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TÜDAM TANITIMI
TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği; 22.03.2007
tarihinde Lisanslı Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerini tarafından; atık
yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilgi ve
birikimlerini paylaşabileceği bir platform oluşturmak amacı ile kurulmuş, sektörün
en güçlü sivil toplum örgütüdür. Derneğin merkezi Ankara’dadır.
Dernek üye profili ve yapısının bir gereği olarak TÜDAM, ülke genelinde oluşan
evsel ve endüstriyel atıklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem kapsamında ülke
ekonomisine hammadde olarak geri kazandırılması ve bu atıkların çevresel
etkilerinin minimize edilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla
birlikte TÜDAM, çevre mevzuatları doğrultusunda lisans almış olan sektör
temsilcilerini bir araya getirmeyi ve sektöre kurumsal bir kimlik kazandırılmayı
amaçlamaktadır.
TÜDAM ülke genelinde organize ettiği bölgesel sektör toplantılarıyla sektörün
nabzını tutarak, ulusal ve uluslar arası fuar, panel ve sempozyum gibi
organizasyonlarda sektör ortak görüşlerinin temsilciliğini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca resmi kurumlarla yapmış olduğu toplantılar ve vermiş olduğu görüşlerle de
ülkemizin çevre politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca
Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) üyesi olarak TÜDAM, ülkemiz atık
yönetim sektörü için Dünya’ya açılan bir kapı niteliğindedir.
Dernek çatısı altında Türkiye’nin hemen her noktasında yer alan 60’a yakın üye
bulunmakta ve bu üyeler ülke genelinde oluşan ambalaj atıklarının %70’inden
fazlasını toplayarak ülke ekonomisine geri kazandırmaktadır.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşu TÜDAM
Derneği olarak temel hedefimiz; ülkemizde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların
toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını sağlayan geri
dönüşüm sektörünün geri dönüşüm sanayisine evrilmesini sağlamaktır. Bu
doğrultuda raporumuzda geri dönüşüm sanayisine neden ihtiyaç duyulduğu ve bu
sanayinin oluşturulabilmesi için önerilerimiz sebep-sonuç ilişkileri ile birlikte ortaya
koymaya çalışılmıştır.
Genel olarak raporun ilk 4 bölümünde atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün
mevcut durumu, yasal mevzuatlar çerçevesinde gelişimi ve geri dönüştürülebilir
atıların ülkemiz için çevresel ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekmeye
çalışılırken, diğer taraftan da dünyada geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi için
kullanılan ekonomik enstrumanlar ve yatırım teşviklerine yer verilmiştir. Özellikle
raporun 4’üncü bölümünde Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Enstrumanlar”
isimli kaynaktan faydalanılarak, atık yönetimi şirketleri ve yerel yönetimlerin niçin
ekonomik enstrumanlar ve teşviklerle desteklenmesi gerektiği ve desteklerin ne
şekilde olması gerektiği sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır.
Asıl itibariyle raporun temel dayanak noktasını ülkemizde açığa çıkan ve
toplanamadığı için diğer çöplerle beraber depone sahalarına gömülen geri
dönüştürülebilir atıklar oluşturmaktadır. Türkiye’de yalnızca yerleşim birimlerinde
yıllık olarak yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir nitelikte atık oluşmakta ve
maalesef bu atıkların yaklaşık 5 milyon tonu çöp sahalarına gömülmektedir.
Ekonomik değeri 1,5 milyar TL’nin üzerinde olan bu depone sahalarına dökülen
geri dönüştürülebilir atıkların, toplanması ve gömülmesi için ise kamunun cebinden
yıllık olarak 750 milyon TL daha çıkmaktadır. Yani başka bir deyişle geri
dönüşüm sektörünün Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik ve
organizasyonel yapıya sahip olmamasının ülkemize maliyeti yıllık 2,25 milyar
TL’dir ki bu maliyet içerisinde geri dönüştürülebilir atıkların çöp sahalarına
gömülmesinin yarattığı çevresel etkiler ilave edilmemiştir.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Ülkemiz için çevresel ve ekonomik açıdan vahim sonuçlara neden olan bu
sorundan hareketle, raporun sonuç önceki bölümlerde belirtilen parametreler,
olgular ve değerlendirmeler üzerinden ülkemizde uygulanmakta olan yatırım
teşvik sisteminin geri dönüşüm ve atık yönetimi sisteminin gelişimi için
uyarlanmasının haklı gerekçeleri ortaya konulmaya gayret gösterilmiştir. Mevcut
hali ile yatırım teşvik sistemimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 6
bölgeye ayrılmış ve teşvik unsurları en az gelişmiş bölgeleri kalkındırmak üzere
şekillendirilmiştir.
Ancak Türkiye’de oluşan evsel nitelikteki atıkların %80’i, endüstriyel
nitelikteki atıkların ise %90’a yakın ülkenin en gelişmiş bölgeleri olan birinci
ve ikinci bölgelerde oluşmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin katı atık yönetimiyle ilgili
sorunlarının çok büyük kısmı da bu bölgelerdedir. Gelişmişlik düzeyine endeksli
yatırım teşvik sistemimiz ise, bu haliyle maalesef ülkemizin atık yönetimi ve geri
dönüşüm sistemi sorunlarına çözüm getirebilecek yatırımları özendirir nitelikte
değildir.
Şimdiye dek özellikle geri dönüşüm sektörümüzde; atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanımı ve bertarafıyla ilgili olarak yapılan
yatırımların neredeyse tamamının özel müteşebbisler tarafından gerçekleştirildiği
göz önünde bulundurulursa, sektörün gelişimi için özel müteşebbislerin teşvik
tedbirleriyle desteklenmesi son derece elzemdir. Bu sebeple teşvik sistemimiz
sektörümüze özel ülkemiz atık yönetimi gerçeklerine uygun hale
getirilmesi ve yatırımcıların özendirilmesi, ülkemizin bu çok önemli sorununa
kesin bir çözüm getireceğine inanıyoruz.
Geri dönüşüm sanayisinin oluşturulması ve efektif şekilde çalıştırılması ülkemiz
açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Hatta dünyadaki diğer örnekleri
incelediğimizde bu hususta son derece geç kaldığımızı açıkça görebilmekteyiz.
21’inci yüzyılda artık dünyada atığın karşılığı “ucuz hammaddedir” ve geri
dönüşüm sektörü de ana sanayiye ucuz hammadde sağlayan bir vazgeçilmez
tedarikçilerdir. Dolayısıyla geri dönüşüm sektörüne ve çevre dostu teknolojik
uygulamalara sağlanacak teşvikler; ülkemize hem yatırım, hem istihdam, hem
ekonomik, hem de çevresel açıdan en hızlı şekilde geri dönüş sağlayacaktır.
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ATIK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
Atık; üretim işlemleri, ürünlerin tüketilmesi ve diğer insan faaliyetleri sonucunda
oluşan ve artık ihtiyaç duyulmayan ve uzaklaştırılmak istenen her türlü maddedir. ¹
Atıklar teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak insani gelişme ile ilişkilidir.
Endüstriyel gelişme ve kullanılan malzemelerde meydana gelen değişmelere bağlı
olarak zaman içinde atıkların çeşitleri ve ortaya çıkış şekilleri de değişiklik
göstermiştir. Bir bölgedeki atık türlerine ve miktarlarına bakıldığında o yöre
halkının geçim kaynağı, tüketim alışkanlıkları gibi birçok özelliği hakkında bilgi
edebilmek mümkündür. Kentsel alanlarda oluşan atıkların çeşitliliği ve miktarı kırsal
alanlara nazaran daha fazladır.
Ülkemizdeki bazı şehirlerin kişi başına oluşan atık miktarları aşağıda belirtilmiştir: ²
Aksaray
Ankara
Antalya
Batman
Bursa

1,01
1,10
1,27
0,83
1,02

kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün

İstanbul
İzmir
Konya
Samsun
Trabzon

1,16
1,12
1,03
0,93
0,67

kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün
kg/kişi-gün

Genel olarak oluştukları yerlere göre katı atıkları 7 grupta toplayabiliriz:
a)

Evsel atıklar

b)

Endüstriyel (inert) atıklar

c)

Tarımsal ve bahçe atıkları

d)

İnşaat ve moloz atıkları

e)

Tehlikeli atıklar

f)

Tıbbi atıklar

g)

Özel atıklar (radyoaktif atıklar, lastik atıkları, vb.)

¹ Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre İstatistikleri, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 8
² Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre İstatistikleri, Kişi Başı Ortalama Belediye Atık Miktarları (2014)
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ATIK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

1.1. Atık Yönetimi Hiyerarşisi
Tanıma geri dönecek olursak, ihtiyaç duyulmayan ve uzaklaştırılmak istenen bu
atıkların, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde sistematik olarak
yönetilmesi modern hayatın en büyük gerekliliklerinden biridir. Bu noktada da atık
yönetimi hiyerarşisi devreye girmektedir. Temel olarak hiyerarşi 5 basamaktan
oluşmaktadır: ³
EN ÇOK TERCİH EDİLEN

ÖNLEME

: Atık üretiminin minimize edilmesi.

TEKRAR KULLANIM

: Oluşan atıkların mümkün olduğunca aynı

GERİ DÖNÜŞÜM

: Tekrar kullanılamayan atıkların ikincil

veya farklı amaçla yeniden kullanılması.

hammadde elde etmek üzere fiziksel ve/
veya kimyasal işlemlerden geçirilmesi.

ENERJİ GERİ KAZANIMI: Maddesel olarak geri dönüştürülemeyen
atıkların enerji eldesinde kullanılması

BERTARAF

: Hiçbir suretle maddesel veya enerji olarak
geri kazanılamayan atıkların ortadan
kaldırılması

EN AZ TERCİH EDİLEN
Atık yönetimi sistemlerinin başarıya ulaşabilmesi için, hedeflerin belirlenmesi ve
atıkların oluştuğu noktadan bertarafına dek hiyerarşide yer alan tüm süreçlerin
titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Bu hiyerarşinin atıkların oluştuğu kaynakta
(örn: yerleşim birimleri, sanayi kuruluşları, vb.) atık cinsi ayrımı yapılmaksızın
bütüncül şekilde yönetilmesine ise entegre atık yönetimi denilebilir.
³ Waste-to-Energy Research and Technology Council (2009), Waste Hierarchy
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ATIK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
Katı atıkların için belirlenecek yönetim sistemi aşağıda yer alan hedefleri
içermelidir: ⁴
- Çevre sağlığını korumak,
- Kentsel çevre kalitesini yükseltmek,
- Ekonominin verimliliğini ve yeterliliğini desteklemek,
- İstihdam ve gelir elde etmek, bu hedeflere ulaşmak için ise sürdürülebilir
katı atık yönetim sistemleri kurmak gerekmektedir.

1.2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm İstatistikleri
1.2.1. Dünya Geneli
- Dünyada ortalama kişi başı atık üretimi günlük 1,2 kg’dir.
- Dünyada yıllık olarak 1,3 milyar ton belediye kaynaklı atık oluşmaktadır.
- Dünyada yıllık olarak 1,67 milyar ton endüstriyel nitelikli atık oluşmaktadır
Bu atıkların 1,2 milyar tonu geri dönüştürülüp/geri kazanılmaktadır.
- Dünya “geri dönüşüm sektörünün” yıllık cirosu 475 milyar USD’dir.
- Dünya atıktan enerji üretim sektörü cirosu ise yıllık 13,6 milyar USD’dir.
1.2.2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
- ABD belediye atıklarının miktarı yıllık 243 milyon tondur. Bu atıkların
%50’si geri dönüştürülmekte ve geri kazanılmaktadır.
- ABD yıllık endüstriyel atık miktarı 300 milyon tondur. Bu atıkların ise
%85’i geri dönüştürülmektedir.
- ABD atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yıllık cirosu 96 milyar USD’dir.
- Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün ABD ekonomisine vergisel olarak
katkısı yıllık 14,1 milyar USD’dir.
- Geri dönüş sektörüne harcanan 1 USD, 1,23 USD olarak geri dönmektedir.

