýndýðýnda gerçekleþtirilmesi
daha fazla maliyet getireceðinden üçüncü bir seçenek olan yetkilendirilmiþ kuruluþ ile çalýþýlmasý en uygun yöntem olacaðýný düþünüyoruz. Yönetmelik
kapsamýnda ÇEVKO ve TÜKÇEV olarak iki adet yetkilendirilmiþ kuruluþ faaliyet göstermektedir.

Madde 12: Yetkilendirilmiþ Kuruluþun Yükümlülükleri
e) 17. maddede belirtilen hedeflerden fazla ambalaj atýðý toplamasý durumunda fazla toplanan ambalaj atýðý miktarýný yýlsonunda üyelerine
pay etmekle,
ý) Geri kazaným hedeflerinin saðlanmasý için geri kazaným kapasitesini oluþturmakla, yükümlüdürler.

Madde 13: Satýþ noktalarýnýn yükümlülükleri
c) Poþet kullanýmýný en aza indirecek tedbirleri almakla, yapýlan çalýþmalarýný her yýl Þubat ayý sonuna kadar il çevre ve þehircilik müdürlüðüne
bildirmekle,
Önceki yönetmelikte Madde 28de yer alan satýþ noktalarýnýn plastik poþet kullanýmýný azaltmasýna yönelik ifade poþet olarak deðiþtirilmiþtir. Böylelikle
tek bir malzeme hedef olmaktan çýkarýlmýþtýr. Satýþ noktalarý önceki yýllarda olduðu gibi her yýl Þubat ayý sonuna kadar poþet kullanýmýnýn azaltýlmasý
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için yapýlan çalýþmalarý içeren çalýþmalarý sunmalarý gerekmektedir.
ç) Satýþ noktalarýnda oluþan ve ambalaj atýðý toplama noktalarýnda biriktirilen ambalaj atýklarýný oluþtuklarý yerde, belediyenin sistemine geri
kazanýmýný saðlamak üzere vermekle, yükümlüdürler.
Satýþ noktalarý bu yönetmeliðin 23. Maddesinde belirtilen kriterleri Bakanlýk tarafýndan koþullarý belirlenecek olan getirme merkezleri oluþturmalarý
halinde, ambalaj atýklarýný bedeli karþýlýðýnda verebileceklerdir. Aksi takdirde onlar için bedelsiz olarak vermeleri gerektiði görülmektedir.
Getirme merkezi koþullarý kesin olarak henüz tanýmlanmamakla birlikte satýþ noktalarýnýn otopark veya giriþinde tüm geri dönüþebilir atýklar(ambalaj,
elektronik v.b.) için bir alan oluþturulmasý þeklinde genel olarak tanýmlanýyor. Bu alana müþteriler de istedikleri takdirde atýklarýný getirebiliyor olmalarý
da gerektiði eklendi. Getirme merkezlerini detaylý olarak tanýmlayan tebliðin ay sonuna kadar yayýnlanacaðý bakanlýk yetkilileri tarafýndan belirtilmiþtir.

Madde 15: Aðýr metal konsantrasyonlarý
1) Ambalaj bileþenleri üreticileri ile cam dýþýndaki ambalaj üreticileri,
ürettikleri ve/veya ithal ettikleri ambalajlarda veya ambalaj bileþenlerinde
bulunabilecek kurþun, civa, kadmiyum, artý altý deðerlikli krom
konsantrasyonlarýnýn toplamýný bir yýl içinde yüz ppmi aþmayacak
þekilde gerekli tedbirleri alýrlar.
Önerdiðimiz üzere ambalaj türevleri ifadesi çýkartýlarak ambalaj bileþenleri
ifadesi eklenmiþtir.

Madde 16: Ambalajlarýn üretim aþamasýnda iþaretlenmesi
Ambalajlarýn üretim esnasýnda iþaretlenmesinin gönüllülük esasýna dayandýrýlmasýna devam edilecektir. Ek-2de yer alan plastiklerin iþaretlemesi
bölümünde yer alan diðer Plastik Endüstrisi Kurumu(The Society of the Plastics Industry) kurumunun yaptýðý açýklamaya göre 7 olarak iþaretleneceði
belirtilmiþtir. Bu açýklamaya dayanarak yönetmelikte ve AB direktifinda PClarýn (Polikarbonatlar) diðer sýnýfýna girdiði için bu malzemeden üretilen
ambalajlar 7 kod numarasý ile iþaretlenmekteydi. Ancak yeni yönetmelikte diðer sýnýfýnýn kod numarasý 19 olarak verilmiþtir. Bu da karýþýklýklara yol
açacak gibi görünüyor.

