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Þirketlerin Sosyal Sorumluluðu Ýlkesinin (CSR-Corporate
Social Responsibility) KOBÝlerde Etkin Olarak Uygulanabilmesi
Ýçin AB Komisyonunun Hazýrlattýðý Rapordaki Önemli Tespitler
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Çeþitli sosyal ve çevresel (environmental) konularý
ve ilkeleri kapsayan, Þirketlerin sosyal sorumluluðu
(veya sorumlu giriþimcilik) adý altýnda toplanan
uygulamalar küreselleþmenin ve sivil toplum
örgütlerinin de yaygýnlaþmasý ve güç kazanmasý ile
birlikte 21. yüzyýlýn popüler konularý arasýna girmiþ
bulunuyor. Þirket kazancýndan toplumsal projelere
dönük baðýþlar yapmak, sivil toplum örgütleri ile
ortaklaþa projeler üretmek, çevrenin korunmasý için
önlem almak, temiz teknolojiler kullanmak, çalýþma
koþullarýný iyileþtirmek, mal ve hizmet saðlayýcýlardan
etik ve çevreye saygýlý üretim yapmalarýný talep
etmek, sürdürülebilir büyümeye ve iþgücü yaratmaya
katkýda bulunmak bu uygulamalar arasýnda sayýlabilir.
Sosyal Sorumluluk uygulamasýna bir örnek vermek
istersek, kýrsal kesimde, sözleþmeli çiftçi yöntemi
ile faaliyet gösteren bir entegre tarýmsal sanayi
tesisinden bahsedebiliriz. Bu tesis büyük ihtimalle
önce oldukça küçük bir iþletme olarak kurulmuþ,
bilahare yöredeki halký besiciliðe yöneltip veya
tarýmsal ürün yetiþtirip, tohum veya besi hayvaný
desteði, bakým, yem, gübre, ilaçlama (veteriner
hizmetleri vb), zirai kredi aracýlýk hizmetleri karþýlýðý
yetiþtirdikleri ürünü sözleþmeli fiyattan fabrikaya
teslim etme sistemine alýþtýrarak bölgeye canlýlýk
getirmiþ, bilimsel yöntemleri benimseterek çiftçilerin
ürün verimini arttýrmýþ, zamanla yörenin okul ihtiyacýna
destek olmuþ, ilave entegrasyon yatýrýmlarýný yapmýþ
ve tesisini modernleþtirmiþ, marka olmuþ, çalýþma
koþullarýný iyileþtirmiþ ve artýk ISO 14000 uygulayan
ve çevreyi de titizlikle koruyan, ürünü için en uygun
ambalajý kullanan, ayrýca zirai kredilerin yerinde
kullanýlmasýný saðlayarak bankalara da destek veren
ve cesaretlendiren bir kuruluþ haline dönüþmüþtür.
Þirket sosyal sorumluluk ilkesi (CSR)
uygulamalarýnýn artýk geridönülemez bir noktaya
geldiði ve bilhassa büyük ölçekli iþletmelerin artýk
hazmettiði bir sosyal baský olduðu, The Economist
Dergisi istihbarat bölümünün yaptýðý ankete göre,
ancak % 4 civarýnda katýlýmcýnýn bu uygulamalarý
para ve zaman israfý olarak gördüðü bildiriliyor. Gerçi
bilhassa bu tip konulardaki anketlerde herkes
gönlünden geçeni söylemeyebilir ama biraz iskonto
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etsek bile yine de netice kuvvetli bir desteði ifade
ediyor. Ancak kapitalist dünyadaki þirket yöneticileri
þirket hissedarlarýna karþý öncelikli sorumluluklarý
nedeni ile sosyal sorumluluk politikalarýnýn ayný
zamanda deðer yaratýcý taraflarýný da ölçümleyebilmek
istiyorlar. Buna karþýlýk, sivil toplum örgütleri de
Þirketlerin bu konularda fedakarlýk yapacaklarý ile
ilgili olarak en azýndan ahlaki taahhütte bulunmalarýný
talep ediyorlar, çünki bu taahhüt olmadýðý takdirde
ilk kriz veya bir duraðanlýk döneminde sosyal
sorumluluk için geliþtirilen programlarýn kurbanlardan
biri olarak rafa kaldýrýlacaðýndan endiþe etmekteler.
The Economist, Þirket Sosyal Sorumluluðu
konusundaki özel raporunda, (19-25 Ocak 2008
sayýsý) Bu konuda Lider firmalarýn zaten Þirket Sosyal
Sorumluluðu ilkesini bünyesel olarak hazmetmiþ ve
bu konuya önem veren tepe yöneticilerine ve
koordinasyon komitelerine sahip olduklarýný belirtiyor.
Zaten tepe yöneticileriniz bir konuyu yeteri kadar
benimsemezse veya moda olduðu için zoraki evet
demiþlerse, ilgili uygulamadan sonuç almak
zorlaþýr.(örneðin, Toplam Kalite Yönetimi, vb)
Ülkemizden bir örnek verirsek; Ambalaj atýklarý
konusunda ÇEVKO Vakfýnýn pilot projeler geliþtirmeye
çalýþtýðý ilk yýllarýnda, Belediyelerle ayrý toplama
projelerini tartýþtýðýmýz zaman, eðer bizzat Belediye
Baþkaný bu konuya ilgi duyuyor ve ekibini motive
edebiliyorsa o proje belli ölçüde baþarýlý
uygulanabiliyordu, aksi durumda baþarý þansýnýz
olmuyordu.
Sosyal Sorumluluk ilkesi tabiî ki AB çapýnda da
oldukça önemseniyor ve Komisyonun ilgi alanýnda
bulunuyor. AB Komisyonu, bu ilkeyi Avrupanýn en
rekabetçi bir ekonomiye sahip olmasý, inovasyon,
ekonomik büyüme ve iþ yaratma politikalarý açýsýndan
önemli araç olarak nitelendiriyor ve bu konudaki
projelere destek veriyor, en yakýn örneði ise ABde
sosyal sorumluluk ilkesi uygulamalarýnýn teþviki ve
geliþtirilmesi için sektörlere göre çok paydaþlý
Projeleri desteklemek için baþlattýðý program. Ama
ne yazýk ki, bu program çerçevesinde proje sunabilecek
ülkeler arasýnda Hýrvatistan ve Ýsrail olmasýna karþýlýk
Türkiye yok?
AB Komisyonu bu faaliyetler çerçevesinde Avrupa

