Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Sanayide Atýk Yönetimi Semineri
Türkiyede Ambalaj Sektörünün geliþmesi
misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj
Sanayicileri Derneðimiz, Nisan ayý etkinlikleri
kapsamýnda Ýþletmelerde Atýk Yönetimi
konulu bir seminer düzenledi.

AB ülkeleri ile Türkiyenin çevre mevzuatý
konusundaki durumlarýný farklý bir bakýþ
açýsýyla deðerlendiren Caner Zanbaktan sonra
ASD Genel Sekreteri Doðan Erberk, Ambalaj
ÜRETÝM DALI

2004

2005

2006

2007

2008

KÂÐIT AMBALAJ

61.000

60.000

60.000

60.000

60.000

KARTON AMBALAJ

287.000

318.500

362.000

415.000

395.000

OLUKLU MUKAVVA

951.000

1.139.000

1.318.000

1.370.000

1.387.000

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði,
Avrupa Birliði Yeni Çerçeve Atýk Direktifi ve
Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði ýþýðýnda
farklý konularda sunum ve bilgilendirmeler
yapýldý.

PLASTÝK AMBALAJ

995.000

1.124.000

1.290.000

1.470.000

1.530.000

METAL AMBALAJ

314.000

338.000

364.000

392.700

344.000

CAM AMBALAJ

466.000

524.000

587.000

659.000

697.000

AHÞAP AMBALAJ

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

TOPLAM

3.459.000

3.888.500

4.366.000

4.751.700

4.798.000

ÝSO Çevre Ýhtisas Kurulu Baþkan Vekili Sn.
Caner Zanbakýn Avrupa Birliði Sürecinde
Endüstri ve Çevre Ýliþkileri konusundaki
sunumu ile seminer baþladý.

Piyasa hacmi (Milyar $)

4,10

4,70

5,40

6,10

6,17

cirosal geliþme %si

14,6%

14,9%

13,0%

1,1%

miktarda geliþme %si

12,4%

12,3%

8,8%

1,0%

15 Nisan 2010 Perþembe günü ÝSO - Ýstanbul
Sanayi Odasý ve ASD uzmanlarýnýn katkýlarý
ile düzenlenen seminere tüm sektörlerden
konu ile ilgili uzmanlar yoðun ilgi gösterdi.

Ülkemizde kiþi baþý ambalaj tüketiminin halen
yýlda 85 $ civarýnda seyretmekte olduðunu;
bu rakamýn her ne kadar 82 $lýk dünya
ortalamasýnýn üzerinde olsa da; 250 $lýk AB
ortalamasýnýn çok altýnda olduðunu ve halen
çok miktarda ambalaja girmemiþ ürün
bulunduðunu belirten Erberk, ambalajýn çeþitli
kullaným alanlarýndan örnekler de verdi.
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ve Çevre Ýliþkisini ele aldýðý sunumunda
Ambalajýn yaþamýmýzda önemine vurgu
yaparak; Türkiye Ambalaj Sektörü rakamlarýný
dinleyicilerle paylaþtý.
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Ýlkay KIRAN, ASD
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Seminerin ikinci bölümünde ASD Araþtýrma
ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlkay Kýran Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði gerekleri ve
2010 Nisan baþýnda yayýnlanan Yönetmelik
Deðiþikliði Taslaðý ile ilgili bilgilendirmede
bulundu.

Caner ZANBAK, ÝSO

Yönetmeliðin Paydaþlarý

Belediyeler
Bakanlýk

Lisanslý Ambalaj
Atýðý Geri
Dönüþüm
Tesisleri
Lisanslý Ambalaj
Atýðý Toplama ve
Ayýrma Tesisleri

