Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Daha Ýyi Bir Mevzuat Yaklaþýmýnýn Önündeki
Engellerin Tespitinde AB Üyesi Ülkelerin
Çevre Koruma Kurumlarýnýn Ortak
Bulgularýndan Notlar
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu yazýmýzda daha evvel de bir parça deðindiðimiz
çevre mevzuatý basitleþtirme, birleþtirme,
þeffaflaþtýrma ve diðer iyileþtirme / yenilikleri
adapte etme faaliyetlerinde (daha iyi bir mevzuat
yaklaþýmý / better regulation) AB üyesi ülkelerin
çevre koruma kurumlarý yetkililerinin ortak çaba ile
tespit ettiði çeþitli bazdaki engeller (barriers) ile
ilgili notlar aktaracaðýz. Bu konular nasýl bir AB
ülkesi için geçerli ise genel hatlarý ile bizim ülkemiz
için de geçerlidir ve hatta daha da önemlidir.
Adaletli, realist, uygulanabilir bir mevzuat istenen
sonuçlarý verebilir ve hepimize lazýmdýr. Bir kanunu,
yönetmeliði çýkarýrken, söz konusu mevzuatýn
etkileyeceði tüm taraflarýn hazýrlýk süreci içine
katýlmalarýnýn ve taraflarýn tartýþmalarýnýn
saðlanmasý, endüstrinin uyum durumu ve süresi,
bölgesel þartlar, kontrol ve denetim altyapýsý, yeni
mevzuatýn halihazýrda yürürlükte olanlarla iliþkisi
vb. gibi konular yeterli ölçüde dikkate alýnmazsa o
t a k d i rd e i y i m e v zu at ve ya m e v zu at ý n
iyileþtirilmesinde engeller oluþuyor ve tekrar yeni
revizyonlar yapýlmak durumunda kalýnýyor, bu durumu
hepimiz gözlemlemiþ ve deneyimler edinmiþizdir.
Avrupa Birliðinde malumlarýnýz olduðu üzere
Yönetmeliklerin (regulation, tüm üye ülkelerde aynen
uygulanmasý mecburi) ve Direktiflerin (hedeflerle
birlikte genel çerçeve çizen ve her ülkenin kendi
kanunlarýna o çerçeve dahilinde adapte ettiði mevzuat)
yürürlüðe girmesi, idari ve bürokratik yapý ve kurallar
gereði oldukça uzun süreçlerden geçmekte ve bundan
etkilenecek olan üye ülkelerin deðiþik sosyo-ekonomik
ve kültürel yapýlarý dikkate alýndýðýnda, gerçekten
iyi anlaþýlabilir ve uygulanabilir, sonuç veren,
komplikasyonlarý ve AB Komisyonu ile Üye ülkeler
arasýnda olasý çeliþki ve uzlaþmazlýklarý minimumda
tutabilecek, mümkün mertebe basitleþtirilmiþ mevzuat
büyük önem taþýmaktadýr. Çevre ve ambalaj atýklarý
ile ilgili olarak, bu olaylarla ve ilgili komitelerle ilk
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karþýlaþtýðým zaman küçük detaylar nedeni ile çok
zaman kaybedildiðini düþünmüþtüm ama daha sonra
yaptýðýmýz deðerlendirmelerde þu kanýya vardým ki,
Avrupa Birliði uzlaþý prensibi üzerine kurulmuþtur
ve bu uzlaþý için, bu tip komitelerde herkese biraz
oyalanýp, birazda iþ yapacaðý ortamlar saðlanmasý
eþyanýn tabiatý gereðidir, böylece muhaliflerde yumuþak
yöntemlerle uzlaþýya razý olmaktadýrlar. Ancak üye
sayýsý artýp, dünya rekabeti de kýzýþýnca, yüksek
rekabet gücüne sahip bir ekonomi ve sürdürülebilir
büyüme için son derece önemli bir konu olan
Mevzuatlarýn iyileþtirilmesi AB Komisyonu için öncelikli
bir hal aldý, (yapýlmýþ tekliflerin bazýlarý tekrar gözden
geçirilmek için geri çekildi, birçok direktif ve yönetmelik
yeniden incelenmekte, kýsaltýlmakta, gereðinde
birleþtirilmekte, gereðinde hukuki anlaþmazlýklara
sebep olmamak ve daha iyi anlaþýlmayý saðlamak
için bazý metinler yeniden yazýlmaktadýr) bu durum
ayrýca ABnin dünyanýn en rekabetçi ekonomisi olmasý
yönünde strateji belirleyen Lizbon kararlarýnýn da
tabii bir sonucudur. Bu sürece katkýda bulunan AB
üyesi ülkelerin Çevre Koruma Kurumlarý (Ajanslarý)
yetkilileri de, Çevre mevzuatý iyileþtirme faaliyetlerinde
ortaya çýkan engelleri Topluluk, üye ülkeler, paydaþlar
(stakeholders) ve idari altyapý bazýnda belirleyerek
2007 yýlý baþlarýnda bir rapor yayýnladýlar ve raporun
sonunda bulgulara uyan bazý yaþanmýþ örnekler
verdiler, biz de bu yazýmýzda bunlara bir göz atacaðýz:
(tabiî ki bazý maddelerde tekrarlar var)
Topluluk bazýnda engeller:
1. Yeterli ölçüde kabul görmüþ mevzuat etki
deðerlendirmelerinin bulunmamasý (bu konu
geliþtirilmeye çalýþýlmakta ve AB Komisyonundan
mevzuat teklifleri yaparken artýk etki deðerlendirmesi
de talep edilmektedir. Bence bu durum ülkemiz içinde
çok önemli ve dikkate alýnmasý gereken bir noktadýr).
2. Karar verme süreçlerinin uzunluðu ve bazý
durumlarda uzun süren bu tartýþmalar, revizyonlar
neticesinde ana fikirden uzaklaþýlmasý ve sulandýrýlma
durumlarýnýn meydana gelmesi (Ancak bu uzun
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sürecin bir bakýma yeni mevzuat teklifinin hazmýný
ve anlaþýlmasýný kolaylaþtýrma etkisi de vardýr).
Mahzurlardan bir tanesi de sürecin uzamasýndan
doðan belirsizliðin endüstrinin planlamalarýna negatif
katkýsý olmasýdýr.
3. ABde hem çerçeve direktifleri hem de deðiþik
zamanlarda yayýnlanan konuya özel ayrý direktifler
bulunmaktadýr (örnek: çerçeve atýk direktifi ve
ambalaj atýklarý direktifi gibi). Bu direktifler de bazen
uyumsuzluklar olmakta ve uygulamada belirsizliðe
ve yorum farkýna yol açmaktadýr. Bu durumdan da
bazý ülkeler bir müddet için faydalanmakta, bilahare
konu AB Komisyonu ile ülke(ler) arasýnda mahkemelik
olmaya kadar gitmektedir.
4. Çevre mevzuatý ile ilgili uygulamalar konusunda
üye ülkelerin yapmasý gereken raporlama ve geri
beslemelerin henüz istenen düzeyde olmayýp, ortak
bir bilgi paylaþým sistematiðinin oturmamýþ olmamasý,
AB Komisyonunun mevzuatta yapýcý deðiþiklikleri
yeteri hýzda gerçekleþtirmesine engel olmaktadýr
(Ancak bu konuda Þubat 2008 baþlarýnda Komisyon
ortak çevresel bilgi paylaþým sistemi (SEIS) kurma
konusundaki kararýný açýkladý ve mali kaynaklarýný
belirledi. Uygulama detaylarý ise yine 2008 yýlý
içersinde belli olacak)

