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Geri Dönüþtürülmüþ
Plastiklerin Gýda
Ambalajlarýnda Kullanýmý
Konusunda Avrupa
Birliðinde Hazýrlanmakta
Olan Mevzuat
Düzenlemeleri
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Kullanýlmýþ plastiklerin geri dönüþtürülerek tekrar
kullanýmý konusunda ileri ve kritik bir aþama olan gýda
ambalajlarýnda kullanýmýnýn, AB çapýnda hukuki
düzenleme ile deðiþik uygulamalardan kurtarýlarak bir
Yönetmeliðe baðlanmasý için artýk son aþamalara
gelinmiþ durumda (2007 yýlý içinde yürürlüðe gireceði
tahmin edilmektedir). Özellikle PET þiþelerin en çok
gündemde olduðu bu konu Avrupa da her ülkeye göre
deðiþen uygulamalara maruz kalmýþ durumdadýr. Ýtalya
ve Ýspanyada geri dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda
ambalajlarýnda kullanýmý yasak iken, gerekli gýda
güvenliði þartlarýnýn yerine getirilmesi durumunda
Fransa, Almanya, Avusturya, Belçikada mümkün
olabilmektedir. Ýskandinav ülkeleri ise daha sýký þartlar
öne sürmektedirler. Bilindiði üzere ülkemizde bu
uygulamaya þimdilik izin verilmemektedir. Bu konu
uzun zamandýr gündemi iþgal etmekte ve bir yandan
da özellikle kullanýlmýþ PET þiþelerin fiziksel olarak geri
dönüþtürüldükten sonra (mechanical recycling) tekrar
þiþe yapýmýnda kullanýlabilmesi içinde, birazda büyük
kullanýcý þirketlerin, aþaðýda belirttiðim sebepler
nedeniyle teþvik ve tazyiki ile yeni prosesler
geliþtirilmekte idi (Örneðin; Amcor Supercycle, Wellmann
Ecoclear prosesleri gibi).
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SASAda görev yaptýðým ve üye olduðumuz PETCOREda
(merkezi: Brüksel) þirketi temsil ettiðim yýllarda
bende bir miktar bu çalýþmalarýn (mevzuat yönünden)
içinde bulundum. Bu çalýþmalarýn ana nedeni kullanýlmýþ
ve geri dönüþtürülmüþ olan plastiklere ilave pazar
açabilmek için ABD ve ABde plastik ambalajlar içinde
minimum bir geri dönüþtürülmüþ malzeme muhtevasý
bulundurulmasý için yapýlan baskýlardý. Tabii ki bu
durum, hammadde üreticilerini hiç memnun etmiyordu.
Çünkü olasý bir satýþ kaybý sözkonusu idi, diðer
taraftan ambalaj üreticileri de bu konunun zorunlu
deðil, serbest pazar þartlarýna býrakýlmasýný talep
ediyorlardý. Ayrýca, her iki grupta, uygulamalarda
herhangi bir saðlýða aykýrý durum olursa, sorumlularýn
tesbitinde karþýlaþýlacak zorluklardan dolayý
endiþeliydiler.
Hazýrlanmakta olan taslak için AB Komisyonu yetkilileri;
geri dönüþüm proseslerinde herhangi bir sýnýrlama
getirilmeyeceðini, tüketici saðlýðýnýn en yüksek
standardda gözetildiðini, her ülkeye mahsus ayrý
kullanma izni prosedürleri yerine, tek bir otoriteden
(Avrupa Gýda Güvenliði Kurumu EFSA) onay alýnmasýnýn
yeterli olacaðýný (ancak aþaðýda göreceðimiz gibi
yerel makamlar devre dýþý deðildir), ticari engellerin
kaldýrýlarak rekabetin teþvik edileceðini söylüyorlar.
Tabii ki bu arada maliyetler biraz artacaktýr ancak
yeni teknoloji ve verim artýþlarý ile bunlar telafi
edilebilir. Onay verilecek proseslerde aranacak olan
temel özellikler; güvenilir bir toplama ve ayýrma
sistemini müteakip, kýrma, yýkama, hassas temizleme
vb iþlemlerini ihtiva eden geri dönüþüm prosesinin,
iþlediði malzemede gýda güvenliði açýsýndan yeterli

