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Ambalaj Atýklarý Yönetimi ile Ýlgili Konularda
2008 Yýlýnda Gerçekleþen Faaliyet ve Olaylarýn
Deðerlendirilmesi / 2009 Yýlýna Bakýþ
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu sayýdaki yazýmýzý spesifik bir konuya
ayýrmaktansa geçen yýlýn faaliyet ve olaylarýnýn
bir özetini vermeyi ve 2009 yýlý içinde bir ön
deðerlendirme yapmayý tercih ettik.
1. Önce 2008 yýlýnda bu sütunlarda yazdýðýmýz
yazýlara kýsaca bir göz atarsak;
Ocak-Þubat yazýmýzda AB ülkeleri arasýndaki
sýnýr ötesi atýk nakliyelerini ve üye ülkelerin
bunlara itiraz haklarýný incelemiþiz. 2007
yýlýnda yürürlüðe giren AB atýk nakliye
yönetmeliði özellikle bertaraf amaçlý atýklar
için sýký hükümler ihtiva etmekte, hem
notifikasyon hem de atýðýn gönderileceði
ülkenin izni vermesi þartlarýna baðlanmýþ
durumda. Ancak yinede sadece mevzuat
yetmemekte, gerekli takip, kontrol ve iyi
niyetli iþbirliði de gerekiyor. Bu konularda AB
ülkeleri zaman zaman kötü örnekler veriyorlar.
Yeni çýkan ve geçen sayýda önemli maddelerini
verdiðimiz yeni AB Çerçeve Atýk Direktifinin
de bu konularda yardýmcý olmasý umuluyor.
Mart-Nisan yazýmýzda ise þu sýralarda yine
popüler bir konu olup, mevzuatlarýn
birleþtirilerek basitleþtirilmesi ve Lizbon
kararlarý uyarýnca Dünyanýn en rekabetçi
ekonomisi olma iddiasýndaki AB endüstrisinin
yolunun kesilmemesini hedefleyen ve tüm
paydaþlarýn katýlýmda bulunmasýný saðlamaya
çalýþan Daha iyi mevzuat (Better Regulation)
yaklaþýmý önündeki topluluk, üye ülkeler,
paydaþlar ve idari altyapý bazýndaki engelleri
incelemiþiz. Bu yazýmýz þu temenni cümlesi
ile bitiyor: Devlet organlarýndan þu sözleri
iþitmeyelim: Siz bir görüþ verdinizde biz
dikkate almadýk mý?
Bu durumun acýsýný defalarca çektik ve halende
çekiyoruz.
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Mayýs-Haziran yazýmýz ise yine popüler bir
konu olan Sosyal Sorumluluk üzerine. Bu defa
AB Komisyonunun KOBÝler için hazýrlattýðý
rapordaki önemli tespitleri incelemiþiz (ABde
yaklaþýk 23 milyon KOBÝ var ve akýlcý sosyal
sorumluluk uygulamalarýnýn KOBÝler için
bölgesel bazdaki etkin durumlarýna büyük
katký yapacaðýna inanýlýyor). Ayrýca The
Economist dergisinin Þirketlerin sosyal
sorumluluðu hakkýndaki özel raporundan da
alýntýlar yapmýþýz. Özellikle büyük þirketler
bazýnda ise bu konuya gönül verenler var,
popüler olduðu için mecburen belli ölçüde
önem verenler var birde þimdilik aldýrýþ
etmeyenler var ama en önemlisi bu iþte ak
ve karanýn kriz zamanlarýnda belli olmasý.
Hepimiz yaþayýp göreceðiz.
Temmuz-Aðustos yazýmýzda, ülkemiz ve
ABdeki geliþmelerden genel notlar aktarmýþýz.