Madde 17: Geri kazaným hedefleri
(1) Yetkilendirilmiþ kuruluþ ile yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olmayan piyasaya sürenler, ambalaj atýklarýný aþaðýdaki tabloda belirtildiði
oranlarda geri kazanmakla yükümlüdürler.
Malzemeye göre yýllýk geri kazaným hedefleri (%)
Yýllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Cam
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60

Plastik
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60

Metal
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60

Kâðýt/Karton
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60

Ahþap
5
5
5
7
9
11
13
15

Ahþap ambalajlarda yönetmeliðe dahil edildiði için 2013 yýlý itibari ile geri kazaným hedefleri de yönetmelikte yerini almýþtýr. Bu döneme kadar ahþap
konusunda da tesislerin lisans alacaðý düþünülmektedir.
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Madde 18: Piyasaya sürenlerin belgelendirme yükümlülüðü
(7) Belgelendirmelerde, ambalaj atýðý yönetim planý kapsamýnda toplanan ayrýlan, geri dönüþtürülen ve geri kazanýlan ambalajlara ait belgeler
geçerlidir. Belediye sýnýrlarýndaki organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iþletmeleri ile
diðer sanayi iþletmeleri, satýþ noktalarý ve alýþveriþ merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dýþýnda kalan sivil hava ulaþýmýna açýk hava
alanlarý ile bu hava alanlarý bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan ambalaj atýðý üreticilerinin belediyenin
toplama sistemine verdiði ambalaj atýklarýna ait belgeler de belgelemede kullanýlýr.
(11) Yurt içinde piyasaya sürdüðü ambalajlarýn toplamý yýllýk üçbin kilogram ve üçbin kilogramýn altýnda kalan iþletmeler, belgeleme
yükümlülüðünden muaftýr.
Muafiyet online beyan yükümlülüðünü kapsamamaktadýr. Bu durumda 3000 kg ve altýnda kalan iþletmeler kullanýcý adlarýný ve þifrelerini alarak online
sisteme beyan verecekler ancak, sonucunda oluþan geri toplama, kazanma yükümlülüðünden muaf olacaklardýr.
(13) Yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olan piyasaya sürenlerin, ambalaj atýklarýný
17 nci maddede belirtilen hedeflerden fazla toplamalarý durumunda, fazla toplanan ambalaj atýðý miktarý bir sonraki yýl toplanmasý gereken
ambalaj atýðý miktarýndan düþülür.

Madde 19: Geri kazaným hedeflerine ulaþýlamamasý
ç) On yýl içinde öngörülen hedeflere beþ kez ulaþýlamazsa, ürünlerin ambalajlarýna depozito uygulanýr.
Piyasaya sürenler on yýl içerisinde beþ kez hedefe ulaþýlamamasý durumunda firma ürünlerine depozito uygulamak zorunda kalacaktýr.

Madde 20: Ambalajlarýn piyasaya sürenler tarafýndan iþaretlenmesi
(2) Ýþaretleme gönüllülük esasýna dayanýr. Piyasaya sürenlerin iþaretlemeyi tercih etmesi halinde;
a) Piyasaya sürenler, ambalajlarýnda veya etiketlerinde Ek-3te yer alan Ambalajlarýn Üzerinde Kullanýlacak Sembol ile bu sembolün altýnda
Bakanlýðýn verdiði kod numarasýný,
b) Yetkilendirilmiþ kuruluþa üye olan piyasaya sürenler ambalajýn veya etiketin üzerinde üye olduðu yetkilendirilmiþ kuruluþun sembolünü,
c) Yetkilendirmiþ kuruluþa üye olmayan veya birden fazla yetkilendirmiþ kuruluþa üye olan piyasaya sürenler bu fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde
yer alan sembollerin birini veya hepsini bulundurur.
Ambalajlarýn iþaretlenmesi gönüllük esasýna dayalý olarak devam edecektir. Birden fazla YK iþareti istendiði takdirde ambalaj üzerinde kullanýlabilir.

