Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

Entegre Yönetim Sistemleri

Giriþ:
Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere
de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý
kuruluþlarla da rekabet edebilmeleri bazý
kriterlere gönüllü olarak da olsa uymak
zorunda kalmaktadýrlar. Yazýmda bahsi geçen
bu sistemler gönüllü olmakla birlikte ticaretteki
saygýnlýk ve iliþkilerde önemli rol oynamasý
bakýmýndan aslýnda zorunlu denilebilecek
uygulamalar arasýna girmiþtir. Öyle ki firmalar
müþterilerine, iþ ortaklarýna ve ürünlerinin
kalitelerine verdikleri önemi ISO 9000 belgesi,
çevre konularýndaki hassasiyetlerini ISO 14001
ve iþlerinin ve çalýþanlarýna olan duyarlýlýklarýný
ise OHSAS 18001 ile gösterebilmektedirler.
Bütün bu sistemler de yapýlan çalýþmalarýn
ve saðladýklarý faydalarýn birçoðunun ortak
veya birbirleri ile baðlantýlý olduðu görülmüþtür.
Örneði bir fabrikada atýk azaltýlmasý için alýnan
önlemlerin veya kazalar sonucu oluþan çevre
problemlerinin nedenlerinin kalitenin
saðlanmasý veya iþ güvenliðinin gereklerinden
çok da farklý olmadýðý görülmüþtür. Bu nedenle
günümüzde çoðu kurum entegre yönetim
sistemlerine geçiþ yapmaya baþlamýþtýr.
Her bir kurum için düþünülen ve uygulamaya
konulan entegre yönetim sistemi o kurumun
ihtiyaçlarý ve gereklilikleri baz alýnarak
hazýrlanýr. Entegre sistemler üç ayrý sistemin
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yönetiminde hem çalýþanlar hem de yönetim
bölümü için oluþabilecek dezavantajlarý
minimuma indirir. Üç ayrý sistem için
hazýrlanacak dokümanlar azalacak, üst
yönetimin kontrolü azalacak ve zaman kayýplarý
önlenecektir. Üçlü sistem zamanýmýzda oldukça
deðerli olan kalifiye iþgücünün boþa
harcanmasýný ve gereksiz masraf riskini de
önler. Bu sistemde önemli noktalardan bir
tanesi de çalýþanlarýn üç farklý standarda ait
bilgi ve kavramlarý karýþtýrmalarý olarak

söylenebilir. Kalite, çevre, iþ güvenliði ve iþçi
saðlýðý ile ilgili ortak prosedürlerin yazýlmasý,
hem bu sistemlerin daha koordineli çalýþmasýný
hem de kýsa sürede daha yüksek verim elde
etmeye yardýmcý olur.
Entegre Yönetim Sistemi nedir?
Geliþen modern ticaret kurallarý yanýnda birçok
ülkede oluþturulmakta olan gýda yasalarý
üretici durumundaki firmalarý,
gerçekleþtirdikleri üretimin güvenliðinin

saðlanmasýnda zorunlu olarak mesul
tutmaktadýrlar. Böyle bir programýn baþarýsý
ancak bu amaçla oluþturulacak entegre
sisteme ve bu sistemde kullanýlacak araçlarýn
veya alt sistemlerin etkinliðine baðlýdýr. Bu
alt sistemlerin koordineli bir þekilde
yürürlüðünün saðlanmasýna günümüzde
Entegre Kalite Yönetim Sistemi denilmektedir.
Bu sistem kalite güvenliðini saðlama ile iç
içe olup, ürünün kaliteden bekleneni saðlamasý
için bir plan doðrultusundaki tüm etkinliklerin
sistematik uygulanmasýdýr. Bu kavram, kalite
güvenliðinin gerçekleþtirilebilmesi için
organizasyonda yeterliliði, uygun tasarýmý,
yöntemlerde uygunluðu, ekipman yeterliliðini,
nitelikli personel seçimini, depolama ve daðýtým
koþullarýnýn optimizasyonunu içermektedir.
Farklý standartlarýn ve yönetim sistemlerinin
tek faaliyet altýnda biçimlendirilmesi, uyumu
ve entegrasyonu felsefesi ile bugün hemen
tüm kalite yönetim standartlarý eþdeðer
maddelerle Entegre Yönetim Sisteminin
avantajlarýný önümüze sunmaktadýrlar.

Amacý ortak olan tüm bu çabalar; iþi, ortamý,
þirkette çalýþanlarý, þirketi, yönetimi ve iþ
süreçlerini geliþtirmeyi hedeflemektedir. Zira
ayakta kalabilmenin, varlýðý sürdürebilmenin
koþulu sürekli olarak geliþimi sürdürebilmekten
geçer.
ISO 9000: Temelinde müþteri gereksinmelerinin
tam olarak karþýlanmasý amacýyla ortaya
çýkmýþ, içeriðinde tasarýmýn kalitesi,
performans kalitesi gibi konularýn yer aldýðý
bir kalite yönetim maddesidir. ISO 9000
satýnalmadan girdi kontrölüne, üretime ve
ürünün sevk edilmesine kadar kalite adýna
tüm sorumluluklarýn tüm þirket birimlerince
paylaþýldýðý bir sistem anlayýþýdýr. Standart
Aralýk 2000de revize olmuþ, süreç yönetimi,
sürekli geliþme, müþteriden bir adým önde
düþünme, tedarikçilerle iþbirliði gibi bakýþ
açýlarýný getirmiþtir. Standart bu bakýþ açýsýyla
diðer standartlarla entegrasyonu için çok
daha elveriþli hale gelmiþtir.

ISO 9001
Kalite sistemi gereklilikleri (4.0)

OHSAS 18001: Kaliteyi var etmek için her
zaman gereksinim duyulan çalýþan saðlýðýný
korumak, kazalarý, potansiyel kazalarý önlemek,
çalýþan performansýný arttýrmak gibi konularý
amaç ve hedef edinmiþ þirketlerin benimseyerek uyguladýðý gereklilikleri içermektedir.
Yöneticilerin de çalýþanlarý teþvik edici, katýlýmý
arttýrýcý, insiyatif kullanmayý, sorumluluk almayý
ve yenilikler yaratmayý teþvik eden bir insan
kaynaklarý planlama sistemi kurmasý önemli
bir ihtiyaç haline gelmiþtir.
ISO 14000: Çevre kirliliðinin önlenmesi ve
daha yaþamsal bir çevre için þirketlerin uymayý
taahüt ettiði bir takým gereklilikler
içermektedir. Ürünün üretimi sýrasýnda çýkan
artýklarýn geri kazanýlmasý, yeniden
deðerlendirilmesi gibi temel çalýþmalar; doðal
kaynaklarýn giderek azaldýðý dünyamýzda çevre
yönetim sistemi belgesine sahip olsun olmasýn
en azýndan þirket prensibi olarak pek çok
firma tarafýndan benimsenmiþtir.