5. Mevzuat yapma ve geliþtirme süreçlerinde bazen
uygulama ve denetim sorumlularý yer almamakta,
onlara görüþ sorulmamakta, bu durumda sonradan
realist olmayan uygulamalarla karþý karþýya kalan
ve bir müddet bazý konularda muafiyete ihtiyacý
olabilecek birtakým ülkeleri zor durumda býrakmaktadýr.
Üye ülkeler bazýnda engeller:
1. Bazen üye ülkelerdeki yerleþik sosyo kültürel yapý
deðiþikliklere ve yeni uygulamalara karþý direnmekte
ve mevzuat yapýcýlarýn standard uygulamalarýn dýþýna
çýkarak risk bazlý yaklaþýmlar ve yeni enstrümanlarý
denemesine zorluk çýkarmaktadýrlar.
2. Bazen geleneksel yapýlar sorumluluk almaktan
kaçýnmaya ve her þeyi devletin reçetelerine býrakmayý
tercih etmektedir. Bu durumda da mevzuatlar aþýrý
detaylý hale gelebilmekte ve uygulama yanlýþlarý
olmaktadýr.
3. Tüm paydaþlarýn mevzuat hazýrlýk sürecine etkin
katýlmasý ile yeni uygulama ve yaklaþýmlara razý
edilebilirler, eðer bu gerçekleþmezse yeniliklerin
taraflarýn rýzasý ile yeteri süre denenmeleri
zorlaþmaktadýr (dolayýsýyla da uyuþmazlýklar
artmaktadýr).
4. Yeni uygulamalarýn riskini üstlenebilmek, uyum
denetimini iyi yapabilmek ve böylece mevzuatý
geliþtirebilmek için bazen paydaþlarýn eðitim,
deneyim,bilgi ve kapasite noksanlýklarýný gidermek
gerekmektedir, aksi halde bunlar engel olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.
5. Üye ülkelerin hukuk sistemi bazen yeni
uygulamalarýn engeli olarak belirmektedir. Örneðin
düzenleme, uygulama ve kontrol için yeni bir kurum
ihtiyacý varsa, bu duruma ülke anayasasý izin
vermeyebilmektedir.
6. Topluluk direktiflerinin üye ülke kanun ve
yönetmeliklerine adaptasyonu bazen mevcut diðer
uygulamalarý yeteri kadar dikkate almayýnca mevzuatýn
bütünlüðü bozulmakta, bu durumda endüstri için
yorum ve uygulama karýþýklýklarýna yol açmaktadýr.
Paydaþlar bazýnda engeller:
1. Daha iyi bir mevzuat yaklaþýmýnýn baþarýlý olabilmesi
için iþ çevreleri de bu konuda gerekli sorumluluklarý
almaya hazýr olmalýdýrlar, halbuki büyük ve köklü
kuruluþlar az çok sonuç odaklý az detay ihtiva eden
mevzuata itibar ederken, bu yaklaþýmý
benimsemeyenler ise nerede ise kendi özel
durumlarýna uyan mevzuat detaylarý ve yönlendirme
talep etmektedirler.
2. Kamuoyu ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn mevzuat
iyileþtirme çabalarýna þüphe ile yaklaþýp bunlarý