⁴ Schübeler P., W. K. (1996). Conceptual Framework for Municipal Solid WasteManagement in Low- Income Countries.
Urban Management And Infrastructure.
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1.2.3. Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri
- AB ülkeleri kişi başı günlük atık üretim 1,2 kg’dir.
- AB ülkeleri yıllık belediye atık miktarı 240 milyon tondur. Bu atıkların:
* %5,5’i yakılarak enerji olarak geri kazanılmakta,
* % 46’sı geri dönüştürülmekte ve geri kazanılmaktadır.
- AB ülkelerinde 1995’ten 2008’e kadar belediye atıklarındaki düzenli depolama
oranı %62’den %40 mertebelerinde çekilmiştir.
- AB ülkelerinde oluşan yıllık toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 242
milyon tondur.
- AB ülkelerinde oluşan yıllık ambalaj atığı miktarı 79 milyon tondur.
- AB ülkelerindeki atık yönetimi ve geri dönüşüm ve sektörlerinin yıllık cirosu
149 milyar USD’dir.
- AB ülkelerinde atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörlerinde toplamda 1,5
milyon kişi istihdam edilmektedir.
1.2.4. Türkiye
- Türkiye’de kişi başı günlük belediye atığı üretimi 1,1kg’dir.
- Toplam yıllık belediye atığı miktarı ise 30 milyon tondur.
- Belediye atıklarının kompozisyonu şu şekildedir:
Geri dönüştürülebilir atıklar : %25
Organik atıklar
: %40
Yanabilen atıklar
: %20
Yanamayan atıklar
: %15
- Türkiye’de toplamda belediye atıklarının %15-20’si geri dönüşüm ve geri
kazanım olarak değerlendirilebilmektedir.
- Belediye atıklarının %50’si vahşi depolanırken, geri kalan %50’si ise
belediyelerin düzenli depolarında gömülmektedir.
- Toprağa gömülmekte olan geri dönüştürülebilir atıkların ekonomik değeri 2
milyar TL’nin üzerindedir.
- Türkiye’de yıllık olarak yaklaşık 35 milyon ton endüstriyel nitelikte atık
oluşmaktadır.
- Türkiye’nin atık yönetimi ve geri dönüşüm ve sektörlerinin yıllık cirosu 5
milyar USD’dir.
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GERİ DÖNÜŞÜM
2.1. Geri Dönüşüm Nedir
Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu oluşan yeniden değerlendirilme imkanı olan
atıkların, çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil
hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri
dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım
dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri
ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.
Geri dönüşümün amacı kaynakların olabilecek en efektif şekilde kullanılmasını
sağlamak ve kaynağında ayrıştırmayla birlikte bertaraf edilecek atık miktarının
azaltılmasıdır. Geri dönüşüm hem çevrenin korunmasına, hem de ekonomiye katkı
sağlayan bir yöntemdir. Geri dönüşüm sürecinin en önemli basamağı ise atıkların
kaynakta ayrılması ve ayrı toplanmasıdır.
2.2. Geri Dönüşümün Tarihçesi
Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak
sıkıntıları etkili olmuştur. Büyük devletler, II. Dünya Savaşı sırasında ülke çapında
geri dönüşümle ilgili kampanyalar başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle metal ve
fiber maddeleri toplama konusunda teşvik edilmişlerdir. ABD'de geri dönüşüm
işlemi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir yer edinmiştir. Hatta, savaş sırasında
oluşturulan kaynak koruma programları, doğal kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde
(Japonya gibi), savaş sonrası da devam ettirilmiştir. ⁵
2.3. Geri Dönüştürülebilir Atıklar
- Cam
- Motor yağı
- Kâğıt
- Akümülatörler
- Alüminyum
- Elektronik atıklar
- Demir
- Tekstil atıkları
- Diğer metaller
- Ahşap
- Plastik
- Solvent Bazlı Atıklar
- Piller

⁵ Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Geri_dönüşüm
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2.4. Geri Dönüşüm Metodları
Atıkların geri dönüşümü malzeme türlerine göre farklılık göstermektedir. Belli başlı
geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşümünde kullanılan yöntemler aşağıda
belirtilmiştir:
Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar hâlinde doğranır. Daha sonra
bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede
atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hâle gelir ve üretimde
kullanılabilir.
Kâğıt: Kâğıt öncelikle kâğıt hamuru hazırlamak için su içerisinde liflerine ayrılır.
Eğer gerekirse içindeki lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine
tabi tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat
kullanılır. Daha sonra hazır olan kâğıt lifleri, geri dönüşmüş kâğıt üretiminde
kullanılır.
Plastik: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine
tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma
makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları doğrudan
belli oranlarda, orijinal ham madde ile karıştırarak üretim işleminde
kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf ham madde
olarak da kullanabilir.
Cam: Cam atıklar (şişe, kavanoz vb.) toplama kutularında toplanır ve bu atıklar
renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı
maddelerinden ayrılır. Burada cam kırılır ve ham madde karışımına karıştırılarak
eritme ocaklarına dökülür. Bu şekilde tekrar cam olarak kullanıma geçer. Kırılan
cam, beton katkısı ve camasfalt olarak da kullanılmaktadır. Camasfalta %30
civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam bu şekilde sonsuz bir döngü
içinde geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz. ⁶

⁶ Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Geri_dönüşüm
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2.5. Geri Dönüşümün Önemi
Atık yönetimi hiyerarşisinin ilk iki adamı olan önleme ve tekrar kullanım, genel
olarak yatırım gerektirmeyen, yasal düzenlemeler ve toplum bilinciyle uygulamaya
konulabilecek efektif yöntemlerdir. Ancak 20 nci yüzyılın sonu ve 21 inci yüzyılın
başı itibariyle değişen tüketim alışkanlıkları ve yoğunlaşan küresel ticaret sebebiyle
atık oluşumunu engellemek veya oluşan atıkların büyük oranda tekrar
kullanabilmek mümkün değildir.
Aynı şekilde hiyerarşinin son iki basamağında yer alan enerji geri kazanımı ve
bertaraf yöntemleri ise ciddi yatırım ve işletme maliyetleri barındıran ve mutlak
suretle yasal otoritenin kontrolünde lisanslı tesislerce gerçekleştirilmesi gereken
yöntemler olması sebebiyle uygulanmaları oldukça meşakkatli ve maliyetlidir.
Bu sebeple üçüncü basamakta yer alan geri dönüşüm, muhtemelen atık
yönetimi hiyerarşisinin en önemli unsurudur. Çünkü ayrı toplanan geri
dönüştürülebilir atıkların yeniden ikincil hammadde haline getirilmesi kolay, hızlı ve
efektiftir. Bu sebeple geri dönüşüm dünya üzerinde en çok kullanılan atık yönetimi
metodudur.
Geri dönüşümün başlıca faydaları aşağıda belirtilmiştir:
- Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi,
- Enerji tasarrufu sağlanması,
- Bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması,
- Endüstriye ucuz hammadde girdisinin sağlanması,
- Sera gazı emisyonun azaltılması,
- İstihdam olanağı oluşturulması,
- Maksimum çevresel ve ekonomik fayda sağlanması.
Görüleceği üzere geri dönüşümün ekonomik ve çevresel açıdan son derece önemli
faydaları bulunmaktadır. Ancak herkes tarafından kabul gören bu faydaların reel
düzeyde uygulanabilmesi için sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi ve dolayısıyla
arz-talep dengesi oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
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3.1. Mevzuat
Türkiye’de geri dönüşümün resmi olarak 25 yıllık bir geçmişi olduğunu
söyleyebiliriz. İlk kez 1991 yılında o zamanki ismi ile Çevre Bakanlığı tarafından
yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde geri dönüşüm: “Atıkların bir
üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç
olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesi” ⁷
şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte bahse konu Yönetmeliğin 3. Bölümünde
“Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı” ⁸ başlığında; üretici sorumluluğu, depozito,
kota gibi ifadelere yer verilirken, atık toplayan ve geri dönüştüren işletmeler için
ise lisans tanımlaması yapılmıştır.
Ancak çevre mevzuatlarımızdaki en köklü değişiklikler ülkemizin Avrupa Birliği
uyum süreci kapsamında açılan çevre faslı ile birlikte gerçekleşmiştir. Faslın
açılmasıyla birlikte hazırlanan strateji belgesinde 9 sektör (atık yönetimi, doğa
koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, gürültü yönetimi, hava kalitesi,
kimyasallar yönetimi, su kalitesi ve yatay mevzuat) ve 69 Avrupa Birliği Çevre
Mevzuatı için yaklaşık 400 sayfalık Strateji Belgesi hazırlanmıştır.
AB mevzuatında atık sektörü ile ilgili temel direktifler ise Atık Çerçeve Direktifi
(75/442/EEC), Düzenli Depolama Direktifi (1999/31/EC) ile Ambalaj ve Ambalaj
Atıkları Direktifi (94/62/EC)’dir. AB atık yönetimi politikalarının temelini, ‘atık
yönetimi hiyerarşisi’, ‘üretici sorumluluğu’ ilkesi ve ‘kirleten öder’ prensibi
oluşturmaktadır.⁹ Ülkemizde sürecin başlatılmasıyla birlikte AB Çevre Mevzuatları
baz alınmak suretiyle farklı atık türleri için ayrı ayrı yönetmelikler yayımlanarak
yasal çerçeveler oluşturulmuştur.

