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Sürdürülebilir ambalaj mý?
O da neymiþ?
Dr. Alexis Stassinopoulos (*)
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iþaretlerini kaldýrmadan önce, okuyuculara
1987 yýlýnda BM Brundtland Komisyonu
tarafýndan bulunmuþ bir terim olan
sürdürülebilirlik kelimesinin tanýmýný
hatýrlatmak isterim: Sürdürülebilir kalkýnma
gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlama
imkanlarýný tehlikeye atmadan bugünün
ihtiyaçlarýný karþýlayan kalkýnmadýr. Daha
yeni bir taným da þöyledir: Sürdürülebilir
tüketim ve üretim (SCP) ekonomik ve sosyal
refahý arttýrýrken kaynak kullanýmýný
azaltmaktýr.
Görüldüðü gibi sürdürülebilirlik çevre ile
sýnýrlý deðildir ama ayný derecede ekonomik
ve sosyal olarak iki önemli parametresi daha
vardýr. Sürdürülebilirlik vizyonu ile bunun
gerçekleþtirilmesi arasýnda çok uzun bir yol
olduðunu hepimiz kabul ediyoruz, ama en
azýndan çabalarýmýzý bu amaca yöneltebiliriz.
Ayrýca, çok geniþ bir araþtýrma ve yenilik alaný
vardýr ve ambalaj endüstrisi de ambalajýn
baþlýca görevini ve amacýný tehlikeye atmadan
enerji ve hammaddeden tasarruf edip atýklarý
azaltmak yönünde yaratýcýlýðýný kullanmalýdýr..
Ancak, ambalaj endüstrisi tek baþýna
sürdürülebilirlik amacýna ulaþmaktan çok
uzaktýr. Eko-tasarým yeniliðinin dört seviyesini
anlatan ünlü Brezet modelini görmek ilginç
olacaktýr (Þekil 1). 1. Seviyeye kýsa sürede
ulaþýlabilir (5-10 yýl), ama bunun etkisi çok
azdýr. Öte yandan, 4. Seviye çok daha etkilidir,
ama buna ulaþmak için çok daha uzun bir
zaman gerekir (en az 1-2 nesil). Dört seviyeyi
size göstermek için giysi yýkama alanýndan
örnekler vereceðim.
1. Seviye. Ürün iyileþtirme: Mevcut ürünleri
kirliliði önleme ve çevreyi koruma bakýmýndan
iyileþtirme: Deterjanlar için daha hafif þiþeler
ve karton kutular tasarlama.
2. Seviye. Ürünü yeniden tasarlama: Ürün

konsepti ayný kalýr, ama ürünün parçalarý
geliþtirilir veya baþkalarýyla deðiþtirilir: çok
daha küçük ve daha hafif þiþeler gerektiren
konsantre çözeltiler hazýrlama.
3. Seviye. Ýþlevde yenilik: Giysi yýkama iþlevinin
yerine getirilme biçimi deðiþir: Soðuk suda
yýkayan deterjan formülleriyle önemli oranda
enerji tasarrufu saðlama.
4. Seviye. Sistemde yenilik: Ýlgili altyapý ve
organizasyonlarda deðiþiklik gerektiren yeni
ürünler ve hizmetler: evdeki çamaþýr
makinelerini endüstriyel yýkama sistemiyle
deðiþtirme.