ISO 14001

OHSAS 18001

Çevre yönetim sistemi

Iþ saðlýðý ve güvenliði yönetimi sistemi

Politika Hedefler

Politika Hedefler

Yönetimin sorumluluðu (4.1)

Sorumluluklar

Sorumluluklar

Kalite sistemi (4.2)

Çevre programlarý

Saðlýk ve güvenlik prosesleri ve programlarý

Sözleþmenin gözden geçirilmesi (4.3)

Iþlem kontrolü

Sözleþmenin gözden geçirilmesi ve kontrolü

Tasarým kontrolü (4.4)

Çevre boyutlarý

Saðlýk ve güvenlik için tasarým kontrolü

Iþlem kontrolü
Döküman kontrolü
Döküman kontrolü (4.5)

Kayýtlar

Döküman kontrolü

Satýn alma (4.6)

Iþlem kontrolü

Satýn alma

Müþterinin temin ettiði ürünün kontrolü (4.7)

Iþlem kontrolü

Müþterinin temin ettiði ürünün kontrolü

Ürün tanýmý ve izlenebilirliði (4.8)

Iþlem kontrolü

Ürün tanýmý

Proses kontrolü (4.9)

Uygulama

Proses kontrolü

Iþlem kontrolü
Muayene ve deney (4.10)

Izleme ve ölçme

Muayene ve deney
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ISO 9001

ISO 14001

Muayene ve deney teçhizatýnýn kontrolü (4.11)

Iþlem kontrolü

OHSAS 18001
Muayene ve deney teçhizatýnýn kontrolü

Izleme ve ölçme
Muayene ve deney durumu (4.12)

Izleme ve ölçme

Muayene ve deney durumu

Uygun olmayan ürün kontrolü (4.13)

Düzeltici ve önleyici faaliyet

Saðlýk ve güvenlik uygunsuzluk kontrolü

Düzeltici ve önleyici faaliyet (4.14)

Düzeltici ve önleyici faaliyet

Düzeltici ve önleyici faaliyet

Depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkiyat (4.15)

Iþlem kontrolü

Depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkiyat

Kalite kayýtlarý kontrolü (4.16)

Iþlem kontrolü

Saðlýk ve güvenlik kayýtlarý kontrolü ve denetimi

Kalite iç denetimi (4.17)

Çevre yönetim sistemi denetimi

Saðlýk ve güvenlik denetimi

Eðitim (4.18)

Eðitim Iletiþim

Eðitim

Servis (4.19)

Iþlem kontrolü

Servis

Istatistiksel teknikler (4.20)

Kontrol ve izleme

Istatistiksel teknikler ve kalite metotlarý

Yukarýda bahsi geçen ürün, çevre, insan saðlýðý
ve güvenliði konusundaki maddeleri içeren
yönetim sistemi standartlarýnýn hepsinde
entegrasyonu kolaylaþtýrýcý ortak maddeler
bulunmaktadýr. Politika (Entegre Yönetim
Sistemi Politikasý), üst yönetimin gözden
geçirme faaliyetleri, eðitim, düzeltici faaliyetler,
önleyici faaliyetler, önleyici faaliyet ve
uygulamalarý, iç denetimler, sürekli iyileþtirme,
yasal gerekliliklere uyum, dokümanlarýn ve
kayýtlarýn kontrolü gibi ortak maddeler bahsi
geçen yönetim sistemlerinin yaklaþýk % 70lik
bir bölümünü oluþturmaktadýr. Sistemlerdeki
ortak özelliklerin fazla olmasý, entegre sistemin
kurularak uygulanmasý ve denetim söz konusu

olduðunda; planlama, uygulama ve uygunluk
saðlamada çeþitli avantajlar getirmektedir.
Bu avantajlarý þöyle sýralayabiliriz;
1-Kalitesizlik maliyetleri azalýr
2-Süreçlere yönetim sistemlerinin
uygulanmasýnda emek, zaman kayýplarýný
azaltma yolu ile geliþme saðlanýr
3-Mevcut kaynaklarý, etkin kullanma yolu ile
yönetim sistemlerinin uygulanmasý ve
sürdürülmesinden baþka ileriye dönük
performans geliþtirme, hedefi büyültme,
müþteri portföyünü geliþtirme çabalarýna
kaynak aktarýmý saðlanýr
4-Farklý denetim süreçleri arasýnda
entegrasyon saðlayarak çeliþkili raporlarýn
oluþumunu engeller
5-Denetimlerin zaman ve sayýlarýnda azalma
yoluna giderek çalýþanlar üzerinde denetim
kaynaklý stresi azaltýr
6-Kuruluþ içinde bütünsel bir politika
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oluþturmayý saðlar
7-Dokümantasyon yapýlarýný iliþkilendirerek
kolaylýk saðlar
8-Ýç ve dýþ denetimlerde tek denetimle tüm
sistemi kontrol edebilmeyi saðlar
9-Müþteriye, çalýþanlara, çevreye ve topluma
daha saygýlý ve saygýn imaj yaratýlarak rekabet
gücü arttýrýlýr
Entegre Yönetim Sistemi Uygulanan Kurumlarda
Alýnan Sonuçlar
Çalýþanlarla ilgili sonuçlar
 Çalýþanlarda (gýda güvenliði, kalite ve çevre)
bilincinin artmasý - %95
 Çalýþan motivasyonun artmasý - %50
Üretimle ilgili sonuçlar
 Verimlilik artýþý - %95
 Hurda ve atýklarýn azalmasý - %53
 Uygun olmayan hammaddelerin kullaným
öncesi tespiti
 Hatalý ürün oranýnýn %3ten %0.5e inmesi
 Ürün üretim zamanýnda azalma - %40
 Teslim süresinde iyileþme- %90
 Zamanýnda teslim oranýnda artýþ - %20

 Maliyetlerin azalmasý - %40
 Müþteri denetimlerinde azalma - %50
 Daha iyi bir müþteri hizmetleri - %73
Kalite saðlama maliyetlerinde azalma
 Gýda ürünlerinin güvenilirliðini ve kalitesinin
geliþmesi
Pazarla ilgili sonuçlar
 Algýlanan kalite de artýþ (Þirkete ve ürün
kalitesine güvenin artmasý) - %85
 Müþteri þikâyetlerinde azalma - %30
 Müþteri talebinde artýþ - %30
 Uluslararasý saygýnlýk ve tanýnma
 Uluslararasý pazarlarda kolaylýk
 Yönetim sisteminin iyileþmesi - %86
 Pazarda rekabet gücünün artmasý - % 30
 Pazarlama ve reklam amacýyla
kullanýlabilmesi
Çevreyle ilgili Sonuçlar
 Ekonomik yararlarla çevre yararlarýný
dengeleyip bütünleþtirilmesi