⁷ T.C. Çevre Bakanlığı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 1. Bölüm, 3. Madde (R.G. 14.03.91, 20184)
⁸ T.C. Çevre Bakanlığı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 3. Bölüm (R.G. 14.03.91, 20814)
⁹ Bülbül, H.K., Özdal B. (2015), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Yönetimi
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Geri dönüştürülebilir atıkların önemli bir kısmını ambalaj atıkları oluşturmaktadır.
Yönetmelikteki tanımıyla ambalaj atıkları; ürünlerin veya herhangi bir malzemenin
tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için
kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş
atıklardır. Ambalaj atıklarıyla ilgili ilk ayrı yasal düzenleme 30.07.2004 tarih ve
25538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’dir. Bahse konu Yönetmelik
önce 2007 yılında, sonra ise 2011 yılında iki kez kapsamlı şekil revize edilerek, hali
hazırda Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği adı ile uygulanmaya devam
etmektedir. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında
görüşe açılan taslak yönetmelikle birlikte, muhtemelen 2017 yılında ambalaj
atıkları mevzuatında yeni bir revizyon söz konusu olacaktır.
On yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’nin sahadaki uygulamalarında halen çeşitli sorunlar söz konusu olsa
da, ülkemizde geri dönüşüm sistemine ilişkin temellerin bahse konu Yönetmelik
çerçevesinde atıldığını söyleyebiliriz. Yönetmelik kapsamında ilgili tarafların
(belediyeler, piyasaya sürenler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, vb.) yükümlülükleri
tanımlanmış, atıkları toplayan, ayrıştıran ve geri dönüştüren işletmelerin lisans
şemsiyesi altına alınarak bir anlamda sektörün kurumsallaşmasına katkı
sağlanmıştır.
Geri dönüşüm sektörünü düzenleyen diğer bir mevzuat ise o zaman ki adıyla Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından, 17/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği’dir. Genel itibariyle bu
tebliğin, ambalaj atıkları dışında kalan sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim
tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan geri dönüştürülebilir atıkları
kapsamakta olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı ambalaj mevzuatında olduğu gibi,
tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve
bertaraf edilmesi işlemleri de lisansa tabidir.
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Bununla birlikte Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği
ülkemizdeki geri dönüştürülebilir atıkların yönetimini düzenleyen diğer
mevzuatlardır.
3.2. Piyasaya Sürenler, Atık Üreticileri ve Üretici Sorumluluğu
Mevzuat bölümünde dile getirildiği üzere, Avrupa Birliği ve ülkemiz Çevre
Mevzuatlarının temel dayanağı üretici sorumluluğu ilkesi ve kirleten öder
prensibidir. Üretici sorumluluğu ilkesi kapsamında üreticiler, ürünlerinin ömrünün
tamamlanmasından sonra çevreye verebileceği tüm etkilerden sorumlu
tutulmaktadır. Üretici sorumluluğu 2872 sayılı Çevre Kanunun (R.G. 09.08.83,
18132) 11’inci maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:
Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük
getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım
ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri
dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve
bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel
kişiliği haiz birlikler oluştururlar.
Bu temel prensipten hareketle, yürürlükteki birçok mevzuatımızda “piyasaya
süren” ve “atık üreticisi” şekilinde tanımlamalar yapılmıştır. Örnek olarak Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY)’ndeki tanımlara göz atacak olursak:
Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik (AAKY) kapsamındaki ambalajlar
ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya
sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını
kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde,
üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,
Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının
oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri, şeklinde tanımlandığını
görebiliriz.
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Tanımlar farklı yönetmeliklere göre değişiklik gösterse de temel olarak üretim ve/
veya tüketim faaliyetleri sonucu atık oluşumuna sebebiyet verenler, bu atığın
toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve gerekiyorsa bertaraf edilmesine
ilişkin sorumluluğu üstlenmek ve gerekli maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler.
Bununla birlikte atık üreticilerinin bir diğer önemli yükümlülüğü ise; oluşturmuş
oldukları atıkları türlerine göre diğer atıklarla karışmayacak şekilde biriktirmek ve
ilgili yönetmeliklerde belirtilen sistemler çerçevesinde uygun lisanslı işletmelere
vermektir.
3.3. Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Yetkilendirilmiş kuruluşlar bir anlamda üretici sorumluluğunun doğal bir
sonucudur. Üreticiler mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerini daha organize,
efektif ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilmek için yetkilendirilmiş kuruluşları
oluşturmuşlardır.
Yine mevzuatlarımızdaki tanımlardan yola çıkacak olursak, Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği (AAKY)’nde yetkilendirilmiş kuruluşlar şu şekilde
tanımlandığını görebiliriz:
Yetkilendirilmiş kuruluş: Piyasaya sürenlerin bu Yönetmelikte (AAKY)
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık
tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar.
Piyasaya sürenlerin yetki verdiği yetkilendirilmiş kuruluşlar, ilgili mevzuatların
hükümleri doğrultusunda atıkların kaynağında ayrı toplanması, ayrıştırılması, geri
dönüştürülmesi, geri kazanılması ve gerekiyorsa bertarafı için gerekli çalışmaları
yürütürler.
Ülkemizde hali hazırda çeşitli yönetmeliklere göre Çevre ve Şehiricilik
Bakanlığından yetki alana 10 adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur:
1. LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği), Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
Kontrolü Yönetmeliği
2. TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
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3. AKÜDER (Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği), Atık
Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
4. TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği), Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
5. PETDER (Petrol Sanayi Derneği), Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
6. ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi
İşletmesi), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
7. TÜKÇEV (Tüketici Ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi), Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
8. PAGÇEV ( Türk Plastik San. Araşt. Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüş.
İkt. İşt.), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
9. AGED (Atık Kağıt Geri Dönüşümcüler Derneği), Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği,
10. ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği
İkt. İşl.), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği.

3.4. Belediyeler
Türkiye’de çevresel alanda ulusal düzeyde politika belirleme ve uygulamayı
yönlendirme görevinin büyük ölçüde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine
getirildiği görülmektedir. Atık yönetimi alanındaki yasal düzenlemelerin yerleşim
birimlerindeki temel uygulayıcısı olarak da belediyeler görevlendirilmiştir.¹⁰
Özellikle Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde atıkların toplama sorumluluğu belediyelere
verilirken, aynı zamanda bahse konu mevzuatlardaki atıklar için yönetim planı
hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

¹⁰ Bülbül, H.K., Özdal B. (2015), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Yönetim
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Fakat bu noktada belediyelere ilgili yönetmeliklerle verilen görev ve
sorumlulukların, üretici sorumluluğu ile karıştırılmaması gerekmektedir. Mevzuatlar
kapsamında belediyeler, bahse konu atıkların bir sistem içerisinde toplanmasını
sağlamakla yükümlü iken, oluşturulan bu sistemin finansman maliyetlerinin üretici
sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenler ve atık üreticileri tarafından
karşılanması esastır.
Aşağıda 2003 ve 2012 yılları arasında belediye atıklarının depolandığı katı atık
düzenli depolama tesisilerinin sayları ile hizmet verdiği belediye ve nüfus
miktarlarının karşılaştırıldığı grafik görülebilir.

Şekil 1: Yıllara göre tesis sayısı, belediyesi sayısı ve hizmet verilen nüfus. ¹¹

¹¹ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
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Diğer yandan ise özellikle yerleşim birimlerinde oluşan geri dönüştürülebilir
nitelikteki atıklarla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirebilmek için, Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından uygun bulunan belediye ambalaj atığı yönetim planı sayılarını
inceleyebiliriz.

Şekil 2: Atık yönetim planı (ambalaj atıkları) uygun bulunan belediye sayısı (adet) ¹²

Geri dönüştürülebilir atıklar özelinde ilgili yönetmeliklerce görev ve sorumluluk
verilmiş olan belediyelerin, bu atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri
dönüştürülmesi ve geri kazanılması için neredeyse istisnasız şekilde Çevre ve
Şehiricilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş özel sektör temsilcileriyle
çalışmaktadırlar.

¹² T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
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3.5. Lisanslı Tesisler
Atık yönetimi sistemi içerisinde ilgili tüm paydaşların görev, yetki ve
yükümlülüklerinin neler olduğu ve atıkların atık yönetimi hiyerarşisine göre nasıl
yönetileceği mevzuatlarca tanımlanmıştır. Ancak tanımlanan bu sistemin
uygulanabilmesi için yatırımlara ve işgücüne ihtiyaç vardır. İşte bu noktada
devreye lisanslı işletmeler girmektedir.
Lisanslı tesisler atıkları fiili olarak toplayan, taşıyan, ayrıştıran, geri dönüştüren,
geri kazanan ve bertaraf eden iştirakçilerdir. Başka bir değişle bu faaliyetleri
gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili yönetmeliklerdeki tesis
kriterleri ve özel şartları sağlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya taşra
teşkilatlarından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (R.G. 10/09/14, 29115)
kapsamında lisans almaları gerekmektedir.
Lisanslı işletmelerin tanımı ve varlığı çevre mevzuatları ile şekillenmiştir. Ancak
değerlendirilebilir atıkların toplanması ve geri dönüşümü bunun çok öncesine
dayanmaktadır. Ülkemizde geri dönüştürülebilir atıkların genel olarak “hurda”
denilmesi sebebiyle, lisanslı tesislerin oluşması öncesinde atıklarla iştigal edenler
de “hurdacı” olarak adlandırılıyordu. Yasal düzenlemelerin ardından lisans almanın
zorunluluk haline gelmesi sektörde köklü değişiklilere neden oldu. Geçtiğimiz 10
yılda hem atık üreticileri, hem de geri dönüşüm sektör temsilcileri artık atıkların
gelişi güzel yönetilemeyeceğini kavradıkları bir süreçten geçtiler. Gün itibariyle
halen lisans almaktan imtina eden ve eski usullerle atık toplayarak geri dönüştüren
bir kesim olmakla birlikte, geri dönüşüm sektörünün büyük çoğunlukla lisanslı
tesislere evrildiğini söyleyebiliriz.
Lisanslar, her bir atık türü (örn: ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar,
vb.) ve yine her bir faaliyet (toplama, geri dünüşüm, geri kazanım, vb.) için ayrı
olarak verilir. Ayrıca verilen lisanslar işletmenin ticari unvanına değil tesisin
kendisine verilmektedir. Ancak aynı tesis içerisinde farklı faaliyetler ve atık türleri
için lisans alınabilmektedir.
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Lisanslı tesisler bağlı oldukları yönetmelik ve lisans aldıkları faaliyetler kapsamında
tesislerine giren, işlenen ve çıkan atıklara ait tüm bilgileri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının yazılım portallarına ve/ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine düzenli
olarak bildirmekle yükümlüdürler. Yanı sıra lisanlı tesisler her daim Bakanlığın ve
taşra teşkilatlarının denetimlerine tabidirler.
Bütünüyle bakıldığında ise geri dönüşüm ve geri kazanım sektörleri lokomotifinin
lisanslı tesisler olduğunu ve bu tesislerin yatırımlarının neredeyse tamamının özel
sektör tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.
Farklı atık türlerine göre ülkemizdeki lisans tesis sayılarının yıllara sair değişimini
aşağıdaki grafiklerde görebiliriz.

Şekil 3: Geri kazanım ve bertaraf tesisi sayıları ¹³

¹³ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
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Şekil 4: Ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayıları ¹

Şekil 5: Tehlikeli atık lisanslı tesisi sayıları ¹⁵
¹⁴ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
¹⁵ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
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3.6. Geri Kazanım Hedefleri
Tanımlanan sistemlerin ölçülebilirliğini sağlamak üzere belli başlı yönetmeliklerin
içerisinde atık toplama ve geri kazanım hedefleri tanımlanmıştır. Temel amaç yıllar
içerisinde tüm katı atık yönetim sistemlerini Avrupa Birliği geri dönüşüm hedefleri
seviyesine ulaştırmaktır. Avrupa Birliği geri dönüşüm hedefleri tablosu aşağıda
verilmiştir:

Tablo 1: Avrupa Birliği geri dönüşüm hedefleri ¹⁶

ş

ş ş

¹⁶ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017
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Tablo 2: Ambalaj atığı geri kazanım hedefleri ¹⁷