Kaynak: Curtin Business School, CRS Unit

ekonomisinde KOBÝlerin aðýrlýðýný dikkate alarak
(ABde 23 milyon civarýnda KOBÝ bulunuyor, 75 milyon
kiþi istihdam ediyorlar, bu durum bazý sektörlerde
istihdamýn % 80ne denk geliyor). Þirket sosyal
sorumluluk uygulamalarýnýn sadece genelde büyük
ölçekli kuruluþlara mahsus bir durum arz etmekten
kurtarýlarak, Bölgesel nitelikleri ve topluma daha
yakýn oluþ avantajlarý nedeni ile de ile KOBÝlere de
yaygýnlaþtýrýlabilmesi, ayrýca bu ilkeleri zaten
uygulayan bir kýsmýnýn da olayýn daha iyi farkýna ve
bilincine vararak bundan karlý çýkmalarýnýn yollarýnýn
açýlabilmesi için bir rapor hazýrlattý. Rapor 6 bölümden
oluþuyor; Bilinçlendirme, KOBÝ meslek kuruluþlarýnýn
rolü, KOBÝler için CSR araçlarý, Lojistik Zincirinde
(supply chain) CSR, KOBÝlerde CSR uygulamasýnýn
rekabet yönünden avantajlarý, Bölgelerin rekabetçi
avantajlarýný sürdürebilmelerinin saðlanmasýnda
KOBÝler ve CSR uygulamalarý. Arzu eden üyelerimize
raporu gönderebiliriz.
Bizde bu yazýmýzda Raporda yer alan önemli tespitlerin
özetini vereceðiz (bazý maddeler birleþtirilmiþtir):
1. Sosyal Sorumluluk (CSR ) KOBÝler için yeni bir kavram
deðil: KOBÝlerin önemli bir kýsmý bugün Þirket Sosyal
Sorumluluðu (CSR) dediðimiz faaliyetleri zaten adý
konmamýþ þekilde yapýyordu ancak þimdiki fark bu
uygulamalara artýk politikacýlar, tüketiciler, sendikalar
ve STKlar tarafýndan daha fazla ilgi atfedilmesidir.
KOBÝlerin CSR uygulamalarýnýn, büyük kuruluþlara
nazaran formalite yönünün daha az dikkate alýndýðý
sezgisel yönünün ise daha aðýr bastýðý bu aktörler
tarafýndan bilinmeli ve daha fazla KOBÝnin CSR
uygulamalarýný benimsemesi teþvik edilmelidir.

