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Arka Plan 

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım 
müzakerelerinde, uyumu en maliyetli ve 
teknik olarak en karmaşık fasıllardan biri 
olan “Çevre” faslında, 21 Aralık 2009 
tarihinde katılım müzakereleri 
başlamıştır. Uyum sürecine katkı 
sağlamak, ihtiyaç duyulan kapasite inşa 
sürecini kolaylaştırmak ve mevzuat 
uyumunun ülkemiz sanayine getirdiği 
yükü hesaplamak ve politika önceliklerini 

belirlemek amacıyla bir dizi proje 
yürütülmektedir.  

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme 
Projesi  

Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye (REC 
Türkiye) ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
temel yararlanıcı olduğu “Çevre Alanında 
Kapasite Geliştirme” başlıklı proje Avrupa 
Birliği tarafından desteklenmektedir. 
Proje, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecinde, çevre alanında tüm 

paydaşların çevre yönetimi ve 
sürdürülebilir kalkınma konularında 
kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir. 
Proje kapsamında aşağıdaki konular yer 
almaktadır:  

 Avrupa Birliği çevre müktesebatını 
açıklamaya dönük çok sayıda 
seminer ve atölye çalışmaları,  

 Müktesebatın ulusal düzeyde 
uyumlaştırılmasına yönelik 
düzenleyici etki analizleri ve 
sektörel etki analizleri,  

 Yerel düzeyde çevre eylem 
planlama süreçleri,  

Proje Kapsamındaki Direktifler 

Proje çerçevesinde, aşamalı olarak 
aşağıdaki beş direktife uyumun etkilerini 
ölçmek üzere, Düzenleyici Etki Analizleri 
(DEA), gerçekleştirilecektir:  

 

Kuş Direktifi (79/409/EEC sayılı Yaban Kuşlarının 
Korunması hakkında direktif)

HABITAT Direktifi ( 92/43/EEC sayılı ve 21 Mayıs 1992 
tarihli Yabani Flora, Fauna ve Doğal Yaşam Ortamlarının 

Korunması ile ilgili direktif

AEEE Direktifi (2002/96/EC sayılı 27 Ocak 2003 tarihli Atık 
Elektrikli ve Elektronik Ekipman Hakkında Konsey Direktifi

Atık Yakma Direktifi (2000/76/AT sayılı Atık Yakma Direktifi)

SEVESO II Direktifi (96/82/EC Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük 
Kazaların Kontrolü Direktifi 
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Proje kapsamında ayrıca, genel anlamda 
da DEA metodolojisinin kullanımına 
yönelik kapasitenin geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. 

SEVESO II Direktifi 

Birliğimiz ile REC Türkiye arasındaki 
işbirliği çerçevesinde, SEVESO II Direktifi 
olarak bilinen, Tehlikeli Maddeler İçeren 
Büyük Kazaların Kontrolüne ilişkin 
96/82/EC Direktifi ile ilgili bir dizi etkinlik 
öngörülmektedir. Bu çerçevede, DEA 
çalışmaları kapsamında, öncelikle AB 
direktiflerinin Türk mevzuatına 
uyumlaştırılması ve uygulanmasındaki 
sorunların tespit edilmesi ve bilahare 
sorunlara ilişkin olası çözümlerin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.   

Paydaş Bilgilendirme Toplantıları  

Sorun tanımlama ve çözüm geliştirme 
süreçlerinde, direktifin etkilediği 
paydaşların sürece katılımı büyük önem 
taşımaktadır. Burada “danışma” olarak 
anılan DEA aşaması, paydaşların 
bilgilendirilmesini, görüşlerinin 
alınmasını ve analizlere özgün verilerin 
sağlanmasını içermektedir. Projenin bu 
aşamaları için, Birliğimiz ve REC 
İşbirliğinde, Odalarımızın ve 
ABİGEM’lerin de katkısıyla, 16 Aralık 
2010 tarihinde Kocaeli’den başlamak 
üzere, ABİGEM’lerle de işbirliğinde, 
İstanbul, İzmir ve Adana’da eğitim 
toplantıları ve sonrasında da daha geniş 

bir coğrafyayı içeren anket uygulaması 
gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman 
Hakkında Konsey Direktifi (AEEE 
Direktifi) 

Birliğimiz ile Bölgesel İşbirliği Merkezi 
Türkiye (REC) işbirliği kapsamında ayrıca, 
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman 
Hakkında Konsey Direktifi (AEEE 
Direktifi) konusunda aşağıdaki takvim 
doğrultusunda sürdürülen, bilgilendirme 
ve “Düzenleyici Etki Analizi” çalışması da 
yer almaktadır. Bilgilendirme çalışmaları 
takvimi aşağıda sunulmuştur:  
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Workshoplara ilgili sektörler, dağıtıcılar, 
geri dönüşümcüler, STK’lar katılmaktadır.    