eko-tasarým yeniliðinde

Bugün yeni bir ürünün tasarýmýnda, üretiminde
ve tanýtýmýnda geçerli olan temel parametreler
arasýnda o ürünün ve özellikle de ambalajýnýn
sürdürülebilirliði vardýr. Bu konu yiyecek,
içecek ve diðer hýzlý tüketim ürünleri piyasasýna
hakim olan güçlü perakende zincirlerinin bir
ön þartýdýr.
Perakende ticaret yöneticileri bir ürünün
etiketindeki sürdürülebilirlik ya da çevre
dostu iddiasýnýn ortalama müþterinin seçimini
etkilediðine inanýr. Ancak, bir ürünün ya da
ambalajýnýn fiyatýnýn, kalitesinin, eriþilebilirliðinin
veya verimliliðinin de karar vermede en az
onlar kadar önemli parametreler olduðunu
gösteren birçok çalýþma vardýr. Ancak,
çevrenin korunmasý hala bir numaralý tanýtým
aracýdýr.
Sürdürülebilirlik eðilimi bazý vatandaþ
gruplarýnýn genel ve yerel yöneticilerle ticaret
ve endüstri alanlarýna yaptýðý baskýdan doðar.
Bu elbette kitle iletiþim araçlarýnda çok popüler
bir konudur. Ancak, genel olarak ticaret ve
endüstri sürdürülebilirliðin bir tehdit
olmaktan çýkýp olumlu bir sosyal sorumluklarý
projeleri kapsamýnda imaj yaratabilecekleri
bir olgu olabileceðini kýsa sürede fark etmiþtir.
Þimdi her ulusal ve uluslararasý ticaret ve
meslek derneðinin sürdürülebilir üretimi ve
tüketimi teþvik eden bir komitesi vardýr.
Bunun en son örneði Mayýs 2009da baþlayan
Avrupa Gýda Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimi
(SCP) Yuvarlak Masasýdýr. Kurucu katýlýmcýlar
CIAA (Yiyecek ve Ýçecek Endüstrileri
Konfederasyonu), COPA (Tarým kooperatifleri),
EFMA (Gübre Ýmalatçýlarý), EUROCOOP (Tüketici
Kooperatifleri), EUROPEN (Ambalaj ve Çevre
Örgütü), FEFAC (Yem Ýmalatçýlarý Federasyonu),
IFAH (Hayvan Saðlýðý Federasyonu), ve PRO
EUROPEdur (Ambalaj Geri Kazaným Örgütü(Yeþil
Nokta Kuruluþlarý Çatý Örgütü)).
Sürdürülebilir kelimesindeki týrnak
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Þekil1. Brezetnin eko-tasarým yeniliðinde dört seviye
modeli: Sürdürülebilirliðe giden uzun yol.

Ambalaj endüstrisi 1. Seviyeye tamamen,
2. Seviyeye de kýsmen uygun olarak iþleyebilir.
Ama bu iki seviyenin nihai sürdürülebilirlik
amacýna fazla katkýsý yoktur. 3. Seviye ve
özellikle de 4. Seviye (en etkili adým) için
demografide, yaþam tarzýnda, sosyal ilkelerde,
tüketici kültüründe, vs. önemli deðiþiklikler
gerekir. Bu hayati 4. seviye ile ilgilenenlere:
Konferans Tutanaklarý, Sürdürülebilir Üretim
ve Tüketim: Fýrsatlar ve Zorluklar (Sustainable
Production and Consumption: Opportunities
and Challenges), Wuppertal Kasým 2006,
www.score-network.org okumalarýný önemle
tavsiye ederim.
Çevresel Yaþam Döngüsü Deðerlendirmesi
Verimli eko-tasarým için temel gereklilik doðru
yönde gidip gitmediðimizi bize gösteren kýyas

noktalarýnýn ve deðerlendirme araçlarýnýn
varlýðýdýr. Bu araçlarýn geliþtirilmesine 40 yýl
önce ürünler ve sistemler için Yaþam Döngüsü
Envanterleri olarak baþlandý ve bunu Yaþam
Döngüsü Analizi araçlarý takip etti.
Bugün LCA terimi Çevresel LCA ile eþ
anlamlýdýr. Ama sürdürülebilirliðe giden yolda
bir ürün sisteminin ya da herhangi bir projenin
yaþamý boyunca iki paralel deðerlendirme
daha yapýlmasý gerekir: Sosyal Yaþam Döngüsü
Deðerlendirmesi ve Ekonomik Yaþam Döngüsü
Deðerlendirmesi. Birçok uluslararasý örgüt
(BM ve AB dahil) güvenilir sistemlerin
hazýrlanmasý üzerinde çalýþmaktadýr ama
henüz her þey baþlangýç aþamasýndadýr.
Bu makalede sadece Çevresel LCA ile
ilgileneceðiz. LCA bugün, sýnýrlamalarýnýn ve
kullaným sýrasýndaki olasý tuzaklarýn iyi
bilinmesi þartýyla, en güvenilir deðerlendirme
aracýdýr. Ambalaj ile ilgili LCA çalýþmalarýndan
örnekler vererek bunlardan bazýlarýný belirtmek
istiyorum.
a. LCA Nedir? Yaþam Döngüsü Analizi (LCA)
vakit alan ve yorucu bir iþtir. Bundan anlamlý
sonuçlar elde etmek için LCAyý tek bir kalem
(ör: süt kabý) üzerinde deðil, bu kalemin iþlev
gördüðü ürün sistemi (ör: süt üretimi ve
tüketimi) üzerinde yapmalýyýz.
b. Ýþlevsel birim. Farklý malzemelerden yapýlmýþ
ve farklý boylardaki ürünler arasýnda
karþýlaþtýrýlabilir sonuçlar almak için malzeme
ya da boyla deðil sistemdeki genel iþlevle
ilgisi olan iþlevsel bir birim seçmeliyiz: Buna
göre, aldýklarýmýzý süpermarketten eve
taþýmanýn çeþitli yollarýný karþýlaþtýrmak
istersek, uygun bir iþlevsel birim ortalama
bir ailenin alýþveriþine karþýlýk gelen ticari
mal hacmidir (Avrupa ülkelerinde bu yýlda
yaklaþýk 9000 litre eder). Ya da eðer çeþitli
kahve ambalajlarýný kýyaslamak istersek, uygun
iþlevsel birim bir fincan kahve olur.
c. Sistem sýnýrlarý. Sistem sýnýrlarýnýn seçimi
iki ürün arasýndaki karþýlaþtýrmayý bir yöne