2. CSR uygulamalarý KOBÝlere avantajlar saðlayabilir:
CSR, kýsa yoldan baþarý aracý deðildir, sabýr gerektirir.
Orta vadede elde edilebilecek olan avantajlar; örneðin,
deðerli elemanlarýn þirkette kalmalarý, çalýþanlarýn
geliþtirilmesi ve motivasyonu, müþteri sadakatinin
saðlanmasý, enerji tasarruflarý, inovasyonlar olabilir.
Tabii ki bunlardan maksimum istifade için bilinçli
uygulamalar ve CSRnin sürekli geliþme için bir araç
olduðunun kabulü gerekir.

6. CSR uygulamalarýnýn eðitime entegre edilmesine
ihtiyaç vardýr: CSRnin uzun vadede getirisi olan
toplumsal bir yatýrým olduðu konusunda geleceðin
Þirket sahiplerini ve yöneticilerini ikna edebilmek
için, bu konulardaki rollerin ve sorumluluk
kavramlarýnýn eðitimin bütün kademelerine entegre
edilmesi gereklidir, tabii ki KOBÝ giriþimci ve personeline
yönelik bu konularda verilecek eðitimlere özel dikkat
ve özen gösterilmelidir.

3. KOBÝ sahibi ve yöneticilerinin þahsi görüþleri ve etik
deðerleri önemlidir: KOBÝlere CSR konusunda destek
ve cesaret verirken, karar verici durumundaki bu
kiþilerin sosyal ve çevresel sorunlara olan
hassasiyetlerinin motive edilmesi ihmal edilmemelidir.

7. Bilinçli bir ortamýn varlýðý KOBÝleri CSR uygulamalarý
konusunda cesaretlendirir: KOBÝler, yapýlarý gereði
büyük kuruluþlara nazaran netice alýcý uygulamalarda
daha hassastýrlar. Bu durumda, onlarý sosyal ve
çevresel açýdan daha sorumlu politika izlemeye
yönlendirmek için, bu politikalarýn tüketici tercihleri,
kamu alýmlarý ve büyük firmalarýn lojistik zinciri
nezdinde kabul görüp, mükafatlandýrýldýðýný somut
olarak gözleyebilmeleri gereklidir.
Ayrýca Hükümetlerinde bu konuda sorumluluklarý
vardýr. Ýlgili organlar yatýrým ve istihdam ortamýný
iyileþtirmezse, KOBÝlerden de daha fazla sorumlu
davranýþ beklemek realist olmaz.

4. CSR reel problemlerin (genel ve yerel) çözümünde
bir fýrsattýr: Sosyal ve Çevresel problemlerin
çözümünde bir paydaþ olarak KOBÝler sürece dahil
edilirse, çözüm için gerekli halkalar daha tamam ve
sonuç alýcý bir görünüm arz ederler. Ayrýca KOBÝler
bulunduklarý bölgeye kendilerini daha yakýn ve ait
hissettikleri için bölgesel problemlerde de etkili CSR
uygulamalarýnýn pozitif etkisi daha iyi hissedilir. Ayný
sektördeki KOBÝlerin de CSR uygulamalarýnda
koordinasyon ve iþbirliði saðlayabilmek, çözmek
durumunda olduklarý ortak problemlerde yardýmcý
olacaktýr. Bütün bunlarý saðlamak için sivil toplum
kuruluþlarý, KOBÝler ve onlarý temsil eden meslek
örgütleri ile CSR uygulamalarý konusunda iþbirliðini
geliþtirmeye teþvik edilmelidir.
5. Kullanýlan lisan ve terminolojinin uygun olmasý
gereklidir: Þirket Sosyal Sorumluluðu terimi birtakým
KOBÝler için biraz kavram kargaþasýna ve çekingen
yaklaþýma yol açabilmektedir. Bu konuda politika
oluþturan çevreler için halen uygun bir deyim olmasýna
karþýlýk, bazý lisanlarda verimli iletiþim için alternatif
terimler üretmek gerekmektedir. Bazen, sorumlu
giriþimcilik terimini kullanmak daha uygun bir
alternatif olabilmektedir.
Ayrýca unutmamak gerekir ki KOBÝler büyüklük,
þirket geçmiþi, sahiplik, sektör ve diðer unsurlar
açýsýndan büyük deðiþkenlik gösterirler ve CSR
uygulamalarý için bunlarý teþvik ederken verilmesi
gereken mesajlarda ve stratejilerde o derece ustalýk
ve deðiþkenlik gerektirebilir. AB genelinde ortak bir
anlayýþ tesis ettirilmeye çalýþýlmakla beraber, KOBÝlerin
bulunduklarý ülke standardlarý, gelenekleri ve mevzuatý
ile farklýlýk gösterdiklerini de hesaba katmak gereklidir.

