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Evlerden Atıklar Göstermelik Toplanıyorsa…
Ambalaj Atıkları Yönetimi Uykuları Kaçırıyorsa…

O ZAMAN…
SİSTEM YENİDEN
KURULUYOR…
TÜDAM tarafından 18-19 Aralık 2015 Tarihi’nde Holiday-İnn Kavaklıdere ANKARA’da
gerçekleştirilen çalıştayda, Atık Yönetmeliği ele alınırken; ambalaj atıklarıyla ilgili
yaşanan sorunların ne kadar büyük olduğu da ortaya çıktı… Yönetmelikten sapıldığı
vurgusu yapılan toplantıda, sistemin yeniden oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi…

T

AT ve GDT lisansına sahip firmaların
katılımı ile 2007 tarihinde kurulan TÜDAM
-DÖNÜŞEBİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ
TOPLAYICI VE AYIRICILARI DERNEĞİ,
sektörde son yıllarda meydana çıkan ve her kesmi
yakından ilgilendiren ambalaj atıkları konusunu
yeniden değerlendirmek ve bakanlığa bu yönde
yapılacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla
18-19 Aralık 2015 Tarihi’nde Holiday-İnn
Kavaklıdere ANKARA’da çalıştay düzenledi…
Üç grup halinde gerçekleşen ve üyelerin katkı
sundukları Taslak Atık Yönetimi Yönetmelik çalışması tamamlandıktan sonra Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak…
Lisanslı Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm
firmalarının bir araya gelmesiyle, sektöre kurumsal
bir kimlik kazandırmak, ülke genelinde oluşan
evsel ve endüstriyel nitelikteki ambalaj atıklarının
sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistemde kontrol
altına almak, çevre ve ülke ekonomisine katkı
sağlamak amacıyla faaliyetlerini biçimlendiren ve
her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile
birlikte, sektörde karşılaşılan sorunlar için çözüm
yollarının araştırıldığı toplantılardan biri olan
çalıştayda son derece çarpıcı tesbitler dile getirildi.
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Herkes Gibi Firmalar da Kendileriyle
Yüzleşmeli…
2015 yılında sektörde gittikçe derinleşen
finansal krizin ve sahte belgeleme skandalına
imza atan firmaların ve yetkilendirmiş kuruluş
tartışmalarının gölgesinde yapılan toplantının
açılış konuşmasını TÜDAM Başkanı Vedat
Kılıç yaptı… Başkan Kılıç yaptığı konuşmada
geldiğimiz noktada sanki yönetmeliğin amacında
sapıldığını belirterek: “Biz TÜDAM derneği
olarak her platformda yönetmeliğin toplanamayan
atıklara dönük olması gerektiğini, ifade ettik”
dedi. Sanayi kaynaklı toplamada sorun olmadığını
belirten Kılıç sorunun evsel kaynaklı toplamada
yoğunlaştığını ve bakanlığın yaptığı çalışmalarla
adeta kimseye yaranamadığını söyledi. Dernek
olarak yurtdışında pek çok sistemi de incelediklerini ve ağırlığın hep evsel kaynağa verildiğini
belirten Vedat Kılıç: “Ekim ayında düzenlenen
TÜRKTAY Paneli’nde işin ekonomik verilerini
paylaştım. Örneğin 60 milyonluk Fransa’da
yetkilendirilmiş kuruluşlar ambalaj atıklarının
toplanması için son 10 yılda 5 milyar AVRO bütçe ayırırken Türkiye’de yetkilendirilmiş kuruluşlar
toplamda 120 milyon bütçe ayırmış. Dolayısıyla
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biz bu işin emeline evsel kaynaklı toplanmayı
koymadığımızda gelişmenin olmayacağını
düşünüyoruz. Gelinen süreçte kimse kimseyi
kandırmamalı, kendimizle de yüzleşmeliyiz. İki
gün sürecek toplantı sonrası çıktıları taslak olarak
bakanlıkla paylaşacağız, tabii ki takdir onlarındır”
dedi. Son dört yılın son derece sıkıntılı geçtiğini
ifade eden Kılıç, önümüzdeki 4 yılın ekonomik
yönden çok önemli olduğunu ve sıçrama beklentisi içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

“ÇOK CİDDİ BİR DENETİM
SÜRECİ DEVAM EDİYOR…”

