Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Çevre ve Ambalaj Atýklarý Konusunda Bazý Geliþmelerden ve
Raporlardan Kýsa Notlar
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu sayýdaki yazýmýzý baþlýkta
okuduðunuz gibi çevre konusundaki
bazý geliþmeler ve raporlardan
derlediðimiz kýsa notlara ayýrdýk. Yaz
mevsimine girdiðimiz þu sýralarda
herhangi bir konuda detaylý bir analiz
yapmamayý uygun gördük, bunu sonraki
sayýlarýmýza saklýyoruz.
1. Deðineceðimiz konular; Pragda
gerçekleþtirilen Yeþil Nokta Kongresi,
Geri dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda
ambalajýnda kullanýmý için yayýnlanan
AB Direktifi, çok yakýnda yayýnlanmasý
beklenen revize AB Atýk Çerçeve Direktifi,
Endüstrinin Çevre maliyetleri ve EkoEndüstri ile ilgili olarak AB Komisyon
raporlarý, Napoli kentinin müzmin çöp
krizi, Ambalaj atýklarý yönetmeliðimiz
uygulamalarýndan doðan bazý
sorunlar.Yeþil Nokta lisans örgütü
ProEurope tarafýndan 2 yýlda bir
gerçekleþtirilen Kongrelere 2nci defa
katýldýk. 2006 Paris Kongresine göre
2008 Prag Kongresi daha iyi organize
edilmiþ görünümde idi. Ancak ProEurope
Yöneticileri ile bir bakýma ev sahibi
sayýlan Çek Ekokom yöneticileri
arasýndaki gerginlik dikkatimizi çekti.
Bu tip büyük organizasyonlarda bazen
böyle þeyler yaþanabiliyor. Kongrede
aldýðýmýz intiba, Endüstrinin artýk eko
dizayna çok önem vermesi gerekeceði,
Ambalaj atýklarý geri dönüþüm / geri
kazaným organizasyonu yapan
kurumlarýn (yeþil nokta örgütleri gibi)
artýk geniþleyen üretici sorumluluklarý
ve müþteri talepleri dolayýsýyla artýk
ambalaj dýþýndaki atýklarla (örn,
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elektronik atýklar) ile de ilgilenme
durumuna geldikleri idi. Kongre ile ilgili
detaylý haberimizi diðer sayfalarýmýzda
okuyabilirsiniz.
2. Malumlarýnýz olduðu üzere AB
Komisyonunun birkaç ay evvel
yayýnladýðý; geri dönüþtürülmüþ
plastiklerin gýda ambalajlarýnda
kullanýlabilmesini saðlayan Direktifi
geçen sayýmýzda özet olarak
Bültenimizde iþlemiþtik. Ayrýca taslak
halinde iken de son haline oldukça
yaklaþmýþ bir revizyonunun önemli
maddelerini yine Bültenimizde vermiþtik.
Yeni Direktifin, her zaman potansiyel
bir sýkýntý kaynaðý olan plastik ambalaj
geri dönüþümüne katkýda bulunacaðýna
inanýlýyor. Böylece baþta PET olmak
üzere þiþeden þiþeye plastik ambalaj
geri dönüþümü hýz kazanabilecek.
Özellikle büyük içecek þirketleri bu
konuyu önemsiyor ve gýda ambalajýnda
kullanýma uygun malzeme üreten geri
dönüþüm tesislerine ortak oluyorlar.
3. Atýk Çerçeve Direktifi için yeni
taslak AB Çevrelerinde 2 seneyi aþkýn
bir zamandýr hararetli tartýþmalara neden
oluyordu. Komisyonun ilk teklif taslaðýnýn
Avrupa Parlamentosundaki birinci
görüþmesindeki sonuçlarýný evvelki
sayýlarýmýzda sizinle paylaþmýþtýk.
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinde
yapýlan görüþmelerden sonra kurulan
uzlaþtýrma Komisyonunun metnini
Parlamento 18 Haziran tarihindeki 2nci
görüþmede kabul etti. Bu durumda
yakýnda Komisyonun Direktifi
yayýnlamasýný bekliyoruz ve önümüzdeki
sayýda bir analizini sizlere sunacaðýz.
Yeni Direktif, bazý geri dönüþüm hedefleri,