formalite/dokümantasyon gerektiren yeni uygulamalar
için, organizasyonlarý itibari ile de daha avantajlýlar,
ayrýca büyük cirolara sahipler. Sosyal Sorumluluk
ilkesi ve uygulamalarý konusunda da, yukarda
belirttiðimiz gibi bu konuya gönül vermiþ tepe
yöneticileri nedeni ile Lider olanlarý var, Olaylarý gereði
kadar takip ederek, bu faaliyetlere kurum raporlarýnda
yer ayýranlar var, Geride kalanlarý (veya þimdilik pek
aldýrýþ etmeyenleri) var. Ama KOBÝler, özellikle yine
yukarda bilhassa bulunduðu bölge veya mahal ile
özdeþleþmiþ olanlar, bu politikalarý daha içten
uygulama olanaðýna sahipler. Çünki iletiþimler çok
daha kolay ve alýnan küçük mesafeler onlarý mutlu
ederek daha fazla teþvik edebilir ve sonuçta hem
þirket hem çalýþanlar hem de bölge halký, yani tüm
paydaþlar karlý çýkabilir. Tabii ki biraz yönlendirme
ve yardým gerekiyor, bir o kadarda ustalýklý ve inandýrýcý
yaklaþýmlar gerekiyor, bu da, öncelikle hükümet
organlarýnýn, meslek kuruluþlarýnýn ve diðer sivil
toplum kuruluþlarýnýn görevi, zaten ülkemiz içinde
geçerli olduðunu düþündüðüm rapordaki tespitlerde
bunu söylüyor.
Hepinize saygýlar sunarým.

8. Þirket Sosyal Sorumluluðu (CSR) ve KOBÝLER için
daha fazla akademik araþtýrmaya ihtiyaç vardýr: Bu
konularda yakýn zamanda gözlenen akademik ilgi
artýþý teþvik edilmeli ve CSR uygulamalarýnýn KOBÝlerde
daha yaygýn kabul görmesi için gerekiyorsa yeni
politikalar ve teknikler geliþtirilmelidir. Ayrýca bu
uygulamalarýn bölgesel ve yerel bazda, sosyal ve
çevresel etkileri de sonuçlarýn analizi ve KOBÝlere
daha fazla katký yapmasý açýsýndan yeterli detayda
incelenmelidir.
Raporun özetini yukarda verdiðimiz ana mesajlar
kýsmý; esas hedefin; Sayýsý 23 milyon civarýnda olan
bu küçük ve orta ölçekli þirketler kesimine karþý
olayý fazla formaliteye boðmayan, korkutmayan,
küçük ama kararlý adýmlarla Sosyal Sorumluluk ilke
ve uygulamalarýnýn yerleþtirilmesini saðlayarak, bu
olayý sadece bir elit grubun meselesi ve reklamý
olmaktan çýkararak yaygýnlaþtýrýlmasý, olarak son
buluyor.