kimyasal temizliði saðlayabildiðinin ispatý (challenge
tests olarak adlandýrýlýyor, teknik detaylara burada
girmiyoruz) ve bazý migrasyon testlerini geçmesidir.
Ayrýca gýda ile temas eden ambalajlarýn üretiminde
de, onaylý proses ürünü olmasý þartý ile geri dönüþümlü
malzeme için herhangi bir % sýnýrlamasý
düþünülmediðini de belirtiyorlar.
Çeþitli kalite unsurlarý dikkate alýndýðýnda, bu durum
ambalaj üreticisi ve ambalajý kullanarak ürününü
piyasaya sürecek Firmanýn inisiyatifindedir.
Taslak, sadece fiziksel geri dönüþüm (mechanical
recycling) proseslerini kapsamakta, kimyasal geri
dönüþümü (depolimerizasyon gibi) ve üretim firelerinin
tesis içi geri dönüþümünü kapsam harici
býrakmaktadýr. Bu tip geri dönüþümler, gýda ile temas
eden plastik malzemelerle ilgili olan Plastikler
Direktifinin (2002/72/EC) þartlarýna tabidir.
Þimdi sözkonusu taslak mevzuatýn bazý önemli
detaylarýna bir göz atalým;
1. Geri dönüþüm tesisine hammadde kabulü:
Taslak, tesise hammadde kabulünü en kritik bir eþik
olarak görmekte ve tesiste iþlenecek olan kullanýlmýþ
plastiklerin; Plastikler Direktifine (2002/72/EC) uygun
olarak üretilmiþ olmasýný ve önceki kullanýmlarý
sýrasýnda gýda ile temasta bulunmuþ olmalarýný þart
koþmaktadýr. Ýlk yapýlan teknik çalýþmalarda ve
taslaklarda % 99 ayýrma (sorting) verimi ön
görülüyordu ancak endüstrinin, özellikle PET þiþeler

için bu verim oranýnýn gereksiz yüksek olduðu

ilgili bir izin ve onay metni hazýrlayacaktýr. Bu metinde,

plastik malzemenin takip edilebilir olmasýný ve gerekli

itirazlarý üzerine, ayrýma verimi (sorting efficiency)

baþvuru sahibinin ismi, prosesin tarifi ve diðer

kayýtlarýn tutulmasýný þart koþmaktadýr. Bu durum

kriterinin her plastik malzeme çeþidi ve prosese

þartlar/kýsýtlamalar yer alacaktýr. Bu þekilde verilen

hem gýda güvenliði hem de zincirdeki ilk ve en önemli

göre Avrupa Gýda Güvenliði Kurumuna (EFSA) tarafýndan

izin ve onayýn geçerlilik süresi 5 yýl olacak, müracaat

halka olan geri dönüþümcüler açýsýndan çok önemlidir.

yapýlacak güvenlik deðerlendirilmesine göre

durumunda 10 yýllýk devreler halinde uzatýlabilecektir.

Ayrýca, geri dönüþtürülmüþ plastik malzemeler için

belirlenmesi fikri aðýrlýk kazandý. Ancak bu durum

Bununla beraber, baþvuru sahibinin bu izin

ve muhtevasýnda geri dönüþtürülmüþ plastik malzeme

özellikle bu tesislere hammadde saðlanmasý için

doðrultusunda üreteceði malzemeyi piyasaya

kullanýlan her ürün için pazarlama safhalarýnda

toplama sistemlerinin çok dikkatli seçilmesi gereðini

sürdükten sonra 3 ay içerisinde ülkesinin yetkili

(perakende hariç) Çerçeve Direktif EC 1935/2004ün

deðiþtirmemektedir. Gýda dýþý kullanýlmýþ ambalajlar

makamlarýndan veya onlarýn yetki verdiði bir

15/16 maddeleri uyarýnca ve detaylarý taslak

yabancý madde olarak kabul edilecek ve çok az bir

denetçiden prosesin onay þartlarýna uygunluk ve

yönetmelik eklerinde verilen uygunluk belgelerinin

miktarda bunlardan prosese girende olsa, nihai

yeterli kalite güvencesine haiz olduðuna dair bir

de ibraz edilmesi gerekmektedir.