atýk yakmanýn geri kazaným sayýlabilmesi
için enerji verimliliði formülü, atýk-yan
ürün ayýrým tanýmý, atýk yönetiminde 5
kademeli hiyerarþi ile birlikte hayat
döngüsü kavramý, bazý tanýmlarda
deðiþiklikler ve yenilikler getiriyor.
Avrupada yýlda 1,8 milyar ton atýk
üretiliyor, evsel atýk ise kiþi baþý ortalama
530 kg / yýl civarýnda. Uzlaþýlan taslak
Çevreci kuruluþlarý pek memnun
etmemiþe benziyor.
4. AB Komisyonu, Çevre Politikalarýnýn
Endüstrilerin maliyetlerine etkisi
konusunda hazýrlattýðý raporu 2007
sonunda yayýnladý. Çalýþmanýn odak
noktasý endüstri kollarý; petrol /
petrokimya, tekstil, demir-çelik ve diðer
metaller ve elektrik üretimi olarak
belirlendi. Bu endüstriler çevreye yükleri
en fazla olan sektörlerdir. Rapor
kapsamýnda 170 adet tesisi kapsayan
6 4 a r a þ t ý r m a ve i n c e l e m e
gerçekleþtirilmiþtir. Gruplama 4 bölgeye
göre yapýlmýþtýr: Orta Avrupa ve Ýngiltere
(% 52), Ýskandinav Ülkeleri (% 14),
Güney Avrupa (% 20) ve Yeni üye ülkeler
(% 14).
Rapordaki önemli tespitler þu þekilde:
 Deðiþik sektörler bazýnda
incelendiðinde, çevre politikalarýnýn küçük
yüzdeli maliyetler getirdiði tespit
edilmiþtir ki, genelde üretim deðerlerinin
% 0,25 ile % 2,00 arasýndadýr. Bununla
beraber kendilerine bu konuda soru
yöneltilenlerin çevre maliyetlerini daha
yüksek olarak algýladýklarý ve rakiplerine
göre dezavantajlý olduklarýný
düþündüklerini belirtmiþlerdir (Tabii ki
hiç kimse bu konularda halinden
memnun görünmek istemez!)

 Çevre politikalarýnýn Avrupanýn imalat
sektörlerinin rekabetçiliðine herhangi
bir önemli negatif etki yaptýðý ve
tesislerin coðrafya deðiþtirmelerine
sebep olduðu tespit edilmemiþtir.
 ABD ve Avustralya ile karþýlaþtýrýldýðýnda
ABdeki çevre maliyetlerinin bu ülkelerden
pek farklý düzeyde olmadýðý görülmüþtür.
 Ýncelenen sektörlerdeki çevre maliyetleri
sektöre göre deðiþkenlik
gösterebilmektedir, ancak 1990lý
yýllardan beri maliyetler düþme trendine
girmiþlerdir. Tek istisna çevre
maliyetlerinin artmakta olduðu
gözlemlenen petrol rafineri sektörüdür.
 1990  2005 arasý dönemde çevresel
performanslarýn arttýðý, ancak daha
yüksek performans için yapýlan
harcamalarýn, inovasyonlar ve entegre
yatýrýmlarla dengelenmesi sonucu
maliyetlerin stabil hale getirilebildiði
izlenmiþtir. Tüm mevzuatý ve faktörleri
dikkate alan bütünsel bir yaklaþýmýn
maliyetlerin kontrol altýnda tutulabilmesi
açýsýndan önemli bir sinerji yarattýðý
tespit edilmiþtir.
 Üye ülkeler arasýnda çevre maliyetleri
arasýnda fark olabilmekte (bilhassa yeni
üye ülkeler son 5 yýlda eski üyelere
göre oldukça fazla çevre yatýrým
harcamasý yapmýþlardýr) ancak gözlenen
genel trend bu konuda ki farklarýn
azalma yönünde olduðudur. Bu
durumda, ticari rekabet açýsýndan Avrupa
kendi içinden ziyade, global çevre
maliyetleri üzerinde endiþelenme
durumundadýr.
 Çevre politikalarý, Þirketlerin kaynak
kullanma verimini arttýrmalarýnda etkili
olmuþtur.
Bu raporla ilgili diðer bilgi, bazý grafik

ve verileri ilerdeki sayýlarýmýzda vermeye
çalýþacaðýz.
5. Ernst& Young tarafýndan hazýrlanan
ve Avrupa Birliðindeki Eko Endüstrinin
durumunun irdelendiði rapor ise 2006
yýlý sonlarýna doðru yayýnlandý. Eko
Endüstrinin kapsamýna; her türlü ortam
için (hava, su ve toprak) çevre kirliliðini
ölçme, önleme,azaltma ve kaynaklarý
koruma ile ilgili teknoloji, mal ve hizmet
üreten tüm sektörler giriyor. Rapor, Eko
Endüstri konusunda birtakým eksik
bilgiler bulunduðu için bazý durumlarda
tahminler yapýldýðýný da belirtiyor.
Raporda yer alan bazý bulgu ve tespitler
þu þekilde:
 AB  25 için Eko Endüstrilerin tahmini
yýllýk cirosu 227 milyar Euro civarýnda
(2004 yýlý)
 AB  15 için 1999  2004 arasý sabit
fiyatlarla ciroda yýllýk büyüme % 7
civarýnda
 Söz konusu cironun % 64ü çevre
kirliliði yönetimine yönelik, % 36sý ise
kaynak yönetimine yönelik üretimlerden
oluþuyor. Fransa ve Almanyanýn pazar
hakimiyeti dikkat çekiyor (toplam %
49).
 Eko Endüstriler tarafýndan üretilen mal
ve hizmetler AB  25in GSMHsinin %
2,2sini oluþturuyor.
 Eko Endüstrilerin toplam direkt ve
indirekt tam zamanlý personel istihdamý
yaklaþýk 3,4 milyon kiþiye ulaþýyor.
 Eko Endüstrilerin AB  25den ihracatý
13 milyar Euro, ithalatý ise 11 milyar
Euro civarýnda. Bu konulardaki ticaretin
% 57si AB iç pazarýnda cereyan ediyor.
3 büyükler; Fransa, Almanya ve Ýngiltere
bu konularda net ihracatçý durumundalar.
 Eko Endüstrilerin yapýsal durumu