Madde 21: Yetkilendirilecek kuruluþta aranacak þartlar ve
yetki verilmesi
a) Tüm ambalaj türleri için, temsiliyet payýnýn en az yüzde onunu
saðlamasý,
b) Tek ambalaj türü için, temsiliyet payýnýn yetki alýnmak istenen
malzeme türünün en az yüzde onunu saðlamasý, zorunludur.
Temsiliyet payý %25ten %10a düþürülmüþtür. Böylelikle koþullarý saðladýðý
takdirde 10 adet yetkilendirilmiþ kuruluþa yetki verilebilecektir.

Madde 22: Yetkilendirilmiþ kuruluþun denetimi ve yetki iptali
(2)Bakanlýk, yetkilendirilmiþ kuruluþun temsiliyet payýný saðlayamadýðý tarihten itibaren, en fazla bir yýla kadar süre vererek, 21 inci maddede
belirtilen temsiliyet payýný yeniden saðlamasýný ihtar eder ve bu durumu üyesi olan piyasaya sürenlere bildirir.
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Önceki yönetmelikte 6 ay olan süre 1 yýla çýkarýlmýþtýr.
(3) Bakanlýk, yetkilendirilmiþ kuruluþu, 12 nci maddede belirtilen
yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde ihtar
eder ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla bir yýla kadar
süre verir. Bakanlýk, bu durumu üyesi olan piyasaya sürenlere bildirir
veya duyurur.

Madde 23: Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý biriktirilmesi
(2) Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluþlarý, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, þehirlerarasý
otobüs terminalleri, demiryolu istasyonlarý, limanlar, saðlýk kuruluþlarý,
spor kompleksleri, marketler, satýþ noktalarý, iþ ve alýþveriþ merkezleri,
stadyumlar gibi ambalaj atýðýnýn oluþtuðu benzeri yerler, ambalaj
atýklarýný, oluþtuðu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.
(3) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iþletmeleri ve diðer sanayi iþletmeleri, çevre
kirliliðine yol açmayacak þekilde ayrý biriktirilen ambalaj atýklarýný oluþtuðu noktada çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma tesislerine
veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verirler. Ancak lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma
tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan katýlýmcýlarýndan ambalaj atýklarýný toplayabilirler.
(4) Geri kazanýlabilir ambalaj ve ambalaj dýþý atýklarýn üreticisi tarafýndan getirilip býrakýlacaðý, teknik ve idari detaylarý Bakanlýk tarafýndan
belirlenecek getirme merkezi oluþturan satýþ noktalarý ve alýþveriþ merkezleri ayrý biriktirilen ambalaj atýklarýný oluþtuðu noktada çevre lisanslý/geçici
faaliyet belgeli toplama ayýrma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verirler.
(5) Belediyenin yönetim sistemi dýþýnda kalan sivil hava ulaþýmýna açýk hava alanlarý ile bu hava alanlarý bünyesinde yer alan tüm tesislerde
çevre kirliliðine yol açmayacak þekilde ayrý biriktirilen ambalaj atýklarý oluþtuðu noktada, ilgili yönetim tarafýndan çevre lisanslý/geçici faaliyet
belgeli toplama ayýrma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verilir.
(6) Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan ambalaj atýðý üreticileri, tüketim sonucu oluþan ambalaj atýklarýný çevre kirliliðine yol açmayacak
þekilde diðer atýklardan ayrý olarak biriktirerek çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin
toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verirler.
Uzunca bir süredir tartýþma konusu olan bedelsiz uygulamasý bu düzeltme ile birlikte uygulamadan kýsmen kalkmýþtýr. Yönetmeliðe göre eðer organize
sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iþletmeleri ve diðer sanayi iþletmeleri, çevre kirliliðine yol açmayacak
þekilde kullanýlmýþ ambalajlarýný diðer atýklarýndan ayrý olarak biriktirip lisanslý toplama ayýrma tesislerine bedeli karþýlýðýnda verebilecektir. Ýsteyen
firmalar yine bedelsiz olarak atýklarýný belediyenin sistemine de verebileceklerdir. Satýþ noktalarý ve AVMler ise daha önceki maddelerde açýkladýðýmýz
üzere getirme merkezleri oluþturduklarý durumda onlarda bedeli karþýlýðýnda atýklarýný verebileceklerdir.

