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Özet: Modern hayatın sürdürülmesi amacıyla doğal kaynaklar hızla tüketilmekte, bunun
sonucunda kullanılan ürünlerin ömürlerini doldurması ile büyük bir atık sorunu meydana
gelmektedir. Gerek doğal kaynakların hızla tükeniyor olması gerek doğanın tahribatı ve çevre
kirliliği ve gerekse de tüketimden kaynaklanan atıkların bertaraf sorunu, bertaraf maliyetleri ve
depolamada yer ihtiyacının doğurduğu sorunlar insanoğlunu kaynakların optimum kullanımı ve
atıkların azaltılması veya değerlendirilmesi konusunda yeni yöntemler bulmaya itmektedir.
Kaynakların optimum kullanımında atıkların yeniden iĢlenerek veya doğrudan kullanılarak daha
az birincil kaynak tüketilmesi hedeflenmektedir. Bu çalıĢmada ambalaj atıklarının
azaltılmasından tekrar kullanımına, geri kazanılmasından geri dönüĢümüne kadar atık azaltma
ve değerlendirme yöntemleri incelenmiĢ, Ġstanbul örneği üzerinde ülkemizin mevcut durumu ile
diğer ülkelerin durumları kıyaslanmaya çalıĢılmıĢtır.
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1. Katı Atıklar
Katı atıklar, ülkemizde uygulamada olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre üreticisi
tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından,
düzenli bir Ģekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurlarını ifade
etmektedir [1]. Teknolojinin ve dolayısıyla da hayat standardının her geçen gün artması
sonucunda katı atıkların miktar ve çeĢidinde çok büyük bir artıĢ olmuĢ ve bu atıkların
yönetilmesi baĢlı baĢına bir iĢ, bir sektör olmuĢtur.
Ġnsanların yaĢam tarzından geliĢmiĢlik derecesine kadar her türlü sosyal ve ekonomik
göstergeler katı atıkların miktar ve çeĢitlerini önemli ölçüde etkilemektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde
kiĢi baĢına düĢen atık miktarları geliĢmekte olan ya da geliĢmemiĢ ülkeler ile kıyaslandığında
çok büyük farklar ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde 1994 ve 2003 yılları arasında toplanan katı kentsel atık miktarı, %47,09 oranında
artmıĢtır. Kontrol altında tutulan belirli çöplüklerde toplanan, yakılan ya da depolanan kentsel
atık miktarı 1994 yılında %5,6 civarındayken, bu oran 2003'te %29,7'ye çıkmıĢtır.1994'te çöp
toplama hizmetlerinden faydalananların toplam nüfus içindeki payı %71 iken bu oran, 2003'te
%77'ye yükselmiĢtir. Türkiye'de 1994 ile 2003 yılları arasında kiĢi baĢına kentsel atık miktarı
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1,10'dan 1,38'e yükselmiĢtir [2]. Böylece kiĢi baĢına katı atık miktarı 500 kg/yıl seviyesine
ulaĢmıĢtır.
Aynı durum Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de görülmektedir. Batı Avrupa ülkelerindeki kiĢi
baĢına düĢen kentsel atık miktarı artmaya devam ederken, orta ve doğu Avrupa ülkelerinde bu
rakamın sabit kaldığı görülmektedir. Batı Avrupa ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki evsel atık
miktarları [2] ġekil 1’de verilmiĢtir.

Şekil 1. Batı Avrupa ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki evsel atık miktarları [2]
AB’de 5. Çevre Eylem Programında belirlenen hedeflerden birisi, 2000 yılına kadar kiĢi baĢına
yıllık evsel atık miktarının 1985 yılındaki ortalama AB düzeyi olan 300 kg’ye indirilmesi ve
ardından da bu düzeyin sabit tutularak korunmasıydı. ġekil 1 hedefe ulaĢılmasının imkânsızlığını
göstermektedir. 6. ÇEP için hedef yinelenmemiĢtir. Pek çok batı Avrupa ülkesinde kiĢi baĢına
yıllık ortalama evsel atık miktarı, 500 kilogramın üstüne çıkmıĢtır [2].