ürününün; Gýda ile temas eden malzemeler ve

rapor almasý gerekmektedir. Kalite güvence sistemi

maddeler konusunda Çerçeve Yönetmelik olan EC

ile ilgili talep edilen iþlemler ve kayýtlar Taslak

Taslakta, ayrýca halihazýrda piyasada olan (FDA onaylý

1935/2004ün þartlarýna uygun olmasý zorunlu

Yönetmelik eklerinde verilmiþtir. Eðer onaylý proses

olarak) ve gýda ambalajýnda kullanýlmasýna ülke

olacaktýr. Tesis sahibi þirket bu konularda çok düzenli

sahibi, proses lisansýný baþka bir firmaya satarsa,

bazýnda izin verilmiþ olan geri dönüþtürülmüþ plastik

kayýtlar tutmak ve denetlemeler sýrasýnda ibraz

o zaman bu firmanýn da ayný denetim prosedürüne

malzemeler içinde geçiþ süreleri hükümleri yer

etmek zorundadýr.

tabi tutulmasý gerekmektedir.

almaktadýr.
Sayýn Meslektaþlarýmýz, böylece bir zamanlar el

2. Taslakta öngörülen Proses izin ve onay baþvuru

Ülke yetkili makamlarýnýn, talep edildiðinde, diðer

yakan bu konuda özet incelememizi tamamlamýþ

prosedürleri:

ülkeler yetkili makamlarýna ve AB Komisyonuna

oluyoruz, ancak henüz her problem tam çözülmüþ

Baþvuru sahibi izin ve onay iþlemleri için EFSA

sözkonusu denetim raporlarýný ve rapor sonucu

olmayabilir. Yönetmelik yürürlüðe girip, uygulamalar

kriterlerine uygun olarak hazýrladýðý teknik ve idari

verdikleri karar detaylarýný sunmalarý mecburidir.

yaygýnlaþtýkça mutlaka bazý yeni çözümler bulunacak

dosyayý önce kendi ülkesinin yetkili makamlarýna

Denetleme esaslarý ve denetlemede yetki devredileceði

ve/veya yeni önlemler alýnacaktýr. Ülkemiz için bu

sunacak ve dosyada eksiklik yoksa, baþvuru ilgili

kiþi ve kurumlarýn tespitinin ve prosedürlerin AB

konuda söyleyeceklerimiz, önce saðlýklý ve temiz

yerel makamlar tarafýndan EFSAya gönderilecektir.

Gýda ve Yem Kontrol Yönetmeliðinin (EC 882/2004)

toplama ve modern ayýrma sistemlerinin tam anlamý

5 ve 6. maddelerine uygun olmasý gerekmektedir.

ile yaygýnlaþmasýndan sonra bu konunun gündemimize

Sözkonusu baþvuru alýndýktan sonra EFSA, durumdan

Denetim yetkisi devredilecek kurum ve þahýslar

alýnmasýnýn daha doðru olduðudur. Bu, saðlýk konusu

üye ülkeleri ve Komisyonu haberdar edecektir. Bunu

konusunda AB Komisyonu haberdar edilecek ve

olduðu kadar da etik bir meseledir.

takip eden 6-12 aylýk süre içindede EFSA baþvurunun

bilgilendirilecektir. Üçüncü ülkelerdeki geri dönüþüm

yönetmeliðin gereklerini karþýlayýp karþýlamadýðýný

tesisleri de ABye bu konuda ihracat yapmak isterlerse

bildirecek ve rekabete zarar verebilecek olasý bazý

ayný onay sürecinden geçecekler ve denetimler ise

gizli bilgileri çýkardýktan sonra bu konuda kamuoyunu

yukarýda bahsedilen EC 882/2004ün 46. maddesine

bilgilendirecektir. Ancak, baþvuru sahibinin adý, adresi,

göre AB Komisyonunun görevlendirileceði denetçiler

prosesin ismi, prosesin insan saðlýðý için emniyetini

tarafýndan yapýlacaktýr.

deðerlendirme açýsýndan kullanýlan bilgiler ve analitik
metodlar gizli bilgi kapsamýnda mütalaa edilmeyecektir.