AEEE Direktifi Neden Önemli? 

Elektrikli ve elektronik eşyalar (EEE), 
kullanım ömürleri bitiminde “atık” haline 
dönüşmektedir. Bu atıklar, içerdikleri 
metal, plastik ve diğer maddeler dolayısı 
ile uygun şekilde değerlendirildikleri 
takdirde yeniden hammadde olarak 
kullanılmaktadır. Atık elektrikli ve 
elektronik eşyanın (AEEE) uygunsuz 
yöntemlerle bertarafı ise çevre ve insan 
sağlığını tehdit etmektedir.  

Direktif Türkiye’de Nasıl Uygulanacak? 

AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda 
Türkiye’nin, AEEE Direktifi’ni ulusal 
hukukuna uyumlaştırması ve uygulaması 
gerekmektedir. AB üyelik hedefinin 
ötesinde, direktifin uygulanması 
Türkiye’de çevre ve insan sağlığına da 
olumlu katkı yapacaktır. Ancak direktif, 
sağladığı faydaların yanı sıra, EEE’lerin 

çevre dostu tasarlanması, AEEE’lerin 
toplanması ve işlenmesine ilişkin çeşitli 
mali ve idari yükümlülükler 
getirmektedir. Bu yükümlülükler AEEE 
paydaşları tarafından yerine getirilecektir. 

Türkiye’deki AEEE miktarlarına yönelik 
tahminler bulunmakla birlikte, Türkiye’de 
yıllık olarak oluşan AEEE miktarı net 
olarak bilinmemektedir. Ancak, direktifin 
uyumlaştırılmasını takiben, Türkiye’nin 
atık toplama altyapısını oluşturması ve 
kişi başı 4 kg AEEE, toplamda yıllık 
290,000 ton AEEE toplaması 
gerekmektedir. Bu hedefe ulaşılması için 
oluşturulacak altyapının yanı sıra, tüm 
paydaşlarda çevre bilincinin ve çevresel 
sorunlara duyarlığın artması büyük önem 
taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 Ocak 2011- Mersin, 

13-14 Ocak 2011- Kocaeli,  

31 Ocak 2011- Muğla, 

8-9 Şubat 2011- İstanbul

15-16 Şubat 2011 - Kars 
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Düzenleyici Etki Analizi  

Birliğimiz ve REC Türkiye işbirliğinde ve 
OECD’nin de teknik desteği ile ayrıca, 20 
Ocak 2011 tarihinde Çevre ve Orman 

Bakanı sayın Veysel Eroğlu ile TOBB 

Başkanı Sayın M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ulusal 
düzeyde “Akıllı Yönetim: Düzenleyici Etki 
Analizi Konferansı”  gerçekleştirilmiştir.  

 

Toplantının açılış konuşmasını TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, “Ülkemizin 
kurumsal altyapısını, 21. yüzyılın 
şartlarına uyumlu hale getirmemiz 
zorunludur. Biz Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecine, en çok bu yüzden önem 
veriyoruz. Bir yandan özel sektör, kriz 
sonrası yeni oluşan ekonomik ortama 
uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
kamunun da iş yapma biçimini, 
düzenlemelerini yenilemesi kaçınılmazdır. 
Ancak, tüm bunları etkilerini önceden 
görebildiğimiz, gelecek maliyetlerin 
öngörülebilir olması yaklaşımıyla yapmak 
önemlidir. İşte bu noktada, düzenleyici 
etki analizleri büyük önem taşımaktadır. 

Bu mesele, çevre konusunda çok daha 
fazla önemli hale gelmektedir.”    dedi.  

Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “İşletme düzeyinde, sektör 
düzeyinde, il düzeyinde nasıl 
etkileneceğimizi çoğu zaman bilmiyoruz. 
İstihdam imkânları başta olmak üzere, 
uyum sürecinin sosyal alandaki etkisini 
ölçmüyoruz. Kısaca, yaptığımız veya 
yapmayı tasarladığımız, reform 
niteliğindeki düzenlemelerin gerçek 
maliyetini bilmiyoruz. Bu kadar bilinmez 
bir arada olunca, Avrupa Birliği ile 
müzakere masasına oturduğumuzda, 
doğal olarak, taleplerimizi teknik verilere 
dayalı argümanlarla destekleyemiyoruz.” 

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürüdü: 
“Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bölgesel 
Çevre Merkezi Türkiye işbirliğinde 
yürütülen “Çevre Alanında Kapasite İnşa 
Projesi”nde tesis edilen işbirliği ve TOBB 
olarak proje uygulamasına sağladıkları 
katkının, bu çağrıya uygun bir adım 
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “Bugün gerçekleştirdiğimiz 
Konferans da tesis ettiğimiz işbirliği 
çerçevesinde düzenlenmektedir. Çevre 
Alanında Kapasite İnşa Projesi’nin en 
önemli unsuru, Türkiye’de düzenleyici 
etki analizi kapasitesinin geliştirilmesi ve 
5 temel direktif konusunda etki 
değerlendirme analizlerinin yapılmasıdır.  
  
TOBB olarak, Odalarımızla birlikte 
projeye destek veriyoruz. İlk aşamada, 
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Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük 
Kazaların Kontrolü Direktifi ile Atık 
Elektrikli ve Elektronik Ekipman Hakkında 
Konsey Direktifi üzerine yoğunlaşıyoruz. 
İllerde, direktif kapsamında yer alan 
sanayi tesisleri, dağıtım firmaları ve 
belediyelere dönük bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştiriyoruz. Görüş 
alış-verişinde bulunuyoruz. Özellikle, 
Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük 
Kazaların Kontrolü Direktifi kapsamında, 
ABİGEM’lerimiz kanalıyla firmalara anket 
uygulamaya başladık. Bu çerçevede, 
Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye ile 
Çevre ve Orman Bakanlığının 
yararlanıcısı olduğu “Çevre Alanında 
Kapasite İnşa Projesi” için Sayın 
Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya TOBB 
olarak da katkı veriyor olmaktan mutluluk 
duyuyorum”  
 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise 
yaptığı konuşmada, çevre konusundaki 
çalışmaların AB istediği için değil, 
vatandaşların çok daha sağlıklı bir 
çevrede yaşaması için yapıldığını söyledi. 
 
Çevrenin pek çok kurum ve kuruluşu 
ilgilendirmesi, kapsamı ve yüksek uyum 
maliyeti nedeniyle zor bir sektör 
olduğunu belirten Eroğlu, çevre 
mevzuatının yüzde 85'inin, AB 
müktesebatıyla uyumlu hale getirildiğini 
bildirdi.  
 

 
Çevre faslının, zorluğu nedeniyle diğer 
ülkeler tarafından AB müzakerelerinde en 
son açılan başlıklardan olduğunu, 
Türkiye'nin de cesaretle ve kararlılıkla ilk 
önce bu faslı açtığını anlatan Eroğlu, 
''Çevre konusundaki bu çalışmaları AB 
istediği için değil, vatandaşlarımızın çok 
daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için 
yapıyoruz'' dedi. 
  
Çevre faslının maliyetleri hesaplanırken 
getireceği faydanın da göz önünde 
bulundurulmasını isteyen Eroğlu, ''1 
liralık çevre yatırımı 10 liralık sağlık 
giderinin önüne geçiyor. Bu maliyetler 
içinde içme suyu temini de var. İnsanlara 
sağlıklı içme suyu götürmeyecek miyiz? 
Maliyet hesaplamaları yapılırken, 
bunların da göz önünde bulundurulması 
lazım'' diye konuştu.  
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Toplantının Basına yansıması: 
Dünya Gazetesi 

    

 

 

 

 

 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman 
Hakkında Konsey Direktifi (AEEE 
Direktifi) Ulusal Düzeyde Bilgilendirme 
Toplantısı  

İşbirliği kapsamında ayrıca,  
İstanbul’da Atık Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman Hakkında Konsey Direktifi 
(AEEE Direktifi) hakkında geniş 
katılımlı bilgilendirme toplantısının 
gerçekleştirilmesi de yer almaktadır.   

  

 

 