endüstrinin bazý sorumluluklardan kurtarýlmasý ve
çevresel standardlarýnýn düþürülme giriþimleri olarak
algýlamasý da engellerden biridir [AB Komisyonunun
teklif ettiði ve halen Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar
Komitesinde zorlu görüþmelere konu olan (daha
evvel bültenimizde bir deðerlendirmesini yapmýþtýk)
Atýk Çerçeve Taslaðý bu madde için çok canlý bir
örnektir]. Tabii ki bu olaylarda bu kuruluþlarla yeterli
iletiþimin saðlanma becerisinin gösterilmemiþ olmasý
en büyük nedenlerden biridir.
3. Topluluk bazýndaki engeller arasýnda da belirtildiði
gibi bazen mevzuat uygulamasýnýn paydaþlarý ve
uzmanlar yeteri kadar mevzuat hazýrlama sürecinin
içine dahil edilmemekte, paydaþlarýn konularý tartýþma
ortamý eksik býrakýlmakta ve bu da yeni mevzuatta
uygulama aksaklýklarýna ve realist olmayan durumlara
yol açmaktadýr (bu konuya hiçbirimiz yabancý deðiliz).
Ýdari ve altyapý bazýnda engeller:
1. Bir ülkede mevzuat için gerekli tartýþma / sorgulama
(challenge) platformlarýnda ve gözetim faaliyetlerinde
eksiklikler ve zayýflýklar varsa, o takdirde bu durumda
iyi bir mevzuat uygulamasý için bir engel olarak
deðerlendirilmektedir (Mevzuat etki deðerlendirmeleri
uygulamalarýnýn üye ülkeler arasýnda giderek daha
popüler hale gelmesi ve bunlarýn sonuçlarýnýn
tartýþýlmasý bu engeli aþmak için olumlu bir adým
sayýlmaktadýr).
2. AB Komisyonunun daha iyi mevzuat yaklaþýmý,
her þeyi birtakým þartlara baðlamaktansa, giderek
paydaþlar arasýnda gönüllü anlaþmalarý daha fazla
teþvik etmek ve idari gözetimi azaltmak prensibini
de içermektedir [Bununla beraber geliþmelere
bakarsak, Komisyonun biraz fazla idealist olduðunu
düþünüyorum. Hollanda da ambalaj atýklarý konusunda
kamu/endüstri gönüllü anlaþmalarýnýn (covenants)
yenilenmeyerek üretici sorumluluðu prensibine
dönülmesi, en yeni örnektir]. Ancak böyle bir durum
için, gönüllü anlaþmalarýn gereklerine uyulmadýðýnda
da, uygulanacak cezalarýn caydýrýcý olmasý ve bu
durumu tespit için iyi bir denetim sistemi gereklidir.
Üye ülkelerin bir kýsmýnda bu durumun yetersizliði
yine bir engeldir..
3. Mevzuatýn iyileþtirilmesi, etkin çalýþan yaygýn bir
bilgisayarlý iletiþim teknolojisinin varlýðýna, sürekli
yenilenen ve güncellenen / paylaþýma açýk bir
bilgibankasýna ihtiyaç göstermektedir ki, bu
sistemlerin kurulma ve operasyon maliyeti de bazý
ülkeler için engel teþkil edebilmektedir.
Alýntýlar yaptýðýmýz söz konusu raporda bilahare
Ek 1 olarak yukarda özetlenen engellerin tespiti ve
giderilebilmesine yardýmcý olmak amacý ile 35 adet