 Müþteriye, çevre yönetimi için bir
yükümlülük altýna girildiði güvencesinin
verilmesi ve gösteriImesi
 Ýyi bir kamu/sosyal çevre iliþkisinin
sürdürülmesi,
 Yatýrýmcýlarýn aradýklarý kýstaslara uygunluk
saðlanmasý ve sermaye temininin
kolaylaþtýrýlmasý,
 Makul bir maliyetle sigorta imkânýnýn temini,
 Müþteri þartlarýnýn karþýlanmasý,
 Maliyet kontrolünün geliþtirilmesi,
 Mesuliyetle sonuçlanan olaylarýn azaltýlmasý,
 Çevreye makul bir ihtimam sarf edildiðinin
gösterilmesi,
 Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun
saðlanmasý,
 Ýzin ve yetki belgelerinin alýnmasýný
kolaylaþtýrýlmasý,
 Kalkýnmanýn hýzlandýrýlmasý ve çevreyle
ilgili çözümlerin ortaklaþa kullanýlmasý,
 Sanayi - hükümet iliþkilerinin iyileþtirilmesi
Yönetim Sistemiyle ilgili Sonuçlar
 Ýþletmedeki iþ akýþlarýnýn, iþ yapma yöntem
ve çalýþma þekillerinin belirlenmesini,
 Yönetimi sistemin iç tetkiklerle
uygulandýðýnýn ve uygunluðunun doðrulanmasý,
 Personel deðiþikliklerinde sürekliliðin
korunmasý ve bilginin kaybolmamasý,
 Yeni iþe alýnmýþ çalýþanlarýn yazýlý talimatlar
sayesinde iþe daha hýzlý ve kolay uyum
saðlamalarý,
 Çatýþma ve sürtüþmelerden doðacak
kayýplarýn ve iþlerin gereksiz tekrarýnýn, yetki
ve sorumluluklarýn saptanmasý ve
somutlaþtýrýlmasýyla ortadan kaldýrýlmasý,
 Kalite sistemi uygulamasýndaki kayýtlarýn
delil olarak kullanabilmesi,
 Ýþletmedeki süreçlerin ve þirketin,
müþterilerin, yasal düzenlemelerin ve toplumun
þartlarýna uyumu saðlamak üzere sürekli bir
iyileþme sürecine girmesi.
Tüm bu sonuçlar gösteriyorki entegre yönetim

sistemleri kalite, çevre ve iþ saðlý güvenliði
sistemlerin ayrý ayrý yürütülmesinden daha
verimli bir çalýþma ortaya koyuyor. Ýlerleyen
zamanlarda ambalaj sektörünün entegre
yönetim sistemine bakýþý ve uygulamalar ile
ilgili yazýlarýmýz ile devam edeceðiz.
Henry Fordun dediði gibi; Eðer
baþaramayacaðýnýzý düþünüyorsanýz, haklýsýnýz,
yapamazsýnýz.
Herkese kaliteli bir çalýþma yýlý diliyorum.

Kaynaklar
 Cynthia Weber, 1999, www.iso9000store.com, Benefits
of ISO 9000.
 ISO 14004:1997 Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim SistemleriÇevre Yönetim Prensipleri Kýlavuzu - Sistemler ve Destekleyici
Teknikler
 Ali Töreci, 1997, ISO 9000le ilgili ek bilgiler, CBS-System
AG, 18 sayfa,
 http://www.kalitece.net/
 http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certificationservices/management-systems/Standards-and-Schemes/PAS99/
 http://www.bcm.org.tr/
 www.iso.org
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Geri Sayým Baþladý:
Ambalaj Atýklarýnýn 2009 yýlý bildirimlerinde
son gün 28 Þubat 2010
24.07.2007 tarihinde AB Çevre uyum politikalarý kapsamýnda revize edilerek 26562 sayýlý Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe giren Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði ile birlikte ülkemizde de Ambalaj Atýklarýnýn
Yönetimi ile ilgili çalýþmalar hýz kazanmýþtýr.
Giriþ
Son yýllarda görülen o ki, üyelerimiz baþta
olmak üzere sektörde yer alan diðer
kurumlardan da gelen tepkilerde göz önüne
alýndýðýnda, çevre ve atýk yönetimi konularda
kurumlar bünyesinde de eski yýllara oranla
etkin çalýþmalar yapýlýyor.
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Bildiðiniz üzere ilgili yönetmelik uyarýnca
ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenlerin
2009 yýlýna ait bildirimlerini 28 Þubat 2010
tarihine kadar yapmalarý gerekmektedir.
2010 Þubat ayýnýn sonlarýna yaklaþýrken yeni

geliþmeler ve tabiî ki online beyan sisteminin
kullanýmý ile ilgili bir hatýrlatma yapmak istedik.
Yaptýðýmýz çalýþmalar ve üyelerimiz ile
yaptýðýmýz birebir görüþmeler üyelerimizin
tamamýna yakýn bir kýsmýnýn bu konuda

sarýldýðý masuralar

sorumluluklarýnýn bilincinde olduðunu
gösteriyor.
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði
kapsamýnda ambalaj olarak iþlem görecek
ambalaj ve yardýmcý malzemeler hep tartýþma
konusu olmuþtur. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn
bu yýl yayýnladýðý kýlavuzda bu konuda açýklayýcý
bilgiler yer almaktadýr. Aþaðýda yönetmelik
kapsamýnda deðerlendirilecek ürünler/
malzemelere örnek bulabilirsiniz.
Ne ambalajdýr? Ne Ambalaj deðildir?
 Ambalaj Olarak Sayýlan Ürünler/Malzemeler
CD kutusuna sarýlmýþ streç film; Tek kullanýmlýk
tabak ve bardaklar; Satýþ yerlerinde
doldurularak kullanýlan yapýþkan film, sandviç
torbalarý, alüminyum folyo ve benzeri
malzemeler; Hazýr yiyecek ambalajlarý; Su,
maden suyu, meyve suyu, þampuan, deterjan
ve benzeri ürün ambalajlarýnýn kapaklarý;
Köpük, karton, plastik ve benzeri destekleyici
malzemeler; Yumurta viyolleri; Her türlü
oyuncak ambalajlarý, kapsülleri; Dergi, kitap
vb. yayýnlarýn ambalajlarý (streç vb.); Her türlü
mobilya, aksesuarlarýn sarýldýðý ambalajlar;
Giysi poþetleri (taþýnmasýnda ve satýþýnda
kullanýlan giysilerin üzerine geçirilmiþ poþetler);
Fýçý/varil; Islak mendil ürünlerin ambalajlarý;
Kibrit kutularý ve bunlarýn birden fazlasýnýn
sarýldýklarý kaðýt ambalajlar; Kurabiye, pasta
gibi ürünlerin sunumunda kullanýlan ambalajlarý
(teneke, kaðýt/karton vb. kutular); Paletler;
Fast food türü ürünlerin tüketildiði yerlerde
kullanýlan patates kýzartmasý, yiyecek ve
içecek kaplarý; Her türlü promosyon ürünlerinin
ambalajlarý; Traþ býçaklarýnýn sarýldýðý ambalajlar;
Diþ macunu tüpleri; Makyaj malzemelerinin
(rimel, ruj, kalem vb) etrafýnda sarýlý olan
plastik ambalajlarý ve kaðýt kutularý vb; Ýplik,
tuvalet kaðýdý, kaðýt havlu vb. ürünlerin

 Ambalaj Olarak Sayýlmayan Ürünler/
Malzemeler
Bitki saksýlarý; Tamir, bakým aletleri kutularý;
Sallama çay poþetleri (çay ile temas eden
bölüm haricinde dýþtaki kaðýt ambalaj, ambalaj
sayýlmaktadýr); Peynirin etrafýndaki balmumu
tabakasý; CD'nin içinde saklandýðý kabý; Tek
kullanýmlýk çatal, býçak, kaþýk vb. ürünler;
Kapaðýn bir kýsmýný oluþturan rimel fýrçasý;
Rujun kendi kutusu; Ambalaja takýlan yapýþkan
etiketler; Ambalajlama da kullanýlan metal,
plastik vb. þeritler, ipler; Deterjan vb. ürün
paketlerinde bulunan ölçüm kaplarý; Alýþveriþ
poþetleri; Kargo ve kurye sektöründe kullanýlan

zarflar, plastik poþetler ve koliler; Kamera,
fotoðraf makinasý vb. aletlerin taþýma,
muhafaza kutu ve çantalarý; Kartuþ (fax ve
yazýcýlar için); Sucuk, sosis, salam vb. ürün
zarlarý; Þýrýnga; Kablolarýn, tellerin sarýldýðý
büyük makaralar; Kumaþ ve benzeri ürünlerin
sarýldýðý rolik, konik vb. ürünler