veya tersi yöne çekebilir. Sistem sýnýrlarýndaki
farklýlaþma birçok paralel LCA çalýþmasýnda
zýt sonuçlara yol açtý: tek yönlü ya da çok
kullanýmlýk PET þiþelerde Almanyaya karþý
Ýsviçre; tek yönlü meyve ve sebze karton
kasalarýnda ya da iadeli çok kullanýmlýk plastik
kasalarda Almanyaya karþý Ýtalya; saf ve geri
dönüþtürülmüþ kaðýt hamurunda Ýtalyaya
karþý Finlandiya. Bu örnekler bize LCAnýn
bazen önceden tasarlanmýþ siyasi kararlarý
ya da yerel menfaatleri destekleyen mazeretler
olarak kullanýldýðýný gösterir.
d. Veri toplama. LCAda en önemli adým analizin
temelini oluþturan envanterdir. Farklý
kaynaklardan gelen ve özellikle bölgesel
etkilere baðlý veriler uygulanmadan önce
dikkatle ele alýnmalýdýr. Hazýrdaki yazýlým
araçlarýnýn (SimaPro7, GaBi4gibi kullanýlmasýyla
sorun daha da zorlaþýr. Bunlar bir LCA
yapýlmasýný kolaylaþtýrýr ama verilerin nasýl
manipüle edildiði tam olarak net deðildir. Veri
toplama sýrasýnda uygulanan çeþitli varsayýmlar
paket halindeki veri programlarýnýn çoðunda
tipik olarak açýklanmaz. Nihai olarak, kullanýcý
verilerin ve bunlarý toplamada kullanýlan
yöntemlerin kalitesi konusunda satýcýnýn
itibarýna güvenmek zorundadýr. Bugün çoðu
insanýn LCA aracý seçerken yazýlýmýn ne
derece verimli olduðunu dikkate almasý hayret
vericidir. Aracýn temelini oluþturan çevresel
veriler ikinci derecede önem taþýr.
e. Çevresel etki kategorileri. LCAda kullanýlan
50den fazla çevresel etki kategorisi vardýr.
Analiz sýrasýnda sýkça kullanýlan 10 kadar
kategori vardýr. Kullanýlacak kategoriler
konusundaki tercih bir envanterin sonucu
açýsýndan çok önemlidir. Yerel sorunlarla ilgili
tipik su numunesinin bulunabilirliðidir. Hollanda
ya da Ýsviçrede geliþtirilen popüler LCA
envanterleri su kirliliði parametreleri ile
yakýndan ilgilidir. Ancak bunlar su kaynaklarýnýn
sýnýrsýz olduðunu varsayar. Ama Yunanistanda
pamuk üretimi yapacak biri için suyun
bulunabilirliði etki kategorisi kritik olmalýdýr.