3. Diðer bazý ayrýntýlar:
Taslak yönetmelik, geri dönüþtürülmüþ plastik madde

EFSA olumlu görüþünü bildirdikten sonra, AB

ihtiva eden tüm ürün ve malzemelerin etiketlenmesini

Komisyonu 3 ay içinde, kamuya açýk olarak Topluluk

üreticilerin tercihine býrakmakta, ancak imalat, iþleme

Kayýt sisteminde yer almak üzere söz konusu prosesle

ve daðýtýmýn her safhasýnda geri dönüþtürülmüþ
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PET geri dönüþümüne destek
toplama konusunda olgunlaþmýþ ülkelerden biri
olarak gördüðü Fransada büyümenin devam ettiðini
görmek bizi çok etkiledi açýklamasýný yaptý.
Petcorea göre, Avrupada PET toplama miktarý bir
önceki yýla göre % 15.1 artarak 2005 yýlýnda
796,000 tona ulaþtý. Bulgaristan ve Romanyadaki
toplama bilgileri de ilk kez araþtýrmaya dahil
edilmiþtir. Bu durumda Petcorea göre fiili artýþ
% 19.8i bulmuþtur.
PET toplama rakamlarýndaki artýþ tüketimdeki
artýþý geçecek þekilde devam ediyor. En büyük
destek toplamanýn % 32ye vararak 200.000 tonu
geçtiði Almanyadan geldi. Polonya ve Fransa baþta
olmak üzere diðer ülkelerde de önemli geliþmeler
oldu.
Petcore Genel Direktörü Frank Koelewijn bu konuda
Almanyadaki artýþ bekleniyordu, ama birçoklarýnýn

Toplama oranlarý Ýngiltere ve Ýrlandada da arttý
ama genelde karýþýk plastik þeklinde olduðundan
burada Petcore istatistiklerine dahil edilmemiþtir.
Petcorea göre, Uzak Doðuya yapýlan geri
dönüþtürülecek PET þiþe ihracatý biraz azalarak
2004 yýlýndaki % 18.8 seviyesinden 2005 yýlýnda
% 17.6ya ya da 140,000 tona geriledi.
Almanyadaki ve çevre ülkelerdeki geri dönüþtürme
kapasitesi yüksek olmasýna raðmen, ihraç edilen
þiþelerin 100,000 tondan fazlasý Alman
perakendecilerden geldi.
Bu geliþmelerden iki nedenle endiþe ediyoruz,
diyor Koelewijn. Öncelikle, dükkana iade ettikleri
þiþelerin, daha yakýn bir yerde geri dönüþüm

imkaný varken, geri kazanýlmak üzere neden
dünyanýn bir ucuna sevk edilmesi gerektiðini
Alman tüketicilere açýklamak çok zor. Ýkincisi, Çin
bir gün kapýlarýný kapatacak. O tarihe kadar yerel
geri dönüþümcü firmalar yok olmuþ olursa
perakendeciler onca þiþeyi ne yapacak?
Toplanan PET kap ve þiþelerin yaklaþýk % 57si
geri dönüþtürülerek polyester lifli ürün haline
getirildi. Bu oran 2004 yýlýnda % 65 ve 2003
yýlýnda % 70ti. Bunun tersine, polyester levha
pazarý geri dönüþtürülmüþ PET kullanýmýnýn son
iki yýlda üçe katlandýðý bir dizi termoform
uygulamalarýnda % 16.2 pazar payý kazandý.
Tekrar kullanarak PET þiþe yapýlma oraný % 15.2ye
yükselirken, geri dönüþtürülmüþ PETin ambalaj
þeridi gibi diðer kullaným kanallarý (% 7.8) nispeten
durgun kaldý.

Dünyanýn ilk çok katlý karton içecek
kutusu geri dönüþüm tesisi
için Tetra Pak firmasýna alüminyum folyo tedarik
ediyor. Alcoa Aluminio, Tetra Pak için yeni folyo
üretirken bu tesiste geri kazanýlan geri
dönüþtürülmüþ alüminyumu kullanacaðý bildiriliyor.