Pragda düzenlenen yeþil nokta kongresi
izlenimleri ile eko dizayn ve artan üretici
sorumluluðuna yapýlan vurgu, geri
dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda ambalajlarýnda
kullanýmý þartlarýný belirleyen AB
regülasyonunun Mart 2008 içinde nihayet
yayýnlanmasý (plastik geri dönüþümü için
yeni can simidi ?), yeni AB Çerçeve Atýk

Direktifinin Avrupa Parlamentosunda kabulü,
Çevre politikalarýnýn endüstride maliyetlere
etkisi raporundan özetler, Eko Endüstrinin
durumu, Napoli çöp krizi ve Ambalaj Atýklarý
Yönetmeliðimizde özellikle hukuki açýdan
yaþanan sorunlar (bedelsiz verme ve üretim
artýklarý gibi), aktardýðýmýz notlar arasýnda
yer almýþ.
Eylül-Ekim sayýsýnda ise bu defa da Bankalarýn
sosyal sorumluluk kapsamýnda attýklarý bir
adým olarak nitelendirilebilecek olan IFC
(International Finance Corporation) önderliðinde
oluþturulan ve özellikle yatýrýmlarýn
kredilendirme iþlemlerinde þart koþulan ortak
sosyal ve çevresel kriterlerden (Equator
Principles, 2003 yýlýndan beri uygulanýyor)
bahsetmiþiz. Bu kriterler için ilk baþlarda
proje alt limiti 50 milyon Dolar iken 3 yýllýk
bir uygulamadan sonra limit 10 milyon Dolara
düþürüldü ve gelecekte daha da düþebilir.
Böylece hem uluslararasý ticari rekabetin daha
adil olmasýna hem de özellikle geliþmekte
olan ülkelerde iþgücünün istismarýnýn ve
doðanýn tahribinin sýnýrlandýrýlmasýna önemli
katkýda bulunuluyor. Ülkemizde de bankalarýn

çevre konusunda daha hassas olmaya
baþladýklarýný da memnuniyetle görüyoruz.
2008in son yazýsý olan Kasým-Aralýk sayýmýzý
ise zor bir doðuma, 2 seneden fazla çeþitli
AB organlarýnda münakaþa edilmekte olan ve
nihayet Ekim ayý içinde Bakanlar Konseyinde
onaylanarak yayýnlanan yeni (revize) AB
Çerçeve Atýk Direktifinin önemli maddelerinin
irdelenmesine ayýrdýk. Ýlk taslaðý hazýrlamýþ
AB Komisyonuna ise yine Direktif maddeleri
gereði bazý görevler yüklendi. Çok yeni
incelemiþ ve yayýnlamýþ olduðumuz için artýk
bu konularý burada tekrar etmiyoruz. Ancak
bütün münakaþa ve çeþitli
memnuniyetsizliklere raðmen ABnin çeþitli
üye ülkelerinin hem coðrafi hem de sosyoekonomik durumunu dikkate alan tipik bir
uzlaþma örneði müþahede ettiðimizi
söyleyebiliriz.
Bu sütunlardaki yazýlarýmýzdan baþka
Bültenimizin Ambalaj ve Çevre bölümünde
ayrýca birçok haber ve inceleme yazýlarý
yayýnlandý. Ayrýca web sitemizde Ambalaj ve
Çevre bölümü oluþturularak daha fazla bilgi
aktarýlmasý amaçlandý.
Eðitim ve bilgilendirme amaçlý bir çalýþmamýzda
10-15 yaþ aralýðýndaki gençlere yönelik
Ambalaj ve Çevre kitapçýðýný hazýrlayarak
yayýnlamamýz oldu (Baþkanýmýz Kurt Kuruç
Bey geçen sayýdaki yazýsýnda bu konuda
sizleri bilgilendirdi). Ýlk olarak, Kadýköy bölgesi
ilköðretim okullarýna daðýtýmýný yapmaya
baþladýk. Bütün bu faaliyetlere Çevre Y. Müh.
arkadaþýmýz Ýlkay Kýran Haným önemli yardým
ve katkýlarda bulundu.