Satýþ Noktalarý

Piyasaya
Sürenler

Ambalaj
Üreticileri

Sunumda yönetmeliðin tüm paydaþlarýnýn
yükümlülükleri bazý örnekler ile anlatýldý.
Son olarak söz alan ASD Araþtýrma ve Bilimsel
Konular Yöneticisi Aslýhan Arýkan ise AB Yeni
Çerçeve Atýk Direktifi ve Atýk Olmaktan Çýkma
Durumu (End of Waste Status) konusu
hakkýnda bir sunuþ yaptý. Yeni Direktifte
aþaðýda listelenmiþ olan mevcut konulara
yönelik yeni bakýþ açýlarý ile bizim atýk
olmaktan çýkma diye Türkçeleþtirdiðimiz end
of waste kavramý gibi yeni kavramlarý
gündeme getirmesi; ve ülkemiz mevzuatýný
AB mevzuatýna uyumlaþtýrma süreci içerisinde
gelecekte bu yeni bakýþ açýlarýnýn karþýmýza
çýkacak olmasý nedeniyle, yeni direktifin
ülkemizde atýk yönetimi çalýþmalarýný büyük
ölçüde etkileyeceði ifade edildi.
Direktifte yer alan bazý önemli konular þunlar;
 Atýk yönetimi hiyerarþisi,
 Yan ürün/atýk ayýrýmý,
 Atýk olmaktan çýkma durumu (end of waste
status),
 Artan üretici sorumluluðu,
 Atýk önleme/azaltma hedefleri, programlarý

Yetkilendirilmiþ
Kuruluþ

Ambalaj Atýðýnýn
Kontrolü
Yönetmeliði

ve kriterleri,
 Tekrar kullaným (reuse), ayrý toplama ve
geri dönüþüm (recycling) kotalarý,
 Atýk yönetiminde kendine yeterlilik ve
atýðýn en yakýn yerde bertarafý ilkesi,
 Atýklarý yakarak enerji elde edilmesinin
geri kazaným (recovery) sayýlmasý için enerji
verimliliði formülü.
Bu konular içerisinde ilgi çeken bir diðer konu
da end of waste status yani atýk olmaktan
çýkma durumu.
Direktifte yapýlan düzenlemeye göre; Atýk
tarifine giren ara mal, hammadde, operasyon
için diðer ürün girdileri gibi fabrikalardan
çýkan ambalaj atýklarý, direktifin 6.maddesi
uyarýnca geri dönüþüme ön hazýrlýk iþlemleri
olarak da tanýmladýðýmýz hassas ayýrma,
presleme v.b. öniþlemler yapýlmýþ olmak kaydý
ile söz konusu maddenin;

Ambalaj Atýðý
Üreticisi

saðlamasý ve ürünler için istenen standartlara
ve mevzuata uygun olmasý,
 Kullanýmý genel olarak deðerlendirildiðinde
çevreye ve insan saðlýðýna kötü etki
yapmamasý
Durumunda doðrudan geri dönüþüm
tesislerine verilebilir, yani atýk olma durumunda
çýkabilir.
Belirtilen konulardaki sunumlar, soru ve
cevaplar ile sonlanan seminer sektörden
olumlu tepkiler aldý. Seminerdeki konularla
ilgili sunumlarý incelemek isterseniz,
ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden benimle
baðlantýya geçebilirsiniz.

 Spesifik amaçlar için yaygýn kullaným alaný
olmasý,
 Bir pazar veya talep bulunmasý,
 Spesifik amaçlar için teknik þartlarý

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2010

47

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi
Kaynak: APEAL - Avrupalý Çelik Ambalaj Üreticileri Derneði

Çelik Esaslý Ambalajlar
ve Sürdürülebilirlik
Çelik esaslý ambalajlar, koruyucu ve dayanýklý
olmalarýnýn yaný sýra, defalarca geri
dönüþtürülebilmelerinden dolayý sürdürülebilirlik
açýsýndan eþi bulunmaz malzemelerdir
Bu ürün Sarten Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir.