2. Atıkların değerlendirilmesi ve geri kazanımı
Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği [1] Tekrar Kullanımı, ambalajın kendi yaĢam
döngüsü içinde tekrar kullanımının imkansız olacağı zamana kadar, toplama ve temizleme
dıĢında hiçbir iĢleme tabi tutulmadan yeniden doldurulması veya aynı Ģekli ile aynı amaç için
kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılması; Geri DönüĢümü, ambalaj atıklarının bir
üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya baĢka bir amaç için yeniden iĢlenmesi; Geri
Kazanımı ise tekrar kullanım ve geri dönüĢümü kapsayan, ambalaj atıklarının, fiziksel, kimyasal
ve biyolojik yöntemlerle bazı iĢlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüĢtürülmesini, yakılarak
enerji elde edilmesini ve tekrar kullanılması olarak tanımlamaktadır.
Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik,
cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil, kemik ve ahĢap gibi malzemeler, depolama alanlarına
gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu Ģekilde hem endüstrinin
hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik Ģekilde hammadde temin edilir, hem de
hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yoğunluğu
genellikle çok düĢük olduğu için, büyük bir çöp hacmi oluĢtururlar. Değerlendirilebilir atıkların
ekonomiye geri kazandırılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede
azaltılır ve depolama sahaların ömrü uzatılmıĢ olur. [4].
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Geri kazanım tesislerinde, piyasada ekonomik Ģekilde değerlendirilebilecek malzemeler
ayrıĢtırılarak ihtiyaç halinde preslenir ve geri dönüĢüm tesislerine satılır. Evsel atıklarda
bulunan değerlendirilebilir katı atıklar genellikle kâğıt/karton, plastik (PET, PVC, PP/PE,
LDPE), metal (alüminyum, demir vb.), cam sınıflardan ibarettir.
Bu atıkları değerlendirebilmek için en uygun yaklaĢım, bunları üretildiği yerde (evlerden) ayrı
toplamak, sonra bir ayırma tesisinde daha saf fraksiyonlara ayırmaktır. Ancak, bazı yerlerde bu
yaklaĢım sosyo- ekonomik faktörlerden dolayı mümkün değildir. O durumda, atıklar karıĢık
toplanır, sonra bir ayırma tesisinde yaĢ çöplerden ayrıĢtırıldıktan sonra fraksiyonlara ayrıĢtırılır.
Uzun vadede yine amaç, atıkları kaynakta ayrı toplamak olmalıdır [4]. Geri kazanılmıĢ atıkların
kullanım alanları Tablo 1'de gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Geri kazanılmıĢ atıkların kullanım alanları [4]
Atık türü
Cam
Metaller

Plastik

Kâğıt

Kullanım alanları
KullanılmıĢ cam, eritildikten sonra, tüm cam ürünleri için kullanılabilir. Ancak beyaz cam
üretimi için bazı sınırlamalar var (renkli cam muhtevası).
KullanılmıĢ metaller, eritildikten sonra, daha evvelki kullanım amacı için kullanılabilir.
AlaĢım özelliklerinden dolayı, çapraz uygulamalar (meselâ kutu ambalajlarını eritip pencere
profilini üretmek) her zaman mümkün olmayabilir.
Plastik ürünlerin tekrar kullanımı kısıtlıdır. Plastik çeĢitlerinin çok olmasından, bunların
ayırma imkânları da sınırlı olmasından dolayı kaliteli ikincil ürün elde etmek zordur. Ġkincil
plastik malzemeleri gıda ile temasta bulunmamalıdır. Ancak, ambalaj dıĢ cidarı, boru (içme
suyu borusu hariç), çiçek saksısı, plastik mobilya gibi eĢyanın üretilmesi için
kullanılabilirler.
Yeni yapılan kâğıdın hamuruna katılır, belli bir oranı geçmemek kaydıyla tüm ürünler için
kullanılabilir. % 100 eski kâğıttan üretilen kâğıtlar, renk ve doku uzunluğu açısından, yeni
mamulden yapılan kâğıdın kalitesine ulaĢamamaktadır.