2. Yýl içerisinde katýldýðýmýz baþlýca toplantý ve
diðer faaliyetler;
Þubat ayýnda ASD olarak ev sahipliðini
yaptýðýmýz Ambalaj Meclisi alt komisyon
toplantýsý, Nisan ayýnda Ankarada TOBB
Ambalaj Meclisi toplantýsý, Mayýs ayýnda Pragda

ProEurope kuruluþu tarafýndan düzenlenen
yeþil nokta (green dot) Kongresi, Haziran
ayýnda ÇEVKO Vakfýnýn ev sahipliðinde Dernekler
toplantýsý, Eylül ayýnda Satýþ noktalarýnda
plastik poþet kullanýmýný azaltmak için ÇEVKO
Vakfý ve Bakanlýk tarafýndan düzenlenen
toplantý (Bu toplantýya ASD olarak bizler de
veri saðlayarak ve sunum kontrolü yaparak
katký saðladýk), yine Eylül ayýnda REACH
bilgilendirme toplantýsý ve ÝSO tarafýndan
düzenlenen Çevre mevzuatý toplantýlarý, Ekim
ayýnda TÜYAP Ambalaj Fuarý dolayýsýyla bir
yabancý konuþmacýnýn, Bakanlýk temsilcilerinin
ve ÇEVKO Vakfýnýn da iþtiraki ile ASD olarak
düzenlediðimiz Geri kazaným mevzuat ve
uygulamalarý paneli, yine Ekim Ayýnda ÇEVKO
Vakfýnýn piyasaya süren iþletmelere düzenlediði
yönetmelik genel bilgilendirme toplantýsý,
Kasým ayýnda ÇEVKO Vakfýnýn kuruluþ
yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen geri kazaným
kongresi, Prof. Mehmet Borat baþkanlýðýndaki
ambalaj atýklarý özel ihtisas komisyonu toplantýsý
ve TÝSK tarafýndan Ankarada düzenlenen
ambalaj atýklarý yönetmeliði sorunlarý toplantýsý,
Aralýk ayýnda Ýstanbulda TÜDAM ve Bakanlýk
tarafýndan düzenlenen ambalaj atýklarý yönetimi
çalýþtayý.
Ayrýca Çevre ve Orman Bakanlýðýna belirli
zamanlarda ziyaretler gerçekleþtirerek
görüþlerimizi yazýlý ve sözlü olarak ilettik ve
özellikle Avrupa Birliði mevzuat ve uygulamalarý
konusunda elde ettiðimiz güncel bilgileri ve
dokümanlarý paylaþtýk ve kendilerinden bu
konuda zaman zaman teþekkür aldýk.
Özellikle Kasým ve Aralýk aylarýnda katýldýðýmýz
toplantýlarda Bakanlýk, Endüstri, Belediyeler
ve Lisanslý Kuruluþlar gibi yönetmeliðin tüm
paydaþlarýnýn sorunlarý, þikayetleri ve bazý
çözüm önerileri taraflarca dile getirilmiþ ve
Yönetmeliðin 36. maddesindeki Ambalaj
Komisyonunu en kýsa zamanda kurularak
çalýþmaya baþlanmasý ve böylece resmi bir
ortamda bu konularýn gündeme getirilerek

çözüm yollarý aranmasý talep edilmiþtir. Tabii
ki Komisyon sihirli deðnek olmaz ama iyi bir
tartýþma ve birbirini daha iyi anlama platformu
olabilir.
3. 2008 yýlýndan devreden bazý sorunlar;
ý. Yönetmeliðe aykýrý olarak Bakanlýk
tarafýndan tek taraflý bir uygulama ile
Ambalaj atýklarý Yönetim planýna dahil
edilen ve büyük karýþýklýk yaratan Üretim
Artýklarý. Ancak yaptýðýmýz temaslar
sonucu Çevre ve Orman Bakanlýðýndaki
arkadaþlarýmýzýn bu uygulamanýn
kaldýrýlmasýna sýcak baktýklarýný
gözlemledik ve bu konunun en kýsa
zamanda düzeltileceði kanýsýndayýz.