Örnek bir ambalaj atýðý ayýrma tesisi

Örnek bir ambalaj atýðý ayýrma tesisi
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Madde 26 : Ambalaj atýðý aktarma merkezi
(1) Çevre lisanslý toplama-ayýrma tesisleri, ambalaj atýðý yönetim planý bulunmasý durumunda sözleþme yapýlan belediye sýnýrlarý içinde bir
adet ambalaj atýðý aktarma merkezi kurabilir.
Ayrý bir tüzel kiþiliðe sahip bir lisanslý tesisin kurulmasýnýn fizibýl olmadýðý durumlar için o bölge yakýnýnda bulunan baþka bir lisanslý tesis bu bölge
içerisinde o bölge belediyesinin de onayý ile bir atýk aktarma merkezi kurabilir. Bu aktarma merkezinde düzenli olarak depolanan ambalaj atýklarý ayýrma
ve geri dönüþüm iþlemleri için tesisin merkezine götürülecektir.

Geçici Madde 3 :Belgelendirme yükümlülüðü
(1) 2011 yýlý belgelendirme yükümlülüðü, 31.12.2011 tarihine kadar 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin 18 inci ve 23 üncü maddeleri uyarýnca uygulanmaya devam edilir.
(2) 2010 yýlýna mahsus olmak üzere metal ambalaj atýklarý için belgelendirme yükümlülüðünü yerine getirmeyen piyasaya sürenlere, bu
Yönetmeliðin 19 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi uygulanmaz.
(3) 2011 yýlýna mahsus olmak üzere metal ambalaj atýklarý için belgelendirme yükümlülüðünde 31/12/2011 tarihine kadar 24/6/2007 tarihli
ve 26562 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin 23 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendinde
yer alan lisans þartý aranmaz.
(4) Metal ambalaj atýklarý için belgelendirme yükümlülüðünde 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliðin 18 inci maddesinin sekizinci fýkrasýnda
yer alan lisans þartý aranmaz.
Metal ambalaj geri dönüþümü için lisanslý yeterli sayýda tesis olmamasý nedeniyle ciddi bir kapasite sýkýntý yaþanmaktaydý. Kapasite sýkýntý nedeni ile
piyasaya sürenler tarafýndan belgelendirilemeyen metal ambalaj atýklarý problem oluþturuyordu. Birkaç yýl lisasns þartý aranmamasý bizlerin de katýldýðý
toplantýlarda taraflarca talep edilmiþti. Bu talepler dikkate alýnarak 2014e kadar süre tanýnmýþtýr.
Yeni yönetmeliðimizin önemli deðiþiklikleri ve eklemeleri üzerinde durarak sizler için ile özetlemeye çalýþtýk.2012 yýlý itibari ile tüm maddeleri
ile uygulanmaya baþlayacak olan yönetmeliðimiz tüm paydaþlara hayýrlý olmasýný diliyoruz.
Bu vesileyle bir de duyuru yapmak istiyoruz. Yine Ambalaj Komisyonu
çalýþmalarý dahilinde toplanan Standartlar, Aðýr Metal Konsantrasyonu
Alt Komisyonu ambalaj standartlarý ile ilgili bir kýlavuzun ASD tarafýndan
hazýrlanarak sektörle paylaþýlmasý kararýný almýþtýr. Bu kapsamda
Derneðimizin Uzmanlarý olarak hazýrlýklarýný sürdürdüðümüz Ambalaj
Standartlarýný Kullanma Kýlavuzumuzu yakýnda sizlerle paylaþacaðýz.
94/62/EC nolu AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi ile ülkemizde
24.08.2011 tarih ve 28035 sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak
yürürlüðe giren Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinde yer
alan ambalajýn üretimine iliþkin temel hükümleri içerisinde yer alan
Madde 14:Temel Þartlar gereðince, bir ambalajýn tasarlanmasý ve
üretilmesi aþamasýnda dikkate alýnmasý gereken unsurlarý içeren
Avrupa Ambalaj Standartlarý CEN tarafýndan yayýnlanmýþ daha sonra