Tablo 3: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Hedefleri ¹⁸

¹⁷ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 24/08/11, 28035)
¹⁸ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EEE Üreticileri Toplama Hedeflerinin Yeniden Düzenlenmesi, (24/11/15
tarihli, 57070256 -145.04-E.13916 sayılı yazısı
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3.7. Mevcut Durum ve Yaşanan Sorunlar
Birinci bölümde yer verilen dünya genelindeki geri dönüşüm istatistikleri
incelendiğinde, 21 inci yüzyıl itibariyle geri dönüşüm sektörünün gerek hacim,
gerekse ekonomik açıdan ne derece önemli bir noktaya gelmiş olduğu açıkça
görülecektir. Geri dönüşüm sektörü, hızla ana sanayi sektörlerinin vazgeçilmez bir
tedarikçisi konumuna gelirken, artık tüm dünya atılara ucuz hammadde gözüyle
bakmaya başlamıştır.
Dünyada geri dönüşüm sektörünün gelişimi incelendiğinde ise sosyo-ekonomik
etmenler ve insanların ihtiyaçların etkili olduğu görülecektir. Özellikle II. Dünya
Savaşı ile birlikte ortaya çıkan kaynak sıkıntısı ve hammadde ihtiyacı, geri
dönüşüm sektörün temellerini oluşturmuştur. Son 10-15 yıllık zaman diliminde ise
atıklar, ürün ve hammaddeler gibi dünya üzerinde sınır tanımaksızın serbest
dolaşıma girmiş ve adeta bir yeşil ekonomi oluşturmuştur.
Sektörü daha da büyüten ikinci etmen ise nüfusun artışı ve sanayinin gelişmesiyle
oluşan çevre kirliliğidir. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğal bir sonucu olan atık
kaynaklı çevresel ve ekonomik sorunlar, ülke yönetimlerini daha fazla geri dönüşm
yapmaya yönlendirmiştir. Yani geri dönüşüm, ekonomik ve çevresel gerekliliklerin
bir sonucu ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün gelişimi de dünyadan farklı değildir. Ülke
sanayisinde gelişime paralel olarak otomotiv, demir-çelik, gıda, tekstil, inşaat gibi
birçok alanda sağlanan yüksek üretim kapasiteleri hammadde ihtiyacını
beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda oluşan arz-talep dengesi de özellikle
endüstriyel nitelikteki atıklar için bir geri dönüşüm sanayi oluşmasını kaçınılmaz
kılmıştır. Dolayısıyla ülkemizdeki geri dönüşüm serüvenin, çevre mevzuatlarının da
öncesinde serbest piyasa koşulları dayalı olarak başladığını söylemek mümkündür.
Bu minvalde ülkemizde oluşan endüstriyel ve ticari nitelikteki milyonlarca ton
değerlendirilebilir atığın neredeyse tamamı, onlarca yıldır kimi zaman ilkel
metodlarla da olsa, onlarca yıldır ayrı olarak toplanmakta ve geri dönüştürülerek
ekonomiye kazandırılmaktadır. Ülkemizde yıllık 35 milyon ton endüstriyel ve
ticari nitelikte geri dönüştürülebilir atık oluşmaktadır.

Bestekar Sokak Beste İş Merkezi 3/6 Bakanlıklar
Ankara/TÜRKİYE
Tel: 0312 417 88 12 Fax: 0312 419 17 01
e-posta: tudam@tudam.org.tr
http:// www.tudam.org.tr

20

TÜRKİYE’DE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
ATIKLARIN YÖNETİMİ

3

Fakat benzer şeyleri yerleşim birimlerinde oluşan değerlendirilebilir atıklar için
söyleyebilmemiz maalesef mümkün değildir. Ülkemizdeki geri dönüştürülebilir
atıklara bu perspektiften baktığımızda ise karşımıza şu şekilde bir manzara
çıkmaktadır:
- İstatistiklere göre ülkemizde evsel nitelikteki katı atıkların ağırlıkça %20’si,
hacimce ise %50’sini ambalaj atıkları, yani geri dönüştürülebilir atıklar
oluşturmaktadır.
- Ülkemizde günlük kişi başı atık üretim miktarının 1,1 kg olduğundan yola
çıkarak kaba bir hesapla yıllık 6 milyon ton evsel nitelikte geri
dönüştürülebilir atık oluştuğunu hesaplayabiliriz.
- Oluşan bu evsel nitelikteki geri dönüştürülebilir atıkların ise, çöp depone
sahalarında enerji üretimi amaçlı yapılan yakma faaliyetleri de dahil olmak
üzere ancak %20’ye yakın bir kısmı geri kazanılabilmektedir.
- Başka bir değişle her yıl 5 milyon tona yakın geri dönüştürülebilir atık
belediyelerin çöp depolama sahalarında toprağa gömülmektedir.
- Evsel atıklarla birlikte toprağa gömülen evsel nitelikteki geri dönüştürülebilir
atıkların ekonomik olarak değeri ise 1,5 milyar TL’nin üzerindedir.
- Toplanamaya bu geri dönüştürülebilir atıkların çöple birlikte toplanması ve
düzenli depolama sahalarına gömülebilmesi için de her yıl kamunun cebinden
belediyeler vasıtasıyla yaklaşık 750 milyon TL çıkmaktadır.
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Yasal mevzuatlar ve mevcut uygulamalar kapsamında geri dönüşüm sektörünün
temel sorunları aşağıda belirtilmektedir:
- Nüfusun, kentleşmenin ve sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelere, aynı
zamanda atık yönetimi problemlerinin de en çok yaşandığı bölgelerdir.
- Genel olarak atık yönetimi maliyetleri belediye bütçelerinin en büyük gider
kalemini oluşturmaktadır.
- Üretici sorumluluğu ilkesinin tam anlamıyla uygulanamaması sebebiyle
özellikle evsel nitelikteki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması,
ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanımına ilişkin maliyetler
karşılanamamaktadır.
- Yasal düzenlemelerde belirtilmesine karşın uygulamadaki eksikliklerden
kaynaklanan bu finansman sorunları, yerel yönetimlerinlerin maliyetlerini
arttırdığı gibi atık toplama oranlarının artışını da engellemektedir.
- Finansman sorunu ve lisanslı işletmeler ile belediyeler arasındaki hukuki
altyapısı olmayan ve kısa süreli sözleşmeler, sektörü yatırım yapılabilir piyasa
koşullarından uzaklaştırmaktadır.
- Yatırımın geri dönüş garantisinin olmaması, özellikle evsel nitelikteki geri
dönüştürülebilir atıkların yönetilmesi hususunda lisanslı tesisileri dünyadaki
diğer örneklerine kıyasla çok daha ilkel yöntemler kullanmaya mecbur
bırakmaktadır. Bu durum da atık toplama ve geri dönüşüm verimliliğini
düşürmektedir.
- Kaynakta ayrı toplama oranlarının düşük olması, sokak toplayıcıları olarak
ifade edilen kayıt dışı ve kontrolsüz bir iş kolunun oluşumuna neden
olmaktadır.
- Sokak toplayıcıları vasıtasıyla oluşan kayıt dışı toplama sistemi, diğer taraftan
yine kayıt dışı ve lisansız ara depoların oluşumuna neden olmaktadır.
- Bazı atık grupları için getirilen ihracat kısıtlaması (karton, alüminyum) ve buna
tezat şekilde atık ithalatın serbest bırakılması, atık toplama oranlarını
sınırlandırmaktadır.
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Teşvik genel olarak belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve
hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen
maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak
tanımlanmaktadır. Teşviklerin amacı, ülkelerin benimsedikleri ekonomik
politikalara ve gelişmişlik düzeylerine göre değişiklikler gösterebilmektedir.
Gelişmiş ülkeler, rekabet gücünü korumak, teknolojik gelişmeyi sürdürmek,
sermaye kaçışını engellemek, bölgesel dengesizlikleri gidermek, verimlilik artışı
sağlamak, sorunlu sektörleri desteklemek ve işsizliği azaltmak için teşvik
tedbirlerine başvurmaktadırlar. Buna karşın gelişmekte olan ülkeler, ekonomik
kalkınmayı ve sanayileşmeyi sağlamak, geri kalmış bölgeleri kalkındırmak,
uluslararası rekabet gücü kazanmak, verimlilik artışı sağlamak, istihdam
imkânlarını genişletmek, teknoloji transferi yapmak, ihracatı arttırmak ve yabancı
sermaye çekmek için teşvik politikaları uygulamaktadırlar. ¹⁹
Teşvikler esasında yatırımların artırılması, özellikle de özel sektörün daha çok
yatırım yapmasının sağlanması ve bunun yanında ekonomik istikrar ve büyüme
gibi ekonomik amaçlar için uygulanmaktadır. ²⁰
Yatırım teşvikleri çok çeşitli amaçlar için verilmekle birlikte, esas olarak üç ana
amaç için kullanılmaktadır. Bu amaçların birincisi, yerli firmaların yurtiçindeki
yatırımlarını teşvik etmektir. İkinci ana amaç, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını yurtiçine çekmektir. Üçüncü ana amaç ise, bölgesel eşitsizlikleri
azaltmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamaktır. Ancak bu üç ana amacın dışında
kalan gerekçelerle de yatırım teşvikleri kullanılmaktadır. Bunların başında ise
işsizliğin azaltılması, seçilmiş ekonomik sektörlerin desteklenmesi ve belirli faaliyet
türlerinin korunması gelmektedir. ²¹
Teşvikler firmaların yatırım kararında tek başına belirleyici bir faktör olmamasına
rağmen, yatırım ve istihdam üzerinde ciddi etkisinin olduğu çok sayıda araştırma
tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. ²²
¹⁹
²⁰
²¹
²²

N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
İ.Çiloğlu, (1997) Teşvik Politikalarının Yönlendirme Gücü, Hazine Dergisi
N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
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Teşvik politikalarının uygulanması amacıyla sıklıkla kullanılan 3 temel teşvik aracı/
enstrümanı bulunmaktadır.
1. Finansal/nakdi teşvikler
2. Mali/vergisel teşvikler
3. Diğer teşvikler (arsa tahsisi, ucuz enerji desteği, eğitim, know-how, vb.)
Birinci ve ikinci teşvik enstrümanları genel olarak ilgili tüm sektörler için belirli
kriterler oluşturulmak suretiyle kullanılmaktadır. Raporumuzun ana teması gereği,
çevre, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünü daha yakından ilgilendirmesi
sebebiyle diğer teşvikler başlığı irdeleyelim.
Diğer teşvikler, düzenleyici teşvikler, sübvansiyonlu hizmetler, piyasa ayrıcalığı
ve döviz ayrıcalığı olmak üzere dört çeşittir. ²³
- Düzenleyici Teşvikler: Çevre, sağlık, güvenlik ve çalışma alanında düşen
standartları düzenlenmesi; uygulanan standartlara uyumlu geçici veya
sürekli muafiyetler sağlama ve mevcut yönetmeliklerin yatırımcıya zarar
vermeyecek şekilde standartlaştırılması şeklinde verilen teşviklerdir.
- Sübvansiyonlu hizmetler: Elektrik, su, telekomünikasyon ve ulaşım gibi
altyapı hizmetlerinin sübvanse edilmesi; finansal kaynakları sağlamak için
para yardımında bulunulması, proje uygulama ve yönetimi; ön yatırım
çalışmalarını sağlamak, hammadde ve altyapı sağlamak, üretim
yöntemlerinde ve pa- zarlama tekniklerinde yön göstermek, teknik bilgi ve
kalitenin sağlanması şeklinde uygulanan teşviklerdir.
- Piyasa ayrıcalıkları: Devlet sözleşmelerinde ayrıcalık ve dış rekabetten
koruma, tekel hakkı verilmesi veya piyasaya giriş engeli sağlanması
şeklinde sunulan teşviktir.
- Döviz kuru ayrıcalığı: Döviz kurunun indirilmesi, özel kur uygulanması,
yabancı kredilerde döviz riskini ortadan kaldırılması ihracat kazançlarında
döviz kredisi verilmesi, sermaye ve kar sağlanmasında ayrıcalıklar
tanınması şeklinde uygulanan teşviklerdir.