incelendiðinde, geleneksel uygulamalar
(su temini, atýk su arýtma, katý atýk
toplama vb) için genelde büyük
þirketlerin, yeni mevzuat ve politikalarýn
gerektirdiði uygulamalar içinde (örneðin
yenilenebilir enerji, geri dönüþüm
teknolojileri) daha ziyade KOBÝ niteliðinde
uzman þirketlerin faaliyet gösterdiði ve
bu alanda yüksek büyüme potansiyeli
olduðu tespit edilmiþtir.
6. Eko Endüstrilerin geliþmeye devam
edebilmesi için; hem üye ülkelerin
(bilhassa yeniler) Çevre mevzuatlarýný
eksiksiz uygulamalarý ve bu mevzuatlarýn
da dinamikliðinin politika yapýcýlarý
tarafýndan sürdürülmesi, diðer taraftan
da inovasyonlarýn ve yeni teknolojilerin
tanýtýmý ve pazarda uygulamaya
konulabilmesi için geliþtirici, imalatçý ve
kullanýcýlar arasýnda iþbirliklerinin teþviki,
araþtýrma çalýþmalarýnda yardýmlaþma
/ ortak bilgi havuzu ve rekabetçiliði
saðlamak için finansal teþvikler ve teklif
deðerlendirmelerinde sistemlerin çevreye
etki maliyetlerinin (internalisation of
externalities) adaletli bir þekilde
fiyatlandýrýlmasý gerekmektedir. 6. Size
bu sütunlarda yaklaþýk olarak 1 yýl evvel
duyurduðumuz ve artýk belki de bütün
dünya tarafýndan bilinen Napoli kentinin
ve baðlý olduðu Campania bölgesinin
çöp krizi devam ediyor. AB
Komisyonunun Ýtalyan hükümetini
defalarca uyarmasý ve mahkemelik olma
durumuna gelinmesine raðmen henüz
bir çözüm bulunamadý. Bu arada 2 yeni
çöp sahasýnýn inþasý için gerekli
hazýrlýklara baþlandýðý ve bu arada biriken
çöplerin bir kýsmýnýn yakýlmak üzere
Almanyaya ihraç edildiði bildiriliyor.
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Öte yandan, Ýtalyan hükümeti 23 Mayýs
2008 tarihinde kanun hükmünde bir
kararname çýkararak, acil durum nedeni
ile, çöp sahalarýnýn kullanýlma þartlarýný
ve çevre etki deðerlendirmelerini
kapsayan AB Direktiflerinin bazý
hükümlerini askýya aldý. Bu durumda
gerektiðinde toksik çöplerde normal
atýklarla karýþtýrýlabilecek. Bu konu
Avrupa Parlamentosunda da büyük
münakaþalara yol açýyor. Napoli kentinin
dahil olduðu Campania bölgesinin 20002006 yýllarý arasýnda çöp sahalarýnýn
ýslahý için Avrupa Bölgesel Kalkýnma fonu
ile Avrupa Sosyal fonundan yaklaþýk 367
milyon Euro aldýðý ama bu paralarýn
isabetli þekilde kullanýlmadýðý Ýtalyan
parlamenterleri tarafýndan vurgulanýyor.
7. Birazda yurt içine dönersek;
yaklaþýk 1 yýl evvel revize edilen Ambalaj
atýklarý yönetmeliðimiz uygulamalarýnda
birtakým sorunlar olduðunu görüyoruz.
Tüm ambalaj atýklarýnýn ücretsiz olarak
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Lisanslý Kuruluþ veya Belediyelere teslimi
uygulamasý kalite ve miktar sorunlarý
ile beraber hukuki sorunlar da yarattý.
Ayrýca yönetmelik kapsamý dýþýnda olan
üretim artýklarý ve firelerinde, ilgili
taraflardan görüþ alýnmadan ve
yönetmelikte deðiþiklik yapýlmadan fiilen
kapsama sokulmaya çalýþýlmasý yine
karýþýklýk ve sýkýntý kaynaðý.
Belgelemenin ve kaynaðýnda ayrý
toplamanýn sýhhati ve realist olmasý
açýsýndan AB Direktifindeki geri dönüþüm
/ geri kazaným hedefleri sistematiðine
uygun olarak kendi ülke þartlarýmýzý da
dikkate alarak düzenleme yapýlmasý da
gündem konusu. Çevko Vakfýnýn da
bulunduðu çeþitli toplantýlarda aldýðýmýz
intibalar Belediyelerin ambalaj atýklarý
yönetimine daha etkin katýlmalarýnýn ve
ambalaj atýklarý yönetim planlarýný
hazýrlarken Lisanslý firmalara daha
adaletli davranmalarýnýn gerekli olduðu
yönünde. Tabii ki dile getirilen sýkýntýlar,

bunlarla sýnýrlý deðil, sorunlar her zaman
olabilir, ancak bunlarý gündeme alarak
tartýþmak ve yeni öneriler için en uygun
platform, Yönetmeliðin 36.maddesinde
düzenlenen Ambalaj Komisyonunun
etkin çalýþmasý ve toplantýlarýnýn yeni
bir düzenleme ile belli aralýklarla
yapýlmasý olabilir. Bu durum,
yönetmelikteki taraflar arasýndaki iþbirliði
ve diyalog ortamýnýn geliþtirilmesine
katkýda bulunacaðý için sorunlarýn
çözümünde olumlu rol oynayacaðýný
düþünüyoruz.
Hepinize keyifli bir yaz dönemi dilerim.
Salih Zeki Öçal
szocal@ambalaj.org.tr
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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Konularý Görevlisi