Ġstanbul genel atık karakterizasyonu ve geri kazanılabilir atık kompozisyonu hakkındaki bilgiler
ġekil 2’de verilmiĢtir.
Cam
13%

KağıtKarton
42%

Metal
2%

Plastik
43%

Şekil 2. Ġstanbul genel ve geri kazanılabilir atık karakterizasyonu [5]

3. Avrupa birliğindeki durum
Ambalâj, kısa kullanım ömrüne rağmen, çok sayıda kaynak kullanır. Kaynakların
kullanılmasında, ambalâjın oluĢturulmasında, ambalâj atığının toplanmasında ve atığın
iĢlenmesinde veya boĢaltılmasında çevreye yapılan olumsuz etkiler söz konusudur. AB’nin 11
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ġubat 2004 tarihli Direktifi 2004/12’ye eklendiği haliyle, ambalâj ve ambalâj atığı hakkındaki
15 Aralık 1994 tarihli Konsey Direktifi 94/62, seçilen ambalâj malzemelerinin geri dönüĢümü
ve iyileĢtirilmesiyle ilgili hedefleri belirler [2].
AB 6. Çevre Eylem Programı (ÇEP), oluĢan atık hacminin tamamında önemli bir azalma elde
etmeyi hedefler. Bu, atık önleme uygulamaları, daha etkin kaynak kullanımı ve daha
sürdürülebilir üretim ve tüketim yapılarına geçiĢ yoluyla sağlanabilir. 6. ÇEP aynı zamanda,
sürekli oluĢan atıkların bertarafı yerine; yeniden kullanılmasını, geri dönüĢtürülmesini ve
iyileĢtirilmesini destekler [2].
Piyasaya sürülen ürünlerde kiĢi baĢına düĢen ambalâj miktarında genel bir artıĢ görülmektedir.
Bu, ambalâj atığı oluĢumunu önlemeyi hedefleyen Ambalâj ve Ambalâj Atığı Yönetmeliği’nin
öncelikli amacıyla uyuĢmamaktadır. Bununla birlikte, 2001 yılında ambalâj malzemesi atık
miktarının %25’ini geri dönüĢtürülmesini içeren AB hedefi, önemli ölçüde aĢılmıĢtır. 2002
yılında AB-15 ülkelerinde geri dönüĢüm oranı %54 olarak gerçekleĢmiĢtir [2].
KiĢi baĢına kullanılan ambalâj miktarı açısından Üye Ülkeler arasında büyük farklılıklar
görülmektedir: Finlandiya’nın 87 kg/kiĢi değerine karĢılık, Ġrlanda’nın 217 kg/kiĢi (2002) değeri
gibi. AB-15 ülkeleri için ortalama 2002 rakamı kiĢi baĢına 172 kg idi. Bu farklılık, kısmen Üye
Ülkelerin ambalâjlama tanımlarını ve AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğüne bildirilmesi
gereken ambalâj atığı türlerini farklı biçimde anlamalarıyla açıklanabilir. AB’de kiĢi baĢına ve
ülkelere göre ambalâj atığı miktarları [2] ġekil 3’de verilmiĢtir.

Şekil 3. AB’de kiĢi baĢına ve ülkelere göre ambalâj atığı miktarları [2]
Aslında tüm ülkelerde, 2001 yılında bütün ambalâj malzemelerinin %25’inin geri
dönüĢtürülmesi hedefi, çok az bir farkla yakalanmıĢtır. Yedi Üye Devlet, "yeni" malzeme ve
ahĢap gibi malzemeler hesaba katılmadan, zaten 2008 toplam geri dönüĢtürme hedefine ulaĢmıĢ
durumdadırlar. Toplam AB-15 geri dönüĢüm oranı 1997 yılındaki %45 değerinden, 2002
yılında %54’e yükselmiĢtir. KiĢi baĢına düĢen ambalâj tüketiminde olduğu gibi, Üye
Ülkelerdeki 2002 toplam geri dönüĢüm oranı da büyük farklılıklar göstermektedir:
Yunanistan’daki %33 ile Almanya’daki %74 oranları gibi. Bu hedeflere ulaĢmak için Üye
Ülkelerin pek çoğu üretici sorumluluğunu öne çıkarmıĢ ve buna bağlı olarak ambalâj geri
dönüĢtürme Ģirketleri kurulmuĢtur. BaĢka ülkeler de, kendi mevcut toplama ve geri dönüĢtürme
sistemlerini geliĢtirmiĢlerdir.
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AB’de kullanılan ambalâj miktarının, üretilen ambalâj atığı miktarına eĢit olması beklenir. Bu
varsayım, ambalâjın kısa yaĢam döngüsüne dayanmaktadır. AB Üye Devletlerinde kullanılan
ambalâj malzemesinin bir oranı olarak, geri dönüĢtürülen ambalâj malzemesi atığı değeri; geri
dönüĢtürülen ambalâj malzemesi miktarının, oluĢan ambalâj malzemesi atığı toplam miktarına
bölünmesiyle elde edilir ve yüzde olarak ifade edilir.