²³ N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
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4.1. Dünya Genelinde Yatırım Teşvikleri
Yatırım teşvikleri veya devlet yardımlarına ilişkin uluslararası düzeyde çalışmalar
yürüten iki büyük uluslararası organizasyon bulunmaktadır; Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) ve Avrupa Birliği (AB).
Gelişmiş ülkelerin yatırımları teşvik etmek için ayırabilecekleri kaynakların görece
daha büyük olması, bu ülkelere daha güçlü teşvik politikaları yürütme imkânı
tanırken, gelişmekte olan ülkelerin bütçe sınırlılıkları nedeniyle teşvik için
ayırabilecekleri fonlar kısıtlıdır. Gelişmiş ülkeler yatırımlarını özendirmek için daha
çok nakdi yardımlar, faizsiz krediler ve sigorta gibi finansal teşvikler kullanırken;
gelişmekte olan ülkeler bütçe sınırlılıkları nedeniyle vergi tatili, vergi erteleme,
ayrıcalıklı vergi oranları uygulaması, amortisman indirimi, gümrük-KDV muafiyeti
ve benzeri mali teşvikler kullanmaktadır. ²⁴
Teşvikler, dünyada özellikle 20. yüzyılda serbest piyasa ekonomisi anlayışının geliş
mesi ve küreselleşme ile önem kazanmış, bu nedenle serbest piyasa
ekonomilerinde teşvikler kamunun en önemli düzenleme ve piyasaya müdahale
araçlarından biri haline gelmiştir. Dünya’daki teşvik eğilimleri 1980 öncesi
dönemde yatırımcıları destekleyici politikalar şeklinde iken, 1980’de başlayan
liberalleşme hareketleri ile devlet işletmeciliği ortadan kalkmış, 1980’ler sonrasında
uygulanan teşvik politikaları küresel yabancı yatırımcılara cazip hale getirmeye
yönelik olmuştur. Son yıllarda da, özellikle geçiş ekonomileri ve gelişmekte olan
ekonomiler, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve küresel piyasalarda rekabet
gücü kazanabilme için yabancı yatırımcı çekme hedefleri ve yatırımların
liberalizasyonu doğrultusunda hareket etmişlerdir. Küresel yatırım teşviklerindeki
eğilim genel itibarı ile korumacı yapıdan uzak uluslararası koordinasyon odaklı
olmuştur.²⁵

²⁴ N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
²⁵ E.Akdeve, E.T.Karagöl, (2013) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler

Bestekar Sokak Beste İş Merkezi 3/6 Bakanlıklar
Ankara/TÜRKİYE
Tel: 0312 417 88 12 Fax: 0312 419 17 01
e-posta: tudam@tudam.org.tr
http:// www.tudam.org.tr

25

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ve ÇEVRESEL
TEŞVİKLER

4

4.2. Avrupa Birliği’nde Yatırım Teşvikleri
Avrupa Birliği (AB), devlet yardımları ve yatırım teşviklerini, piyasa sisteminin
yetersiz kaldığı alanlarda sosyal hedefleri gerçekleştirmeye katkı sağlayacak bir
ekonomik kalkınma aracı olarak da görmektedir. Hatta AB’nin teşvik politikasında
sosyal boyut zaman zaman ekonomik boyutun önüne bile geçmektedir. ²⁶
AB Roma Anlaşması’nın 87’inci maddesi uyarınca, AB komisyonun incelemesine
tabi olarak yaygın bir şekilde kullanılan teşvik/yardım türlerini şu şekilde
sınıflandırılmaktadır:
- Bölgesel yardımlar: AB’nin bölgesel gelişme politikaları ile uyumlu olarak az
gelişmiş ve geri kalmış bölgelerin gelişimine yardımcı olmak ve AB içinde
bölgelerarası gelişmişlik farkları- nın azaltılması amacıyla verilen yardımlardır.
- Sektörel yardımlar: Belirli alanlarda üretim yapan sektörlerin dünya
çapında rekabet edebilirliğini artırmak için uygulanan devlet yardımlarından
oluşmaktadır.
- Yatay yardımlar: Belirli bir sektör ya da coğrafi bölgeye yönelik olmayan ve
AB’nin bazı genel ekonomik politikaları ile ilişkilendirilerek firmalara önemli bir
sosyo-ekonomik fayda sağlamak üzere verilen KOBİ, Ar-Ge, çevre, istihdam,
eğitim, kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımı gibi teşvik türlerini
kapsamaktadır.

²⁶ N.Yavan, (2011) Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi-Türkiye Örneği
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4.3. Türkiye’de Yatırım Teşvikleri
1920 ve 1960 tarihleri arasında olan sürede Türkiye’de bölgesel kalkınmadan
ziyade ulusal kalkınma programı takip edilmiştir. Ulusal kalkınma programının
belirlenmesi daha çok yaşanan buhran ve savaşlar neticesinde topyekûn bir
iyileşme hareketine ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmıştır. 1960 sonrası dönemde
uygulanan kalkınma planları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından beş yıllık
süreler doğrultusunda uygulanmıştır. ²⁷
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda Cumhuriyet tarihimiz boyunca pek çok kez
değişiklik geçiren teşvik sistemimiz, güncel haliyle yürürlülükte olan 15 Haziran
2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve
bu karara ilişkin usul ve esasları belirleyen 2012/1 sayılı Tebliğ ile
şekillenmektedir.
Genel olarak ülkemizin vizyonu doğrultusunda odağında üretim ve ihracat odaklı
büyüme olan yeni yatırım teşvik programının amaçları ise şu şekildedir:
- Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
- Üretimi ve istihdamı artırmak,
- Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek
büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
- Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
- Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
- Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.²⁸

²⁷ E.Akdeve, E.T.Karagöl, (2013) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler
²⁸ T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2015) Yeni Yatırım Teşvik Sistemi & Yatırımlarda Devlet Yardımı
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Güncel yatırım teşvik sistemimiz dört ayrı rejimden oluşmaktadır. Yerli ve yabancı
yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:
1Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
2Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
3Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
4Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
Bu uygulamalar kapsamında sunulan destek unsurları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.

Tablo 4: Yatırım teşvik destek unsurları²⁹

²⁹ T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2015) Yeni Yatırım Teşvik Sistemi & Yatırımlarda Devlet Yardımı
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Tablo 5: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (belge sayısı) ³⁰

Şekil 6: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (belge sayısı) ³¹
³⁰ T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
³¹ T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
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Tablo 6: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (sabit yatırım tutarı-milyon TL) ³²

Şekil 7: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (sabit yatırım tutarı-milyon TL) ³³
³² T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
³³ T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
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Tablo 7: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (istihdam sayısı-kişi) ³⁴

Şekil 8: Sektörlere göre yatırım teşvik belgeleri (istihdam sayısı-kişi) ³⁵
³⁴ T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
³⁵ T.C. Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmıştır.
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Bahse konu 4 ana teşvik unsuru içerisinde, raporumuzun temel dayanaklarından
birini oluşturması sebebiyle bölgesel yatırım teşvik uygulamaları mercek altına
alınmıştır.
4.3.1. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamalarının temel hedefi illerin üretim ve ihracat
potansiyellerini artırmak suretiyle iller arasındaki gelişmişlik farkını en aza
indirmektir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’deki tüm iller, Kalkınma Bakanlığı’nın
2011 yılında yapmış olduğu sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışması
çerçevesinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine göre aşağıda gösterildiği
gibi 6 farklı bölgeye ayrılmıştır. (alıntı no, Ekonomi Bakanlığı, Yeni Yatırım Teşvik
Sistemi ve …)

Tablo 8: Yatırım teşvik bölgeleri ³⁶

³⁶ T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2015) Yeni Yatırım Teşvik Sistemi & Yatırımlarda Devlet Yardımı
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Şekil 9: Yatırım teşvik bölgelerinin harita üzerindeki gösterimi ³⁷

Bölgesel teşvik sisteminde destek oran ve süreleri gelişmiş bölgelerden daha az
gelişmiş bölgelere doğru kademeli bir şekilde artacak şekilde kurgulanmıştır.
Ayrıca yatırımların bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması
durumunda, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği bakımından bir
alt bölge destekleri uygulanmaktadır. Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında
desteklenen yatırımlara sağlanan destek unsurları ve bu desteklere ilişkin oran ve
süreleri bir sonraki sayfada yer alan tabloda (Tablo 9) özetlenmiştir.

³⁷ T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2015) Yeni Yatırım Teşvik Sistemi & Yatırımlarda Devlet Yardımı
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Tablo 9: Bölgesel teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurları ³⁸

Bununla birlikte teşvik sistemi içerisinde, yatırımın yapıldığı teşvik bölgesine
bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden faydalandırılmak üzere bazı öncelikli
yatırım konuları da tanımlanmıştır. Bu yatırım konularının birkaçı aşağıda
belirtilmiştir:
-

-

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm
konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm
konaklama yatırımları,
Madencilik yatırımları,
Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr
tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,
Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine
yönelik yatırımlar,
Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

³⁸ T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2015) Yeni Yatırım Teşvik Sistemi & Yatırımlarda Devlet Yardımı
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4.4. Teşvik Sistemlerin Çevresel Konularda Uygulanması
Çevre kirliliği; “çevrenin canlı öğelerinin hayati aktivitelerini olumsuz yönde
etkileyen, cansız ögelerin üzerinde ise yapısal zararlar meydana getiren ve
niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde
karışması şeklinde tanımlanmaktadır.³⁹
İnsanlar dünyaya geldiklerinden bu yana yaşam kalitesini arttırmak üzere
çabalamış ve bu doğrultuda sürekli olarak çevreyle etkileşime girmiştir. Bu
etkileşimler sonucu olarak kaçınılmaz şekilde doğa üzerinde çeşitli tahribatlar
oluşturmuştur. Sanayi devriminin gerçekleşmesi, nüfus artışı ve fosil yakıt
kullanımı sebebiyle de özellikle son yüz yılda çevre kirlilikleri son derece artış
göstermiş ve artık global anlamda çevre sorunları ile yüz yüze kalmış durumdayız.
Bu kapsamda devletler ve uluslararası örgütler, artan çevre sorunlarına çözüm
oluşturabilmek adına son 15-20 yıldır farklı alanlarda ve metodlarda teşvik
mekanizmaları oluşturmak durumunda kalmışlardır. Raporumuzun bu kısımında
dünyanın farklı noktalarında özellikle katı atık yönetimine ilişkin kullanılan teşvik
yönetemleri irdelemeye çalışacağız.

4.4.1 Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Enstrumanlar (Almanya)⁴⁰
Mart 2015 tarihinde, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından yayınlanan “Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Sürdürülebilir Katı Atık
Yönetimi İçin Ekonomik Enstrumanların Uygulanması” başlıklı raporda, özellikle
katı atık yönetimi maliyetlerini düşürmek isteyen yerel yönetimler için spesifik
yöntemler ve teşvikler analiz edilmiştir.