ýý. Ambalaj Atýklarýnýn Bedelsiz verilme
durumu: ASD olarak iþin en baþýndan
yazýlý olarak endiþelerimizi iletmiþtik ve
hepimizin bildiði gibi konu mahkemelik
oldu ama kesin karar henüz verilmedi,
uygulama sürecinde tüm paydaþlarýn
Bakanlýða ilettikleri þikayetleri var, daha
evvel taraftar olanlarýn çoðu artýk önemli
ölçüde fikir deðiþtirmiþ görünüyor ama
diðer problemlerle de baðlantýlý olarak
ortaya konulduðu için çözüm çok basit
deðil. Ancak, taraflar arasýnda
olgunlaþtýrýlmasý gereken hassas bir
konu olduðu için burada daha fazla detaya
girmek istemiyoruz, takip edeceðiz.
ýýý. Belediyelerin ambalaj atýklarý planýna
alacaklarý lisanslý kuruluþlarý belirlerken
keyfi davranmalarý ve yaptýklarý
sözleþmelere tek taraflý hükümler
koymalarý.
ýv. Toplama ayýrma firmalarýnýn lisans alma
sürecinde yukarýdaki madde ile baðlantýlý
olarak yapýlan þikayetler ve Bakanlýðýn bu
konuda Belediye uygulamalarýndan
baðýmsýz þekilde lisans vermesi için
talepler.
v. Konutlardan yapýlan kaynaðýnda ayrý
toplamanýn finansmaný ile ilgili sorunlar,
sorumlu þirketlerin yaný sýra Belediyelerden
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de bu konuda beklenen maddi katkýlar.
vý. Bakanlýk sistemine kayýtlý þirket sayýsýnýn
5.000 gibi rakamlarda olmasý ve bunun
da toplam kayýtlý olmasý gereken þirket
sayýsýna göre oldukça düþük durumda
bulunmasý, böylece hem haksýz rekabete
hem de ambalaj atýklarý yönetiminde
finansman sorunlarýnýn büyümesine
katkýda bulunmasý.
výý. Realist bir planlamaya dayalý olarak ve
yönetmeliðin ruhuna uygun þekilde
kaynaðýnda ayrý toplamanýn saðlýklý bir
geliþme gösterebilmesi için tüketici
ambalaj atýklarý için (genel kota sistemi
dahilinde) ayrý toplama ve geri dönüþüm
kotalarý belirlenmesi gereði.
výýý. Lisanslý toplama ayýrma tesisleri ve lisanslý
geri dönüþüm tesislerinin çevre yatýrýmlarý
kapsamý içinde deðerlendirilerek yatýrým
ve iþletme teþviklerinden yararlandýrýlmasý
talebi.