4. Pro-Europe Kongresi, Prag, 1516 Mayýs 2008
Atýk yönetim sistemleri, ülkelerin
sürdürülebilirlik hedefleri ekodizayn gibi
konularýn ele alýndýðý 4.Uluslararasý ProEurope Kongresi 1516 Mayýsta Pragta
gerçekleþtirildi. Eko-komun CEOsu
Zbynek Kozelin, Avrupa Komisyonu üyesi
Stavros Dimas ve Pro Europe baþkaný
Bernard Herodinin açýlýþ konuþmalarý
ile baþlayan konferansa katýlýmýn eski
yýllara oranla daha büyük olduðu
belirtildi. Bay Quoden (Pro-Europe, Genel
Müdürü) bu kongrede dünyada
uygulanan atýk yönetim sistemlerinin
ülkelerin coðrafi ve kültürel yapýlarýna
göre farklýlýk göstediðini belirtti. Yine
de ambalaj atýklarýnýn toplanmasýnýn ve
geri dönüþüm metodlarýnýn dünyanýn
her yerinde aþaðý yukarý benzer
uygulamalar ile yapýldýðýný da sözlerine
ekledi. Quoden ayrýca konuþmasýnda
ülkesinde okullara ders olarak konulan
eko projelerden de bahsetti. Bir ülkede
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çevre bilincini geliþtirmek için daha çok
yatýrým yapýlmasý gerektiðini, ancak
harcanan bu paralarýn ülkelere fazlasýyla
döneceðinin de bilinmesi gerektiðini
söyledi.
Buradan hareketle kongrenin önemli
bir kýsmýnýn ana temasý Haydi günlük
alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirelim sloganýyla
sunuldu.
Kongrede konuþulan ve çýkarýlacak ana
baþlýklar þunlardýr;
Tüketiciler için;
 Davranýþlarýmýzý ve alýþkanlýklarýmýzý
deðiþtirmeliyiz.
 Ambalaj ürün ve yaþam için çok
önemli bir unsurdur, ancak geri
dönüþüm süreci de gereklidir.
 Tüketiciler olarak bizlerin bu konuda
bilinçli olmasý ve kullandýðýmýz
ambalajlarýn geri dönüþüm sürecine
kazandýrýlabilmesi için etkin rol

oynamalýyýz.
Üreticiler için;
 Ambalaj üretiminin sýnýrlandýrýlmasý
veya kullanýmýn durdurulmasý mümkün
olmayacaðý için, tekrar kullanýlabilir
(reusable) ve geri dönüþebilir
(recyclable) ambalajlarýn tasarýmýnýn
ve üretiminin arttýrýlmasý
gerekmektedir. (Philippe Diercxsens
- Chairman of the working group on
sustainable consumption and
production, Business Europe)
 Çevre Dostu (Eco-friendly) ürünlerin
geliþtirilmesi yönündeki çalýþmalar
devam ederken ve bu tür ürünlerin
ambalaj dýþýndaki ürünlerin üretiminde
de kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
üretiminin desteklenmesi gerekir.
(Pilar Ayuso  Member of the European
Parliament)

 Ambalajýn kullanýmý sonrasýnda ortaya
çýkan atýða uygun sistem ve
deðerlendirme yöntemleri araþtýrýlmak
yerine, ürünün üretimi sýrasýnda uygun
malzeme seçiminden, enerji tüketimi,
hammadde kullanýmý, geri
dönüþebilirliðine kadar tüm
özelliklerinin deðerlendirilmesi
gerekmektedir (Maria Jesus
Villamediana - General Director
Environment, Autonomous Community
of Madrid).
Ambalajda Dizayn
Eko Dizayn, konferansta üzerinde
durulan önemli konulardan biriydi. Hemen
hemen her konuþmacý bu konuya
deðindi. Ambalajlarýn her geçen yýl eski
yýllara oranla aðýrlýðýnda ve hacminde
azalma, malzeme cinsinde iyileþme
olduðu gözle görebileceðimiz geliþmeler
haline geldi.
 Örnek vermek gerekirse, Chivas viski
þiþesinde eski yýllara oranla Ambalaj
aðýrlýðýnda %20, hacimsel %36 ve
maliyet açýsýndan incelendiðinde de
%50lik bir azalma olduðu görülmektedir.
(Christian Fischer - Senior Consultant,
Danish Topic center on waste)
Bir ambalajýn yaþam döngüsü
analizinde (Life Cycle Analysis) açmakapama, kullaným ve boþaltma kolaylýðý
da en az eco-friendly (çevre dostu)
olmasý kadar etkili olduðu belirlenmiþtir.
(Jean-Pierre Rennaud-Environment
Director, Danone) Ayrýca raflarda görmüþ
olduðumuz ambalajlarýn her biri bir
mühendislik harikasýdýr. Ambalaj üretimi
sanýldýðý gibi bir malzeme ve kalýptan
ibaret deðildir. Her bir küçük parça için
özel tasarýmlar, araþtýrmalar, çalýþmalar
gerekmektedir. Her yeni ambalaj
malzemesinin piyasaya sürülmesi bu
alanda küçük de olsa bir yenilik