³⁹ Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Çevre_kirliliği
⁴⁰ Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Almanya, Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Enstrumanlar
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Yerel yönetimler için bir rehber niteliğinde olan bu raporda, “Katı atık
yönetiminde ekonomik enstrumanlar niçin önemli” sorusu şu şekilde
cevaplandırılmıştır:
- Maliyetleri karşılamak ve böylelikle hizmet kalitesini arttırmak,
- Atıkların minimize etmek, negatif etkilerinden (örn; çöp sahasına depolama)
kaçınmak veya toplama ve geri dönüşüm organizasyonunu güçlendirmek için
fiyatlandırma mekanizmasının davranışlarını etkilemek.
Devamında ise ekonomik enstrumanların niçin sürdürülebilir katı atık
yönetimi sisteminin bir parçası olması gerektiği aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır:
- Katı atıkların yönetimi ile ilgili giderler genellikle yerel yönetim yöneticileri
tarafından tam anlamıyla bilinmiyor, çünkü bu giderler çoğunlukla bütçe
sisteminin içerisinde başka kategoriler içerisinde tutuluyor. Halbuki atık
yönetimi maliyetlerini sürekli olarak ölçebilmek ve takip edebilmek, maliyet
düşürücü potansiyelleri görünür kılmakta ve bu da atık yönetimi etkinliğini
arttırmaktadır.
- Düşük ve orta gelirli ülkelerde, katı atık yönetim sistemlerinin maliyetleri yerel
yönetimler tarafından karşılanmak durumunda kalınabiliyor. Bu durumda da
yatırım aşamasında sabit yatırım maliyetleri, operasyon ve bakım-onarım
maliyetlerini gölgeleyebiliyor veya önemsizmiş gibi gösterebiliyor. Altyapı
yatırımları için yatırımcı veya fon bulabilmek göreceli olarak daha kolay
olabiliyor, ancak hesaplanmayan bu operasyon ve bakım onarım maliyetlerin
karşılanması için destek bulabilmek neredeyse imkansız oluyor. Bu doğrultuda
ekonomik enstrumanlar katı atık yönetimi hizmetlerinin finansal anlamda
sürdürülebilirliğinin sağlanması için önem teşkil ediyor.
- Var olan katı atık toplama, işleme ve bertaraf altyapısının iyileştirilmesi önemli
bir ihtiyaç ancak bu ekstra maliyetlerin (yatırım, operasyon, bakım-onarım)
karşılanmasını gerektiriyor. Bu gibi yatırım gerektiren muhtemel ihtiyaçlar da
ekonomik enstruman tasarımı içerisinde yer alması gerekiyor.
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- Yerel yönetimler çoğunlukla belediye atıkları akışı içerisindeki tüm atıkları
yönetmek durumunda kalabiliyorlar. Spesifik atık türleri için ekonomik
enstrumanların tanımlanması (genişletilmiş üretici sorumluluğu, depozito,
endüstriyel atıklar için özel düzenlemeler, vb.) yerel yönetimlerin sırtındaki
kamburu hafifletebiliyor.
- Maliyetleri sürekli olarak karşılamak atık yönetimi hiyerarşisi ile baş etmekte
yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden atık üretiminin azaltılması ve atık geri kazanımı
için teşviklerin bulunması bir zorunluluk. Atık azaltımı ve geri dönüşüm için
ekonomik teşviklerin kullanılması, çoğunlukla zorlayıcı yasal düzenlemeler
veya davranış değiştirmeye yönelik iletişim araçlarının kullanılması gibi
politikalara nazaran daha efektif sonuçlar ortaya koymakta.
- Efektif kaynak yönetimli bir katı atık yönetimi sistemi oluşturmak için yalnızca
atık üreticilerinin davranışlarını değiştirmeye çalışmak yeterli değildir. Sistemi
yürüten atık yönetimi şirketleri ve yerel yönetimler, daha efektif kaynak
yönetimli ve çevre dostu uygulamalar ve teknolojiler için teşvik sistemlerinden
faydalandırılması gerekmektedir. Vergi muafiyeti veya indirimleri,
sübvansiyonlar ve diğer ekonomik enstrumanlar, geri dönüşüm
sektörünü çevresel etkileri daha da azaltacak üst düzey altyapı ve
ekipman yatırımları yapmak için teşvik edecektir. Biyogazlaştırma,
atıktan türetilmiş yakıt (ATY) veya yakma tesislerinde atıktan elde edilen
elektrik için uygulanacak sabit veya sübvanse edilmiş elektrik tarifleri,
rantabiliteyi garanti altına alacaktır.
Çalışmada ulusal ve bölgesel yönetimler tarafından odaklanması
gerekilen ekonomik teşvikler şu şekilde tanımlanmıştır:
Düşük ve orta gelirli ülkelerde; atıklar için alınan bedeller ve harçlar haricindeki
ekonomik enstrumanların nasıl uygulanacağı genellikle yeteri kadar bilinmiyor. Bu
yöntemlerin çok karmaşık veya çok maliyetli olacağı farz ediliyor.
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Aşağıda ulusal ve bölgesel yönetimler tarafından çoğunlukla kullanılan ekonomik
enstrumanlar ve tamamlayıcı maliyet azaltıcı mekanizmalara yer verilmiştir.
Ekonomik enstrumanlar genel olarak yerel yönetimlerin atık yönetimi maliyetlerini
düşürücü etkisi olsa da, yöntemlerin ana amacı çevre dostu atık yönetim
sistemleri oluşturmak ve/veya atıkları azaltmaktır. Bu amaçlar için vergi ve harçlar
gibi cesaret kırıcı yöntemler kullanılabileceği gibi; sübvansiyon, vergi muafiyeti
veya indirimi gibi atıkların azaltılması ve değerlerinin arttırılmasını sağlayacak
yöntemlerle de kullanılabilir. Ekonomik enstrumanların tesis edilebilmesi için,
özellikle çevre ve ekonomi bakanlıkları başta olmak üzere, bakanlıkların, gümrük
mercilerinin ve diğer devlet yönetimlerinin yakın koordinasyon içinde olması
gerekmektedir.
Ekonomik enstrumanlar:
- Atık gömme vergisi,
- İleri düzey geri dönüşüm bedelleri, ürün vergileri ve diğer genişletilmiş üretici
sorumluluğu enstrumanları,
- Fonlar ve sübvansiyonlar
- Vergi muafiyeti ve indirimleri
- Atıktan üretilen enerji için tarife garantisi.
Belirtilen ekonomik enstrumanları sırasıyla inceleyecek olursak:
Atık gömme vergisi:
Karışık belediye atıklarının gömülmesi; kompostlaştırma, anaerobik çürütme, geri
dönüşüm ve yakma gibi sofistike atık ayrıştırma ve işleme yöntemlerine nazaran
daha ucuz bir yöntem olarak gözükmektedir. Fakat atık gömmenin halk ve depone
sahalarının civarında çevresel ve sosyal sorunlara (örn: sera gazı etkisi,
emisyonlar, sızıntı suları ve toprak kirliliği) neden olmaktadır. Bu sorunlar ve
sorunların giderilmesi için yapılan harcamalar sıklıkla yerel yönetimler, çöp
şirketleri ve endüstriyel atık üreticileri tarafından göz ardı edilmektedir. Atık
gömme vergisi; depone sahalarına gömülecek atıklar için görünmeyen maliyetleri
de içerecek şekilde fiyatlandırılması gerekmektedir.
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Gömülecek atıklar için uygulanacak vergi ile birlikte alternatif atık yönetimi
çözümleri (tekrar kullanma, geri dönüşüm, yakma, vb.) gömmeye nazaran daha
ekonomik hale gelecek ve bu alternatif çözümler için adeta bir teşvik unsuru
olacaktır.
İleri düzey geri dönüşüm bedelleri, ürün vergileri ve diğer genişletilmiş
üretici sorumluluğu enstrumanları:
Belirli ürünlerin üreticileri ve ithalatçıları (örn: elektronik ekipmanlar, aşındırma
önleyici yağlar, piller, ömrünü tamamlamış araçlar) veya ambalajlı ürün piyasaya
sürenler için, bu ürünlerin kullanım ömürleri sonunda oluşacak atıkların
yönetilmesi için gereken ücretlendirmelerin yapılması, düşük ve orta gelirli
ülkelerde yerel yönetimlerin atık yönetimi maliyetlerini düşüreceği gibi
vatandaşların cebinden daha az para çıkmasını sağlayacaktır.
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından genişletişmiş üretici
sorumluluğu; “üreticilerin üretmiş olduğu ürünler için sorumluluğunun, o ürünün
tüketici tarafından kullanılması ve atık haline gelmesine kadar olan yaşam
döngüsünü kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin bir çevre politikası
yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır. Genişletilmiş üretici sorumluluğu özel sektör
için geri toplama yükümlülüğü veya geri dönüşüm kotaları getiren yasal bir
düzenlemedir. Birçok ülkede şirketler bu yükümlülüklerini münferit olarak veya
toplama ve geri dönüşüm sistemlerini organize ve finanse eden üretici
sorumluluğu organizasyonları oluşturmak suretiyle yerine getirmektedir.
Birçok ülke üreticilerin genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında yasal
yükümlülüklerini yerine getirmesi için ileri düzey geri dönüşüm bedelleri
belirlemektedir. Örnek olarak Bulgaristan’da, genişletilmiş üretici sorumluluğu
kapsamında ambalaj atıklarının yönetimi için üreticiler ve ithalatçılara 3 alternatif
sunulmaktadır. Üreticiler ve ithalatçılar: (1) atıklarını kendileri toplayabilirler, (2)
mevcut atık toplama sistemine dahil olabilirler, (3) piyasaya sürdükleri ürün için
vergi ödeyebilirler.
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Birçok üretici mevcut atık toplama sistemine dahil olmayı tercih ederken, birçok
küçük ithalatçı ise vergi ödemeyi tercih etmektedir. Bu şekilde kurgulanan fonlama
sistemlerinde aşağıdaki hususlar mutlak suretle dikkate alınmalıdır:
- Üretici ve ithalatçılar tarafından piyasaya sürülen ürünlerin miktarlarını tespit
edilmesi için bir efektif takip ve kontrol sisteminin geliştirilmesi, sistemin
dışına çıkanları önleyebilmek için anahtar olacaktır. Aksi takdirde bazı
üreticiler ve/veya ithalatçılar, piyasaya sürdükleri ürünleri ve/veya
ambalajlarının ağırlıklarını daha az göstererek gerçek toplama maliyetlerinden
kaçmaya çalışabilirler.
- Haksız rekabete neden olmaması için üretici ve ithalatçılar için getirilen yasal
düzenlemelerin aynı olması gerekmektedir.
Fonlar ve sübvansiyonlar:
Katı atık yönetim sistemi için öngörülen ekonomik enstrumanlar, sistemin finansal
sürdürülebilirliğini ve dolayısıyla vatandaşların iyi hizmet almasını temin etmelidir.
Aşağıda belirtilen tamamlayıcı ekonomik enstrumanlar ise efektif bir atık yönetimi
sistemi için büyük fırsatlar sunmaktadır:
- Genişletilmiş üretici sorumluluğu prensibi doğrultusunda konulan ileri düzey
geri dönüşüm bedelleri ve depozito sistemi,
- Efektif atık yönetimi teknolojileri için sağlanan yardım, sübvansiyon ve vergi
indirimleri,
- Atıktan üretilen enerji için tarife garantisi,
- Atık gömme vergileri.
Raporun sonuç bölümünde ise; tekil politikaların katı atık yönetiminde tek başına
ilerleme sağlayamayacağı, başarıya ulaşmak için entegre atık yönetimi
stratejilerinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Dengeli atık yönetimi politikalarının
mutlak suretle hem yasal düzenlemeleri, hem de ekonomik teşvikleri
içermesi gerektiği ayrıca vurgulanmıştır.
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4.4.2. Polonya Yatırım Teşvik Sistemi ⁴¹
Yatırım teşviklerinin Avrupa Birliği’ndeki uygulamalarını görmek adına, birliğe 2004
yılında üye olan Polonya’nın yatırım teşvik sistemini, T.C. Varşova Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan “Polonya Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında
Bilgi Notu” üzerinden inceleyeceğiz. Bu doğrultuda bilgi notu içerisinde yer alan
önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:
- Polonya’nın yatırım teşvik sistemi, büyük ölçüde bu ülkenin Batı Avrupa
ülkeleriyle gelişmişlik farkının giderilmesini teminen oluşturulan AB’nın uyum
politikası araçlarına dayalıdır.
- Polonya, batı Avrupa ülkeleri ile gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik
olarak 2007-2013 bütçe dönemi için AB Yapısal Fonlarından 67,3 Milyar
Euro tutarında kaynak temin etmiştir.
- Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan programlar çerçevesinde başlıca
yatırım teşvikler için başlıca operasyonel programlar; Altyapı ve Çevre
Operasyonel Programı, Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı ve İnsan
Sermayesi Operasyonel Programıdır. Söz konusu programlar çerçevesinde
sağlanan yardımlar, Polonya bütçesinden sağlanan kaynaklarla ayrıca
desteklenmektedir.
- Destekler, proje bazındaki harcamaların iadesi esasına dayalıdır. Bir başka
ifade ile, projeler için yapılan harcamalar, harcama yapıldıktan sonra iade
edilmektedir. Bu durum, özellikle altyapı ve çevre yatırım projeleri için
yatırımcıların kendi finasmanlarını önceden temin etmelerini gerektirmektedir.
- AB’nin operasyonel programlar için bütçe tahsisi ve payları devam eden
sayfadaki tabloda belirtilmektedir:

⁴¹ T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, (2011) Polonya Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Bilgi Notu
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Tablo 10: Operasyonel programlar için bütçe tahsisi ve payları (Polonya) ⁴²

Teşviklerin en büyük kısmını oluşturan altyapı ve çevre operasyonel programı ile
ilgil şu detaylara yer verilmiştir:
- Polonya’nın 2007-2013 dönemini kapsayan Ulusal Altyapı ve Çevre
Operasyonal Programı çerçevesinde muhtelif projeler için yapısal fonlar ve
ulusal bütçe katılarıyla toplam 37.56 Milyar Euro tutarında yardım
yapılmaktadır.
- Program, AB’ndeki en büyük operasyonel programdır.
- Programda ulaşımdan enerjiye birçok altyapı uygulamasının yanı sıra,
Polonya’nın muhtelif bölgelerinde 318 atık su arıtma tesisinin inşaa veya
modernizasyonu; yenilenebilir enerji için 690 MW ilave kapasite yaratılmasına
yönelik kamu yatırımı yapılması gibi çevresel yatırımlar da yer almaktadır.
- Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu ve Polonya hükümetince
karşılanan projelerin mümkün olduğu ölçüde kamu-özel sektör ortaklığı
çerçevesinde gerçekleştirilmesine gayret edilmektedir.
⁴² T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, (2011) Polonya Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Bilgi Notu
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4.4.3. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Teşvik (Türkiye)
Çevreye duyarlı çalışmaların teşvik edilmesi hususunda güzel örneklerden biri de
ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “Turizm İşletmesi Belgeli
Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair
Tebliğ” (R.G. 22/09/08, 27005) doğrultusunda değerlendirilen turizm işletmelerine
Yeşil Yıldız Belgesi verilmektedir. Uygulamanın amacı turistik konaklama
işletmelerindeki çevreye duyarlı yapılaşmanın, işletmecilik özelliklerinin ve diğer
yönleriyle çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve çevre bilincinin
geliştirilmesidir.
Bahse konu belgeye sahip olmak üzere başvuru yapan turizm işletmeleri; enerji,
su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji
verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik
edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı
olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi
güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık
konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği konularında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Tesisler tebliğin ekinde yer alan temel kriterler ve diğer puanlama sistemine göre
değerlendirilmekte ve işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlen asgari puanı aşan
işletmeler için Yeşil Yıldız Belgesi düzenlenmektedir. Belge sahibi işletmeler iki
yılda bir yeniden sınıflandırılmaktadırlar.
Yeşil Yıldız Belgesini asıl teşvik unsuru ise “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi
Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Kararname” (R.G. 06/09/13,
28757) ile düzenlenmektedir.
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Bu kararname ile Yeşil Yıldız Belgesine sahip turizm işletmelerine; tüketilen elektrik
enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine
uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife
arasındaki fark kadar elektrik enerjisi desteği öngörülmüştür.
Bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte elektrik enerjisi desteği
mertebelerine ulaşabilmektedir. Turizm tesislerinin en önemli
kalemlerinden biri olan elektrik maliyetleri için sağlanan destek, bahse
belgeyi almaya ciddi şekilde teşvik etmekte ve dolayısıyla da çevreye
duyarlı olmaya yönlendirmektedir.
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Raporumuzun önceki bölümlerinde atık yönetiminin temel unsurları, geri dönüşüm,
ülkemizdeki geri dönüştürülebilir atıkların yönetimi ve teşvik sistemi hakkında
genel değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dünya konjonktürü, hammadde ihtiyacı
ve çevresel gereklilikler efektif atık yönetimi sistemlerini ve en yüksek düzeyde geri
dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda TÜDAM Derneği olarak amacımız,
ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün geri dönüşüm sanayisine evrilmesini
sağlayabilmek için ilgili kurumları ve en başta sektörümüzü harekete
geçirmektir.
Detayları raporumuzun üçüncü bölümünde anlatılan ülkemizedeki atık yönetimi
sistemi çerçevesinde; atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri
dönüştürülmesi, geri kazanımı ve bertarafıyla ilgili olarak yapılan yatırımların
neredeyse tamamı özel müteşebbisler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Aynı şekilde gerçekleştirilen yatırımların yürütülmesiyle ilgili operasyonel
harcamalar da, serbest piyasa koşulları çerçevesinde yine özel sektör tarafından
karşılanmaktadır. Ancak serbest piyasa koşullarının oluşamadığı noktalarda atık
yönetimi ya ilkel metodlarla (örn: sokak toplayıcıları, manuel sistemler, düşük
teknolojili ve verimsiz teknoloji kullanımı, vb.) gerçekleştirilebilmekte, ya da
ekonomik değer ihtiva eden geri dönüştürülebilir atıklar toplanamayarak
belediyelerin depone sahalarına gömülmektedir.
Bu durumda ülke olarak hem atıkların ekonomik değerlerinden mahrum
kalıyor, hem yerel yönetimlerimizin çöp toplama ve işleme maliyetleri gün
geçtikçe arttırıyor, hem de büyük ölçekte çevre kirliliğine neden
oluyoruz. Ayrıca geri dönüştürülemeyen atıklar sebebiyle daha fazla orijinal
hammadde kullanıldığı için dışa bağımlılığımız da artıyor.
Oluşan bu zincirleme sorunlar bütünün çözülebilmesi için, raporumuzun dördüncü
bölümünde belirtilen örneklerde olduğu gibi, ülkemiz geri dönüşüm sektörünün
ekonomik teşvik tedbirleri ile desteklenerek sürdürülebilir kılınması sağlanmalıdır.
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Ülkemizde çevrenin korunması ve bu hususta yapılacak yapılacak yatırımların
teşvik edilmesine ilişkin Anayasa ve Çevre Kanunu’nda şu ifadeler yer
almaktadır:
Anayasa
Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması,
Madde 56.
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Çevre Kanunu
Teşvik,
Madde 29.
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden
yararlandırılır. Bu amaçla her yılın başında belirlenen teşvik sistemine Bakanlığın
görüşü alınmak sureti ile Hazine Müsteşarlığınca yeni esaslar getirilebilir.
İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü,
Madde 11.
Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük
getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım
ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri
dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve
bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel
kişiliği haiz birlikler oluştururlar.
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Raporumuzun bu bölümünde Anayasa ve Çevre Kanunu’nun önceki sayfada
belirtilen hükümleri doğrultusunda, kalkınmışlık düzeyine göre bölgeler halinde
tanımlanmış olan ülkemiz teşvik mekanizmasının, kalkınmışlığa paralel artış
gösteren katı atık sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmasını
sağlayabilmek için haklı gerekçelerin orataya konulması amaçlanmaktadır.
Çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan son derece olumlu yansımalara neden
olacağına inandığımız sektörel teşvik çalışmalarımız 2 ana başlıkta incelenmiştir:
1. Bölgesel teşvik unsurlarının geri dönüşüm sektörü için yeniden tanımlanması,
2. Geri dönüşüm sektörü için uygulanabilecek diğer teşvik ve sübvansiyonlar
- Çevre Kanun’a göre teşvik tedbirlerinin tanımlanması
- Elektrik indirimi desteği
- Ucuz akaryakıt desteği
- Kalkınma ajansları destek programlarında çevresel desteklerin arttırılması
- Atık ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB) teşvik edilmesi

5.1. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Geri Dönüşüm Sektörü
Dördüncü bölümde “Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları” başlığında incelendiği
üzere, bölgesel uygulamaların hedefi iller arasındaki gelişmişlik farkını en aza
indirmektir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin 81 ili sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksine göre 6 bölgeye ayrılmış ve altıncı bölgeye en fazla, birinci bölgeye en az
olmak üzere çeşitli teşvik unsurları tanımlanmıştır.
Bölgeleri geri dönüşüm sektörü açısından değerlendirebilmek için, öncelikli olarak
bölgelere ait nüfus ve sanayi kuruluşu sayılarına göz atmakta fayda olacaktır. Bu
veriler için devam eden sayfalardaki tablo ve şekillere bakabiliriz:
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Tablo 11: Bölgelere göre Türkiye’de nüfus dağılımı ⁴³

Tablo 12: Bölgelere göre Türkiye’de sanayi kuruluşu dağılımı ⁴⁴

⁴³ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre düzenlenmiştir.
⁴⁴ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Veri Tabanı verilerine göre düzenlenmiştir.
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Şekil 10: Bölgelere göre Türkiye’de nüfus dağılımı (%) ⁴⁵

⁴⁵ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre düzenlenmiştir
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Şekil 11: Bölgelere göre Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılımı (%) ⁴⁶

⁴⁶ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Veri Tabanı verilerine göre düzenlenmiştir.
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Tablo 13: Bölgelere göre Türkiye’de lisanslı tesislerin dağılımı ⁴⁷