Yine de açýkça ifade etmeliyim ki ürün
sistemlerinin çevresel etkilerini deðerlendirmede Çevresel LCAnýn çok önemli ve
geliþmiþ bir araç olduðuna hala inanýyorum.
Uzman olmayan birinin bir LCAyý deðerlendirmesi tabi ki zordur. Uzman olmayýp yine
de bir LCAnin niteliði hakkýnda kiþisel fikir
edinmek isteyenlere önerilerim þunlardýr:
 LCAyý ne amaçla yapýldýðýna daima dikkat
edin.
 ISO 14040, 14044, 14047, 14048 gibi
standartlar gerektiðinde baþvurabilemeniz
için daima hazýrda bulunsun.
 Uzmanýn ve ilgili taraflardan oluþan panelin
kritik gözden geçirmelerini okuyun (ISO
14040, Bölüm 7ye göre gerekli). Bunlar
her LCA için yapýlmalý.
 Sistem sýnýrlarýný ve seçilen çevresel
kategorileri LCAýn yapýlmasýný isteyen
tarafýn menfaatleriyle iliþkilendirin.
Çevresel Göstergeler
Tüketiciler, firmalarýn karar alýcýlarý, tasarýmcýlar,
gazeteciler, yasa koyucular ürünlerin ve
hizmetlerin çevresel etkilerini daima
sorgulamaktadýr. Gerçek resme en yakýn
yaklaþýmlar ise Yaþam Döngüsü Analizleri ile
mümkündür.
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Ancak, ilgili olmayan bütün parametreleri tek
bir sonuçta birleþtirerek A ürününün B
ürününden daha çevre dostu olduðunu
g ö s te r i p s o n u c u b a s i t l e þ t i r m e k
gerekmektedir.
Bazý akademik gruplar veya ticari firmalar
bu talebe cevap vermek üzere bir ürünün ya
da ambalajýnýn çevresel performansýný
puanlayan tekil göstergeler geliþtirdi. Bu
göstergelere örnek olarak: Çevresel
Sürdürülebilirlik Endeksi (ESI), Eko-Gösterge
99, EDIP2003, EPS 2000d, IMPACT 2002+,
Ýsviçre Eko-puanlarý, Eko-faktörler, PEI verilebilir.
En çok tartýþýlan ve eleþtirilen gösterge
elbette Wal-Mart sonuç kartlarýdýr. Tüm
dünyada Wal-Mart tedarikçilerinin omzuna
binen yük düþünülünce, bu beklenen bir
çalýþmadýr. Bu sonuç kartýnýn ciddi bir çevresel
iyileþtirmeye götüreceðine inanmýyorum ama
firma için kesinlikle güçlü bir pazarlama
aracýdýr (Wal-Mart yöneticilerinin de birkaç
kez teyit ettiði gibi).
Tek bir çevresel gösterge ya da bir sonuç
kartý oluþturmak için çeþitli birimlerle ifade
edilmiþ çeþitli çevresel kategorilerin sonuçlarý

birleþtirilmek zorunda (Þekil 2).
Her parametrenin toplam çevresel yüke katkýsý
tahmin edilirken (aðýrlýk faktörü) kiþisel fikirler
temel alýnýr. Örneðin Eco-gösterge 99 için
aðýrlýk faktörlerinin tahmininde Ýsviçreden
gelen bazý panelistlerin fikirleri alýndý. Benzer
biçimde, Wal-Mart ambalaj sonuç kartýnýn
dokuz parametresine ait aðýrlýk faktörleri
global ambalaj endüstrisinin liderleriyle
konsültasyon yapýldýktan sonra belirlendi.
Ama bu metotlar bizi objektif gerçeklere
götürmez.
Çevresel göstergeler ve ürün politikasý kararlarý
Çevresel deðerlendirme ile politikada karar
alma arasýnda doðrudan bir baðlantý yoktur.
Karar alma sürecinde sosyal, ekonomik ve
bölgesel parametreler ve her zamanki gibi
kamuoyu yer alýr. Bu durum özellikle
incelenen alternatiflerin çevresel parametreleri
arasýnda belirgin farklýlýklar olmadýðý zaman
geçerlidir. LCA önceden belirlenmiþ siyasi
kararlarý ya da yerel menfaatleri veya elbette
firma menfaatlerini desteklemek için mazeret
olarak kullanýlabilir.
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Ürün sistemlerine katýlan unsurlar olarak
ambalaj malzemelerine baðlý çevresel yük
normalde çok küçüktür. Ve çeþitli ambalaj
alternatifleri arasýndaki farklar ürün sisteminin
LCAsýndaki çevresel parametrelerin
deðerlerinde kayda deðer deðiþikliðe neden
olmaz. Örneðin sütün ayak izini(foot print)
ele alalým: toplam CO2 ayak izi deðerlerinin
sütün litresi baþýna 1500-2000 gCO2 dengi
arasýnda deðiþtiði bazý süt LCAlarýndan
deðerler alarak karþýlaþtýrdým. Belirgin
farklýlýklar (%25) daha çok hayvanyetiþtirme
ve çiftçilik koþullarýndaki farklýlýklardan
kaynaklanýyor. Ambalaj malzemelerinin katkýsý
(her tür ambalaj malzemesi) litre baþýna 100150 gCO2 ye eþittir. Bu da en iyi olduðu iddia
edilen ambalaj iyileþtirmesinin bile %2.5tan
az olduðu anlamýna geliyor. Ýyi tasarruf ama
sürdürülebilirlik iddialarýmýzda biraz daha
saðduyulu ve ýlýmlý olmalýyýz.
WPO - Dünya Ambalaj Örgütünün önceki baþkaný olan Dr.
Alexis Stassinopoulos halen bir sanayici ve Yunanistan
Ambalaj ve Malzemeleri Ýmalatçýlarý Derneði (AGMPM) baþkanýdýr.
Bu makale yazarýn sürdürülebilir ambalaj hakkýndaki Atina
seminerine katkýsýnýn kýsa bir özetidir.www.pac.gr
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Þekil2. Ýki malzemeden hangisi daha sürdürülebilir, PET mi PLA mý? (Deðerler Heidelberg Enerji ve Çevre Araþtýrmalarý Enstitüsünden Jürgen Giegrich tarafýndan temin edildi,
2. Avrupa Biyoplastik Konferansý, Paris 2007)
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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