4. 2009 yýlýna bir bakýþ;
Son birkaç seneden beri hammadde ve emtia
fiyatlarýnýn oldukça yüksek seyretmesi nedeni
ile geri dönüþüm sektörü de oldukça karlý
bir dönem geçiriyordu ancak 2008 yýlý son
çeyreðinden itibaren petrol dahil bu fiyatlarýn
düþmesi ve yayýlan finans krizinin ekonomik
krize dönüþmesi ve bu durumun son yýllarýn
en dinamik ekonomileri Çin ve Hindistana da
bulaþmasý nedeni ile, ülkemizinki dahil global
geri dönüþüm sektörünü de etkileyecek bir
þekil aldý. Yýllardan beri Avrupada katýldýðýmýz
çeþitli konferanslarda þu endiþe dile getirilirdi:
Acaba bir gün gelirde Çin ve Hindistan ambalaj
atýðý almayý þu veya bu nedenle (daha ziyade
yeterli ekonomik geliþme saðlamalarý
neticesinde) önemli ölçüde azaltýr veya
durdururlarsa o takdirde ne yapacaðýz? Yeterli
geri dönüþüm kapasitemiz (Ýngiltere, Ýrlanda
baþta olmak üzere bazý ülkelere atýk ihracatý
daha cazip geldiði için geri dönüþüm sektörüne
yatýrým yapmak pek cazip görünmüyordu) ve
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kullaným alanýmýz yok, bu durumda bu atýklarý
yakmaktan baþka çare var mý? Hatýrlarsanýz
önde gelen sigorta þirketlerimizden birinin
bir reklam sloganý vardý: Gelecek de bir gün
gelecek Ýþte o korkulan gün beklenenden
biraz farklý bir þekilde gelmiþ görünüyor (yine
de bir ihtiyat payý koyuyoruz) ve Avrupanýn
bir kýsmý atýklarý koyacak yer arýyor! Öyle bir
durum ki bazý ferahlatýcý tedbirler alýnmazsa,
sorumlu þirketlerin bu konuda maliyet
kalemleri artacak. Son aldýðýmýz haberlere
göre AB Komisyonu konuyu gündeme aldý ve
acil çözüm arayýþýnda, [orta ve uzun vadeli
çözümler arasýnda ise AR-GE çalýþmalarýna
hýz verip geri dönüþtürülmüþ ürünlerin çeþitli
imalatlar içindeki payýný arttýrmaya çalýþmak
ve kamu alýmlarýnda (green public
procurement) bu konuda daha yönlendirici
tedbirler olacak gibi]. Ülkemiz içinde bu
konuda zor günler ve þikayetler baþladý.
Bildiðimiz kadarý ile bir tedbir olarak atýk
kaðýt-karton ithalatý serbest olmaktan çýkarýlýp,
kontrola tabi listeye alýndý. Ancak olaylarý
birde makroekonomik açýdan deðerlendirmek
gerekir herhalde.
Yukarda yakma konusuna deðinmiþken þunu
da söyleyelim, Ülkemiz içinde þehir atýklarýný
yakarak enerji elde eden tesisleri kurma
zamaný artýk gelmiþ bulunuyor ve bu durum
katý bir çevre fanatizminden uzak ama mutlaka
çevreye saygýlý bir ekonomik anlayýþla
deðerlendirilmeli ve gerekirse kamu - özel
sektör ortaklýklarý (PPP, public private
partnership) devreye girmeli.
17-18 Mart tarihlerinde Brükselde her yýl
Agra Europe tarafýndan organize edilen 16.
Avrupa Ambalaj Atýklarý Mevzuatý ve
Uygulamalarý Konferansý (European Packaging
Waste Law) yapýlacak ve ben de konuþmacý
olarak ülkemizdeki mevzuat ve uygulamalarý
sunacaðým. Bu arada Avrupalý yöneticilerin
bu konularda neler düþündüklerini de

öðrenmek fýrsatým olacak ve umuyorum ki
izlenimlerimi Bültenimizin önümüzdeki
sayýsýnda sizlerle paylaþacaðým. Konferans
hakkýnda daha detaylý bilgi edinmek isteyenler,
Derneðimiz web sayfasýndan yararlanabilirler
(konferans ücretinde % 20 indirim
yaptýrabiliyoruz).
5. Bazý Mevzuat deðiþiklikleri ve bildirimler
/belgelendirmeler;
Malumlarýnýz olduðu üzere 2008 yýlýnýn son
aylarýnda Ambalaj Atýklarý Yönetmeliðimizde
yapýlan bir deðiþiklikle 2009 yýlýndan itibaren
bu yönetmelik gereði Þubat ayý sonuna kadar
yapýlmasý gereken bildirimler (Ek 4 ve Ek 5)
ve geri kazaným belgelendirmeleri, bundan
böyle, tesislerin bulunduðu illerin Çevre ve
Orman Müdürlüklerine gönderilecek. Bildirimler
tabiî ki önce kod numarasý ve þifre alýndýktan
sonra yine bilgisayar sisteminden online
yapýlacak ve bir kopyasý artýk Bakanlýk yerine
Ýl Müdürlüklerine gönderilecek. Ayrýca toplamaayýrma ve geri dönüþüm tesislerine lisans
verme iþlemleri de Ýl müdürlüklerine devredildi.