Yukarýdaki paragraflardan da faydalanarak bildirim kapsamýnda olan ambalajlarýnýzý
belirledikten sonra aþaðýdaki sorular ile kendinizi sýnayabilirsiniz.
 Ambalaj Üreticisi misiniz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise Yönetmeliðin Ek 4 formunu doldurmanýz gerekmektedir.)
 Bildirim kapsamýndaki tüm malzeme çeþitlerinde ambalaj miktarý toplamý 3000 kg
üzerinde mi?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Hayýr ise baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne baþvurarak muafiyet
belgesi almanýz gerekmektedir.)
 Ürününüz üretimi sonrasýnda müþterilerinize sevk ederken herhangi bir ambalaj kullanýyor
musunuz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise kullanmýþ olduðunuz Koli, Shrink, palet v.b. ambalajlarýnýzdan dolayý
piyasaya süren olarak tanýmlanýrsýnýz.)
 Ayný zamanda Piyasaya süren misiniz?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Evet ise Yönetmeliðin Ek 5 formunu doldurmanýz gerekmektedir.)
 Online beyan sistemine bildirimlerinizi yapmak için Piyasaya süren kod numaranýzý ve
þifrenizi aldýnýz mý?
EVET

HAYIR

(Cevabýnýz Hayýr ise bir an önce baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman müdürlüðüne baþvuru
yapýnýz.)
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2006 Yýlý Ambalaj Atýklarý Ýstatistikleri
Ambalaj Cinsi

Plastik

Metal

Kaðýt-Karton

Cam

Kompozit

Toplam

Üretilen Ambalaj Miktarý (ton)

326.548

157.103

1.224.626

302.706

19.884

2.030.867

Piyasaya sürülen ambalaj Miktarý (ton)

298.123

108.710

464.263

265.091

38.265

1.174.452

Geri Kazaným Oranlarý (%)

35%

33%

30%

33%

33%

33%

Geri Kazanýlmasý Gereken Miktar (ton)

104.257

35.705

139.271

93.048

11.681

383.962

Geri Kazanýlan Miktar (ton)

86.624

85.244

1.075.365

90.770

3.432

1.341.435

Gerçekleþen Geri Kazaným Oraný (%)

29,05%

78,41%

231,63%

34,24%

8,97%

114,22%
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlýðý

Bildirimler
Bir önceki sayfadaki aþamalarý incelediniz,
bildirim yapmanýz gerekiyor ve bu yýla kadar
hiç bildirim yapmadýnýz O zaman ne
yapacaksýnýz?
Öncelikle 1 Ocak 2009 - 31 Aralýk 2009 tarihi
arasýnda faaliyetlerinizi gözden geçiriniz.
Ürettiðiniz ambalajlarý malzeme çeþidi olarak
ayrý olarak tasnif ederek yýllýk ambalaj üretim
miktarlarýnýzý kg cinsinden hesaplayýnýz.
Ürettiðiniz ürünlerinizin müþterilere
ulaþtýrýlmasý amacý ile kullanmýþ olduðunuz

ambalaj miktarlarýnýzý yine kg cinsinden
hesaplayýnýz.
Henüz Kullanýcý adý ve þifre almamýþ iseniz,
baðlý bulunduðunuz Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüklerine gerekli evraklar ile baþvurarak
500 TL karýþýðýnda kullanýcý adý ve þifrenizi
almanýz gerekmektedir.
Daha sonra temin ettiðiniz kullanýcý adý ve

þifre ile birlikte www.atikambalaj.cevreorman.
gov.tr adresinden online veri tabanýna girmeniz
ve bildirimlerinizi yapmanýz gerekmektedir.
Online veri tabanýnda göreceðiniz formlar
yönetmeliðin Ek-4 ve Ek-5lerinde gördüðünüz
formlardýr.
Ýnternetten bildiriminizi yapýp akabinde bir
çýktýsýný alarak kaþeleyip imzalayarak Genel

Ýlk Defa Kullanýcý Kodu ve Þifre Alacak Ýþletmelerin Ýzlemesi Gereken Yol
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünden Fatura Bilgi Formunun temin edilerek iþletmeye ait
bilgilerin doldurulmasý ve Kota-Depozito-Piyasaya Süren Kod No Kutucuðunun iþaretlenmesi
Bulunulan ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi Banka Hesap
Numarasýna 500 (Beþyüz) TLlik ücretin yatýrýlmasý
Fatura Bilgi Formu ve Banka Dekontunun bir örneðinin, þifre ve kod numarasý talebini
içeren bir ön yazý ekinde iþletmenin bulunduðu ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne
gönderilmesi veya teslim edilmesi.
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan Kullanýcý Kodu ve Þifre bilgilerini içeren resmi
yazýnýn iþletmeye gönderilmesi
Ýþletme tarafýndan;Kullanýcý Kodu ve Þifre ile www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresine
girilerek, piyasaya sürülen ürünlerde kullanýlan ve satýn alýnan ambalaj miktarlarýna ait
Ek-5 formlarýnýn www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresindeki Online Veri
Tabaný Programýný Kullanýrken Dikkat Edilecek Hususlar göz önünde bulundurularak
doldurulmasý ve program üzerinden gönderilmesi
Ýþletme tarafýndan Doldurulan Ek 5 Formlarýnýn Programdan bir çýktýsýnýn alýnarak
bulunduðu ilin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne bir ön yazý ekinde gönderilmesi veya
teslim edilmesi.
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Müdürlüðünüzün
baðlý olduðu Ýl Çevre
ve Orman Müdürlükleri ne posta yolu ile
göndermeniz
gerekmektedir.
06.11.2008 tarihinde 27046 sayýlý resmi
gazetede yayýmlanarak Ambalaj Atýklarýnýn
Kontrolü Yönetmeliðinin 6ýncý, 17inci ve
23üncü maddelerinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Yapýlan bu deðiþikliðe göre; bugüne kadar
Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülen

ve aþaðýda belirtilen iþlemler, 01.01.2009
tarihinden itibaren, tesislerinizin bulunduklarý
bölgedeki Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri
tarafýndan yürütülmeye baþlanacaktýr:
 Ambalaj atýðý toplama ayýrma tesisleri
lisans baþvurusu,
 Ambalaj atýðý geri dönüþüm tesisi lisans
baþvurusu,
 Ambalaj atýðý toplama ayýrma tesislerine
lisans ve geçici çalýþma izni verilmesi
 Ambalaj atýðý geri dönüþüm tesislerine
lisans verilmesi
 Piyasaya sürülen ambalajlarýn üzerine

yazýlmak üzere kod numarasý verilmesi
 Yönetmelik kapsamýndaki iþletmelerin
Bakanlýða sunmakla yükümlü olduðu ve
belgeleri incelenmesi
 Yönetmeliðe aykýrýlýk halinde gerekli
yaptýrýmýn uygulanmasýnýn saðlanmasý ve
lisans/geçici çalýþma izninin iptal edilmesi
 Ambalaj üreticilerinin bildirim ve
belgelemeye yönelik yükümlülüklerinin
izlenmesi ve denetlenmesi (Ek-4 Ambalaj
Üreticisi Müracaat Formu)
 Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgelemeye
yönelik yükümlülüklerinin izlenmesi ve
denetlenmesi (Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat
Formu)
Deðerli üyelerimizin bu hatýrlatmalarý dikkate
alarak gerekli kontrollerini yapmalarýný, Piyasaya
süren kod numarasý almamýþ olanlarýn
(bilgisayarlarýnda veya online sistemden kaynaklý
oluþabilecek bir sýkýntý yaþanmamasý için) son
günlere kalmadan bildirimlerini yapmalarýný rica
ederiz. Aksi takdirde yaklaþýk 7.938 TL den
baþlayan para cezalarýyla karþý karþýya
kalabileceklerini belirtmek isteriz.