TSE tarafýndan aþaðýdaki gibi Türkçeleþtirilerek yayýnlanmýþtýr.
Ambalaj standartlarý, ambalaj atýklarý mevzuatýnda yer alan ambalajýn
üretimine iliþkin temel þartlarýn saðlandýðýný göstermenin en kolay
yolu olarak kabul edilir ve hem Avrupada hem de ülkemizde gönüllü
olarak uygulanmaktadýr.
Bu standartlarý kullanabilmek adýna hazýrlanan bu kýlavuz Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda,
ambalaj üreticilerini ve piyasaya süren firmalarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Yeni yayýnlanan yönetmeliðimiz ve diðer yasal düzenlemeler ile ilgili sorularýnýz ve ayrýntýlar için ilkaykiran@ambalaj.org.tr
adresinden veya (216) 5454948 nolu telefon numaramýzdan bize ulaþabilirsiniz.
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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk / Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Ambalaj Tasarýmýnda Çevre Koruma - Sürdürülebilirlik
Yaklaþýmý Semineri
Türkpet Kimyevi Maddeler ve Pet
Ambalaj Malzemeleri San. A.Þ. temsilcisi
Yaþar Atilla PET Ambalaj Üretiminde
Önleme Yaklaþýmý ve Uygulama
Örnekleri konularýnda sunumlar
yaparak ambalaj tasarýmýnda çevre
koruma önlemlerine dikkat çektiler.
Ambalajýn üretimi aþamasýndan
baþlayarak üreticilerin birim ambalaj
için daha az malzeme kullanarak, enerji,
hammadde v.b. kalemlerde çok büyük
rakamlarda tasarruf saðlayabilecek
uygulamalarýn nasýl yapýlabileceðini,
ulusal veya uluslar arasý mevzuat bu
konuda nelerden bahsediyor ve
üreticilerin bu konularda yaptýklarý
çalýþmalara yer verildi.
15-18 Eylül 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþen bu yýl 17. si
düzenlenen Avrasya Ambalaj 2011 Ýstanbul Uluslararasý Ambalaj
Endüstrisi Fuarý birçok etkinliðe ev sahipliði yaptý.
Bu etkinlikler kapsamýnda 17 Eylül Cumartesi günü TÜYAP Kongre ve
Fuar Merkezi Karadeniz salonunda Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD)
olarak ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý)
ile iþbirliði içerisinde AMBALAJ TASARIMINDA ÇEVRE KORUMA SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK YAKLAÞIMI temasý ile Önleme Prensipleri ve Uygulama
Örnekleri konulu bir seminer düzenlenmiþtir.
24 Aðustos 2011 tarihinde yeniden düzenlenerek yayýnlanan Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði ile daha da önem kazanan önleme
konusunun deðerlendirildiði seminer ASD Genel Sekreteri Doðan
Erberkin açýlýþ konuþmasýný ile baþladý. Sn Erberkin moderatörlüðü
de üstlendiði program da,
Derneðimizi temsilen Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlkay Kýran
Öztürk Sürdürülebilirlik= Daha Az Kaynak- Daha Çok Üretim konulu
sunumunu katýlýmcýlarla paylaþtý. ÇEVKO Vakfýndan Endüstri Ýliþkileri
Uzmaný Hande Sifoðlu, Ambalaj Atýklarý Yönetimi ve Önleme Ýliþkisi,
Endüstri Ýliþkileri Uzmaný Senem Zývarýk ise Dünyadan En Ýyi Uygulama
Örnekleri ve Türkiyede Önleme Yaklaþýmýnýn Gerçekleþmesi baþlýklarý
ile konu hakkýnda deðerlendirmelerini aktardýlar. Son olarak Artenius
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Fuar ziyaretçilerinin ve katýlýmcýlarýnýn ilgi gösterdikleri seminerin sunumlarý için
ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden bizimle baðlantýya geçebilirsiniz.

Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

2010 Yýlýnda Avrupada 255.000 ton PVCnin Geri
Dönüþtürüldüðü Açýklandý
Avrupada faaliyet gösteren PVC sanayicilerinin
gönüllü giriþimi sonucu oluþturulan Vinyl
2010 platformu, 2010 yýlýnda tüketim sonrasý
oluþan yaklaþýk 260.000 ton PVCnin geri
dönüþtürüldüðünü açýkladý. Bir önceki yýl bu
rakam 190.000 ton idi.
Avrupada PVCyi geri dönüþtürecek hiçbir
altyapý olmamasý nedeniyle, bu malzemelerin
geri dönüþtürülemedikleri kabul edilmekteydi.
Gönüllü Sanayicilerin ortak amaçlarý uðruna
baþlattýklarý Vinyl 2010 giriþimi ile bu teori
yýkýldý.
Avrupalý tüketicilerin PVCyi sürdürülebilir bir
malzeme olarak kabul ettiði ve yeni geri
dönüþüm prosesleri sayesinde hem geri
dönüþüm miktarýnýn artýrýldýðý hem de geri
dönüþtürülebilir PVC atýk yelpazesinin
geniþlediði bildiriliyor.
Recovinyl isimli kuruluþ, 17 Avrupa ülkesinde
geri dönüþüm faaliyetlerini koordine ederek
geri dönüþüm hedeflerinin yerine
getirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadýr.
PVC atýklarýnýn toplanmasý
operasyonlarýnda en büyük katký
Almanyadan geldi (92.242 ton),
bunu Ýngiltere (49.343 ton) ve
Hollanda (16.909 ton) takip etti.
ABye yeni girenler arasýnda Çek
Cumhuriyeti 16.464 ton ile en iyi
miktara ulaþtý.
Yýllýk raporda yazýlana göre,
Recovinyle ek olarak, bazý kuruluþlar
da belirli özellikteki-ayný tip PVC
atýklarýnýn ayrý olarak toplanýp geri
dönüþtürülmesini koordine etti.
Almanyada Rewindo yaklaþýk 26.000
ton PVC atýk topladý ve bu rakamý

2011 yýlýnda 29.000 tona çýkarmayý planlýyor.
Roofcollect sistemi ile 1.568 ton çatý ve
sýzdýrmazlýk membraný, Epfloor ile 2.448 ton
PVC zemin kaplamasý atýðý ve EpCoat ile de
3.234 ton PVC kaplamalý kumaþ toplandý.

üyelerin programlarýnýn daha verimli hale
gelmesi, ekonomik düzelme ve Recovinyl
tarafýndan oluþturulan rezervlerin
kullanýlmasýydý.

2010 yýlýnda Ýtalyanýn Ferrara þehrinde
bulunan ve kablo gibi kompozit atýklardaki
PVCyi geri kazanmak amacýyla solvent
teknolojisi kullanýlan Vinyloop PVC geri
dönüþüm tesisinde teknik yenilikler yapýldý.
Geçen yýl bu süreç kullanýlarak 5.656 ton
PVC atýk iþlendi ve 3.615 ton ikincil PVC geri
kazanýldý ama bu rakamlar yýllýk raporda
belirtilen 7.700 tonu iþleyerek 5.000 ton
ikinci malzemeyi geri kazanma hedefinin
gerisinde kaldý.
EuPCye göre Vinyl 2010 ve onun üyeleri
tarafýndan çeþitli geri dönüþüm programlarý
ve araþtýrmalar için yapýlan harcamalar 2009
yýlýndaki 7,95 milyon Euro seviyesinden 2010
yýlýnda 6,64 milyon Euro seviyesine düþtü.
Harcamalardaki bu azalmanýn olasý nedeni

Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Fransa
Almanya
Macaristan
Ýtalya
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Ýspanya
Ýsveç
Ýngiltere
Toplam

Tablo: Tüketim sonrasý PVC atýklarýn kayýtlý geri dönüþüm miktarlarý (ton)
2005
1.500
2.000**
4.500
8.000
16.000

2006
2.739
7.446
5.522
828
10.972
2
94
17.087***
44.690

2007
1.954
1.165
2.896
13.276
35.927
256
4.252
8.959
475
42.162
111.322

2008
4.398
3.462*
5.858
2.586
16.943
77.313
804
16.115
10.731
3.518
477
6.293
42.895***
191.393

(*) Lüksembourgdaki miktarlar dahil.
(**) Bugün Recovinyl çatýsý altýnda olan PVC Recyclage tarafýndan geri dönüþtürülen miktarlar.
(***) Ýrlandadaki miktarlar dahil.
Kaynak: Vinyl 2010

2009
3.815
5.493*
13.685
2.445
10.890
71.081
538
15.681
10.009
7.648
903
994
9.093
33.963
186.238