Üyelerimizin cezai bir durumla karþýlaþmamak
için tüm detaylara ve tarihlere uymakta titizlik
göstermesini rica ediyoruz.
Yeni yýlýn güçlüklerinin az olmasý umudu ile
hepinize mutlu ve baþarýlý bir dönem dilerim.
szocal@ambalaj.org.tr
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Hazýrlayan: Ýlkay KIRAN, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý
Çevre Yüksek Mühendisi

Ýngiltere Süpermarketlerinin Sýfýr Atýk Yarýþý Hýzlandý
Ýngilterenin önde gelen süpermarketleri arasýnda
yeþil yarýþ devam ediyor. Öyle ki önde gelen
marketlerden biri olan Sainsbury, firmanýn tüm
gýda atýklarýný biyoyakýta dönüþtürmek için bir
yeni bir projeye baþladý.
Sainsburynin Çevre Müdürü Alison Austin,
26 Ocak tarihinde Edinburgda düzenlenen bir
atýk konferansýnda yaptýðý konuþmasýnda, firma
olarak hýzlý bir kulvara girdiklerini ve gelecek
ay sonunda Ýskoçyada ki düzenli depolama
tesislerine, maðazalarýnda oluþan hiçbir gýda
atýðýný göndermeyeceklerini açýkladý.
Açýklamasýna göre; Süpermarketlerde haftada
toplam 42 ton atýk üretiliyor ve bu atýk bundan
böyle elektrik üretimi için Motherwelldeki
biyoyakýt rafinerisine gönderilecek.
Austin konuþmasýnda, Düzenli depolama
tesislerine gitmeden bu tesislere gönderilen
her bir ton gýda atýðýnýn 500 evin enerji ihtiyacýný
karþýlayacak ve fosil yakýtlara göre CO2 salýnýmýný
3 ton azaltacak kadar bir geri kazaným
saðlanacaðýný belirtti. Sainsbury tüm Ýngiltere
kapsamýndaki maðazalarýnda gerçekleþtirmeyi
düþündükleri projenin ilk adýmý olarak baþlattýklarý

bu hareket ile bu yaz sonuna kadar gýda
atýklarýnýn ve yýlsonuna kadar da tüm atýklarýnýn
düzenli depolama tesislerine gönderilmesini
durduracaklarýný belirttiler.
Firma sözcüsü, proje için tüm maðazalarda
oluþan gýda atýklarýný mümkün olduðu kadar
anaerobik çürüme tesislerine gönderdiklerini
bu tesislerin olmadýðý bölgelerde ise biyoyakýt
rafinerilerine göndereceklerini belirtti.
Austin, bu proje için PDM grubundan biyoyakýt
uzmanlarý ile iþbirliði içinde çalýþtýklarýný ve
sonuçta yaklaþýk 336 atýk toplama aracýnýn
caddelerden çekileceðini düþündükleri söyledi.
PDM grup (http://www.pdm-group.co.uk/index.html)
kalorifik bir deðeri olan tüm hayvansal kaynaklý
ürünleri yenilenebilir enerji kaynaðýna çeviren

dünyadaki ilk þirkettir.
Sainsburyden birkaç gün sonra bir açýklama
da Tescodan geldi. Tesco yeni bir eko (Çevre
dostu) maðaza açarak, iki sene evvel açtýðý
ayný büyüklükteki maðazaya nazaran karbon
ayak izini (foot print) %70 azalttýðýný deklare
ederek çevreci kimliðini ön plana çýkarttý.