Konuyla ilgili daha ayrýntýlý bilgi isteði halinde lütfen dernek
merkezimizin 0216 545 49 48 (Dahili:114) nolu telefondan
veya ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden benimle baðlantýya
geçiniz.
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Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi

Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

HENÜZ ONLÝNE SÝSTEME GÝRÝÞ YAPMADI ÝSENÝZ BU YAZIMIZ SÝZÝN ÝÇÝN...
Her sene olduðu gibi yine hýzlý bir beyanname verme dönemine girmiþ
bulunmaktayýz. Ambalaj atýklarýnýn dýþýnda iþletmelerde olaðan üretimler
sýrasýnda oluþabilecek prosesten kaynaklý atýklar ve ilgili yasal düzenlemeler
kapsamýnda tehlikeli atýk tarifi içerisinde yer alan atýklarýnda online beyanname
ile bildirilme zorunluluðu vardýr. Ayrýca tehlikeli atýðý olmayan iþletmeler de
dahil olmak üzere tüm sanayi kuruluþlarýn bu sisteme beyan vermeleri
zorunludur. Ocak ayý baþýnda baþlayan 2009 yýlý bildirimleri her yýl olduðu
gibi mart ayýna kadar online sistem ile yapýlabilecektir. Hala online sistem ile
beyanname vermemiþ olanlar için son iki aya girmiþ bulunmaktayýz. Bu yazýmýz
henüz konu ile ilgili bir çalýþma yapmamýþ üyelerimiz için bir baþlangýç kýlavuzu
niteliðindedir. Daha detaylý bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Bildiðiniz üzere Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü
Yönetmeliði Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan AB Çevre uyum politikalarý
kapsamýnda revize edilerek, 14.03.2005 tarih
ve 25755 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir.
Bahsi geçen yönetmelik tehlikeli atýklarýn
üretimi, toplanmasý, geçici olarak depolanmasý,
taþýnmasý, geri kazanýmý, bertarafý ve
uluslararasý ticaretine iliþkin tenkil ve idari
hesaplarý kapsamaktadýr. Yönetmeliðin amacý,
tehlikeli atýklarýn kaynaðýnda en aza indirilmesi,
ithalat ve ihracatýnýn kontrolüne, yeterli
bertaraf tesislerinin kurulmasýnýn
saðlanmasýna ve neticede insan saðlýðýna ve
çevreye zarar verecek þekilde dolaylý veya
doðrudan alýcý ortama verilmesinin

önlenmesine yöneliktir.
Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY)
Madde 9 - (g) bendi uyarýnca Atýk Üreticisi
(Ek-8) de yer alan atýk beyan formunu (TABS
sistemi üzerinden) her yýl ocak ayýnda bir
önceki yýla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde
Valiliðe göndermek ve (EK 7) de yer alan atýk
tanýmlama kodunu kullanmakla ve bir yýl
boyunca bir nüshasýný saklamakla
yükümlüdür. TAKY Ek-7 de bulunan Atýk
Listesi Atýk Yönetimi Genel Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmeliði EK-4 ü olarak deðiþtirilmiþtir.
Yönetmelik uyarýnca üretim hattýnýzda oluþan
bir atýðýn;
Ek-3 Doðal Karakterlerine ya da Onlarý Oluþturan

Aktiviteye göre Tehlikeli Atýk Kategorileri
(Ek-5te) Tehlikeli Kabul Edilen Atýklarýn
Özelliklerin
Ek-7 Tehlikeli Atýklar Listesinde bulunan
maddelerden bir veya birkaçýný içermeleri
durumun da bu atýklarýn üretimini en aza
indirecek þekilde Atýk Yönetim Planlarýný
üçer yýllýk dönemler halinde hazýrlanmasý ve
onayýnýn Valilikten alýnmasý gerekmektedir.
2009 yýlýna ait tehlikeli atýk bildirimleri için
Kullanýcý adý ve þifreniz ile birlikte
http://cbs.cevreorman.gov.tr/cevre adresinden
sisteme giriþ yapmalýsýnýz.
Sistemin ilk açýlýþ tarihi bu yýl 04.01.2010
Pazartesi günü olarak belirlenmiþ olup,
02.04.2010 Cuma günü mesai bitimine kadar
(3 ay süre ile) açýk tutulacaktýr.
2008 yýlý içerisinde her bir firmaya ait kullanýcý
adý ve þifre Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
tesislere gönderilmiþtir. Henüz bir kullanýcý
adý ve þifre sahibi deðil iseniz, firmanýzýn
baðlý bulunduklarý ildeki Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanýcý adý
ve parolayý alabilirsiniz.
Parola talebi için hazýrlanan matbu dilekçe
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/t
abstalep.doc adresinden edinilebilir. Ýl sýnýrlarý
içinde faaliyet gösteren her tesis ayrý ayrý
Kullanýcý adý ve Parola almasý gerekmektedir.
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TEHLÝKELÝ ATIK BEYAN SÝSTEMÝNE ÝLÝÞKÝN OLARAK SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Tehlikeli Atýk Beyan Formu doldurulmasý zorunlu mudur?
EVET
Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY) Madde 9 - (g) bendi
uyarýnca Atýk Üreticisi (Ek 8) de yer alan atýk beyan formunu her
yýl ocak ayýnda bir önceki yýla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde
Valiliðe göndermek ve (EK 7) de yer alan atýk tanýmlama kodunu
kullanmakla ve bir yýl boyunca bir nüshasýný saklamakla yükümlüdür.
TAKY Ek-7 de bulunan Atýk Listesi Atýk Yönetimi Genel Esaslarýna
Ýliþkin Yönetmeliði EK-4 ü olarak deðiþtirilmiþtir.
2- Tehlikeli atýk bildirimleri TAKY Ek-8 doldurularak mý yoksa Tehlikeli
Atýk Beyan Sistemi (TABS) kullanýlarak mý yapýlacak?
Atýk üreticisi 2009 yýlý tehlikeli atýk beyanlarýný internet üzerinden
Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi (TABS) kullanýlarak yapacak olup,
tehlikeli atýklara iliþkin baþka bir form doldurulmayacaktýr.
3- Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (TAKY) Ek 8 - Atýk Beyan
Formu deðiþtirildi mi?
EVET
LIFE TCY/TR/000292 Türkiyede Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli
Atýklarýn Yönetiminin Ýyileþtirilmesi projesi kapsamýnda internet
üzerinden online olarak giriþ yapýlmasýný saðlayan Tehlikeli Atýk
Beyan Sistemi (TABS) hazýrlanmýþ olup, içerik olarak TAKY Ek-8
e uygun olarak düzenlenmiþ halidir.
4- 2009 yýlý beyanlarý için TABS ne zaman kullanýma açýlacak?
2009 yýlýna ait tehlikeli atýk bildirimleri için sistem 04.01.2010
Pazartesi günü kullanýma açýlacak olup, 02.04.2010 Cuma günü
mesai bitimine kadar (3 ay süre ile) açýk tutulacaktýr.
5- Doldurulan formlar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerine posta ile
gönderilecek mi?
HAYIR
Sistem giriþleri Bakanlýðýmýz ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince
anýnda görüntülenebildiði için posta yolu ile herhangi bir belge
gönderilmesi gerekmemektedir. Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri
sisteme giriþ yapan veya 3 aylýk süre sonunda hala giriþ yapmayan
firmalarý sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Ancak, atýk
üreticisi beyan iþlemini bitirdikten sonra beyan bilgilerini yazdýrmak
ve bu belgeyi bir yýl süre ile saklamak zorundadýr. Bakanlýðýmýzca
yapýlacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadýr.
6- Tehlikeli Atýk Beyan Sistemine süresi içinde giriþ yapýlmaz ise
cezai iþlem yapýlacak mý?
EVET
Tesisin faaliyeti sonucu ortaya çýkan ve Atýk Yönetimi Genel
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik Ek-4de verilen atýk listesinde 6lý