yapýldýðýnýn habercisidir. (Annette
Schaefer-Legislative officer,European
commision)
Mikrodalga fýrýnlar için hazýrlanmýþ
ambalajlý patates kýzartmasý ile Fýrýnda
piþirilecek ambalajlý patates kýzartmasý
ambalajlarýnýn çevresel etkileri bakýmýndan
karþýlaþtýrýlmasý (Araþtýrma, 100grlýk
bir ambalaj üzerinden yapýlmýþtýr.)
 Mikrodalga için hazýrlanan
ambalajlar(MHA): 18 gr karton+1 gr
film =toplamda 19 gr
 Fýrýn için hazýrlanan ambalajlarda(FHA):
1,2 gr PE =toplamda 1,2 gr
Aðýrlýk
MHA 19 gr
FHA 1,2 gr

Piþme Süresi
2000°C fýrýnda
30 dakika
3 dakika

CO2 salýnýmýndan
saðlanan tasarruf

MHAya oranla 411 g CO2

Sonuç olarak Ambalaj atýðý açýsýndan
deðerlendirildiðinde fýrýn için hazýrlanan
ambalaj 17,8 gr daha az atýk oluþturuyor.
Fakat bütünüyle çevreye olan etkisi
olarak düþünülürse, CO2 salýnýmý da
baz alýndýðýnda mikrodalga için hazýrlanan
ambalajýn çok daha avantajlý olduðu
görülüyor. Bir ambalajýn veya bir ürünün
çevresel etkisine bakýlýrken tüm bu
k r i te r l e r i n d i k k ate a l ý n m a s ý
gerekmektedir.

Yetkili Kamu Kurumlarý ve Belediyeler ;
Geri dönüþmüþ malzemelerin( recyclate)
kullanýmýnýn gerektiði, Yakma
(Ýncineration) ve Düzenli depolama
(landfill) tesislerinin daha etkin kullaným
yöntemleri araþtýrýlmasýnýn yetkili kamu
kurumlarý ve belediyeler tarafýndan
teþvik edilmeleri gerektiði de yine sýk
sýk dile getirilen konular arasýndaydý.
Yetkililer avrupa parlamentosunda bu
konunun nihayet gündeme geldiðini ve
çerceve atýk yönetmeliði kapsamýnda
halen görüþüldüðünü belirttiler. (Pilar
Ayuso  Member of the European
Parliament)
Vergiler, geri dönüþüm sistemleri,
yönetmelikler ve uygulamalar birbirleri
ile baðlantýlý ve birbirlerini destekleyen
þekilde düzenlenmelidir. Bütün bu
aþamada ekonomi ve çevre arasýndaki
iliþki tutarlý olmalýdýr. Çevre faydasý ve
ekonomiye etkisi tartýlarak o yönde
düzenlemeler yapýlmasý uygun olacaktýr.
(Maria Jesus Villamediana - General
Director Environment, Autonomous
Community of Madrid)
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Yeþil Nokta kuruluþlarý için;
Ambalajýn toplanmasý, üretim ve geri
dönüþüm teknolojisi, hacmi, üretimi,
ihracatý, ithalatý ve tüketim miktarý hepsi
bir bütün halinde ele alýnýrsa ancak
düzenli bir sistem kurulabilir.
Artan ve çeþitlenen üretici
sorumluluðuna çözüm üretmede aktif
katký yapmalý ve rol almalýyýz. Konferans
da artan üretici sorumluluðu kapsamýnda
(extended producer responsibility)
ambalaj dýþýndaki atýklarýn da (elektronik
atýklar, piller, atýk yaðlar vs.) toplanmasý
ve deðerlendirilmesi gündeme geldi.
Önümüzdeki yýllarda belki de þimdilik
sadece ambalajla ilgilenen
organizasyonlar, müþterilerinin talepleri
doðrultusunda bu konularý da
bünyelerine alacaklarýný belirttiler.
[örneðin Ýngiltere de Valpak (Ýngiltere
de ki en büyük geri kazaným
organizasyonu)], baþkaný John Gummer
yaptýðý konuþmada müþteri þirketlerin
talepleri üzerine faaliyetleri alanlarýný
elektronik atýklarý da kapsayacak þekilde
geniþlettiklerini, ayrýca ambalaj atýklarý
konusunda sadece belge toplayan bir
organizasyon olmak yerine sistemi
bütünüyle daha iyi anlamak için, yeni
bir plastik geri dönüþüm tesisi
kurduklarýný ve iþlettiklerini de söyledi.
Fransa Eco Emballages kuruluþu da bu
tip bir çalýþmaya baþladýðýný belirtti.
Not: Konferanstan önemli bir an da
German Deposit Systemdan Bernd
Siebergin konuþmasýnýn ardýndan
Apealdan bir temsilci, Almanyanýn rakam
verirken durumu çarpýttýðýný, yýllarca
Almanyada bulunmasýna raðmen hiç bu
kadar yüksek geri dönüþüm oranlarý ile
karþýlaþmadýðýný belirterek bir tartýþma
baþlattý.
Pro Europe Baþkanýnýn verdiði bilgiye
göre yeþil nokta organizasyonlarýnýn
kapasitesi 500 milyar adet ambalaja
ulaþmýþ. Çek Cumhuriyetinin geri kazaným
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organizasyonu EKO KOM Genel Md. Çek
vatandaþlarýnýn %70 oranýnda ayrý
toplamaya katkýda bulunduklarýný söyledi.
Konferansta üzerinde durulan diðer
konular:
Bio malzemeler
Biomalzemeler çok yeni bir materyaldir.
Birçok termoplastik uygulamada
kullanýlabilir. Ambalajdan, kýrtasiye
ürünlerine, otomobil parçalarýna ve türlü
tekstil malzemelerine kadar üretim
mümkündür. Bio malzemeler fosil
yakýtlardan üretilen plastiðin olmadýðý
durumlarda kurtarýcý malzemelerdir.
Dünyada ki mevcut fosil yakýtlarýn % 4
plastik üretiminde kullanýlmaktadýr.
Bunun ambalaj üretimi için kullanýlan
miktarý ise bu oranýn %3ü kadardýr.
Bioplastikler, plastiklere nazaran daha
pahalý hammaddeye sahiptir. Bunun
sebebi olarak dünyada yaþanan gýda
bulma sýkýntýsý gösterebilir. Ayrýca dünya
üzerindeki bütün tarým alanlarýnýn
patates, buðday, mýsýr v.s. yetiþtirildiði
varsayýlýrsa ve bunlarýn hepsi plastik
üretiminde kullanýlsa da günümüz
koþullarýnda ihtiyaçlarý karþýlayamayacaðý
açýktýr. Bio malzemelerde ki en büyük
problem hammadde kaynaðý kýtlýðýdýr.
Nature works firmasý yetkilisi Erwin
Vink, Laktik asit üretim tesislerinin
2002 kasým ayýnda 180.000 ton/yýl,
Polimer üretim tesislerinin ise 2001
kasým ayý itibariyle 140,000 ton/yýl
kapasite ile üretim yaptýklarýný, ayrýca
mýsýr, patates v.b. gibi bitkilerden elde
etmek yerine zamanla gýda atýklarýndan
bioplastik üretmeye çalýþtýklarýný açýkladý.
Ambalaj üzerinde iþaretleme
Yetkililerin bu konudaki görüþleri þu
þekildeydi; Pet þiþeler ve diðer plastik
ambalajlar, kaðýt/karton ambalajlar, çelik
ve metal içecek kutularda dâhil olmak
üzere her biri kendine ait kod numarasý