⁴⁷ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre düzenlenmiştir.
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Tablo ve şekillerden hareketle şu sonuçlara ulaşabiliriz:
- Türkiye nüfusunun %56’sı birinci ve ikinci bölgelerde yaşmaktadır.
- Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %72’si birinci ve ikinci bölgelerde yer
almaktadır.
- Ülkemizdeki 81 ilin yalnızca %25’i birinci ve ikinci bölgelerde bulunmaktadır.
Asıl itibariyle bu veriler yatırım teşvikleri açısından bakıldığında, birinci ve ikinci
bölgede yapılacak yatırımların diğer bölgelere nazaran niçin daha az
desteklendiğini açıklar niteliktedir. Ancak aynı verilere atık oluşumu ve yönetimi
penceresinden baktığımızda ise; Türkiye’de oluşan evsel nitelikteki atıkların
%80’inin, endüstriyel nitelikteki atıkların ise %90’a yakının yine birinci ve
ikinci bölgelerde oluştuğunu görmekteyiz.
Yani bahse konu veriler çevresel açıdan ele alındığında kalkınmışlık seviyesi yüksek
olan illerde atık yönetimi sorunlarının daha yoğun olduğu sonucuna
ulaşmaktayız. Türkiye’deki çevre lisanslı işletmelerin ve aynı şekilde Derneğimiz
üye profilinin %70’inden fazlasının ülkemizin kalkınmış bölgelerinde faaliyet
gösteriyor olması da bu olguyu destekler niteliktedir.
Ülkemizin dinamik yapısı ve büyümeyle ilgili kendisine koymuş olduğu hedefler göz
önünde bulundurulduğunda, kısa ve orta vadede nüfusun, endüstriyel yatırımların
ve bunlara paralel olarak mevcut evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların artış
göstereceği aşikardır. Bu büyüme doğal olarak en çok kentleşmenin ve
sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerimizde etkilerini gösterecek ve dolayısıyla
zaten mevcut koşullarda yetersiz olan atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemlerimiz
çok daha büyük sorunlara neden olacaktır.
Tüm veriler, analizler ve projeksiyonlar, ülke olarak eninde sonunda atık yönetimi
ve geri dönüşüm sektörlerine daha fazla yatırım yapmamızı gerektireceğini ortaya
koyuyor. İşte bu noktada temel amaçlarından biri çevre korumaya yönelik
yatırımları özendirmek olan teşvik sistemimizi, ülkemizin atık sorunlarıyla ilgili
gerçeklerine uygun hale getirmemizin en doğru çözüm olacağına
inanmaktayız.
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5.1.1. Bölgesel Yatırım Teşvik Sisteminin Geri Dönüşüm Sektörü
Açısından Değerlendirilmesi
Bölgesel yatırım teşvik sistemimiz içerisinde tanımlanan teşvik unsurları şunlardır:
- KDV istisnası,
- Gümrük vergisi muafiyeti,
- Vergi indirimi,
- Sigorta prim işveren hissesi desteği,
- Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge için)
- Sigorta primi (işçi hissesi) desteği (6. bölge için)
- Faiz desteği (3, 4, 5 ve 6. bölgeler için)
- Yatırım yeri tahsisi
- KDV iadesi (sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerinde olan stratejik yatırımlar için)
Bahse konu teşvik unsurlarının önemli bir kısmı, yatırım geri dönüşüm sektörünün
ekseriyetinin birinci ve ikinci bölgelerde yer alıyor olması sebebiyle sektör
temsilcileri tarafından kullanılamamaktadır. Bununla birlikte sektör için çok önemli
bir teşvik unsuru olabilecek yatırım yeri tahsisi desteği, özellikle büyük kentlerde
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tahsis edebileceği uygun arazi bulunmaması
sebebiyle kullanılamamaktadır.
Bölgesel yatırım teşvik sisteminin geri dönüşüm sektörü tarafından kullanılamayan
bir diğer önemli teşvik unsuru ise yatırımın bulunulan ilin bir organize sanayi
bölgesinde yapılması durumunda, vergi indirimi ve sigorta primi işveren Hissesi
desteklerinin bir alt bölge destekleri ile uygulanmasıdır. Bilindiği üzere atık
toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği’nin (R.G. 22/08/09, 27327) 101’inci maddesi gereğince
organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulamamaktadır. Bu durumda
sektör, yatırım teşvik sisteminde yer alan bu desteklerden mahrum kalmaktadır.
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5.1.2. Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemiyle İlgili Talepler
Geri dönüşüm sektörünün gelişmesi, teknolojik altyapısının iyileştirilmesi ve bu
gelişim paralelinde ülkemizin önemli çevresel sorunlarından biri olan atık yönetimi
sorunu kalıcı çözüm sağlanabilmesi adına, bölgesel yatırım teşvik sistemiyle ilgili
önerilerimiz aşağıda sunulmuştur:
A. Bölgesel farklılıklara dayalı olarak kalkınmış bölgelerde yaşanan atık yönetimi
sorunlarının çözümüne katkıda bulunulabilmesi adına; üç yıl süre ile
yatırım teşvik bölgelerinin geri dönüşüm sektörü için tersine çevrilmesi
(örn: 1. bölgenin, 6. bölge yatırım teşvik uygulamalarından faydalandırılması)
veya geri dönüşüm sektöründe yapılacak yatırımlarının tamamının yine üç yıl
süre ile öncelikli yatırım konularına dahil edilerek 5. bölge
destekleri ile desteklenmesi,
B. Atık yönetim sisteminin en önemli unsurlarından bir olan atık toplama
organizasyonlarının modernize edilebilmesi için, yatırım teşvik uygulamalarına
sabit yatırımların haricinde toplama ekipmanları ve özel donanımlı
toplama araçlarının da dahil edilmesi,
C. Bölgesel yatırım teşvik uygulamaları içerisinde yer alan “yer tahsisi”
desteğinin, toplama-ayırıma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri için Milli
Emlak Genel Müdürlüğü vasıtasıyla efektif şekilde kullandırılması,
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5.2. Geri Dönüşüm Sektörü İçin Uygulanabilecek Diğer Teşvik ve
Sübvansiyonlar
Geri dönüşüm sektörü için tanımlanabilecek bazı teşvik uygulamaları ve
sübvansiyonlar aşağıda belirtilmiştir.
5.2.1. Çevre Kanuna Göre Teşvik Tedbirlerinin Tanımlanması
Daha önce de belirtildiği üzere, Çevre Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca çevre
kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetlerin teşvik tedbirlerinden
yararlandırılması öngörülmektedir. Bu amaçla her yılın başında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Hazine Müsteşarlığınca yeni
esasların getirilmesi söz konusudur.
Geri dönüşüm sektörünün gelişimi için, Kanun’da açıkça belirtilen bu uygulamanın
her yıl başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca sektörel
teşvik tedbirlerinin esaslarının belirlenmesi talep edilmektedir.
5.2.2. Elektrik İndirimi Desteği
Çevre Kanunu’na bakıldığında, geri dönüşüm sektörü için elektrik indirimi teşviki
yapılabileceği görülmektedir. Kanunun 29’uncu maddesinde: “Arıtma tesisi kuran,
işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların
arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde
kullanılan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde belirtilmektedir.
Bu tanımlama genel olarak arıtma tesisleri için düzenlenmiş gibi görünse de,
Kanunun 2’inci maddesindeki arıtma tesislerinin “Her türlü faaliyet sonucu oluşan
katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları
sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisler” şeklinde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz. Yani arıtma tesisleri ile kast edilen yalnızca atık su arıtma tesisleri
değil; katı, sıvı ve gaz olmak üzere atıkları işleyen lisanslı tesislerdir.
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Bu doğrultuda hali hazırda yalnızca atık su arıtma tesisleri için uygulanmakta olan
elektrik indirimi teşvikinin, geri dönüşüm sektörününde faaliyet gösteren tüm
lisanslı işletmeler için de uygulanması talep edilmektedir.
5.2.3. Ucuz Akaryakıt Desteği
Atık yönetimi operasyon maliyetlerinin önemli bir kısmını atıkların toplanması
faaliyeti oluşturmaktadır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklar hafif ve havaleli
malzemeler olmaları sebebiyle, araç başı toplama maliyetleri son derece yüksektir.
Örnek verecek olursak: Yerleşim birimlerinde çöp toplama hizmeti için kullanılan
13 m³ hacmindeki hidrolik sıkıştırma sistemli araçlarla tek seferde ortalama 12-13
ton çöp toplanabilirken, aynı araçlarla yerleşim birimlerinde tek seferde ancak 2
ila 2,5 ton karışık şekilde geri dönüştürülebilir atık(kağıt, karton, cam, plastik,
metal, vb.) toplanabilmektedir.
Bu doğrultuda atık toplama maliyetlerinin düşürülmesi ve toplama verimliliğinin
arttırılabilmesi için, balıkçılık, havayolları ve tarım sektörlerinde olduğu gibi geri
dönüşüm sektörü için de ucuz akaryakıt desteğinin sağlanması talep
edilmektedir.
5.2.4. Kalkınma Ajansları Destek Programlarında Çevresel Desteklerin
Arttırılması
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma
ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp
uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir
araya getiren kalkınma birimleridir ve Türkiye’de toplam 26 adet kalkınma ajansı
bulunmaktadır.
Kalkınma ajansları bölgelerin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda belirli
periyotlarla ve spesifik konu başlıklarıyla teklif çağrıları açarlar. İlgili bölgelerde yer
alan işletmeler yapılan çağrılara projeleri ile başvurur ve akabinde ajansın
değerlendirmesi doğrultusunda destek almaya hak kazanırlar.
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Fakat kalkınma ajanslarına sunulan projelerde yalnızca sabit yatırım giderleri
desteğe konu olabildiği için, özellikle geri dönüşüm sektörünün önemli ihtiyaçları
olan atık toplama araç ve ekipmanları bu desteklerden faydalandırılamamaktadır.
Kalkınma ajanslarının teklif çağırılarında daha fazla çevre ve atık yönetimi
başlıklarına yer vermeleri ve destek mekanizmasının toplama araç ve ekipmanlarını
da kapsayacak şekilde genişletilmesi geri dönüşüm sektörü açısından son derece
kıymetli bir teşvik unsuru oluşturacaktır.
5.2.5. Atık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Teşvik Edilmesi
Raporun 5.2.1 bölümünde de değinildiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği’nin (R.G. 22/08/09, 27327) 101’inci maddesi gereğince atık
toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri organize sanayi bölgeleri
(OSB) içerisinde yer alamamaktadır. Bu durum lisanslı tesisler için hem yatırım
yapacak yer bulmada, hem de organize sanayi bölgeleri için tanımlanan ekstra
yatırım teşviklerinden mahrum bırakmaktadır.
Bahse konu Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü
maddesinin (ğ) bendinde ihtisas OSB’ler; “Aynı sektör grubunda ve bu sektör
grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’ler” olarak
tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda özellikle lisanslı tesislerin yoğun olduğu illerde
atık ihtisas OSB’lerin kurulması teşvik edilmelidir.
Atık ihtisas OSB’lerin kurulması sektörün gelişimine katkı sağlayacağı gibi, aynı
zamanda denetim ve lisanslandırmayı özendirme adına da kamunun elini
güçlendirecektir.
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SONUÇ
Bu rapor kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklar özelinde ülkemizdeki katı atık
yönetimi ele alınmaya çalışılmıştır. Maalesef henüz istenilen ve gelişmiş ülkelerdeki
düzeye getirilemeyen geri dönüşüm sistemimiz, çoğu zaman farkına varamadığımız
çevresel sorunların yanı sıra çok büyük çapta ekonomik kayıplara da neden
olmaktadır.
Raporda örneklerinin incelendiği üzere, gelişmiş ülkelerin tamamı geri
dönüştürülebilir atıkları çöpe gitmeden kaynağında ayırarak geri kazanmanın
yöntemlerini geliştirdikleri ve bu yöntemleri kararlılıkla takip ettikleri görülmektedir.
Bu amaçla oluşturulan sistemlerin sürekliliği mutlak suretle genişletilmiş üretici
sorumluluğu kapsamında sağlanmaktadır. Yani atık oluşumuna ve/veya çevrenin
kirletilmesine sebep olanlar, atıkların geri kazanımı ve çevre kirliliğinin
önlenmesiyle ilgili tüm harcamaları karşılamakla yükümlü tutulmuşlardır.
Ancak her ne kadar yükümlülükler üretici sorumluluğu ilkesine dayansa da,
sistemlerin geliştirilmesi aşamasında atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri
dönüştürülmesi ve geri kazanılmasına ilişkin yatırımlar bütün gelişmiş ülkelerde
teşvik tedbirlerinden faydalandırılmış ve çeşitli ekonomik enstrumanlarla
desteklenmiştir.
Yine maalesef üretici sorumluluğu ilkesinin ülkemizde gerçek anlamıyla
uygulanamaması neticesinde, özellikle evsel nitelikteki geri dönüştürülebilir
atıklarla ilgili tüm finansman yükü lisanslı işletmeler ve belediyelerin omuzlarına
bırakılmış durumdadır. Geri dönüşüm sektörü için yatırım ve işletme maliyetlerini
karşılayacak koşulların oluşmaması sebebiyle, yasal mevzuatların emredici
hükümlerine ve konulan hedeflere rağmen ülkemizin büyük bir kısmında geri
dönüşüm sistemi, ilkel metodlar ile çoğu zaman göstermelik olarak yürütülmeye
mahkum bırakılmıştır.
Bu noktada oluşan bu kısır döngünün kırılabilmesi adına, geri dönüştürülebilir
nitelikteli atıkları toplayan, ayrıştıran, geri dönüştüren ve geri kazanan lisanslı
işletmelerin temsilcisi olarak TÜDAM Derneği, bu raporu kamuoyunun takdirlerine
sunmaktadır. Raporda özellikle yatırım teşvik sistemiyle ilgili dile getirilen taleplerin
uygulamaya konulması halinde ülkemiz geri dönüşüm sektörü, 3 yıl içerisinde
ülkemizi gelişmiş ülkelerin standartlarına taşıyacak yatırımları kararlılıkla
gerçekleştirmeye hazırdır.
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