4. İstanbul ili geri kazanım çalışmaları
Ambalaj atıklarının geri dönüĢümü amacıyla 30.07.2004 tarih ve 25538 Sayılı Resmi Gazetede
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Uygulamadaki ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik değiĢtirilerek, 24.06.2007
tarihinde “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” olarak yeniden yayımlanmıĢtır.
Yönetmelik kapsamında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması iĢinin yönetimi ĠSTAÇ A.ġ’ye verilmiĢtir.
ĠSTAÇ A.ġ. yüklendiği bu görevi gerçekleĢtirmek için bir geri kazanım projesi baĢlatmıĢtır.
Bu proje ile kullanılmıĢ ambalâjların (kâğıt-karton, metal, plâstik vb.) kaynağında evsel
atıklardan ayrı toplanması ve tekrar kullanılması sağlanacak, böylelikle tabiî kaynaklarımızın
tükenmesi önleneceği gibi ülke ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye
ödenen döviz miktarı da azaltılacaktır. Bir diğer husus da bertaraf edilecek katı atık
miktarlarındaki büyük azalma ve çevre kirliliğinin önlenmesidir. Proje 6 adımda
gerçekleĢtirilmektedir:
4.1. Ambalaj atıkları yönetim planının hazırlanması
Proje kapsamında ilk olarak Ġstanbul için Ambalaj Atıkları Yönetim Plânı hazırlanmıĢtır.
Yönetim Plânı; yerel mevzuat ve direktiflerin karĢılaĢtırılmasını, yasal yükümlülükleri,
belediyenin düzenli depolama alanları ve kompost tesislerinin durumunu, mevcut uygulamaları,
Geri dönüĢüm konusunda faaliyet gösteren kuruluĢlar ve tesisileri hakkındaki bilgileri, mevcut
toplama ayırma ve geri kazanım tesislerinin durumu ile ilçelere ait durumu ortaya koyarak
Ġstanbul için toplama ve taĢıma sistemini belirlemiĢtir. Ayrıca sokak toplayıcılarının
kontrolünün sağlanması için öngörüler ile eğitim ve uygulama politikaları, ambalâj atıkları
yönetimi senaryoları oluĢturulmuĢtur.
4.2. Protokollerin imzalanması
Projenin ikinci adımında yönetmelik gereği ambalaj atıkları yönetim planında detaylı olarak
belirtilen lisanslı atık toplama ve ayırma firmaları, belediyeler ve ĠSTAÇ A.ġ. arasında
protokoller imzalanmıĢtır.
4.3. Ġlçe uygulama planlarının hazırlanması
Üçüncü adımda, protokol imzalayan taraflar bir araya gelerek her ilçe için detaylı uygulama
planları oluĢturulmuĢtur. Uygulama plânlarında, bölgelerin coğrafî, ekonomik özellikleri ile
nüfus bilgileri, seçilen bölgenin mevcut durumu, ambalâj atıklarının yoğun olarak çıktığı
yerlerin istatistikî bilgileri, mahallelerin genel özellikleri ve bilgileri derlenerek, öncelikle pilot
bölgeler seçilerek genel uygulama dönemleri belirlenmiĢtir. Tahmini toplanabilecek atık miktarı
ve kompozisyonu, toplama aracı ve personel ihtiyacı, toplama periyodu, eğitim ve tanıtım
faaliyetleri, atıkların değerlendirilmesi ve ideal ayırma sistemi belirlenmiĢtir.
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4.4. Uygulama çalıĢmaları
Dördüncü adımda hazırlanan Uygulama Planlarında belirlenen pilot bölgelerde, uygulama
planına uygun olarak araç, personel, ekipman vb. temini sağlanmıĢ ve kaynağında ayrı toplama
çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Nisan 2006’da bir ilçe ile baĢlanan çalıĢmalar, bugün Ağustos 2008
itibarîyle 22 ilçe ve 10 beldede devam etmektedir.Tablo 2.
Tablo 2. Ambalaj atıkları yönetimi protokol ve uygulama durumları[5]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UYGULAMAYA
GEÇEN
SĠLĠVRĠ
KÂĞITHANE
KARTAL
TUZLA
BAYRAMPAġA
BEYKOZ
MALTEPE
SULTANBEYLĠ
BAĞCILAR
ÜSKÜDAR
K.ÇEKMECE