soru ihtiva eden bir liste yer almaktadýr (checklist).
Raporun Ek 2 olarak verilen kýsmýnda ise yukarda
sayýlan engellerin karþýlýk geldiði bazý örnek olaylara
yer verilmiþtir (Burada yayýnlayamadýðýmýz bu ek
kýsýmlar için arzu eden üyelerimize bilgi gönderebiliriz).
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Çözüm için ne öneriliyor diye soracak olursanýz,
engelleri tespit ettikten sonra ortak aklý ve imkanlarý
kullanacaksýnýz, biraz deðiþimi zorlayacaksýnýz. Bu
konularda sihirli deðnek yok. Hepimiz biliyoruz ki
herkesi memnun etmek mümkün deðil, bu iþ Avrupa
Birliðinde de, dünyanýn diðer ülkelerinde de bizde
de böyle, ama tatmin edici ölçüde konsensüs saðlamak
çok zor deðil ama þartlarý var. Olaylara geniþ açýdan
ve birazda kendinizi etkilenecek taraflarýn gözü ile
bakarak deðerlendirmek ve sorumlu davranarak,
uzmanlarý süreçlerin içine katarak adaletli, iþlerliði
iyi olan, etkin, haksýz rekabete neden olmayan ayrýca
kamuoyunu tatmin eden mevzuatý oluþturmak veya
mevcudu iyileþtirmek mümkün, bunlar büyük ölçüde
devlet organlarýnýn görevleri, endüstri kesimine düþen
de sorumlu ve ilgili davranarak, bilgili ve ehliyetli
elemanlarýný sorgulama ve tartýþmalara dahil ederek,
biraz zaman ve para harcayarak, hap yutar gibi hazýr
reçete beklemeyerek, proaktif olarak katký yapmak
ve sonuçta zarar görülecek uygulamalarýn önüne
mümkün mertebe geçerek iyi ve dinamik bir mevzuatýn
yürürlükte kalmasýný temin etmektir. Artýk sorumlu
davranan Þirketler dünyada yalnýz kalmýyor, (sosyal)
sorumluluk ilkesine daha fazla önem verince ilginç
proje ortaklýklarý oluþuyor (örneðin ticari soðutucular
ve satýþ otomatlarýndan kaynaklanan emisyonlarýn
azaltýlmasý için Greenpeace örgütü ile Coca Cola
arasýndaki iþbirliði gibi. Coca Cola CEOsu Neville Isdell,
on yýl evveline kadar bu iki kuruluþun herhangi bir
iþbirliðinin düþünülemeyeceðini söylüyor). Böyle
durumlarda paydaþlar arasýndaki iliþkilerde yumuþuyor
ve iletiþim daha kolay oluyor. Ýyi iletiþim kurulunca
kendinizi ifade edebilmeniz ve görüþlerinizi ortak
platformlar oluþturarak daha etkin savunmanýz
mümkün oluyor. Tabiî ki bu raporda benim tespit
ettiðim kadarý ile pek gündeme getirilmeyen bir konu
var; o da tercih, yani olayýn politik tarafýnýn
vurgulanmasý, bu konu biraz zayýf geçilmiþ ama
sonuç olarak duruma göre Mevzuat yapýcý otoritenin
tercihleri de sýrasýnda bir engel oluþturabilir, ancak
Devlet organlarýndan þu sözleri iþitmeyelim: Siz bu
konuda bir görüþ verdiniz de biz dikkate almadýk
mý?
Hepinize saygýlar sunarým.
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Hazýrlayan: Ýlkay KIRAN, ASD Çevre Konularý Görevlisi

Tehlikeli Atýklar
Giriþ:

Bir insanýn 1 yýlda ürettiði atýk miktarýnýn aðýrlýðýnýn

atýktýr. Ayný listede (M) iþareti ile gösterilmiþ atýklar

Dünya nüfusunun artmasý, insan ihtiyaçlarýnýn

10 katý olduðu düþünülürse, ortalama insan aðýrlýðý

(Ek 6) da verilen tehlikeli atýk eþik konsantrasyonu

çeþitlenip çoðalmasý, teknolojinin geliþmesi ve

65 kg. olduðuna göre: Bu hesapla Türkiyenin yýllýk

üzerinde bir deðere sahipse tehlikeli atýktýr. Ayrýca

sanayileþme ile birlikte düzensiz þehirleþmeyi de

belediye atýðýnýn 35 milyon ton olduðu görülür. Buna

doðal karakterleri ya da oluþmalarýna neden olan

beraberinde getirmektedir.

yýllýk 19 milyon ton civarýnda olduðu tahmin edilen

aktiviteye baðlý olarak(Ek 3-A)da bulunan (Ek 3-

Doðal kaynaklarýn kontrolsüz kullanýmý ve

endüstriyel atýk miktarý da eklenirse ve bu miktarýn

B)de bulunup (EK 4)de verilen maddeleri içeren

insanlarýn çevreye etkisi her geçen gün artarak

yaklaþýk 2 milyon ton/yýl Tehlikeli Atýklar olduðu

atýklar,(Ek 5) teki özelliklerden bir veya birkaçýna

devam etmektedir.

düþünülürse Türkiye Atýk Sektörünün boyutu ortaya

sahip olmalarý ve (Ek 6)da verilen tehlikeli özellikleri

çýkar.

göstermeleri durumunda tehlikeli atýk olarak

Ýzlediðim bir bildiri sunumunda dikkatimi çeken
bir oranlama ile konuyu daha iyi anlatacaðýma
inanýyorum.

Bu atýk sektörü içerisinde en büyük sorunu

tanýmlanýr.

oluþturan Tehlikeli Atýklar konusu bileþiminde çevre

Ülkemizde endüstriyel üretim sonucunda
kaçýnýlmaz biçimde ortaya çýkan yaklaþýk 2 milyon
ton tehlikeli atýðýn yeterli sayý ve kapasitede tehlikeli
atýk bertaraf tesisi olmamasý nedeniyle sadece yüzde
5ini bertaraf edebiliyoruz. Bu atýklarýn yüzde 40ý
ise geri dönüþtürülerek üretim sürecine giriyor. Geriye

4.6 milyar yýllýk dünya tarihini bir yýla oranladýðýmýz

ve insan saðlýðý için tehdit unsurlarý içeren zararlý

kalan yüzde 55lik kýsým ise ya evsel atýklarla birlikte

zaman ortaya çok þaþýrtýcý bir tablo çýkýyor. Basamaklar

maddeler bulunduðu için büyük önem taþýmaktadýr.

depolama alanlarýna boþaltýlmakta ya da çevre ve

halinde anlatmak gerekirse 1 yýl süresince;

insan saðlýðý yok sayýlarak doðrudan tabiata

Ýlk hücrenin oluþumu: Mart sonuna denk geliyor.