Tetra Pak, Klabin ve TSL Ambiental ile ortak giriþim
oluþturan Alcoa Aluminio, Brezilyadaki yeni geri
dönüþüm tesisini Mayýs 2005te faaliyete
geçirmiþti. Bu tesis ambalaj kartonlarýnda
kullanýlan kaðýt, alüminyum ve plastik malzemeleri
birbirinden ayýrabilen, dünya üzerindeki tek tesis
olarak biliniyor. Bu tesisin yapýlmasý için 4 ortaðýn,
toplam 10.5 milyon dolar civarýnda yatýrým yaptýðý
tahmin ediliyor.
Sao Paulo yakýnlarýndaki Piracicabada bulunan
tesiste yenilikçi plazma teknolojisi kullanýlýyor.
Bu teknoloji ile geri dönüþtürülmüþ karton
ambalajdaki malzemeleri birbirinde ayrýlabiliyor.
Termal plazma teknolojisinin geliþtirilmesinde
önemli rol oynayan TSL Ambiental firmasý bu yeni
tesisin iþletmesinden sorumlu.
Alcoanýn Brezilyadaki yan kuruluþu olan Alcoa
Aluminio, aseptik dolum yapýlan karton kutular
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Geri dönüþtürme prosesinde plazma kullanýlmasý
ile ilgili çalýþmalar yedi yýl önce baþlamýþ. Eski
adýyla Sao Paulo Üniversitesi Teknolojik Araþtýrma
Enstitüsü Plazma Grubu çeþitli geri dönüþüm
süreçleri ve teknolojileri geliþtirerek, üretim
artýklarýndaki deðerli metallerin ve malzemelerin
geri kazanýlmasýnda kullanýlabilecek bir proses
geliþtirmeye çalýþmýþlar.
Karton ambalajýn geri dönüþümünde, plazma
teknolojisi elektrik enerjisinden yararlanarak
15,000°Cde bir plazma jeti oluþturur. Isý plastik
ve alüminyum karýþýmýný iyonlaþtýrýr ve sonuçta
plastik parafine dönüþürken alüminyum da saf
haliyle geri kazanýlýr.
Bu teknoloji mevcut karton ambalaj geri dönüþüm
sürecinde önemli bir geliþmedir. Önceleri, geri
dönüþüm teknolojisi ile kaðýt ayrýlabiliniyordu,
ama plastik ve alüminyum birlikte çýkýyordu.
Plazma teknolojisi ile ambalaj tüm komponentlerine
ayrýlabilmektedir. Her komponent üretim zincirine
hammadde olarak tek baþýna döner.
Bu yeni tesiste yýlda 8.000 ton plastik ve

alüminyum iþlenebilmektedir ki bu da yaklaþýk
32.000 ton aseptik dolum yapýlan karton kutunun
geri dönüþtürülmesine denktir. Çok az miktarda
kirletici madde açýða çýkmaktadýr. Bu sürece
oksijen dahil deðildir, burada yanma olmaz ve
enerji verimlilik oraný da %90a yakýndýr.
Plazma teknolojisi tüm dünyada ambalaj
kartonunun geri dönüþtürülmesinde devrim
yaratabilir. Plazma bazlý geri dönüþüm tesisi
karlýlýktan çevreye kadar tüm deðer zinciri için
yararlýdýr. Tesisteki kirletici madde emisyon oraný
düþüktür, enerji verimliliði yüksektir ve bu tür
ambalajlarda tüm komponentler de hammadde
olarak geri dönmektedir. Aslýnda, Alcoa tesisinde
geri dönüþtürülen malzemeler, projeye ortak
firmalar tarafýndan kullanýlmaktadýr. Alcoanýn
geri dönüþtürülen alüminyumu kullanmasý;
parafinin ulusal kimya endüstrisine satýlmasý;
Klabin firmasý tarafýndan da geri dönüþüm sürecinin
ilk aþamasýnda çýkarýlan kaðýttan karton imal
edilerek bu sürecin döngüsünün tamamlanmasý
planlanmýþtýr.

Kaynak: packaging-gateway.com