ile iþaretlenmek zorundadýr.
Ýþaretlemenin amacý ambalaj atýklarýnýn
ayrý toplanmasý kolaylaþtýrmaktýr. Bu
iþaret ayrýca, ambalajýn ve ambalaj
üreticisinin yönetmeliklere uygun olarak
geri dönüþüm sorumluluðunu yerine
getirmiþ olduðunun göstergesi sayýlýr.
Ýþaretleme sistemi serbest toplayýcýlarý
(sokak toplayýcýlarý) azaltmak için henüz
yeterli bir sistem deðildir. Japonya
ambalaj atýklarý geri dönüþüm birliði
yetkilileri üreticilere bir teþvik olmasý
için her yýl web sitesinde sorumluluklarýný
yerine getiren üreticilerin isimlerini ve
rakamlarýný birlikte yayýnladýklarýný
belirttiler.
Youth Eco Parliament
Kongreye bu yýl yine damgasýný vuran
bir diðer etkinlikte Youth Eco Parliament
(YEP) üyesi genç arkadaþlardý. (Ýlk defa
duyanlar için YEP çevre konulu bir eðitim
programýdýr. 2004 yýlý rakamlarýna göre
10 ülkeden 3000 genç üyesi var. 2006
yýlýnda bu rakam 3600 a ulaþtý.) Bu
proje kapsamýnda 15 ila 17 yaþ
arasýndaki youth eco parliament üyeleri
projeler, aktiviteler düzenleyerek kendi
okullarýnda ve ülkelerindeki yaþýtlarýna
çevre bilinci kazandýrmayý hedefliyorlar.
Bu konferansta da YEP üyelerine özel
bir oturum ayrýldý. Ve birkaç ülkeden
seçilmiþ öðrenciler, niçin bu gruba
katýldýklarýný anlattýlar. Bu proje
kapsamýnda kendi okullarýnda ecofriendly school kampanyasý bile
baþlatmýþlar. 2006 yýlýnda Çevko Vakfýda
bu organizasyona ülkemizden bir grup
öðrenci ile katýlmýþtý.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Konularý Görevlisi