1.1.Tehlikeli Atýk Nedir?

Bitkilerin karaya çýkýþý 20 Kasým.

Düþük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü,

Karada ilk memeli 13 Aralýk günü ortaya çýkýyor.

insan ve diðer canlý formlar için toksik, kanserojen,

Sadece Marmara bölgesi ele alýndýðýnda illere göre

Dinozorlar 2426 Aralýk tarihleri arasýnda yaþýyorlar.

mutajen ve teratojen etkiye sahip, düþük sýcaklýklarda

tehlikeli atýk üretim daðýlýmý þu þekildedir.

26 Aralýk akþamý dinozorlar yok oluyorlar.

alevlenebilme özelliði olan, patlayýcý, korozif ve reaktif

Memelilerin dünyaya hâkim olmalarý 26 Aralýk ile

maddelerdir.

Ýnsanýn ortaya çýkýþý yýlbaþý akþamýnýn son 20
dakikasý,
Ve nihayet endüstriyel yaþamýn baþlamasý yýlýn
son 1 saniyesine denk geliyor.

Uygun arýtma, depolama, taþýma ve bertaraf

1.200.000

olabilecek katý, sývý ve gaz halindeki atýklar Tehlikeli

1.000.000

Atýk olarak adlandýrýlýr.
Tehlikeli Atýk Nedir? sorusunun cevabýný Tehlikeli

duruma bakýn, doðal kaynaklarý ne kadar umarsýzca

Atýklarýn kontrolü yönetmeliðine göre þu þekilde

harcadýðýmýzý bir daha düþünün.

tanýmlayabiliriz. Tehlikeli Atýklarýn kontrolü yönetmeliði
(Ek 7) de (A) iþareti ile gösterilmiþ atýklar herhangi
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Ýllere Göre Tehlikeli Atýk Oluþum Daðýlýmý

ve hastalýklara ya da çevrenin zarar görmesine neden

365 günün son 20 dakikasýnda dünyanýn geldiði

1.Ülkemiz Açýsýndan Tehlikeli Atýk Konusuna Bakýþ

Tablo 1: Ýllere göre tehlikeli atýk mitarlarý

yapýlmadýðý zaman insanlarýn ölümüne, yaralanmasýna

tehlikeli atýk konsantrasyonuna bakýlmaksýzýn tehlikeli

Miktar (ton/yýl)

yýlbaþý akþamý arasý,

72

býrakýlmaktadýr.
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Kaynak: Ýzaydaþ 2006

Ýller

Sakarya

Tablo 2: Marmara bölgesi tehlikeli atýk oluþum yüzde
daðýlýmlarý
Tehlikeli Atýklarýn Ýllere Göre Daðýlýmý
Kocaeli; 45,70%

Diðer Ýller;
33,70%

Bursa; 11%
Düzce; 0,30%
Bilecik; 1%

Sakarya; 4,90%
Yalova; 3%
Bolu; 0,40%

(D8) (D3) ila (D12) arasýnda verilen iþlemlerden

göre) 7.838 ton tehlikeli atýk bertaraf edilmiþtir.

herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileþiklere veya

Ýzaydaþ verilerine göre yýllara göre depolanan tehlikeli

karýþýmlara uygulanan ve bu ekin baþka bir yerinde

atýk miktarlarý verilmiþtir. Þu an itibari ile Ýzaydaþ

ifade edilmeyen biyolojik iþlemler,

790,000 m3lýk bir depolama alanýna sahiptir.

(D9) (D3) ila (D12) arasýnda verilen iþlemlerden

Tehlikeli atýklarýn kontrolü yönetmeliðine göre

herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileþiklere veya

aylýk tehlikeli atýk üretimi aylýk 1000 kg.ý aþmayan

karýþýmlara uygulanan ve bu ekin baþka bir yerinde

firmalar 6 ay süre ile atýklarýný geçici olarak

ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal iþlemler (Örneðin:

depolayabilmektedir.(Baðlý olduklarý valilikten izin

buharlaþtýrma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),

almaksýzýn) aylýk 1000 kgdan fazla tehlikeli atýk

Kaynak: Ýzaydaþ 2006

(D10) Yakma,

üreten firmalar ise Valilikten(Ýl Çevre ve Orman

(D12) Sürekli depolama (bir madende

Müdürlüðünden Tehlikeli Atýk Geçici Depolama izni

Tüm atýklarýn kontrolünde olduðu gibi tehlikeli

konteynýrlarýn yerleþtirilmesi ve benzeri ),

atýklarýn yönetiminde de esas olan atýk oluþumunun

(D15) (D3) ila (D12 ) arasýnda belirtilen

engellenmesi ve atýk minimizasyonudur. Günümüzde

iþlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar

Bunun dýþýndaki atýklarý düzenli depolama yöntemi

endüstriyel geliþimin gerekliliklerine de baðlý olarak

atýðýn üretildiði alan içinde geçici depolama (ara

ile bertaraf etmek isteyen firmalar ya Ýzaydaþla

ülkemizin sahip olduðu atýk giderimi konusunda

depolama tesisleri ve toplama iþlemi hariç).

irtibata geçmek ya da yurt dýþýna ihraç etmeyi

çalýþan tesis sayýsýnýn yeterli olmadýðý açýktýr. Atýk

düþünebilirler.