UYGULAMA
BAġLANGIÇ TARĠHĠ
20.04.2006
17.04.2006
18.04.2006
12.05.2006
12.06.2006
14.06.2006
21.06.2006
04.07.2006
07.07.2006
15.06.2006
26.06.2006

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

UYGULAMAYA
GEÇEN
ġĠġLĠ
EMĠNÖNÜ
B.ÇEKMECE
SARIYER
GAZĠOSMANPAġA
BEYOĞLU
GÜNGÖREN
FATĠH
ÇATALCA
ESENLER
BAHÇELĠEVLER

UYGULAMA
BAġLANGIÇ TARĠHĠ
10.02.2007
28.04.2007
07.05.2007
05.05.2007
04.06.2007
07.06.2007
20.07.2007
02.07.2007
07.10.2007
14.01.2008
15.09.2008

Proje kapsamında konutlara mavi ambalaj atığı poĢetleri dağıtılmakta ve belirlenen gün ve
saatlerde toplanmaktadır. Uygulamanın yoğun olduğu bazı bölgelere ise ambalaj atığı
kumbaraları yerleĢtirilmiĢtir. Haftanın belirli günlerinde toplanan atıklar ayırma tesislerine
getirilmektedir. Ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılan ambalaj atıkları geri dönüĢüm
tesislerine sevk edilerek geri dönüĢüm zinciri tamamlanmaktadır.
Uygulamanın baĢında 0,3 ton/hafta olan toplanan atık miktarı Ağustos 2008 itibarîyle 625
ton/hafta’ya ulaĢmıĢtır. Uygulamanın baĢlangıcından beri toplanan ambalâj atık miktarı 32.000
ton’dur. Aylık toplanan ambalâj atığı miktarları ġekil 4’de, Ġlçelere göre toplanan atık miktarlar ise
ġekil 5’da verilmiĢtir.
3.000

2.000

1.500

1.000

2006

2007

Şekil 4. Aylık toplanan ambalâj atığı miktarları[5]

2008

TEMMUZ

AĞUSTOS

HAZİRAN

NİSAN

MAYIS

MART

OCAK

ŞUBAT

ARALIK

EKİM

KASIM

EYLÜL

TEMMUZ

AĞUSTOS

HAZİRAN

NİSAN

MAYIS

MART

OCAK

ŞUBAT

ARALIK

EKİM

KASIM

EYLÜL

TEMMUZ

AĞUSTOS

HAZİRAN

0

NİSAN

500

MAYIS

Atık Miktarı(ton)

2.500
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2008 YILI NİSAN AYI İLÇE BAZLI ATIK DEĞERLERİ
250

200

TON
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Şekil 5. Ġlçelere göre toplanan atık miktarları[5]
4.5. Eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmaları
Eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmaları kapsamında ĠSTAÇ A.ġ tarafından 12 Çevre Mühendisi
bölgelerde görevlendirilmiĢtir. Çevre mühendisleri bölgelerinde bulunan ilçelerdeki uygulama
planlarını ilçe belediyesi ve lisanslı firma sorumluları ile beraber hazırlayarak, uygulamaya
geçen ilçelerde projenin kontrolünü sağlamaktadırlar. Ayrıca görevli personeller, bilinçlendirme
amacıyla yapılan eğitim çalıĢmaları ve seminerlere katılarak projenin eğitim aĢamasında da
görev yapmakta olup; 2006-2007 yılında Ġstanbul’da 177.019 öğrenciye; 2007-2008 eğitimöğretim yılında ise 255.232 öğrenciye çevre ve geri kazanım konularında eğitim verilmiĢtir.
2008-2009 eğitim-öğretim yılında ise 228.826 öğrenciye eğitim verilmesi planlanmıĢtır. Ayrıca
uygulama dahilindeki ilçe ve beldelerdeki konut, iĢ yeri vb. yerlerde, çevre ve geri kazanım
bilincinin arttırılması amacıyla, kapı-kapı gezilerek bilgilendirme çalıĢmaları yürütülmektedir.
4.6.Ġzleme ve iyileĢtirme çalıĢmaları
Projenin en son aĢamasını, uygulamanın izlenmesi ve uygulamada karĢılaĢılan eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları oluĢturmaktadır. Ġzleme çalıĢmaları atık
değer temini, mali durum kontrolü, performans değerlendirme aĢamalarını içermektedir.
Uygulamanın baĢladığı bölgelerden atık verileri kantar fiĢleri yardımıyla alınmakta ve atık
türlerine göre haftalık olarak raporlanmaktadır.ġekil 6. SatıĢ gelirleri ve genel giderler
(ekipman, yakıt, personel giderleri vb.) aylık olarak düzenlenerek, kar-zarar durumları tüm
ilçeler için tespit edilerek, gerekli önlemler alınmaktadır. Ambalaj atıkları toplama ve ayırma
esnasında oluĢan giderlerin %60 personel, %35-%40 iĢletme, % 10-15 ekipman Ģeklinde olduğu
belirlenmiĢtir. YaklaĢık olarak toplama-ayırma giderleri 160 YTL/ton olup, atık satıĢından elde
edilen gelirler 150 YTL/ton civarındadır. Maliyet analizleri pilot bazlı çalıĢmalar için yapılmıĢ
olup uygulamanın yaygınlaĢması ile birlikte bu maliyetlerin daha da düĢeceği öngörülmüĢtür.