2010
4.616
5.141
16.464
2.923
17.377
92.242
617
16.417
16.909
13.227
1.437
27
1.959
14.838
1.277
49.343
254.814
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Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk / Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Ýyi Yönetilmiþ Orman Ürünleri Ýçin FSC
þemsiyesi altýna giren tüm kuruluþlarý
kapsayacak þekilde uygulandýðýný
baðýmsýz ve akredite kuruluþlar
vasýtasýyla denetlemek ve izlemektir.
CoC (Chain of Custody) Koruma ve
Gözetim Zinciri hammaddenin
ormandan tüketiciye ulaþana kadarki;
iþleme, dönüþtürme, imalat ve daðýtým
gibi tüm baþarýlý safhalarýný içine alan
bir yönetim sistemidir. Bu yönetim
sistemini benimseyen kurumlar
hammaddelerini yine onaylanmýþ
ormanlardan almalarý gerekmektedir.
Alýnan bu hammaddeler onaylanmamýþ
hammaddeler ile karýþmamasý amacýyla
ayrý olarak depolanmalý ve iþlenmelidir.

Ýyi yönetilmiþ ormanlardan elde edilen
kaynaklar ile üretilen ürünlerin müþteriye
ulaþmasý aþamasýna kadarki süreci etkin
bir þekilde yöneten yeni bir belgelendirme
sisteminden sizlere bahsetmek istedik.
Ülkemizdeki üreticilerin belki de yeni
yeni karþýlaþtýðý bu sistem, özellikle
Avrupaya yapýlan ihracatlarda
müþterilerinden ve daha da ilginç olaný
üretici firmanýn Türkiyede faaliyet gösteren bir bankaya yaptýðý kredi
baþvurusunda karþýlarýna çýkýyor. Özellikle Amerikanýn artýk FSC belgesi
olmayan bir tedarikçiden ürün almadýðý veya HSBC bankasýnýn kredi
þartlarý arasýnda FSC belgesinin aranmasý yine gelen önemli duyumlar
arasýndadýr.
Peki FSC nedir? Hangi firmalarý ilgilendiriyor? Nasýl alýnýr? v.b. bilgileri
sizlerle bu yazýda paylaþacaðýz. FSC, Forest Stewardship Council
örgütünün baþ harflerinden gelmektedir. Bu örgüt dünyada baðýmsýz
ve akredite CoC programlarýný yürüten, bünyesinde farklý kesimlerden
gelen çevre ve sosyal örgütlerini ahþap ve orman ürünleri konusunda
faaliyet gösteren firma temsilcilerini, bazý ahþap birliklerini, orman
ürünleri belgelendirilmesi yapan kuruluþlarý bünyesinde bulunduran
kar amacý gütmeyen bir sivil toplum kuruluþudur. FSCnin baþlýca
amacý tüm dünyadaki orman kaynaklarýnýn doðru þekilde idare
edilmesini saðlamak, bununla ilgili metotlarý belirlemek, standartlarý
tarif edip bu standartlarýn dünya genelindeki orman endüstrisi
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Müþteri gözüyle bakýldýðýnda bir
firmada CoC standartlarýnýn uygulanýyor
olmasý firma tarafýndan tüm bu
aþamalarýn baþarýyla uygulandýðýnýn göstergesidir. CoC sistemi, firmada
hali hazýrda uygulanan bir ISO 9001 ve/veya benzeri yönetim sistemleri
var ise ortak noktalarý nedeni ile entegre bir þekilde kurulabilir.
Bilindiði üzere ülkemizde tüm ormanlarýmýz Orman Genel Müdürlüklerinin
kontrolü ve denetimi altýndadýr. Bu konuda Orman Genel Müdürlükleri
de çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürmektedir. Ýlk olarak pilot bölge
olarak belirlenen ve son 2 yýldýr çalýþmalarý süren Bolu Aladað Bölge
Ormaný 4.09.2011 tarihinde FSC sertifikasýný almaya hak kazanmýþtýr.
Bu sertifikayý alabilmek için ormanda çalýþan personelin eðitiminden,
orman içerisinde yer alan aðaçlarýn özelliklerinden, genetiði deðiþtirilmiþ
tohumlardan aðaç üretilmemesine, doðru þekilde kesilmesi, kesilen
aðaçlarýn yerine yenilerinin dikilmesinden, doðal ormanlarýn ve diðer
habitatlarýn deðiþiminin engellenmesinden, tehlike içeriði yüksek
böcek ilaçlamasýnýn önlenmesine kadar bir çok konuda iyi yönetilen
ormanlar oluþmasýný beraberinde getiriyor.