Ýstanbul Sanayi Odasý Çevre Seminerleri Son Sürat Devam Ediyor
Avrupa Birliði fonlarýnca desteklenen ve ÝSO
koordinatörlüðünde yürütülmekte olan Firmam
çevre mevzuatýna ne kadar uyumlu projesi
kapsamýnda 8 Eylül 2009 tarihinde odakule
toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Ýspanya Valencia Ticaret Odasý Çevre ve
Endüstri Hizmetleri Þubesi Müdürü Dr. Rafael
Mossi Piero nun AB Eko Etiket ve Ambalaj
direktifi ve dolayýsý ile ispanyada yapýlan
uygulamalarý hakkýnda yaptýðý sunumu ile
sistemin ispanyada nasýl iþlediðini anlattý. 1994
yýlýnda Ambalaj Direktifinin yürürlüðe girmesinden

sonra 1997 yýlýnda bu konuda bir yönetmeliðin
ülkelerinde uygulamaya baþladýðýný belirtti.Bu
dönemden sonra 5 yýl kendilerine sistemin
kurulmasý, toplama ayýrma istasyonlarýnýn
kurulmasý ve lojistik çalýþmalarýný n geliþtirilmesi
için süre ayýrdýklarýný söyledi. Þu an tam olarak
AB direktifinin gerekliliklerini henüz tam olarak
gerçekleþtiremediklerini belirtti. Ýspanya
Yetkilendirilmiþ Kuruluþu Eco Embesin açýkladýðý
bazý rakamlar aþaðýda verilmiþtir.
Dr. Rafaelin ardýndan Valencia Metal iþleme
Teknoloji Enstitüsünden Ana Maria VOC(uçucu
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Çeþitli sektörlerden katýlýmýn yoðun olduðu seminerin
sunularýna https://e-hizmet.iso.org.tr/seminer/Gecmis
Seminerler.aspx adresinden ulaþabilirsiniz.

ECO EMBES bünyesindeki firma sayýsýnýn yýllara göre daðýlýmý
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organik bileþikler) direktifi ve Valencia Temiz
Teknolojiler Merkezinden German Giner Santanja
IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) direktifi
ve BAT (Uygulanabilir en iyi teknikler) hakkýnda
bir sunus yaptý.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði Genel
Sekreteri Mustafa Baðanýn Türkiyedeki atýk
yönetimi sunuþu ile seminer son buldu.
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TOBB Tehlikeli Atýk Geri Kazaným Noktasýnda
Tek Yetkili Olmak Ýstiyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), tehlikeli
atýk geri kazaným ve nihai bertaraf tesis
yatýrýmlarý konusunda tek yetkili' olmak için
harekete geçti. Çevre ve Orman Bakanlýðý'na
baþvuruda bulunan TOBB, tek yetkili olmasý
halinde 6 bölgede tehlikeli atýk bertaraf tesisi
kuracaðýný açýkladý.
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Gümrük yenileme yatýrýmlarýn da olduðu bu
konuda da tek yetkiye sahip olmak istemelerinin
baþlýca nedenlerinin kendi üyelerine hizmet
verebilecekleri bir konuda üyeleri ile rakip olmak
istemediklerini belirttiler.
Þu an Türkiyede tehlikeli atýk nihai bertarafý
konusunda da tek tesis olan Ýzaydaþý da almak

istediklerini belirten TOBB proje koordinatörü
Ýbrahim Çaðlar ilk olarak Ýzmir, Çukurova, Trakya
ve Marmara bölgesinde tesis kurabileceklerini
söyleyerek bir tesisin yaklaþýk 150 milyon dolara
mal olacaðýný bildirdi. Ayrýca Çaðlar, konuyla ilgili
Almanya, Hollanda ve Japonya'dan know how
alabileceklerini belirtti.