kod bazýnda yýldýzla iþaretlenmiþ olan atýklardan (A) kodu ile
iþaretlenmiþ atýklar doðrudan, (M) kodu ile iþaretlenmiþ atýklar
için ise analiz sonucuna göre tehlikeli atýk olduðu belirlenen
atýklarýn beyan edilmesi zorunludur. Bu doðrultuda 2009 yýlý için
prosesten kaynaklanan atýklara iliþkin bilgilerin tehlikeli atýk
üreticisi firmalarca giriþinin yapýlmadýðýnýn tespit edilmesi halinde
2872 sayýlý Çevre Kanununun 20. maddesi (g) bendi gereði bildirim
ve bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle
cezai iþlem uygulanacaktýr. Beyan edilmeyen atýklarýn prosesten
kaynaklanmamasý durumunda firma sisteme giriþ yapmalarý
doðrultusunda uyarýlacak ve giriþ yapmasý saðlanacaktýr.
7- Atýk Üreticisi Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi (TABS)ne nasýl giriþ
yapacak?
Tehlikeli Atýk Üreticilerine Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince verilen
Kullanýcý Adý ve Parola kullanýlarak www.atikyonetimi.cevreorman.
gov.tr adresi Online Ýþlemler bölümünden veya
cbs.cevreorman.gov.tr/cevre adresinden giriþ yapýlabilecektir. Sistem
04.01.2010 Pazartesi günü kullanýma açýlacaktýr.
8- Kullanýcý adý ve Parolasý bulunmayan firmalar ne yapacak?
Kullanýcý adý ve Parolasý bulunmayan firmalar baðlý bulunduklarý
ildeki Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanýcý
adý ve parolayý alabilirler. Parola talebi için hazýrlanan matbu dilekçe
www.atikyonetimi. cevreorman.gov.tr/belge/tabstalep.doc adresinden
edinilebilir.Ýl sýnýrlarý içinde faaliyet gösteren her tesis ayrý ayrý
Kullanýcý adý ve Parola alacaktýr.
9- Kullaným Kýlavuzu var mý?
Sistemin kullanýmýnýn nasýl olacaðýna iliþkin olarak hazýrlanmýþ
detaylý Kullaným Kýlavuzu T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/kýlavuztesis.pdf adresinde
yayýnlanmaktadýr.
10- Týbbi atýklar için bu sistem kullanýlacak mý?
Hastanelerden kaynaklanan Tehlikeli Atýklar 180106, 180108,
180110, 180205, 180207 kodlarý ile belirlenmiþ olup, bu kodlar
haricinde atýklarýn beyaný yapýlmayacaktýr. Hastanelerden kaynaklanan
180101, 180102, 180103, 180201, 180202 kodlu atýklar Týbbi
Atýk olup, belediyelerce toplanmasý ve bertaraf etmeleri
gerekmektedir. Bu kodlu atýklarýn Beyan Sistemine giriþi
yapýlmayacaktýr.
11- Atýk Pil ve Akümülatör için bu sistem kullanýlacak mý?
EVET (Akü satýþ noktalarý ve atýk akü geçici depolama alanlarý
hariç)
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12- Bitkisel Atýk Yaðlar bu sistemde beyan edilecek mi?
HAYIR

Resim 4de açýklanan bölümü inceleyiniz)

13- Atýk Madeni Yaðlar bu sistemde beyan edilecek mi?
EVET - Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne konuya iliþkin Bakanlýk
görüþü daha sonra gönderilecektir.

15- Tehlikeli atýðým yok diyenler firmalar da sisteme giriþ yapacaklar
mý?
Tehlikeli atýðým yok diyen firmalar giriþ yapacak, sadece firma
bilgileri kýsmý doldurulacaktýr.

14- Ayný adreste bulunan ayný iþyerine birden fazla kullanýcý adý ve
parola tahsisi edilmiþ ise ne yapýlacak?
Yeni sistemde oluþturulan güvenlik iþlemleri sayesinde ayný Tesis
için birden fazla Parola üretmek mümkün deðildir. Üretilen her
yeni parola bir öncekinin yerini almaktadýr. (Kullaným kýlavuzu

16- Ýþyeri kapatýlmýþ veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmuþ olan
firmalarýn da sisteme giriþ yapýlmasý gerekiyor mu?
2009 yýlý içerisinde bir süre çalýþmýþ, kapatýlmýþ veya faaliyeti bir
süreliðine durdurulmuþ olan firmalar, 2009 yýlýna ait tehlikeli
atýklarý var ise beyan etmek zorundadýr.

Yönetmelik ile ilgili diðer açýklamalar:
Yönetmelikte geçen tehlikeli atýk üreticisi
yönetmelik ekinde (Ek-7) yer alan faaliyetler
sýrasýnda tehlikeli atýk üreten gerçek ve tüzel
kiþiler, atýðý üretenin bilinmemesi durumunda
ise bu atýklarý zilyetliðinde veya mülkiyetinde
bulunduran gerçek ve tüzel kiþiler olarak
tanýmlanmaktadýr.
Bu tanýma göre tehlikeli atýk üreticilerinin
sorumluluklarý ile ilgili 9. Maddenin b bendinde
yer alan insan saðlýðýný ve çevreye yönelik
zararýný önlemek adýna atýklarýnýn üretimini
en aza indirecek þekilde atýk yönetimini
saðlamakla yükümlüdürler.
Yönetmeliðin Tehlikeli Atýklarýn taþýnmasý ile
ilgili içeren maddelerde (11-12-1314.maddelerde) bu tür atýklarýn lisanslý araçlar
ile taþýnmasý, Çevre ve Orman Bakanlýðý ndan
iþletme
lisansý
almýþ