szocal@ambalaj.org.tr

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Büyük Þirketler, Uluslararasý kuruluþlar ve KOBÝ
dediðimiz kuruluþlar arasýnda tabiî ki önemli farklýlýklar
var. Büyükler genelde dünyadaki trendleri daha iyi
takip ediyor, daha çabuk etkileniyor ve doðal olarak
bunlara tepki /uyum konusunda ve birçok
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PLA, PET Geri dönüþümüne zarar mý veriyor?
Petcore yaptýðý açýklamada örnek olarak 1000 þiþenin
girdiði bir geri dönüþüm sürecinde PLA hammaddesi
kullanýlarak yapýlan bir tek þiþe( yani % 0,1 oranýnda
bir PLA ya eþittir.) bile bulunmasý durumunda, süreç
sonucunda oluþan geri dönüþtürülmüþ PET reçinesinin
çoðu uygulamada kullanýlamaz hale geleceðini söyledi.
Petcore, ayrýca küçük miktarlarda bile PLAnýn PET
geri dönüþüm sistemine girmesi durumunda altyapýda
ciddi sorunlar yaratacaðý söylenenler arasýnda. Sadece
Avrupada geri dönüþüm amacýyla 40 milyar PET þiþe(
1 milyon tona tekabül ediyor.) geri toplanýyor.
Petcore (Avrupa Pet Geri Dönüþümcüleri Derneði)
grubu bu açýklamayý baðýmsýz bir denetleme
komisyonunun da görüþünü alarak yaptý.
Geri dönüþüm sistemine PET þiþelerin bir
kontaminasyona uðramadan girmeleri ( PLA miktarýný
çok çok düþük tutarak)saðlanýp, ayýrma(sorting) ve
geri dönüþüm(recycling) iþleminden geçerse, yüksek
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kalitede ürünlerin elde edilebileceðinin garantisini
de verebileceklerini söyleyen Petcore, kar amacý
gütmeyen bir iþletme olarak, PET geri dönüþüm
sürecinde doðabilecek kontaminasyona yönelik konular
dýþýnda, ne ürünlere, ne de belirlenen atýk toplama
yöntemleri hakkýnda taraflý bir tutum
sergilemeyeceklerini belirttiler.
Endüstriden gelen itirazlar;
PLA endüstrisi, geri dönüþüm sürecine girecek olan
PLA miktarýnýn %0,1in altýnda tutulmasýnýn geri
dönüþüme engel olmayacaðýný veya PET kalitesini
düþürmeyeceðini açýkladý.Zaten Petcoreda PLA miktarý
%0,1in üzerindeyse PET geri dönüþümün de probleme
yol açabileceðini söylüyor.
Natureworks, dünyanýn en büyük ve ilk biopolimer
üreticisi olarak, Petcore tarafýndan bu konuda yapýlan
herhangi bir çalýþmadan haberdar olmadýklarýný ama
yine de bu konuyu tekrar araþtýracaklarýný belirttiler.

Natureworks, Petcore tarafýndan yapýlan açýklamada
PLAnýn geri dönüþüm sistemlerine zarar verdiðini
söylemelerine raðmen, toplanan PET miktarýnda
%25den fazla kontamine olmuþ PETin bulunmamasý
için de çok iyi bir ayýrma iþleminden geçmesi
gerektiðini geri dönüþüm sürecini olumsuz etkileyecek
tek maddenin PLAlar olmadýðýný da ekledi.
Avrupa Bioplastikçiler Derneði baþkaný Harald
Kaeb, sisteme girdi olarak saðlanan ve diðer plastikler
ile bir kontaminasyonu olup olmadýðýnýn incelenmesi
ve dolayýsýyla geri dönüþüm sonucu oluþacak ürünlerin
de kontaminasyonun önüne geçilmesi gerektiðini
söyledi. Bioplastikler için mevcut olan ayýrma(sorting)
teknolojilerinin bir problemden daha çok fýrsat
olduðunu da ekledi.
AB ülkelerinin çoðunda üreticiler PLA nýn
toplama(collecting), ayýrma(sorting) ve geri dönüþüm
(recycling) alt yapýsý için uyumlu olduðunu söyledi.
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Plansýz Çalýþmalar Yüzünden Havaya Giden Yatýrýmlar
Çevre mevzuatý adý altýnda yer alan yönetmelikler, tebliðler ve genelgelerle her yýl bildirim veya denetim zamanýnda yüz yüze kalýrýz. Çoðumuz o vakte kadar açýp
bakmadýðýmýz, yönetmeliðin son bir hafta kalmýþken bizden istediði yükümlükleri gördüðümüzde þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk ile sitem ederiz.
Aslýnda öyledir ki o yönetmelik belki aylar belkiyse yýllar önce çýkmýþtýr. Ama biz bir önceki sene ödediðimiz cezaya kadar yönetmeliðin belki ismini bile duymamýþýzdýr.
Veya da ne olacak son bir hafta çalýþýrsam zamanýnda teslim ederim deyip ertelemiþizdir. Mevzuatýn getirdiði yükümlükleri yerine getirmenin en iyi yolunun, yýl
içine daðýlmýþ bir çalýþma planý ile mümkün olduðunu, her sene bildirimin son günü acýda olsa farkýna varýrýz.Ama seneye son güne gelene kadar bu kararýmýzý
yine unuttuðumuzu hatýrlarýz. Dolayýsýyla plansýz çalýþma ve dikkatsizlik firmalarý her sene milyonlarca YTL havaya giden yatýrýma sürükler. Peki, biliyor muyuz
yönetmeliklerde adý geçen cezai yükümlülüklerden kasýt kaçar YTL? Aþaðýda tabloda Çevre Kanunun 5. bölümünde belirtilen cezai hükümler kýsmý net bir þekilde
dikkatinizi çekiyoruz.
Çevre Mevzuatý'nda bahsi geçen cezalarýn Çevre Kanunu'ndaki karþýlýklarý