Geri dönüþüm çeliðin doðal bir özelliðidir.
Çelik, manyetik olmasýndan dolayý ayýrma
iþlemlerinde kolayca diðer malzemelerden
ayrýlýr; böylece, geri kazanýmý kolay ve
ekonomik olur. Defalarca geri dönüþtürülebilir.
Özelliðini kaybetmez. Bu yüzden Avrupada
çelik esaslý ambalajlarýn geri dönüþüm oraný
% 70e ulaþmýþtýr. Tabi ki, toplama/ayýrma
ve geri kazaným sistemlerinin iyi kurgulanmýþ
olmasý, bu sonuca ulaþmada etkili olmuþtur.
Primer hammaddeler yerine geri
dönüþtürülmüþ malzemeden yeni çelik imal
edilmesi sayesinde CO2 emisyonu azalmaktadýr.
Çeliðin yüksek geri dönüþüm performansýyla
Avrupada her yýl atmosfere salýnan CO2de
4,7 milyon ton tasarruf saðlanmaktadýr. Bu
da 2 milyon arabanýn kullanýmdan çekilmesiyle
eþdeðerdir. Bu nedenle geri dönüþüm oraný
ne kadar yüksek olursa CO2 emisyonu o kadar
azalmaktadýr. Geri dönüþtürülmüþ çelik esaslý
ambalajýn her bir parçasý kendi aðýrlýðýnýn iki
katý CO 2 tasarrufu saðlamaktadýr.
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Grafik 1. Geri dönüþüm oraný ne kadar yüksek olursa, CO2 emisyonu o kadar azalýr.
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Çelik esaslý ambalajlar ýþýk, su ve hava
geçirmezler. Bu özellikleri birçok marka için
vazgeçilmez olmalarýný saðlar. Böylece,
sürdürülebilir olmalarýnýn yaný sýra, baþta
gýdalar olmak üzere içerdikleri ürünleri en iyi
þekilde korurlar.

Hafiflik, daha kolay açýlabilirlik ve baskýdekorasyon gibi alanlarda da sürekli iyileþtirme
çalýþmalarý devam etmektedir.
2005 yýlýnda gerçekleþtirilen bir araþtýrma
(Konserve gýda ve alternatiflerinin

Grafik 2. Tarladan çatala tüm tedarik zinciri boyunca enerji tüketimi

bir eko-verimlilik örneði oluþturduðunu
göstermektedir. Markalarýn son yýllarda önemle
üzerinde durduðu çevresel ve ekonomik
referanslar giderek arttýðýndan, çelik ambalaj
sürdürülebilir eko-verimlilik açýsýndan
markalarýn tercihi olmaya devam etmektedir.
Grafik 3. Gýda ambalajlarýnda Eko-verimlilik
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Kaynak: APEAL - Avrupalý Çelik Ambalaj Üreticileri Derneði

Saðlam, kýrýlmaz ve kurcalanamaz olmasý ve
kolay istiflenebilmesi gibi özellikleri de bu
malzemelerin avantajlarý arasýnda yer alýr.
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karþýlaþtýrmalý eko-verimlilik ve besin deðeri
analizi, TNO), çelik esaslý ambalajýn çevresel
ve ekonomik performansý sayesinde çok iyi

Günümüzün çevre konusundaki daha bilinçli
tüketici tercihlerine paralel bir biçimde, çelik
esaslý ambalajlar gibi sürdürülebilirlik referansý
kuvvetli olan malzemeler, iþletmelere rekabet
avantajý getirebilir.

Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný
Kaynak: European Environment & Packaging Law, Mayýs 2010

Geri Dönüþmüþ Maddeler REACHten Muaf Tutulabilir
dönüþüm ve geri kazaným alanýnda faaliyet
gösteren firmalar hedefleniyor. Bu firmalarýn
REACH kapsamýndaki yükümlülüklerini ve
kayýttan muaf olunmasý için yapýlmasý gereken
uygulamalar hakkýnda tavsiyeler veriyor.

sonrasýnda elde edilen maddeler için ilk taslak
rehberi ulusal otoriteler ve diðer paydaþ
organizasyonlar ile birlikte hazýrladý. Komisyon
daha sonra taslak rehberin geliþtirilmesi için
ECHAya teslim etmiþtir.

Avrupa Kimyasallar Ajansýnýn (ECHA) yayýnladýðý
yeni rehbere göre geri dönüþtürülmüþ veya
geri kazanýlmýþ kimyasallar maddelerin mutlaka
REACH sistemine kayýt yapýlmasý gerekmiyor.

Firmalar muafiyet için gerekli kriterleri
saðlayamazlarsa ürettikleri geri dönüþtürülmüþ
veya geri kazanýlmýþ ürünleri için REACH
kapsamýnda kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Ayný
zamanda geri dönüþmüþ malzemenin satýþý
sýrasýnda da bu kayýt bilgilerinin paylaþýlma
zorunluluðu var.

Konu hakkýnda detaylý bilgi için ECHAnýn web
sitesinde yer alan rehberi incelemenizi
öneriyoruz.