(www.atikyönetimi.cevreorman.gov.tr Lisanslý
firmalar) olan geri kazaným veya bertaraf
tesislerine gönderilmesi zorunluluðu yer
almaktadýr. Bu amaçla Yönetmeliðin EK 9-A
ve Bde yer alan Ulusal Atýk Taþýma Formunu
doldurarak bir nüshasýnýn düzenli olarak
Valiliðe (Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü)
sunulmasý gerekmektedir. Diðer taraftan
tehlikeli atýklarý iþleyen, geri kazanan ya da
yeniden kullanan tesislerinde yönetmelik
gereði Çevre ve Orman Bakanlýðýndan lisans
almalarý gerekmektedir.
Bu atýklarý üreten üreticilerin yönetmelik
yükümlülükleri gereði tehlikeli atýklarýný lisanslý
araçlarla taþýtarak, Çevre ve Orman
Bakanlýðýndan lisans alan geri kazaným ve
bertaraf tesislerine göndermek için Çevre ve
Orman Bakanlýðýnca yetki verilen firmalar ile
irtibata geçerek atýklarýn teslim edileceðine
yönelik sözleþme yapmasý gerekmektedir.
Tehlikeli atýklarýn toplanmasý, depolanmasý,
taþýnmasý, geri kazanýmý ve bertarafýnda ilgili
yönetmelik hükümlerine yerine getirmeyen
faaliyet yerlerinin tespit edilmesi durumunda
ise 2872 sayýlý Çevre Kanununa göre baðlý
olduklarý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerince
gerekli iþlemin yapýlacaðý Ýstanbul Valiliði Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðünce bildirilmiþtir.
Online beyan sistemin kullanýmýnýn nasýl
olacaðýna iliþkin olarak hazýrlanmýþ detaylý
Kullaným Kýlavuzu Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/ký
lavuztesis.pdf adresinden ilgili kýlavuza
ulaþabilirsiniz.
Önemli Açýklama:
Eðer tesiste herhangi bir tehlikeli atýk veya
atýk yað oluþmuyorsa ve atýk beyan formunun
internet üzerinden doldurulmasý için þifre
gönderilmiþse yapýlmasý gerekenler;
1- Kullanýcý ID ve þifre bilgilerini kullanarak
sisteme giriþ yapýnýz.
 Vergi Kimlik Numarasý,
 E-mail adresi
 Ýþyeri Ana Faaliyet Konusu
 Sorumlu kiþiye ait bilgiler kýsmýný mutlaka
doldurunuz.
2- Sistemin 3. Bölümün de yer alan tehlikeli
atýk tablosu kýsmýný ise boþ býrakýnýz.

Ayrýntýlý bilgilere www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr
adresindeki online iþlemler bölümünden ve derneðimiz
telefon numaralarýndan bize ulaþabilirsiniz.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Avrupada Çelik Ambalaj Geri Dönüþümü Arttý
Kaynak: APEAL - Avrupa Ambalaj Çeliði Üreticileri Derneði, Aralýk 2009

Avrupada Çelik Ambalaj Geri Dönüþümü
APEAL (Avrupa Ambalaj Çeliði Üreticileri
Derneði) tarafýndan açýklanan resmi verilere
göre, 2008 yýlýnda Avrupada çelik ambalaj
geri dönüþümü 2007 yýlý verilerine göre %
1,4lük artýþla % 70e ulaþtý.

APEAL tarafýndan yapýlan resmi açýklamada,
çelik geri dönüþümünün CO2 emisyonlarýnýn
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Geri Dönüþüm Oraný

Çelik ambalaj geri dönüþümü oranlarýnýn
Belçikada % 93, Almanyada % 87den fazla
olduðu bildirilirken Lüksemburg ve Hollandanýn
da yüksek geri dönüþüm oranýna ulaþan diðer
iki ülke olduðu eklendi. Avrupa Birliðine üye
27 ülke ile Norveç ve Ýsviçre dýþýnda Çek
Cumhuriyetinde % 44, Estonyada % 36 ve
Slovenya ile Polonyanýn ise her birinde %
21lik çelik ambalaj geri dönüþümü
gerçekleþtiði rapor edilirken; bu ülkelerde AB
genelinde hedeflenen % 50lik orana
ulaþýlamadýðý anlaþýldý.
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40%
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AB Üyesi 27 Ülke
(2005 yýlýndan beri Norveç ve Ýsviçre dahil)
Kaynak: APEAL, Aralýk 2009

azaltýlmasýna önemli bir katkýda bulunduðu
ve yaklaþýk 2,5 milyon ton civarýndaki gýda
ve içecek kutularýnýn geri dönüþümü

sayesinde, 3,9 milyon ton CO2 tasarrufu
yapýldýðý da belirtildi.

Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Coca Cola, Bitki Esaslý Þiþelerin Kullanýmýna
Danimarkada Baþlýyor
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Coca-Cola, PlantBottle isimli ürününü piyasaya
sürmek için Danimarkayý seçti. Baþlangýç
olarak % 15 oranýnda bitkisel yað içerecek
olan bu yeni ambalajýn, ilk kullanýmý için
Danimarkanýn seçilmesinin nedenleri olarak
ise, geçtiðimiz yýl Kopenhagda gerçekleþtirilen
Ýklim Zirvesi ile bu ülkedeki iade sisteminin
oldukça geliþmiþ olmasý gösterildi.

bir kýsmýnýn zaten geri dönüþtürülmüþ
malzeme içerdiði de biliniyor.

Firma tarafýndan yapýlan resmi açýklamada,
Danimarkada ayný zamanda çok iyi iþleyen
bir geri dönüþüm sistemi de bulunan CocaColanýn, içecekleri için kullandýðý PET þiþelerin

PlantBottle içecekleri sýradan plastik þiþelerde
sunulanlardan daha pahalý olmayacak ama
yeþil bir etiketle diðerlerinden ayýrt edilebilecek.
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PlantBottleýn yapýmýnda þeker kamýþý ve
melastan elde edilen bitki esaslý malzemeler
kullanýlýyor. Bu içeriðin, Danimarkada 50 cl
ve 2 litrelik Coca-Cola, Coca-Cola Light ve
Coca-Cola Zero þiþelerinde kullanýlacaðý bildirildi.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Ambalaj Atýklarý Çalýþtayýndan Ýzlenimler
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin
tüm taraflarýnýn yýllardýr sabýr-sýzlýkla beklediði,
yönetmeliðin uygulanmasýnda yaþanan
sýkýntýlarý ele almasý ve bu sorunlara çözüm
önerileri geliþtirmesi beklenen ve yönetmeliðin
36. Maddesine istinaden oluþturulan Ambalaj
Komisyonu, 20 Mayýs 2009 tarihinde Çevre
ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüðü Ambalaj Atýklarý Þubesi
organizatörlüðünde ilk kez bir araya gelerek
çalýþmalarýna baþladýðý hatýrlanacaktýr.

toplamanýn maliyetleri, üretici sorumluluðuna
iþlerlik kazandýrmak, belgelendirme, ekonomik
araçlar alt komisyonunun Baþkanlýðýný;
Depozito uygulamasý, Taþýma amaçlý
kullanýlan alýþveriþ poþetlerinin kullanýmýnýn
azaltýlmasý, Standartlar, aðýr metal
konsantrasyonu, Eðitim ve bilinçlendirme
ve Ýþaretlemenin zorunluluðu alt
komisyonlarýnýn ise Raportörlüklerini
üstlenerek; komisyon çalýþmalarýna etkin
katýlým saðlamaya çalýþtýk. Bazý toplantýlara
ev sahipliði yaparak, elimizden geldiði kadar,
alt komisyon çalýþmalarýna toplantý ortamý
desteði de verdik.