tesisin bu þekilde dizayn edilmesi (reduce), oluþan

Depolama alanlarý düzenli depolama sistemine

2.2.Geri Dönüþüm (Recycle):

üretim aþamasýnda oluþumunun engellenmesi ve

(R1) Enerji üretimi amacýyla baþlýca yakýt olarak
veya baþka þekillerde kullanma

atýk önlenemiyorsa miktarýnýn azaltýlmasý, daha sonra

(R2) Solvent ýslahý/yeniden üretimi

yeniden kullanýmý ve geri dönüþümü, enerji geri

(R3) Solvent olarak kullanýlmayan organik

kazanýmý amacýyla deðerlendirilmesi ve son aþama

maddelerin ýslahý/geri dönüþümü( Kompost ve diðer

olarak geri kazaným olanaðý olmayan atýklarýn (uygun

biyolojik dönüþüm süreçleri dahil )

sistemler ile) yakýlmasý veya düzenli depolama
alanlarýnda uygun olarak depolanmasý gerekmektedir.

(R4) Metallerin ve metal bileþiklerinin ýslahý/geri
dönüþümü

Artan bertaraf maliyetleriyle birlikte firmalar atýk
minimizasyonu çalýþmalarýna öncelik vermeye

dönüþümü
(R6) Asitlerin veya bazlarýn yeniden üretimi

2.Tehlikeli Atýklar için yönetmelikte öngörülen

3.Ülkemizde uygulanan bazý bertaraf yöntemleri
3.1.Tehlikeli Atýklarýn Düzenli Depolama Yöntemi ile
Bertarafý

(D3) Derine enjeksiyon (örneðin: pompalanabilir
bulunan boþluklara enjeksiyonu ve benzeri),

veya üstünde düzenli depolama (Çevreden ve her

Yakma Tesisinde Yakýlarak Bertaraf Edilen Atýk Miktarlarý
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23.072

25.000

(D4) Yüzey doldurma (örneðin: Sývý ya da çamur

(D5) Özel mühendislik gerektiren topraðýn altýnda

Tablo 3: Yakma tesisinde yakýlarak bertaraf edilen atýk
miktarlarý

Tehlikeli Atýk Depolama Sahasýnda Depolanarak
Bertaraf Edilen Atýk Miktarý

atýklarýn kuyulara, tuz kayalarýna veya doðal olarak

ve benzeri),

3.2.Tehlikeli Atýklarýn Enerji Geri Kazanýmý Amacýyla
Yakýlmasý

bertaraf ve geri dönüþüm metotlarý þunlardýr:

atýklarýn kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulmasý

Þekil 1: Düzenli
depolama sistemi
örnek þema

(R5)Diðer anorganik maddelerin ýslahý/geri

baþlamýþlardýr. Yapýlmasý gereken de budur.

2.1.Bertaraf (Disposal):

uygun olarak inþa edilmiþ olmalýdýr.

15.000
18.825
14.466

10.644

Ton

yönetim planýnda öncelikli sýra þu þekildedir: Atýklarýn

almak zorundadýrlar.
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Kaynak: Ýzaydaþ 2006

Yýllar

Kaynak: Ýzaydaþ 2006

biri ayrý olarak izole edilmiþ ve örtülmüþ hücresel
depolama ve benzeri ),

2007 yýlýnda (Mayýs ayý itibariyle alýnan sonuçlara
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2007 yýlýnda (Mayýs ayý sonu itibariyle)12.357
ton atýk yakýlarak bertaraf edilmiþtir.

karþýlaþtýrýldýðý zaman en büyük özelliði sýfýr atýk

iletilir. Bakanlýkça bildirim formunun ithalatçý devletin

ilkesidir. Sistemin tek çýktýlarý yeniden kullanýlabilen

ve transit devletlerin yetkili makamlarýna gönderildiði

Ülkemizdeki çok az sayýdaki tehlikeli atýk bertaraf

cam cürufu ve elektrik enerjisidir. Evsel, endüstriyel

tarihten itibaren altmýþ gün içinde yazýlý onay

tesisinden birisi ÝZAYDAÞ (Ýzmit)týr. Ýzaydaþ tehlikeli

ve tehlikeli atýklar; katý, sývý ve gaz olarak, herhangi

verilmezse ihracat iþlemi baþlatýlamaz.

atýk yakma tesisinin kapasitesi 35 bin ton/yýldýr.

bir ön iþleme tabi tutulmadan bertaraf edilebilir.

Ýstanbulda üretilen yýllýk 750.000 ton atýðýn
sadece 7.763(%1)i Ýzaydaþa gönderiliyor. Bu
rakamlarda Türkiye için bu tesisin yetersiz kaldýðýný

Firmalardan alýnan bilgilere göre Tehlikeli Atýk
Aþaðýda verilen linklerden ilgili lisanlý tesislere
ulaþabilirsiniz.

daha birçok tesisin daha kurulmasý gerektiði açýkça
gözüküyor.
Marmara bölgesi dýþýndaki bölgelerde ise durum
daha da vahim, þuan Türkiyede tehlikeli atýk bertarafý

Tehlikeli Atýk Geri Kazaným / Bertaraf Lisansý Almýþ

yöntemi tercih eden firmalar oldukça

Olan Tesisler

yaygýnlaþmaktadýr.