1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasýnda uygulanacak ceza

Emisyon ölçümü yaptýrmayan motorlu taþýt sahiplerine

577 YTL

Standartlara aykýrý emisyona sahip motorlu taþýt sahiplerine

1.155 YTL

Hava kirliliði yönünden tesislerde izinsiz deðiþiklik yapan lara ve standartalara aykýrý iþletenlere

27.734 YTL

Tesislerde emisyon miktarlarýnýn aþýlmasý durumunda

55.469 YTL

Hava kirliliði yönünden kurulmasýna ve iþletilmesine izin verilmeyen fimalarýn iþletilmesi durumunda

6.933 YTL

Kokuya sebep olan emisyonlarýn, yönetmelikle belirlenen sýnýr deðerlerin üzerinde çevreye verilmesi durumunda

2.311 YTL

Hava kirliliði yönünden ilgili madde de belirtilen bu standartlara uyulmamasý durumunda hane baþýna veya kapalý
bölüm baþýna

346 YTL

Hava kirliliði yönünden özel önem taþýyan bölgelerde veya kirliliðin ciddi boyutlara ulaþtýðý zamanlarda ve yerlerde
veya kritik meteorolojik þartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykýrý davranan ya da
mahallî çevre kurullarýnca bu konuda alýnan kararlara uymayanlara
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(b) bendi için iki kat:
55.469 YTL
110.938 YTL
(c) bendi için iki kat:
13.867 YTL
4.622 YTL
692 YTL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
692 YTL

ÇED sürecine baþlamadan ve bu süreci tamamlamadan inþaata baþlayan ve taahhüt nameye aykýrý davranýþta
bulunanlara

11.556 YTL

11 madde kapsamýnda ön arýtma, arýtma ve bertaraf tesisi kurmayan ve kurupta çalýþtýrmayan firmalara

69.336 YTL

Çevre Mevzuatýndaki yönetmeliklerde öngörülen bildirim, bilgi verme yükümlülüðünü yerine getirmeyenlere(Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü kapsamýndaki bildirim bu maddede deðerlendirilir.

6.933 YTL

Kanunun 14 üncü maddesine göre çýkarýlan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykýrý
þekilde gürültü ve titreþime neden olanlara, konutlar için

462 YTL

Ulaþým araçlarý için

1.386 YTL

Ýþyerleri ve atölyeler için

4.622 YTL

Fabrika, þantiye ve eðlence gürültüsü için

13.867 YTL

(ý) Bendinin; 1 nolu alt bendindeki ceza miktarlarý

Ton baþýna*:

Petrol ve türevlerinde bin gros tona kadar olanlarda

46,22 YTL

1000-5000 gros ton arasýnda ileve her gros ton baþýna

11,55 YTL

5000 < büyük olanlarda

114 YKR

(ý) bendinin; 2 nolu alt bendindeki ceza miktarlarý

Ton Baþýna*:

Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 gros tona kadar

34,66 YTL

1000-5000 ilave her gros ton baþýna

6,92 YTL

5000 < den sonra her gross ton baþýna

114 YKR

(ý) bendinin; 3 nolu petrol türevleri ve kirli balast tahliyesi yapan

Ton Baþýna*:

1000 gros tona kadar olan

23,11 YTL

1000-5000 arasýnda ilave her gros ton baþýna

4,62 YTL
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5000 den sonra her gros ton baþýna

114 YKR

(ý) bendinin; 4 nolu alt bendindeki ceza miktarlarý

Ton baþýna*:

1000 gros tona kadar olan

11,55 YTL

1000-5000 arasýnda ilave her gros ton baþýna

2,30 YTL

5000 den sonra her gros ton baþýna

46 YKR

Denizlere ve yargýlama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarýna, içme ve kullanma suyu saðlama amacýna yönelik
olmayan sulara atýk boþaltanlara

27.734 YTL

Öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak iþlenmesi halinde her konut ve baðýmsýz bölüm için

692 YTL

Her türlü atýk ve artýðý, çevreye zarar verecek þekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere
aykýrý olarak doðrudan ve dolaylý biçimde alýcý ortama vermek, depolamak, taþýmak, uzaklaþtýrmak ve benzeri
faaliyetlerde bulunmalarý halinde

1.155 YTL

Standartlara aykýrý veya önlem almadan atýklarýný topraða verenlere

27.734 YTL

Her konut ve baðýmsýz bölüm için

692 YTL

Biyolojik çeþitliliðin sürdürülebilirliliðinin saðlanmasý bakýmýndan nesli tehdit veya tehlike altýnda olanlar ile nadir
bitki ve hayvan türlerinin korunmasý esas olup, mevzuata aykýrý biçimde ticarete konu edilmeleri

23.112 YTL

Sulak alanlarýn doldurulmasý ve kurutulmasý yolu ile arazi kazanýlamaz Kazanýlmasý durumunda,

115.561 YTL

Anýz yakýlmasý, çayýr ve mer'alarýn tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyeti gerçekleþtirenlere

Dekar baþýna*:
23,11 YTL
Metkreküp baþýna*:
138,67 YTL

Ek 2 de öngörülen çevre yönetim birimi kurmayanlara

6.933 YTL

Çevre görevlisi bulundurmayan veya bakanlýkça yetkilendirilmiþ bir firmadan danýþmanlýk almayanlara

4.622 YTL

Ýçme ve kullanma suyu koruma alanlarýna, kaynaðýn kendisine ve bu kaynaðý besleyen yerüstü ve yeraltý sularýna,
sulama ve drenaj kanallarýna atýk boþaltanlara

55.469 YTL

Her konut ve baðýmsýz bölüm için

1.386 YTL

11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarýný yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak
hazýrlamayan ve bu plânlarýn uygulanmasý için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanlarý bulundurmayanlar
ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarýna uymayanlara

13.867 YTL

Sorumlular bu Kanunda belirtilen meslekî faaliyetleri nedeniyle oluþacak bir kaza dolayýsýyla üçüncü þahýslara
verebilecekleri zararlara karþý tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atýk malî sorumluluk sigortasý yaptýrmak zorunda olup
yaptýrmayanlar,

27.734 YTL

Yasaklara ve sýnýrlamalara aykýrý olarak atýk toplayan, taþýyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri
dönüþüm saðlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere

27.734 YTL

Ýthal edenlere

69.336 YTL

Umuma açýk yerlerde her ne þekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere

114 YTL

Tehlikeli atýklarýn her ne þekilde olursa olsun ülkeye giriþini saðlayanlara

2.311.232 YTL

Tehlikeli atýklarý ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçiþini yapanlara

2.311.232 YTL

Yasaklara veya sýnýrlamalara aykýrý olarak tehlikeli atýklarý toplayan, ayýran, geçici ve ara depolama yapan, geri
kazanan, yeniden kullanan, taþýyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atýk bertaraf
tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara

115.561 YTLden
1.155.616 YTL ye kadar

Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasallarý içeren eþyayý bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara,
yasak ve sýnýrlamalara aykýrý olarak üreten, iþleyen, ithal ve ihraç eden, taþýyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan,
etiketleyen, satan ve satýþa sunanlara

115.561 YTLden
1.155.616 YTL ye kadar

Atýksu altyapý sistemlerinin ve katý atýk bertaraf tesisleri kurma yükümlülüðü verilen kurum ve kuruluþlarýn, bu
yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde

Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000den fazla olanlarda:
57.780 YTL
· Nüfusu 100.000  50.000 arasýnda olanlarda:
34.668 YTL
· Nüfusu 50.000  10.000 arasýnda olanlarda:
23.112 YTL
· Nüfusu 10.000  2.000 arasýnda olanlarda:
11.556 YTL
· Organize Sanayi Bölgelerinde:
115.561 YTL
· Bunlarýn dýþýnda kalan endüstri ve atýksu üreten her türlü tesiste:
69.336 YTL

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2008

61