LIFE HAWAMAN PROJESÝ Türkiyede Sanayiden
Kaynaklanan Tehlikeli Atýklarýn Yönetiminin Ýyileþtirilmesi
projesi
Türkiyede Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atýklarýn Yönetiminin Ýyileþtirilmesi projesi olan LIFE TCY/TR/000292
kapsamýnda 8-10 Temmuzda T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan ikincisi düzenlenen seminere sizler
adýna katýldýk.
LIFE HAWAMAN PROJESÝ NEDÝR?
LIFE Üçüncü Ülkeleri programýnýn amacý
Orta ve Doðu Avrupalý aday ülkelerden
farklý olarak Akdeniz ve Baltýk Denizine
kýyýsý olan ülkelerde çevre alanýnda
gerekli olan kapasiteyi ve idari yapýyý
oluþturmak ve bu ülkelerde çevre
politikalarý ile faaliyet programlarýný
geliþtirmektir.
LIFE TCY/TR/000292 Türkiyede
Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atýklarýn
Yönetiminin Ýyileþtirilmesi projesi AB
tarafýndan finanse edilmektedir. Proje,
Ocak 2007 tarihinden itibaren Aralýk
2008 tarihine kadar 2 yýl sürecektir.
Yararlanýcý T.C. Çevre ve Orman
Bakanlýðýdýr. Projenin uygulamasý teknik
ve finansal destekçi olarak Alman Teknik
Ýþbirliði (GTZ) ile ortak yürütülmektedir.
Bu kapsamda 2.si Derbent / KOCAELÝnde
düzenlenen eðitime Ýl çevre müdürlükleri,
Büyükþehir belediyeleri, Üniversiteler,
Özel sektör ve Organize Sanayi
Bölgelerini temsilen 60 uzman katýldý.
Eðitimde Alman GTZ firmasýndan
Prof.Dr.Erwin Thomanetz,Sn. Eckart
Schultes ve Hakan Ünsal, Çevre ve Orman
Bakanlýðýndan da Tehlikeli Atýklar Þube
müdürü Sn. Betül Doðru ve Çevre Uzman
yardýmcýsý Sn. Aslý Babacan eðitimci
olarak yer aldý. 3 gün süren eðitimde
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Tehlikeli Atýklarýn Türkiye atýk
yönetimindeki yeri, atýðýn türüne göre
bertaraf yöntemleri ve Almanyadaki
uygulamalar anlatýldý.
Eðitimde yer alan konulardan kýsaca
bahsetmek istiyorum.
Önceki sayýmýzda yazdýðým Tehlikeli
Atýklar yazýmda da bahsi geçtiði gibi
Türkiyedeki 2004 verilerine göre toplam
tehlikeli atýk miktarý 1.2 milyon ton/yýldý.

Þekil 2deki tehlikeli atýk yakma tesis
sayýsý günümüz koþullarýnda yetersiz
kaldýðý için, bakanlýðýn araþtýrmalarý
sonucu tespit edilen bölgelere tehlikeli
atýk yakma tesisi kurulmasý
planlanmaktadýr. Projesi devam eden
tesisleri Þekil 3teki haritadan
görebilirsiniz.

Toplam Tehlikeli Atýk Miktarý: 1.2 milyon ton/yýl

45%

47%

Bertaraf Edilen
Geri Kazanýlmýþ
Yeniden Kullanýlan

8%
Þekil 1. Türkiye'deki toplam tehlikeli atýk miktarý TUÝK (2004)
verilerine göre

Lisanslý bertaraf tesisleri ve kapasiteleri
þu þekildedir. Ýzaydaþ yakma tesisi bir
menü oluþturarak çalýþtýðý için, yýllýk
menülerini hazýrlar ve dolayýsý ile baþvuru
yapan firmalara en yakýn 1 yýl sonrasýna
gün vermektedir.
Lisanslý tesis
Kapasite (ton/yýl)
Ýzaydaþ (depolama)
160.000(doluluk oraný %20)
Ýzaydaþ (yakma)
35.000
Petkim (yakma)
17.500
Tüpraþ (yakma) (kendi atýklarý için)
7.750
Erdemir (depolama)(Kendi atýklarý için)
6.084
Ýsken(depolama)(kendi atýklarý için)
11.000

Þekil 2. Lisanslý yakma tesisleri

Þekil 3. Entegre bertaraf tesislerinin bölgesel planlamaya göre
kurulacaðý yerler ve son durumlarý(2007)

Geniþletilebilir
depolama
sahasý alaný

Bakým
Depolama
sahasý

Konteyner
boþaltma ve
doldurma alaný

Acil durum
istasyonu

CPT

Sývýlar için
depo
Depo

Art yakýcý
Döner fýrýn
Yakma fýrýný

Organik çözücü
geri kazanýmý

Tanker
boþaltma

Kantar

Laboratuvar
Ofis

Þekil 4. Türkiye'de kurulmasý planlanan entegre atýk yakma tesis
þemasý

Entegre atýk tesislerinin yerleri
belirlenirken, bölgelerde oluþan tehlikeli
atýk miktarý baz alýnmýþtýr. ÇED
aþamasýnda ibaresi olan tesisler, Çevre
Etki Deðerlendirmesi baþvuru yapmamýþ
veya hazýrlýk aþamasýnda olduðunu
göstermektedir.