Orman Yönetimi Sertifikasý (Forest Management (FM) Certificate) ve
Emanet Zinciri Sertifikasý (Chain of Custody (COC) Certificate) olmak
üzere iki çeþit sertifikalandýrma sistemi vardýr. FSC tarafýndan
yetkilendirilmiþ baðýmsýz denetim birimleri tarafýndan gerçekleþtirilen
ve üretim yapýlan orman alanlarýnýn uluslararasý anlaþmayla belirlenmiþ
bulunan FSC Sorumlu Orman Yönetimi Prensiplerine uygun olup
olmadýðýnýn denetlenmesine dayanan sistemdir. Bir orman iþletmesi,
ürünleri için FSC sertifikasý almaya hak kazandýktan sonra, ayný
zamanda emanet zinciri sertifikasyonunun (Chain of Custody (COC)
Certificate) da bir parçasý olmaya hak kazanýr.
Emanet Zinciri Sertifikasý (COC) ise FSC sertifikalý ürünler için garanti
temin eden bir sistemdir. Emanet zinciri, hammaddeden tüketiciye
ulaþan son mamule kadar geçen süreçte iþleme, mamul haline getirme,
nakliyat ve daðýtým gibi iþlemlerin sorumlu orman politikasý kurallarý
çerçevesinde yürütüldüðünün garantisidir. Tüketici açýsýndan FSC,
ürünün orijini hakkýnda garanti saðlarken COC da doðru ürünün doðru
yollardan teslimini teminat altýna alýr.
Ülkemizde Bolu Aladað bölgesinin ardýndan diðer ormanlarýmýzda FSC
sertifikalarýný almaya baþladýðýnda FSC sertifikalý ürüne ulaþabilme
imkaný kolaylaþacaktýr. Ayrýca bizlerin her platformda savunduðu üzere
özel orman iþletmelerinin kurulmasýyla olanak saðlanmasý ithal
hammadde tedariðini azaltacaðý gibi FSCli hammadde tedariðini de
arttýracaktýr.
FSC-CoC sertifiklandýrýlmasý kapsamýnda ahþap, kereste ve türevleri
gibi ürünlerin yanýsýra kaðýt ve kaðýt bazlý ürünler (gazete, dergi,
mukavva koli, kaðýt ambalajlar vb.), her türlü mobilya, müzik
enstrümanlarý, tahta oyuncaklar, tahtadan yapýlmýþ kalem gibi daha
bir çok ürün sertifikalandýrýlýr.

Bu ay itibari ile ülkemizde 88 firma bu alanda sertifikalandýrýlmýþtýr.
Bizim sektörümüzde de
Dizayn Etiket,Duran Doðan Basým ve Ambalaj,Görsel Sanatlar Matbaacýlýk
ve Ambalaj, Mondi Tire Kutsan, Tetrapak v.b. firmalar bulunmaktadýr.
Listenin tamamýna www.fsc.org.tr adresinden ulaþabilir. Search
certificates sekmesinden sertifikalarýný içerdikleri konulara göre
sorgulama yapabilirsiniz.
Ülkemizde faaliyet gösteren firmalarýn henüz tüm ürünlerini FSC
sertifikalý kaynak kullanarak üretimi mümkün olmasa da , karlý bir
ticaret imkaný doðduðunda bu sertifikanýn önlerine bir engel olarak
çýkmamasý amacýyla gerekli önlemi almalarý gerektiðini düþünüyoruz.
Konuyla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi için ilkaykiran@ambalaj.org.tr
adresinden bizden ve/veya tuv-nord@tuv-turkey.com adresinden Sn.
Sinan Karandan da bilgi alabilirsiniz.

Ýster ahþap, ister kaðýt her türlü odun kaynaklý ürün üzerinde görülen
FSC-CoC damgasý, o ürünün elde edildiði ormanýn sürdürülebilir bir
biçimde yönetildiðinin ve bunun baðýmsýz bir kurul tarafýndan
onaylandýðýnýn iþaretidir.
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