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Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü
Yönetmeliðimizdeki
Deðiþikliklere Bir Bakýþ
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Yaklaþýk 10 ay süren bir görüþ alýþveriþi boyunca
çeþitli deðiþimler süreci geçiren Ambalaj Atýklarýnýn
Kontrolü Yönetmeliði yeni hali ile 24 Haziran 2007de
yayýnlandý, ancak o tarihlerde bültenimiz baskýya
girdiði için deðerlendirmelerimizi bu sayýmýza
býraktýk..Malumlarýnýz olduðu üzere Yönetmelikler
Kanunlara nazaran daha dinamik yapýdadýrlar ve
uygulamanýn gerektirdiði deðiþimler, ilaveler, iptaller
daha çabuk ve kolay yapýlabilir, yeter ki taraflara
adaletli davranýlarak ayrýmcýlýk yapýlmasýn ve görüþ
alýþveriþi sürecinde iyi ve demokratik bir katýlým
saðlansýn. Bu defa Yönetmelik nerede ise tamamý
ile gözden geçirildiðinden süreç biraz uzadý ve tabii
ki Bakanlýktaki arkadaþlarýmýzý da epey yordu.
Kendilerinin gayretlerini takdir ediyoruz. Bu arada
Bakanlýða bildirim yapan firma sayýsýnýn da 4000
civarýnda olduðu bilgisini aldýk. Olumlu bir geliþme.
Ambalaj Atýklarý Yönetmeliði neden diðer uygulamalara
göre daha fazla ilgi çekiyor? Çünkü en fakirinden en
zenginine kadar tüm toplumu, tüketici olan bireyleri,
bireysel giriþimcileri, tüm þirketleri, belediyeleri, ve
diðer kurumlarý çeþitli sorumluluklar altýna sokmakta
hem de yeni iþ fýrsatlarý yaratmakta ayrýca daha
kollektif bazda uygulama ve davranýþlarý zorlamaktadýr,
ayrýca Ambalajýn modern toplumun vazgeçilmezlerinden
olduðununda bir göstergesi olmaktadýr. Þimdi yeni
yapýlan deðiþikliklerin irdelemesine geçebiliriz, burada
ille de madde sýralamasýna uygun gitmeyeceðiz ama
tüm önemli deðiþiklikleri kapsamaya çalýþacaðýz:
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1. Ambalaj Üreticilerine prensipte yeni bir
yükümlülük getirilmemekte, ancak yönetmelikte tüm
taraflardan istenen tüketicileri bilgilendirici eðitim
talep edilmektedir (md.9c).
Ayrýca madde 18/4de ambalaj üreticilerinin eðer
isterlerse piyasaya sürenler adýna bir sistem
kurabilmeleri alternatifi de muhafaza edilmiþtir.
Ancak eskiye göre bir farký, muhtemelen böyle bir
durumda Bakanlýðýn Yetkilendirilmiþ Kuruluþlardan
talep ettiði þartlarý aynen bu durumdada uygulama
niyetinde olmasýdýr.
Md. 30/2de bahsedilen; ambalaj üreticileri, geri
kazanýmýn (esas itibari ile toplam ayýrma sonrasý
geri dönüþüm-kazaným süreci kasdediliyor) saðlanmasý
için kapasitenin oluþturulmasýndan sorumludurlar
konusu ise bir yerde eþyanýn tabiatýnda varolan bir
durumdur. Dýþ dünyada gözlemlediðimiz iþ bölümünde
piyasaya sürenlerin (marka sahiplerinin) daha çok
bilinçlendirme, ayrý ve temiz toplama-ayýrma iþlerine
konsantre olduðunu, ambalaj ve hammadde
üreticilerinin ise geri dönüþüm-geri kazanýmý organize
eden faaliyetlerde daha fazla yeraldýðýný
göstermektedir. Ancak bu konuda iþlerlik ve
kooordinasyonun saðlanabilmesi açýsýndan Bakanlýk,
yetkili kuruluþlar ve ambalaj üreticilerini temsil eden
kuruluþlar arasýnda iyi bir bilgi alýþveriþi faydalý
olacaktýr.
2. Ambalaj Üreticilerinin de ayný zamanda bir
piyasaya süren olduðu kabulü ile hem ek 4 hem de
ek 5 formlarýný, internet ortamýnda (bakanlýktan kod
ve þifre alarak) doldurmalarý gerektiði yeni
yönetmelikte md 17de açýk ve net olarak belirtilmiþtir.
Söz konusu bildirim formlarý özellikle piyasaya sürenler
açýsýndan oldukça basitleþtirilmiþtir.
Ayrýca toplam 3 ton veya daha az ambalaj piyasaya
sürenlere mevcut geri kazaným muafiyeti yanýnda
bildirim muafiyeti de tanýnmýþtýr (md. 23/7). Bu da
olumlu bir adým sayýlabilir. Ancak ambalaj tonaj
hesabýnda þimdiye kadar dikkate alýnmayan kapaklar

artýk yeni yönetmelikte bu hesaba dahil edilecektir
(ek 1).
3. Ambalaj Üreticilerinin ambalajlarý üretim
aþamasýnda iþaretlemesi, AB uyum mevzuatý gereði
gönüllü duruma getirilmiþtir (md 16), ancak özellikle
kullanýlmýþ plastik ambalajlarda etkin bir ayýrma
(sorting) için bu iþaretleme bizce faydalýdýr ve ayrýca
çok katmanlý ama kompozit sayýlmayan ambalajlar
için malzeme bilgisi vermek isteyen ambalaj
üreticilerinin kod numaralarýna uymalarý þartý ile
Yönetmelikte karþýlýðý bulunmasa dahi iþaretleme
yapmalarýna kimse karþý çýkmaz diye düþünüyorum.
4. Piyasaya sürenler için de, daha evvel zorunlu
olan ve bizce hem tüketicileri eðitim ve bilgilendirmede,
hem de Bakanlýða veya yetkili bir kuruluþa kaydý
olmayan üreticilerin mallarýný satmama yükümlülüðü
getirilen satýþ noktalarýna yardýmcý olan iþaretleme,
yeni yönetmelikte gönüllü hale getirilmiþtir (md 22).
Bu durumu sakýncalý bulduðumuzu yazýlý ve sözlü
olarak Bakanlýða iletmiþtik. Çok küçük ambalajlar
ve bazý özel durumlar için muafiyetler verilebilirdi ve
bizce bütünlüðü bozmazdý.
5. Geri Kazaným hedefleri açýsýndan oldukça iyi
ve sorumlu bir geliþme müþahade ediyoruz. Nihai
hedef olan % 60 rakamý ayný kalmakla birlikte,
hedefler 2014 yerine 2020 yýlýna kadar yayýlmýþ
durumda. Bilhassa geri kazanýmýn þimdilik tüm
yükünün geridönüþüm iþlemleri üzerinde olduðu
Plastik ambalajlar için önemli bir geliþme olarak
kabul edebiliriz. Þehir atýklarýný yakma tesisleri (enerji
elde etme amaçlý) devreye girdikçe bu yük biraz
hafifler.
6. Beþinci maddede hedeflerin yayýlmasýný olumlu
bulduðumuzu belirtmiþtik ancak Yönetmelikteki
çeþitli maddelerin yorumu ile tüm malzemelerin ayrý
ve temiz toplama zorunluluðu gibi bizce þimdilik
gerçekçi olmayan bir durum ortaya çýkmaktadýr.
Bunu önlemek için Bakanlýða küçük miktarlardan
baþlayýp her sene artan ayrý ve temiz toplama

hedefleri önermiþtik ve belli ölçüde kabul görmüþtü
ancak nihai karar maalesef böyle olmadý.
7. Yetkilendirilmiþ Kuruluþlara izin verilmesi için,
temsil ettikleri gerekli pazar payý 5 puan indirilerek
%25e düþürülmüþtür ve bizce olumlu bir geliþmedir.
Ayrý toplama sisteminin altyapýsý saðlamlaþýnca
Rekabet ortamýnýn da bir þekilde doðacaðýný
düþünüyorum. Bu konuda emeði geçen Kuruluþlar
yine liderliklerini sürdürebilirler.
Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýn yükümlülükleri de
md.11de yapýlan düzenlemelerle arttýrýlmýþtýr. Bakanlýk,
yaptýðýmýz görüþmelerin bizde býraktýðý intibaya göre
Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýn ayrý toplama, geri
dönüþüm, eðitim ve denetim faaliyetleri içinde daha
aktif rol almasýný istemektedir.
8. Yönetmeliðin eski metninde 2007 yýlýndan
itibaren geri kazaným rakamlarýnýn hesabýnda
geridönüþüm tesisinde üretime verilmeye hazýr net
rakam esas alýnýr deniyordu (yani geri dönüþüm
tesisi çýkýþ rakamý) ve proses firesi % 30lar
mertebesinde bulunan plastikler için çok zorlayýcý
bir durum olacaktý, yeni yönetmelikte bu durum
geri kazaným rakamlarýnýn hesabýnda toplama ayýrma
tesisi çýkýþý esas alýnýr þeklinde düzeltildi (md. 23/5)
(Avrupa Birliðinde de ayný hesap bazý
uygulanmaktadýr). Bakanlýk ayrý ve temiz toplamanýn
direkt olarak desteklenmesini hedeflediði için, yeni
bir düzenleme olarak; geri kazaným belgeleri (bir
geçiþ döneminden sonra) sadece lisanslý toplama
ayýrma firmalarýndan alýnabilecek (md 18/3).
9. Bakanlýða, sorumlu þirketler ve / veya
Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýn yaptýðý yýllýk bildirimlerde,
ayrýca ambalaj atýðý yönetim planý talep ediliyordu.
Yeni uygulamada bu durum kaldýrýldý ve bu planlarýn
sözkonusu kuruluþlarýn lisanslý iþletmelerle birlikte
ayrý toplama protokolü yapacaklarý Belediyeler
tarafýndan Bakanlýða verilmesi benimsendi (md. 8/2b).
Ancak tabii ki bu planlarýn hazýrlanmasýna katký
talep ediliyor, ayrýca ayrý toplama için yapýlacak tüm
protokoller Bakanlýða ibraz edilecek. Söz konusu bu
uygulamalar içinde yine geçiþ dönemi var. Ambalaj
Atýklarý Yönetim Planlarýnýn esaslarýný Bakanlýk
belirleyecek.
10. Önemli uygulama deðiþikliklerinden bir tanesi
de baþta satýþ noktalarý olmak üzere ambalaj atýðý
üreticilerinin atýklarýný ayrý biriktirdikten sonra, yeni
yönetmelik gereði bedelsiz olarak belediyenin ayrý
toplama sistemine vermeleri yükümlülüðünün
getirilmiþ olmasý (md.5d, md.12b, md.26). Biz
Bakanlýða yazýmýzda, özellikle satýþ noktalarý için bu
konuda daha yumuþak bir geçiþ ve düzenlemeler
teklif etmiþtik. Çünkü oluþacak gelir kaybýnýn bir
ihtimal baþka olumsuzluklar doðurabileceðini

düþünüyoruz, tabii ki artýk uygulamayý izlemek
gerekiyor.
11. Yine bir önemli deðiþiklikte Büyükþehir
Belediyelerinin yetkileri konusunda oldu. Ýstihbar
ettiðimize göre Büyükþehir ve ilçe Belediyeleri
arasýndaki bazý çekiþmeler sistemde Bakanlýðýn
dikkatini çekecek kadar aksaklýk yaratttýki, Büyükþehir
Belediyelerinin ayrý toplamayý yönlendirici tedbirler
alma yetkileri kaldýrýldý, koordinasyon görevleri ise
devam ediyor (md. 8b).
Geliþen ayrý ve temiz toplama faaliyetleri nedeni
ile çöp toplama ve gömme yükü, sabit yatýrým ve
operasyonel yönden hafifleyeceði için, Belediyelerin
ayrý toplamaya belli ölçüde finansal katkýda bulunmalarý
arzu ediliyordu ancak anladýðýmýz kadarý ile mevcut
mevzuat nedeni ile böyle bir hükmün Yönetmeliðe
konulmasý gerçekleþemedi, onun yerine bu
çalýþmalarýn personel, ekipman yerleþtirme ve benzeri
teknik ve idari konularda desteklenmesi hükmü
kondu ama etkinliði tabiiki ilgili belediyeye baðlý
olacaktýr (md.8ç).
12. Geri Kazaným hedeflerine üst üste 3 yýl
ulaþýlamamasý nedeni ile uygulanacak yaptýrýmlar
konusunda da yapýlan bir deðiþiklikle zorunlu
depozito uygulamasý kaldýrýldý ve 2872 sayýlý Çevre
Kanunundaki yaptýrýmlara atýf yapýldý (md.24). Depozito
uygulamasý esasýnda sadece rijit ambalaj içinde
piyasaya sürülen (daha ziyade hýzlý tüketim maddeleri)
için geçerli olabilirdi, ama pratikte uygulamasý pek
mümkün deðildi. Kaldýrýlmasý bence isabetli olmuþtur.
13. Katýlýmcýlýk ve uygulamalara yön verme
açýsýndan bizim önem atfettiðimiz ama geçtiðimiz
2 yýl içinde hiç toplanmayan Ambalaj Komisyonunun
teþkili, üye adedi ve toplanma durumu yeni
yönetmelikte tamamen Bakanlýðýn insiyatifine
býrakýlmýþ durumda (md.36). Bu durum konuya pek
sýcak bakýlmadýðýný gösteriyorki, anlamakta güçlük
çekiyoruz.
14. Satýþ Noktalarýna da yeni Yönetmelikte, daha
aktif olmalarýný gerektirecek bazý yükümlülükler
getirildi ve yaptýklarý çalýþmalarý yýllýk olarak beyan
zorunluluðuna tabi oldular, ayrýca Ambalaj
Komisyonunda da üye olarak yer alacaklar (bu konuda
Bakanlýða yazýlý öneride bulunmuþtuk).
15. Lisanslý Ýþletmeler ve lisans uygulamalarý
içinde þunlarý söyleyebiliriz (md.32-35): Toplama ve
ayýrma ile geri dönüþüm lisans baþvuru belgeleri
için ayrý formlar düzenlenmiþtir (ek 6A ve ek 6B),
Lisans vermek için daha spesifik þartlar getirilmiþtir.
Ön Lisans uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Geri dönüþüm
tesisleri için geçici çalýþma süresi prosedürü iptal
edilmiþ, direkt lisans verme yöntemi
benimsenmiþtir.Bunun nedenini ise bilemiyoruz?

Toplama ayýrma tesisleri için en fazla 6 ay geçici
çalýþma süresi tanýnmýþtýr, ayný yýl içinde lisans
alýrlarsa, geçici çalýþma süresi içinde o yýla mahsus
topladýklarý atýklar içinde belge verebileceklerdir. Yeni
Yönetmeliðin yayýnlanmasýndan evvel iþlemleri baþlayan
iþletmeler ve halengeçici çalýþma / lisans süresi sona
ermeyenler içinde gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr
(Geçici madde 1).
16. Yönetmeliðimizin baþýnda yer alan Tanýmlarda
bazý deðiþiklikler yapýlarak AB Direktifindeki tanýmlarla
daha uyumlu hale getirilmiþtir, bunun en bariz örneði
eskiden tüm geri kazaným ve bertaraf iþlemlerini
kapsayan Bertaraf tanýmýnýn þimdi AB Direktifine
uygun olarak sadece nihai bertaraf (disposal) iþlemini
kapsayacak þekilde deðiþtirilmesidir.
17. Yukarýdaki bazý maddelerde geçiþ
dönemlerinden bahsettik. Bunlar Yönetmeliðin 41nci
maddesinde Yürürlük adý altýnda düzenlenmiþ
bulunuyor. Bakanlýktan aldýðýmýz þifahi bilgi ilede
birleþtirirsek:
Lisanslý Kuruluþlar, Piyasaya sürenler ve Yetkili
Kuruluþlarýn Belediyelerle yapacaklarý ayrý toplama
protokolleri þartýnýn 1.1.2009a ertelendiðini,
2007/2008 yýllarýnda da piyasaya sürenler veya
Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýn, toplama ayýrma firmalarý
yaný sýra geri dönüþüm firmalarýndan da geri kazaným
belgesi temin edebileceklerini, Ambalaj atýklarýnýn
ayýrma tesisinden sonra lisanslý geri dönüþüm tesisine
verilmesinde, lisans þartýnýn 1.1.2010a ertelendiði
sonucuna varýyoruz. Ancak baþka yorumlara sebep
olmamasý için, esas itibari ile bazý elastikiyetler
saðlamak için bir geçiþ dönemine izin verdiði belli
olan 41nci maddenin daha net bir yazýlý açýklamasýnýn
Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlmasýnýn yararlý olacaðýný
düþünüyoruz.
Yeni Yönetmeliðimizin baþarýlý uygulamalara vesile
olmasýný diliyorum, 10 yýl evvel sadece kullanýlmýþ
ambalaj toplayýp, basit bir ayýrmadan sonra satanlar
þimdi artýk bilgisayar kontrollü geri dönüþüm
tesislerine sahipler, bu ilerleme ve geliþme de tüm
taraflarýn bir payý var. Hepinize saygýlar sunarým.
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Ýngiltere atýk stratejisi  öylesine bir belge mi?

sahasý vergilerinin de en yüksek olduðu

Temmuz ayýnda bunlardan yerlerse, deðiþikliði

þeklinde yeni bir hedef belirlenerek atýklarýn

kaydedildi.

kendileri yapmaya giriþirler.

önlenmesi üzerine odaklanýlýyor. Amaç evsel

Üyelerden birine göre Daha kesin hareket
ederek sorunun özelliðini deðiþtirmeli, atýktan
bir kaynak olarak yararlanmalý ve atýklarý

atýklarý 2020 yýlýnda 12,2 milyon tona kadar

Yerel makamlarýn rolü

azaltmak  yüzde 45lik bir düþüþ. Bu da kiþi

Reesin dediðine göre yerel makamlarýn ne

baþý yüzde 50 azalma demek (2000 yýlýnda

Ýngilterenin uzun zamandýr beklenen atýk stratejisi

azaltmalýyýz. Bu kiþi atýk stratejisinin bu konu

yapmasý gerektiði konusunda çok þey söyleniyor

450 kgdan 2020 yýlýnda 25 kga).

önemli bir yasal geliþme olarak mý görülmelidir yoksa

ve atýklarýn azaltýlmasý hakkýnda çok olumlu bir

ama bunlarý yapma yetkilerinden söz edilmiyor.

Bu stratejide, bu amaçlara ulaþmak için

o da firma raflarýnda tozlanmaya mý mahkûmdur? Ýklim

dili olduðunu söyleyerek ekledi: Peki hükümetin

Temel seviyede yeterli konsültasyon da yoktu.

iþletmelere ve evlere tavsiye ve hizmet sunmada

deðiþikliði ile beraber görünmez atýk meselesinin

desteði nerede? Bu katý mevzuat ve kesin

Bu stratejiye göre yerel makamlar hem evsel

yerel hükümetin ve bölgesel kurumlarýn önemli

tarihler nedeniyle bazý firmalarýn iþi bitecek.

hem de ticari müþteriler için kullanýþlý bir geri

rolü de vurgulanarak iþlerini yapmak için doðru

de ele alýndýðý Kuzey Londra Geri Dönüþüm Forumunda

Ancak, Forum Ýngilteredeki atýk stratejisinin

dönüþüm hizmeti sunmalý ve yeni altyapý

yapýlara, araçlara ve desteðe ihtiyaçlarý olduðu

diþsiz kaplan (yasal gücü olmayan) olmadýðý

ekleniyor.

firmasý Ecoverin liderliðini yaptýðý gibi daha

planlama ve buna yatýrým yapma konusunda

konusunda genel olarak mutabýktý. Cezalar

Forumda ortaya atýlan konulardan biri insanlarýn

fazla tekrar dolum hizmeti olmasý gerektiðini

yerel liderlik yapmalýdýr. Bu amaçlara nasýl

içerdiði ve dolum sahasý vergisini yükselttiði

bu yeni geliþmenin kendi iþleri için ne kadar

geri dönüþümü algýlama meselesiydi. Birkaç yýl

söyledi. Bugün süpermarketlere süt merkezleri

ulaþýlacaðý ise daha da belirsizdir.

için kamuda saðlam bir yeri vardý.

anlamlý olacaðý hakkýndaki tartýþmalar hala

önce geri dönüþüm temel konu idi ama üyeler

bile konmuþtur.

devam etmektedir. Ýklim deðiþikliðinin, giderek

bu kez tekrar kullanma metodunun ve atýklarýn

artan atýk mevzuatýnýn ve vergilerin hakim
olduðu bir dünyada atýk yönetimi þirketlerinin

bu soru ortaya atýldý.
Ýngiltere kendi atýk stratejisini baþlattýktan
yaklaþýk iki ay sonra, atýk yönetimi þirketlerinde

Geri dönüþüm

Hükümetin planlarýnda yeterli somut tedbir yok:

Ýngiltere Çevre Kurumundan Kathryn Squires

Atýk ve Kaynaklar Eylem Programýndan

makamlarýn atýklarýn azaltýlmasý ve geri

iþletmelerin atýklarý azaltmalarýný, tekrar

ya da aþýrý ambalajýn önlenmesinin teþvik

Bronwen Jameson 66,7 milyon ton gýda atýðýnýn

dönüþtürülmesi için evlere mali teþvik vermesine

kullanmalarýný ve geri dönüþtürmelerini mali

ortadan kaldýrýlmasýnýn yoldaki beþ arabadan

getirilen yasaðýn kaldýrýlmasý konusunu danýþma

edilmesinden söz etti. Giysileri tekrar kullanýlmak

açýdan daha fazla teþvik etmek için dolum

karþý karþýya olduðu zorluklarýn ele alýndýðý faal

üzere geri toplayýp ayýklama amacýyla 1985

birinin yok edilmesi ile ayný anlamda olduðunu

planýdýr. Yerel hükümet, atýklarýný geri dönüþtüren

sahasý vergi yükselticisinin 2008 yýlýndan itibaren

yýlýnda kurulan LMB (Lawrence M. Barry & Co)

söyledi.

ailelere geri dönüþüm yapmayan hanelerden

 Yerel ve özellikle daha küçük ölçekli

bir toplantý olan geçen ayki Kuzey Londra Geri

en az 2010/2011 yýlýna kadar yýlda £8 (bugünkü

iþletmelerin kendi atýklarýný azaltmasýna ve geri

Dönüþüm Forumunda ana tartýþma konularý

Textile Recycling firmasýndan bir temsilciye göre,

Ýklim deðiþikliði ve atýk ihracatý hakkýnda

alýnan para ile destek verilen programlarý

£24 seviyesinden 2010 yýlýnda £48 seviyesine)

Belki de Londra için sloganýmýz þimdi geri

konuþan Toplum ve Çevre Projesi Ofisi (CEPO 

uygulama konusunda serbest olmalýdýr.

dönüþtürmesine yardým etmek için yerel

arasýnda yasal yetkiler ve kolaylaþtýrýcý tedbirler

arttýrmanýn çok iyi fikir olduðunu ama izinsiz

vardý.

çevresel meseleleri tanýtmak üzere 1997 yýlýnda

Bu stratejiye göre yasaðýn kaldýrýlmasý ile

dönüþtürün yerine çöpe atmadan önce

atýklar baþta olmak üzere yasadýþý faaliyetlerde

 Bölgesel kalkýnma kurumlarýný ve diðer

kuruldu) þirket sekreteri Bernie Rees örneðin

Ýngiltere diðer birçok Avrupa ülkesi ile ayný

düþünün olmalýydý.

patlamaya sebebiyet verebileceðini söyledi.

 Ýki katlý bölgelerde yerel makamlarýn birlikte
çalýþabilme becerisini arttýrmak;
 Yerel makamlar için yeni bir yerel performans
paketi hazýrlamak;

makamlarý teþvik etmek; ve:

Çevre, Gýda ve Köyiþleri Bakanlýðý (Defra)

London Community Recycling Network (LCRN)

plastik atýk ihracatý meselesi için sürekli Çini

paralelde olacak ve dolum sahalarýna atýlan yýllýk

bölgesel kurumlarý yerel makamlarla ve üçüncü

Ancak, üyeler özellikle iklim deðiþikliði nedeniyle

teknik müdürü Neil Carrett 22 Haziranda

suçlayan insanlara karþý uyarýda bulundu.

atýk miktarýný yüzde 15 azaltabilecek ki bu da

sektör örgütleriyle iþbirliði yaparak iþletme

tarafýndan 24 Mayýs tarihinde baþlatýlan Ýngiltere

vergi ve hedeflerle beraber çevresel bilincin

Londrada yapýlan toplantýda on yýl önce

Ýngiltere kendi mallarýný tükettiði için bu durumun

1,5 milyon ton ya da hane baþýna 130 kg

atýklarýný ve kaynak yönetimini koordine etmeye

atýk stratejisinde evsel atýklarýn geri

artmasýný memnuniyetle karþýladý: Bu her zaman

düþünülen fikirleri kullanmak yerine yeni

biraz ikiyüzlülük olduðunu ve Çindeki patlamanýn

demektir.

teþvik etmek.

dönüþtürülmesine ve çürütülmesine yönelik

kamunun gündemindedir, bir zamanlar çevre

yüksek hedefler konmuþ ve 2010 yýlý için yüzde

da sonsuza kadar devam etmeyeceðini söyledi.

Hükümet ayrýca birleþik ýsý ve enerji

kavramlarla çalýþmanýn daha iyi olacaðýný söyledi.

ile ilgili bir konuya basýnda yer vermek için

40; 2020 yýlý için ise yüzde 50 geri dönüþüm

Ýþin garibi tekrar kullanma kavramý, geri

Genel olarak, atýk yönetiminde farklý sektörler,

hizmetlerinde ikincil geri kazanýlmýþ yakýt

mücadele etmeniz gerekiyordu ama þimdi medya

hedeflenmiþtir. AB bakanlarý AB atýk çerçevesi

paydaþlar ve stratejiler arasýnda bir iletiþim

kullanýlmasý için sermayeden daha fazla ödenek

dönüþtürme olarak deðil de Ýdare edin ve tamir

bize gelerek bizden fikir alýyor.

direktifinin revizyonu için esnek ama beþ

kanalý olan Forumun üyeleri atýk stratejisinin

ayýrmayý planlýyor.

edin olarak Ýkinci Dünya Savaþýnda da yaygýndý.

Ancak, insanlarýn göstereceði ilginin de bir

basamaklý bir atýk hiyerarþisinde karar kýlmadan

Çanaklar, tavalar ve raylar ateþ püskürüyordu.

gönüllü anlaþmalara dayalý olmasý nedeniyle

sýnýrý vardý ve insanlara atýk hakkýnda temel

bir ay önce çýkarýlan bu belgede azaltma, tekrar

Asýl sorun iklim deðiþikliði ve bu konuda

hayal kýrýklýðýna uðradý ama geri dönüþüm

seviyede eðitim verebilmek için daha çok

kullanma, geri dönüþtürme, geri kazanma ve

ne yapýlmasý gerektiðidir; bir atýk dünyasýnýn

hedeflerinin yaný sýra, tekrar kullanma ve atýklarý

çalýþýlmalýdýr. Kuzey Londra Atýk Kurumunun

imha etme ile ilgili kendine ait bir atýk

ötesine geçmek için ayný mesaja ihtiyacýmýz

azaltma yöntemleri üzerinde durulmasýndan

yýlda 70.000 tonluk hedefine ulaþýp ulaþmadýðý

hiyerarþisi vardýr.

var. Bay Carrett, o tarihte Anita Roddicke ait

memnundu. Geri dönüþüm oranlarýnýn en yüksek

kimsenin umurunda olmaz ve kimse bununla

olan Body Shopun baþlattýðý ve bugün deterjan

olduðu ülkelerde ayný zamanda çöp dolum

ilgilenmez, diyor CEPO'dan Rees. Ama eðer
kendi çileklerini yetiþtirmeye baþlar ve her
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Belki de en somut adým Defra'nýn, yerel

Ancak, yetkililerin bu amaca ulaþabilmesi
ve özellikle aþaðýdakileri yapabilmesi için

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2007

Diðer detaylar
Bu stratejide, tekrar kullanýlmayan, geri
dönüþtürülmeyen ya da çürütülmeyen evsel
atýk miktarýný 2000 yýlýndaki 22,2 milyon tondan
daha yüksek seviyelerden yüzde 29 indirerek
2010 yýlýnda 15,8 milyon ton seviyesine düþürme

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2007
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