www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/t
ehlikelilisans.xls
Tehlikeli Atýk Taþýma Lisanslý Firmalar
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/t

Buna raðmen Ýzaydaþýn kapasitesi sýnýrlý olduðu

baþa baþ geldiði söylenmektedir. Günümüzde
ülkemizdeki tesislerin yetersizliðinden dolayý bu

konusunda en iyi kentler sýralamasýnda Ýstanbul ve
Ýzmit ilk sýralarý paylaþýyorlar.

ihracatýnýn maliyeti Ýzaydaþ ile karþýlaþtýrýldýðý zaman

Kaynaklar:


Notlarý, ÝSO(2006)


asimalisans.xls

V. Uluslar arasý Ambalaj Kongresi Bildiriler
ve Sunumlar Kitapçýðý (2007)

için 10 yýl önce kontrat yapan firmalar dýþýndaki



www.ajanspress.com.tr/

fabrikalardan yaklaþýk bir yýldýr, tehlikeli atýk kabul



Tehlikeli Atýklarýn Yakýlarak Bertarafýnýn

edilemiyor.

Çevresel Açýdan Ýncelenmesi, Hande Hekimoðlu,

Atýklarý Ýlave Yakýt Olarak Kullanan Çimento Fabrikalarý
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/

Tehlikeli atýklarýn enerji geri kazanýmý yöntemi

ekyakit.xls

Yüksek Lisans Tezi (2004)


firmalarda faaliyet göstermektedir.

Atýk Giriþi

Atýk
bunkeri

edilmesini saðlamak, atýk oluþumunu minimize etmek

Geri Kazaným ve Çevre Teknolojileri Dergisi,

1994 yýlýnda onaylanmýþtýr. Günümüzde Türkiye Bir

Baca gazý arýtým sistemi
Buhar
kazaný

Döner ve
Turbo Fýrýn

OECD (Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü-

Kireç
Karbon
Baca
gazý
Kül geri
dönüþümü arýtýmý

Organisation for Economic Co-operation and
Baca
Filtre Çýkýþý

Development) ülkesi olduðu halde, halen diðer bazý
Güney Asya ülkeleri gibi geliþmiþ ülkeler tarafýndan
bir atýk alaný olarak kullanýlmaya devam edilmektedir.

Þekil 2: Örnek bir atýk yakma tesisi akýþ diyagramý

Bu baðlamda atýklarýn ülkemize ithalatý kesin olarak
Tablo 4: Tesislere göre yakma ve depolama kapasiteleri
Tesis
Ýzaydaþ
Petkim
Tüpraþ(Ýzmit)(kendi atýklarý)
Ekoloji Enerji Ltd.
Ýsken(kendi atýklarý)

Yakma
35.000 ton/yýl kapasite
17.500 ton/yýl kapasite
7.750 ton/yýl
Gazifikasyon(29.000 ton/yýl)

Depolama
790,000m3
Yok
Yok
Yok
115,000m3

yasaktýr. Ýhracatý ise sadece OECD; AB ülkeleri ile
Liechtenstein ülkesine yapýlabilmektedir.
Ülkemizde son yýllarda Ýzaydaþýn artýk atýk kabul
edememeye baþlamasý ve maliyetlerinin yükselmesiyle

Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyete geçmeye

birlikte firmalar atýk ihracatýna yöneldiler. Basel

hazýrlanan KÝPLAS atýk yakma ve bertaraf tesisi ise

sözleþmesi gereði Tehlikeli Atýklarýn Kontrol yönetmeliði

son teknoloji olan plazma teknolojisiyle çalýþacak.

Ek 10da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde

Plazma teknolojisinin diðer yakma sistemleriyle

ihracatçý firma tarafýndan doldurularak Bakanlýða
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Ýzaydaþ Genel Müdürü Recep Bilal Þengün
röportajý,Recycling Teknoloji/Atýk Yönetimi,

yýlýnda Basel Sözleþmesi imzalanmýþ ve 20 Eylül

Buhar
Türbünü



Tehlikeli ve diðer atýklarýn oluþtuklarý yerde bertaraf
ve sýnýr ötesi hareketlerini engellemek amacýyla 1989

Turbo alternatör
(elektrik üretim
sistemi)
Elektrik t
Çýkýþý

Sayý:2,(2007)

3.3.Atýklarýn Uluslararasý Ticareti

Enerji Geri Kazanýmý Amacýyla Atýklarýn Yakýlmasý
(Ýncineration)

Recycling Teknoloji/Atýk Yönetimi, Geri
Kazaným ve Çevre Teknolojileri Dergisi,

ile yakýlmasý yönteminde Ýzaydaþ dýþýnda aþaðýdaki
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Tehlikeli Atýk Yönetimi Konulu Seminer

Sayý:2 (2007)


Türkiyede Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi,
Prof. Dr. Günay Kocasoy (2007)



Türkiye Atýk Yönetimi , Sayýþtay Raporu,
(2007)

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Kaynak: European Environment & Packaging Law,
Ocak 2008

Fransa Atýk Azaltýmý ve Geri Dönüþüm Oranlarýnýn
Artýrýlmasý için Adým Attý
Fransa Çevre Bakanlýðý atýk oluþum miktarýný ve

çalýþmalarýnýn destekleneceðini ve teþvik edileceðini

%35, 2015 yýlýnda ise %45e çýkmasý bekleniyor.

atýklarýn yakma yolu ile bertarafýný azaltmanýn yaný

böylelikle yeniden kullaným ve geri dönüþüm

Son olarak ambalaj geri dönüþüm oraný 2006da

sýra geri dönüþüm oranlarýnýn da arttýrýlmasý amacýyla

uygulamalarýnýn deðerini artacaðýný ve atýk üzerinde

%60dan, 2012 yýlýnda % 75e yükselmesi bekleniyor.