Geri Kazaným Kodu
R1(Enerji geri kazanýmý)
R2(Solvent geri kazanýmý)
R3(Solevnt dýþý organik madde ýslahý)
R4( metal ve bileþiklerinin ýslahý)
R5( Anorganik madde ýslahý)
R9(Atýk yap rafinasyonu)
R11(R1-R10 bakiye atýklarýnýn

Lisanslý tesis
sayýsý
22+1
3
7
17
4
11
3

Toplam
Kapasite(ton/yýl)
527.460
9.350
17.477
113.442
1.955
82.452
14.570

geri kazanýmý)
R12(R1-R11 için ön iþlem)
Toplam

7
75

24.415
791.121

Þekil 5. Lisanslý tesisler sayýlarý ve kapasiteleri

Þekil 4teki tabloda Türkiyeki lisans
almýþ tesis sayýsý ve kapasitesi yer
a l m a k t a d ý r. B u n l a r ý n l i s te s i n e
http://www.atikyonetimi.cevreorman.go
v.tr/lisans/lisans/ekyakit.xls linkinden
ulaþabilirsiniz.
Betül Haným sunumunda Tehlikeli
Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliðinde yoruma
açýk maddeler için çalýþmalar yaptýklarýný,
2008in 4. çeyreðinde bir revizyona
gidebileceklerini söylediler. Yine ayný
sebeple atýk yaðlarýn kontrolü
yönetmeliði için de 2008 yýlýnýn 3.
çeyreðinde bir revizyon bekleniyor.
TEHLÝKELÝ ATIK BEYAN SÝSTEMÝNÝN AMACI
NEDÝR?
Bu yýl uygulamaya baþlanan online
Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi(TABS) ile
2007 yýlý içerisinde Türkiyede oluþan
tehlikeli atýk miktarýnýn illere göre ve
atýk türlerine göre çýkarýlmasý
amaçlanmýþtýr. Bilindiði üzere tehlikeli
atýk üreticisi firmalarýn 31 Mayýs 2008
tarihine kadar beyanda bulunmasý
gerekiyordu. Bu amaçla verilerin
toplanmasý süresi þimdilik bitmiþ ve
deðerlendirme süreci baþlamýþtýr. Dolayýsý
i l e s i s te m e g i r i þ þ u a n d a
yapýlamamaktadýr. Sisteme bu tarihe
kadar giriþ yapamayan firmalar için
sistem Eylül ayýnda tekrar açýlacak ve
Aralýk ayýna kadar giriþ yapýlabilecektir.

ALMANYA VE TEHLÝKELÝ ATIK YAKMA
TESÝSLERÝ
Hamburgtaki kolera vakalarýnýn artmaya
baþlamasý ,nüfusu artýþý nedeniyle atýk
miktarýnýn azaltýlmasý ihtiyacý ve ekolojik
olarak depolamadan daha iyi bir çözüm
olmasý atýk yakma sistemlerinin ilk
olarak Almanyada uygulamaya
geçmesinin sebebi olarak
gösterilmektedir. Bu sistemi ilk geliþtiren
þirket BASF týr. (1950)BASF 1970te
döner fýrýnlý sistemin de buluþunu yapan
firmadýr. Günümüzde dünya üzerinde
yüzlerce döner fýrýn kullanýlmaktadýr.
Atýk yakma tesislerinin kurulmasýyla
baþlamasýyla birlikte emisyonlardan
dolayý STKlarýn engellemeleriyle
karþýlaþýldý. Bunun üzerine denizde
yakma sistemleri geliþtirildi ve 1991e
kadar bu sistem kullanýldý.
Günümüzde Almanyanýn deðiþik
bölgelerinde toplam 70 adet kentsel
atýk yakma tesisi ve 34 adette tehlikeli
atýk yakma tesisi bulunmaktadýr. (2007)
Almanyada bertaraf edilen Tehlikeli Atýk Miktarý
20,3 milyon ton/yýldýr. (2005)
27%

21,50%
24%

21,50%
9,90%

16,20%

düzenli depolama tesislerinin kapasitesini
doldurmamak amacýyla kullanýmý kaynaðý
tükenmiþ yeraltý kaya tuzu madenlerini
depolama alaný olarak kullanmaya
baþladýklarýný belirtti. Þekil 7 bu depolama
sisteminin yeraltý uygulamasýný
göstermektedir.
Atýk yakýmýndan kaynaklanan uçucu külün katýlaþtýrýlmasý ve
kayalara doldurulmasý (Heilborn,Almanya)

Yeraltý Prosedürü

Katýlaþtýrma
Katký Maddesi,
örneðin; alçýtaþý

Su

Karýþtýrýcý

Kullaným
Diðer
Fizikokimyasal
arýtým
Yakma
Yer altý depolama

Çuval

Uçucu kül
doldurma
hunisi

Tozsuz
uçucu
külün
nakliyesi

Þekil 7. Yeraltý deponi prosedürü

Þekil 6. Denizde atýk yakma tesisleri

Eðitimde Alman uzmanlardan Erwin
Thomanetz, Almanyada yeni bir
uygulamada tehlikeli atýk yakma
tesislerinden çýkan kül ve cüruflarý
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