Şekil 6. Ġlçe atık veri formu[5]

Ambalaj Atıkları Yönetimi-İstanbul Örneği

Yıldız ve diğ.

5. Sonuçlar
Doğal kaynakların hızla tüketilmesi, bertaraf maliyetleri, depo sahası gereksinimlerinden dolayı
geri kazanım bir zorunluluk olarak karĢımızda durmaktadır. Geri kazanım çalıĢmalarının istenen
düzeyde olması ve bir fayda sağlayabilmesi için kaynakta ayrım oldukça önemli bir konudur.
Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi atık üreticilerine düĢmekle birlikte mamul
üreticilerinin ve katı atıkları toplamakla yükümlü olan Belediyelerin de atık üreticilerine gerekli
yardımı yapmak ve onların bilinçlenmesine katkı sağlamaları gerekmektedir.
Sağlıklı ve verimli bir geri kazanım çalıĢması tüm tarafların koordineli olarak çalıĢması ile
gerçekleĢtirilecek bir sistem ile mümkündür. Ambalaj atık yönetim sisteminin verimli bir
Ģekilde iĢletilmesi ve halkı memnun edilebilmesi için özellikle toplama sisteminin planlandığı
Ģekilde etkin çalıĢtırılması gereklidir. Bu nedenle toplama sistemi, ülke gerçeklerini dikkate
alan, toplumun sosyo-ekonomik yapısı ile uyumlu, çabuk alıĢılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.
Ambalaj atıklarının toplanması, taĢınması ve ayrılması uluslararası normlarda ve sektörel bazda
değerlendirilmesi gereklidir. Ambalaj atıklarının bir plan dahilinde kaynakta ayrı toplanması,
taĢınması ve ayrılması çevre sanayi sektörünün geliĢtirilmesinde itici güç olacaktır. Ekipman,
araç ve ayırma sistemlerinin seçimi, yetiĢmiĢ insan gücünün çalıĢtırılması, eğitim
programlarının düzenlenmesi kaynakta ayrı toplamayı hızlandıracak ana faktörlerdir. Kaynakta
ayrı toplama iĢlemi belli bir sistem ve plan dahilinde yürütülmeli ve toplama sistemi kurulurken
tüketicilerin uygulamalı eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca ülkemizde geri dönüĢüm
konusunda yeteri kadar bilgi ve tecrübe birikimi yoktur. Bu da kapsamlı bir altyapı çalıĢmasının
zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Ülkemizde geri kazanım çalıĢmaları Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca
yapılmaktadır. Bu kapsamda ĠSTAÇ A.ġ. tarafından Ġstanbul’da kapsamlı bir geri kazanım
çalıĢması yürütülmektedir. Bu çalıĢmaların en önemli ayağını eğitim ve bilinçlendirme
çalıĢmaları oluĢturmaktadır. Halkın bilinç düzeyinin arttırılması, bu sektörde faaliyet gösteren
firmaların ve belediyelerin pilot bazlı çalıĢmalarda elde ettikleri tecrübeler yardımıyla proje
ilerleyen dönemlerde daha verimli bir Ģekilde ülkemize yayılacaktır.
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