20 Aralýk 2007 tarihinde Grenellede düzenlenen atýk

üretici sorumluluðunun geniþletileceðini söyledi.

konulu toplantýdan sonra bir dizi önlem aldýðýný

Böylelikle yakma tesislerine ve düzenli depolama

Vergilendirmenin de haricinde hedeflenen oranlara

duyurdu.

tesislerine giden atýk miktarý azalacaðý gibi bu

ulaþmak için baþka önlemlerde alýnacak. Bu Ambalaj

yöntemlerle bertarafý mümkün olmayan atýklar için

üreticilerinin sorumluluklarýnýn geniþletilmesi esas

Alternatif ürünleri var iken daha fazla atýk

de üreticilerin atýklarýný yakma tesislerine

alýnmýþtýr. Üreticilerin evler dýþýnda tüketilen

oluþumuna sebebiyet veren ürünlerin üretilmesi

göndermeden önce yeni yöntemler titizlikle takip

(restoranlar, tren istasyonlarý ve otoyollarda) evsel

durumunda ve evsel atýklarýn konutlardan toplanmasý

edilecektir.

nitelikli atýklarý için yeþil nokta kuruluþlarýna finansal

vergiye tabii tutulacak. Bunlarýn haricinde bu

destek yapacaklar. Ambalaj üreticilerinin toplama ve

vergilendirme düzenli depolama alanlarýnýn ve atýk

Toplantýda somut hedefler de kabul edildi.

bertaraf maliyetlerine finansal katkýsý %56dan

yakma tesislerinin ücretlerinin arttýrýlmasýný da (Bu

Önümüzde 5 yýldan sonra hane halký baþýna her yýl

%80e yükselecek. Üretici sorumluluðu ilkesi ayrýca

uygulamalar ülkelerin çevre ve enerji verimlilik

5 kilo civarýnda evsel atýk oluþumu azalacak. Bunun

pestisit gibi tehlikeli evsel atýklarda ve saðlýk

düzeylerine ve ülkelerin bir ucundan diðer ucuna

anlamý 5 yýl içerisinde 25 kiloluk bir azalmadýr. Düzenli

sektöründe de arttýrýlmasý planlanýyor.

kadar düzenlenen yerel yönetim planlarýna göre

depolama (landfill) ve yakma tesislerine (incineration)

çeþitlilik gösterir.) kapsýyor.

gönderilen atýk yüzdesi için 2004 ve 2012 yýllarý
arasýnda bir karþýlaþtýrma yapýlýrsa %15lik bir azalma

Fransa cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy yaptýðý

olacaktýr. Bunun yaný sýra evsel atýklarýn geri

bir açýklamada Atýðýn kaynaðýnda önlenmesi

dönüþümünün 2004 yýlýnda %24 iken, 2012 yýlýnda

ÇMO Ambalaj Atýklarý ile Ýlgili Seminer Gerçekleþtirdi
Hazýrlayan: Ýlkay KIRAN, ASD Çevre Konularý Görevlisi

Çevre Mühendisleri Odasý tarafýndan kurulan Atýk

Geri Dönüþüm firmasý Çevre Mühendisi Þennur Gönenç,

ayrýlmamýþ) bu maddeleri üretim sürecine sokmadan

Konseyi kapsamýnda 19 Ocak Cumartesi günü

Piyasaya sürenler açýsýndan ise özel bir firma da

önce ikincil bir maliyete gerek duyduklarý için hoþnut

düzenlenen Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði

görev yapan Çevre Mühendisi Ayþe Polat konuþmalarýný

olmadýklarýný belirttiler.

Bilgilendirme Semineri büyük ilgi gördü. Seminerde

yaptýlar.

yönetmelikte adý geçen taraflarýn konuya

Önümüzde ki aylarda ÇMO atýk konseyi bu tarz

yaklaþýmlarýný, uygulama yöntemlerini ve karþýlaþtýklarý

Seminerde son günlerde gündemde olan ambalaj

zorluklarý paylaþmak üzere taraflardan üç konuþmacý

atýklarýnýn bedelsiz verilmesi konusu da yer aldý. Bu

katýldý.

konuya ortak yaklaþým þu yöndeydi. Yeni uygulama
toplanan geri dönüþüm amacýyla toplanan atýk
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Belediyeler açýsýndan konuyu deðerlendirmek

miktarýnda bir artýþ olmasýna raðmen, toplanan

üzere Silivri Belediyesi Teknik ve Çevre Müdürü Serap

atýklarýn kalitesinde ciddi bir düþüþ yaþanmaktadýr.

Tarý, Lisanslý geri dönüþüm firmalarý açýsýndan Çiltaþ

Dolayýsýyla geri dönüþüm firmalarý da (pislenmiþ veya
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eðitimler ve seminerler düzenlemeye devam
edeceklerini açýkladýlar.