Çalýþtay Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlunun
baþkanlýðýnda; Çevre Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akça, Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardýmcýsý Eyüp Yahþi, Atýk Yönetimi
Dairesi Baþkaný Mahir Erdem, Ambalaj Atýklarý
Þube Müdürü Emine Aydýnoðlu ve þube
personeli ile alt komisyon çalýþmalarýna katýlmýþ
olan kurum ve kuruluþlarýn katýlýmý ile
gerçekleþtirildi.

Cezmi Neyim, ÇEVKO Vakfý
3 No.lu Alt Komisyon çalýþma toplantýsýndan bir görüntü

20 Mayýsta Bakanlýkta gerçekleþtirilen bu
toplantýda, Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü
Yönetmeliði ile ilgili temel konularýn
deðerlendirileceði ve tavsiye kararlarýnýn
oluþturulacaðý mekanizmalar olmalarý
düþüncesiyle, 10 ana baþlýk altýnda alt
komisyonlar oluþturuldu (Tablo 1).
2009 Haziran ayýndan Aralýk ayý sonuna kadar
devam eden Ambalaj Komisyonu-Alt Komisyon
çalýþmalarý için çoðunlukla Ankara ve Ýstanbul
da, ve bir tanesi de Bursada olmak üzere,
toplam 37 çalýþma toplantýsý gerçekleþtirildi.

5 No.lu Alt Komisyon çalýþma toplantýsýndan bir görüntü

Alt komisyonlarýn çalýþmalarýnýn ve alt
komisyonlarca hazýrlanan nihai raporlarýn
deðerlendirmesi amacýyla, geride býraktýðýmýz
sene sonunda, 25-26 Aralýk 2009 tarihlerinde,
Kemer/Antalyada I. Ambalaj Çalýþtayý ismiyle
Ambalaj Atýklarý Çalýþtayý düzenlendi.

Ambalaj Atýklarý Çalýþtayýnda, alt komisyon
baþkanlarý, kendi komisyonlarý ile ilgili
tutanaklardan derledikleri bir özeti sunum
þeklinde katýlýmcýlarla paylaþtý. Yapýlan tüm
çalýþmalar ve hazýrlanan nihai raporlar
deðerlendirildi. Ýki gün süren bu toplantýya
katýlanlar, kendi görüþ ve önerilerini diðerleriyle
paylaþma fýrsatý buldular.

Talat Yüksel, MESS

Çalýþtaya katýlan tüm taraflarýn onayý ile
aþaðýdaki 6 maddelik özet bildirge kabul
edildi.
2 No.lu Alt Komisyon çalýþma toplantýsýndan bir görüntü

ASD olarak, yaklaþýk altý ay süren alt komisyon
çalýþmalarýnýn tümüne katýldýk. Kaynakta ayrý
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1- Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý
toplanmasý, geriye kazandýrýlmasý sadece
ekonomik deðil ayný zamanda çevresel bir
karardýr.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Tablo 1. Ambalaj Komisyonu - Alt Komisyonlarý Listesi
Komisyon
No

Komisyon Adý

Komisyon Baþkaný

Raportör

1

Piyasaya sürenlerin kayýt altýna alýnmasý

Dilek Emil, TOBB

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

5

2

Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili
sözleþmelerin güçlendirilmesi

Vedat Kýlýç, TÜDAM

Cezmi Neyim, ÇEVKO Vakfý

4

3

Kaynakta ayrý toplamanýn maliyetleri,
üretici sorumluluðuna iþlerlik kazandýrmak,
belgelendirme, ekonomik araçlar

Doðan Erberk, ASD

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

4

4

Yetkilendirilmiþ kuruluþ kriterleri ve fonksiyonu
Orman Bakanlýðý

Emine Aydýnoðlu, Çevre ve

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

3

5

Sanayi kaynaklý ambalaj atýðý ile konut kaynaklý
ambalaj atýðý toplama sisteminin ayrýlmasý

Talat Yüksel, MESS

Ulaþ Yýldýz, TÝSK

4

6

Depozito uygulamasý

Cezmi Neyim, ÇEVKO Vakfý

Ýlkay Kýran, ASD

3

7

Taþýma amaçlý kullanýlan alýþveriþ poþetlerinin
kullanýmýnýn azaltýlmasý

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

Aslýhan Arýkan, ASD

4

8

Standartlar, aðýr metal konsantrasyonu

Dilek Bolcan, Þiþecam A.Þ.

Aslýhan Arýkan, ASD

4

9

Eðitim ve bilinçlendirme

Dilek Özcanlý, ÇEVKO Vakfý

Ýlkay Kýran, ASD

3

10

Ýþaretlemenin zorunluluðu

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

Aslýhan Arýkan, ASD

3

2- Kirleten öder prensibi çerçevesinde bütün
taraflar yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.
Atýklarýn konutlardan ayrý toplanmasý ambalaj
atýklarýnýn yönetimi sisteminin en kritik
konusudur. Bütün taraflar, bu konuda
sorumluluklarý oranýnda katký saðlamalýdýrlar.
3- Ambalaj atýklarýnýn yönetimi sisteminin finansal yapýsýnýn oluþturulmasý en kritik konudur. Bu anlamda sektörde saðlýklý, adil, þeffaf,
denetlenebilir, raporlanabilir, sürdürülebilir
bir rekabet ortamýný oluþturacak, fayda maliyet
dengesi kurulmuþ, haksýz rekabeti önleyecek
bir serbest piyasa iþleyiþi esas olmalýdýr.
4- Piyasaya sürenlerin kayýt altýna alýnmasý,
sistemin etkinliði açýsýndan önemlidir. Bütün
taraflar bu konuda üzerilerine düþen görevi
yerine getirmelidir.

faaliyetlerine tüm taraflarýn katký saðlamalarý
gerekmektedir.

Doðan Erberk, ASD

Çalýþtay Resmi Sonuç Bildirgesi hazýrlanmasý
için, alt komisyon baþkanlarýnca bir editörler
kurulu çalýþmasý yapýlmasý ve bu çalýþma
sonunda hazýrlanacak Bildirgenin yayýnlanmasý
konusunda mutabakata varýldý.

5- Etkin bir piyasa denetim ve gözetim
mekanizmasýnýn oluþturulmasý gereklidir.
6- Etkinliði ölçülen eðitim ve bilinçlendirme
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Toplantý
Sayýsý

Bazý alt komisyonlarýn 2010 yýlý içerisinde de
bir araya gelerek çalýþma yapmasý öngörülerek;
bu çalýþmalarýn yýlsonunda yeniden toplanmasý
beklenen Ambalaj Komisyonunda da karara
baðlanmasý dilekleriyle çalýþtay sona erdi.
Henüz Bakanlýkça resmen ilan edilmemiþ
olmakla birlikte; Piyasaya sürenlerin kayýt
altýna alýnmasý, Taþýma amaçlý kullanýlan
alýþveriþ poþetlerinin kullanýmýnýn azaltýlmasý,
Standartlar, aðýr metal konsantrasyonu, Eðitim
ve bilinçlendirme alt komisyonlarýnýn sürekli
komisyonlar haline getirilmesi
düþünülmektedir.

Konu ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için lütfen bizimle
temasa geçiniz.
aarikan@ambalaj.org.tr ;
ilkaykiran@ambalaj.org.tr

Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý

