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• Oluklu mukavva sektöründe yoğun olarak kullanılmakta olan

Kraft-liner ithalatına anti damping vergisi konulmuştur. (2015/28)

Vergi konulduğu gibi firma ismi verilerek %9,43 ile %19,96 oran

ayrımları yapılmıştır.

Yerli üretici firmanın yıllık toplam kapasitesi 100.000 ton olup,

yerli oluklu mukavva üreticilerinin ihtiyacını karşılamamaktadır.

2014 yılında beyazlatılmamış Kraft-liner kullanımı 400.000

tondan fazladır. 410.000 ton ithalat yapılmıştır.
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Yerli mamulde kalite problemi de yaşanmaktadır.

Oluklu mukavva ambalaj kullanıcıları üretimde kullanılan kağıtlar

için zorunlu olan FSC (Forest Stewardship Council) belgesine

sahip bir yerli Kraft-liner üretimi ülkemizde bulunmamaktadır.

Beyazlatılmamış kraft, özellikle meyve sebze ihracatında

kullanılan oluklu mukavva ambalaj üretiminde %100’e varan

oranlarda kullanıldığından söz konusu vergi, ambalaj fiyatlarına

yansıtıldığında, yaş meyve sebze ihracatının maliyetini

arttıracak, uygulama ihracatı olumsuz yönde etkileyecektir.

Oluklu mukavvayı ambalaj malzemesi olarak kullanan diğer

sektörlerde de maliyet artışına paralel olarak, ürünlerin

ihracatında rekabeti zorlaştırıcı bir maliyet kalemi olacaktır.
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Bu kapsamda; Kraft-liner ithalatına konulan yüksek oranlı anti

damping vergileri kaldırılmalıdır.

Sektöre orta ve uzun vadede nefes aldıracak ‘Özel Plantasyon’

alanları oluşturacak teşvik edici mekanizmalar gerekmektedir.

Bu alanlar gelişip yaygınlaşıncaya kadar sektör üzerindeki ek

anti damping vergileri kaldırılmalıdır. Bu uygulamanın Dünyada

başarılı örnekleri vardır.
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• Mevcut durumda 1 ton kağıt toplanması karşılığı belgelendirme

finansmanı ortalama 10-12 TL olarak verilmektedir. Bu tutar yüksek

hacimli hafif ambalaj atıklarını toplamak için yapılan harcamaları

karşılamamaktadır. İnsan kaynağı maliyeti ve ayrıştırma giderlerine

balyalama maliyetleri de eklendiğinde verilen finansman desteğinin

yapılan harcamaları karşılamadığı görülmektedir.

Çevre Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan «Çevre kirliliğinin

önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden

yararlandırılır» hükmü çerçevesinde ambalaj atıklarının toplanması

ve ayrıştırılması faaliyetleri teşvik kapsamına alınmalıdır.

Ayrıca, ambalaj kağıdı üretiminin en önemli hammadde kaynağı

olan hurda(atık) kağıdın toplanmasının artırımı ve yurt içi

fabrikalarda değerlendirilmesi yakından takip edilmelidir.
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