Þirket, çok geniþ bir çerçevede enerji verimliði
önlemleri ile örneðin, tavan pencereleri, otomatik
enerji yönetim sistemleri ve yeni soðutma
üniteleri ile Manchesterdaki maðazalarýnýn
elektrik faturalarýný %48 azaltmayý
hedeflediklerini söyledi. Yeni açtýklarý maðazalarý
da bu þekilde inþa edeceklerini belirttiler.
Kaynak: European Environment & Packaging Law 30 Ocak 2009

Polonyada atýk kâðýt toplayýcýlar için destek planý

Polonya hükümeti; 2009 yýlý için atýk kaðýt
toplayýcýlarýna 25 ila 35 milyon  arasýnda bir
maddi destek saðlamayý planladýðýný açýkladý.
Bu hafta ülkedeki yeþil nokta organizasyonu
olan Rekopolün temsilcisi Jakub Tyczkowskinin
EE&PL e yaptýðý açýklamada; Geri dönüþüm
sonucunda elde edilen hammaddeye olan talebin
düþmesinden dolayý kýsa bir süredir Çine yapýlan
atýk ihracatýnýn da durma noktasýna geldiðini
belirtti. Önemli bir ulusal sorun haline gelen bu
konu, ülkede kaðýt ve plastik atýklarýndan oluþan
atýk daðlarýnýn oluþmaya baþlamasýna yol açtý.
Tyczkowskiye göre hükümette farklý
bakanlýklarda çözümlenmek üzere bu sorun

gündemlerine aldý. Hükümet bugünlerde bu
sorun çözümlenemez ise bu atýk daðlarýna ne
olacaðýný tartýþýyor. Krizden önce Polonyada
yýlda 800.000 ton kaðýt geri dönüþümü
yapýlýyordu. Þimdilerde ise bu rakam 200.000
ton olarak açýklanýyor ki, buda ihracat
yapýlamadýðý için geri dönüþüm sürecine dâhil
edilemiyor.
Öyleki atýk kâðýdýn ton fiyatlarý 60-80 ya
alýcý bulurken, þimdilerde satýcýlarýn elinde kalýyor.
Tyczkowski açýklamasýnda bazý firmalarý atýk
kaðýtlarý için 15 dan alýcý bulduklarý için þanslý
bulduðunu belirtti.
Devlet tarafýndan kaðýt geri dönüþümünün
destekleneceði sürekli taahhüt edilmesine
raðmen, aslýnda sadece fiyatlar artýncaya kadar
(6-8 ay) kaðýtlarý depolarýnda saklayabilecek
büyük firmalara destek olunacak. Bu destek
de sadece belirli kalitedeki kaðýt için geçerli
olacak. Geri kalan atýk ise düzenli depolama

yöntemi ile gömülecek ya da yakýlacak. Polonya
hükümeti ayrýca bir biyokütle prosesi geliþtirerek,
malzemelerin düzenli depolama ve yakma
tesislerine gönderilmesi yerine bu proses ile
elektrik ve ýsý üretmenin çalýþmalarýný yapýyor.
Tyczkowski; yapýlan bu çalýþmalarýn ABnin
ambalaj atýklarý geri kazaným hedeflerine
ulaþmada yararlý olup, olmayacaðýný söylemek
için daha erken olduðunu söyledi. Ve
konuþmasýný þöyle tamamladý; Her ne kadar
Polonya piyasalarý geliþmekte olsa da,
belirledikleri geri kazaným hedefleri açýsýndan
diðer ülkelere oranla çok gerilerde kalýyor. Krizin
Rekopol üzerinde fazla bir etkisini hissetmiyoruz
çünkü Rekopol yeþil nokta sistemini uygulayan
diðer ülkelerden farklý olarak sadece atýk
toplayýcýlarý ile kontrat üzerine çalýþýyor. Bu
nedenle maliyetler doðrudan Rekopole
yansýmýyor.
Kaynak: European Environment & Packaging Law 30 Ocak 2009
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