TÜDAM Başkanı

Vedat Kılıç

TÜDAM tarafından gerçekleştirilen
toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire
Başkanı Ahmet Varır da katılarak açılışta konuya
ilişkin çarpıcı bir konuşma yaptı… Ahmet Varır
yaptığı konuşmada ambalaj atıkları yönetiminin
uykularını kaçıracak hale geldiğini vurgulayarak:
“Ambalaj atıkları yönetimi gerçekten sıkıntı
yaşadığımız bir alan, bu alanda ciddi bir finansal
sorun var. Sistemde bir sıkıntı var… Finansman
boyutunda piyasaya süren var yetkilendirilmiş
kuruluş var ve piyasaya sürenden yıllık yaklaşık
50 milyon TL’yi sisteme aktarmaya çalışıyoruz.
Ancak bunu da aktarırken çok ciddi sıkıntılarla
karşılaşıyoruz. Malûm çok ciddi bir denetim
süreci devam ediyor. Çok büyük usulsüzlükler
tesbit edildi. Art niyet olmakla birlikte biz
finansman probleminin de bu usulsüzlüklere
zemin yarattığını gördük.” dedi. Ahmet Varır
yaptıkları çalışmalarda maliyetin 490 TL’lere
dayandığını ve bu durumda sanayiye yönelimin
oluştuğunu, evsel
kaynaklı toplamanın
da göstermelik
yapıldığını, belediyelerle sözleşmelerin
geçiştirici yapıldığını
söyledi. Atık Yönetimi
Daire Başkanı Ahmet
Varır finansman modeli
üzerine çalıştıklarını
ve bu yönde sunulacak
görüşlere de açık
olduklarını ifade etti
ve şunları söyledi:
“Finansman modeli
yere sağlam basmalı,
biz bunun içine; ürün
vergisini koymayı,
attığın kadar öde
anlayışını koymayı da
tartışmaya açıyoruz.
Ancak ülke gerçeklerine
baktığımızda attığın
kadar öde sisteminin yürümesi bizde
çok zor. Çarpık bir
kentleşme sorunumuz
da var. Belki de ürün
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vergisi üzerine yoğunlaşmamız lazım. Avrupa’ya
baktığımızda bizde de olduğu gibi ürünü satın
alırken, atık toplama bedeli de zaten o ürünün
fiyatına eklenmiş olarak alınıyor. Önemli olan
bu bedelin, sisteme aktarılabilmesi. İşte atık
toplama sisteminde finansman yoksa denge de
yoktur, bizim bu dengeyi oluşturmamız lazım”
dedi. AB ile uyum çalışmalarına da vurgu yapan
Varır “Sistemin içinde belediyeler olmadan
başarılı olmak mümkün değil” dedi. Firmaların
belediyelerle uzun dönemli anlaşmalar yapması
için de çalıştıklarını belirten Atık Yönetimi Daire
Başkanı Ahmet Varır: “Şu an 600’den fazla
lisanslı işletme var ve lisans başvuru sayısında
sürekli bir artış var!.. Bu sistemde kazanç
elde etmek bu kadar zorken, sayının artması
düşündürücü!..”
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Tesis kriterlerinde değişikliğe gidileceğini
söyleyen Varır: “Kablosu prize yetişmeyen, bir
sıkıştırma ünitesi bulunan yerin belgelendirme
oranı çok ciddi! Peki nasıl yapıyor bunu? Depolama alanı, araç sayısı belli… Bakanlık olarak
artık yeni bir yazılım programıyla denetimlerimizi
yapıyoruz” dedi.
Bakanlık olarak sistemin en önemli
aktörleri olarak gördükleri toplama ayırma
tesislerinin daha etkin bir konuma yükseltmek
istediklerini belirtti ve kapasitelerine göre 3 tip
tesis kriteri belirlediklerini ifade etti. “Biz saygı
duyulan bir sektör oluşturmak istiyoruz...
Ambalaj atıkları dediğimizde olumsuzluklarla,
usulsüzlüklerle, sahtekârlıkla anılan bir sektör
olmaktan bu sektörü çıkarmak istiyoruz… Bu
arada ceza vermek istemiyoruz ama rehabilitasyona da gitmeliyiz” dedi.

YETKİLENDİRİLMİŞ
KURULUŞLAR KOORDİNASYON
ÜST KURULUNDA TEK ÇATI
ALTINA…
Öte yanda yetkilendirilmiş kuruluşlara ilişkin
yeni düzenlemeler getirmek istediklerini de vurgulayan Ahmet Varır: “Sadece bakanlık, belediye
ve lisanslı firmaların olduğu bir yapı istemiyoruz.
Yurt dışında yapının içinde Maliye Bakanlığı’nı,
Çalışma Bakanlığı’nı, belediyeleri vb. pek çok
kurumu görüyorsunuz. Entegre bir yapı kurmak
istiyoruz. Özellikle yetkilendirilmiş kuruluşları
yetkilendirirken onlara yetki verirken bu yapıyı
kurmamız gerekiyor. Öte yanda ambalaj atıkları
için yetki almış yetkilendirmiş kuruluşlara dönük
belediyelere, il müdürlüklerine yaptığımız ankette:
‘Yetkilendirilmiş kuruluş modeli bu haliyle devam
etsin diyenlerin oranı %30. Baktığımızda dört tane
yetkilendirilmiş kuruluş var ve bunlar kâr amacı
gütmüyor. Bunlar eğitim ve bilinçlendirmede ayrı
ayrı çalışıyor. Halbuki koordinasyon merkezinde
çalışmaları, daha etkin bir planlamayla yürütülebilir. İşte bu yüzden tek çatı altına almak istiyoruz.
Bu iyi bir fikir gibi görünüyor…”
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