12 Mayýsta yayýnlanan bu rehberde geri

Avrupa Komisyonu atýklar ve geri kazaným

Atýk ve geri kazanýlmýþ maddeler hakkýnda yayýnlanan
rehber için;
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/w
aste_recovered_en.pdf
Konu hakkýnda ECHAya danýþma prosedürü için;
http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm
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Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Ýsrailde Ambalaj Atýklarýnýn Yönetiminde Yeni Bir
Dönem Baþlýyor
Ýsrail Hükümeti, 25 Nisan 2010 tarihinde düzenlediði
Bakanlar Kurulunda geniþ kapsamlý bir Ambalaj Kanunu
hazýrlýðýnda olduðunu duyurdu ve hazýrlanmýþ olan
taslak metni Ýsrail Parlementosunun onayýna sundu.

Ýsrail Çevre Koruma Bakaný Gilad Erdan yaptýðý
açýklamada Ambalaj alanýnda bir devrim
hareketi olarak tanýmladýðý çalýþmalarýnýn
Nisan sonu itibariyle baþladýðýný ve bu
çalýþmalarýn Ýsrailde yýllardýr yaþanan katý
atýk sorunun çözülmesinde çok olumlu bir
geliþme olacaðýný belirtti.

AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi ve
uyum rehberleri ýþýðýnda hazýrlanan bu yeni
kanunun temelinde üretici (atýk üreticisi)
sorumluluðuna dayanýyor. Hazýrlanan bu yeni
kanun ile birlikte sýfýr atýk hedeflendiði için
çok sýký denetimler uygulanmasý planlanýyor.
Örneðin kanuna aykýrý bir þekilde düzenli

depolama tesisine gönderim yapýlmasý
durumunda 202.000 þekel (yaklaþýk 41,360
) gibi hatýrý sayýlýr bir para cezasý uygulanacaðý
duyuruldu.
Bakan Erdan açýklamalarýnda, etkili bir geri
dönüþüm hareketinin baþlatýlmasý için tüm
üreticilerin ve ithalatçýlarýn geri dönüþüm
sorumluluklarý kapsamýnda aktif olarak rol
almalarýný ve atýklarýný kaynaðýnda malzemeye
göre ayrý olarak depolamalarý gerektiðini
belirtti.
Ambalaj Kanunu ile birlikte atýk oluþumunun
yýllýk 1 milyon ton azalmasý hedefleniyor.
Yapýlan hesaplamalara göre her gün 1,6 kg
ve her yýl 5,4 milyon ton belediye atýðý
oluþuyor. Bu rakamlarda her geçen yýl % 3
ila 5 oranýnda artýþ gözleniyor.
Kanunun içeriðinde baþlýca þu konular yer
alýyor;
Kapsamý
Yayýnlanacak regülasyon AB Ambalaj ve Ambalaj
Atýklarý Direktifini baz aldýðý için ambalaj
kavramýna geniþ bir açýdan yaklaþarak tüm
malzemelerden üretilmiþ evsel ve endüstriyel
ambalajlarýn tamamý kapsam altýna alýnmýþtýr.
Tek kullanýmlýk ve birden çok defa kullanýma
imkan veren ambalajlarýn ayrý olarak iþleme
alýndýðý regülasyonun birden çok defa kullanýma
olanak tanýyan ambalajlarý desteklediðini
belirtiliyor.
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Uluslararasý standartlara uyulduðu için gýda
ve diðer Ýsrail menþeli ürünler sektöründe
geliþme bekleniyor.
Ambalajlarýn Ýþaretlenmesi:
Ambalaj üreticisi tarafýndan geri dönüþüm,
geri kazaným ve yeniden kullaným ile ilgili bilgi
ve iþaretler, malzemenin türünü gösteren
iþaret, ambalajýn aðýrlýðý, tehlikeli atýk içeriði
ve hangi üretici tarafýndan üretildiðini gösteren
bilgilerin her bir ambalajýn etiketi üzerinde
belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrýca üreticiler mutlaka kayýt olmak ve
hangi miktarda ambalaj atýðýndan sorumlu
olduðunu bildirmekle yükümlüler.
Geri Kazaným / Geri Dönüþüm Hedefleri
2010 yýlýna kadar üreticiler ve ithalatçýlar bir
yýl içerisinde sattýklarý veya ithal ettikleri
toplam ambalajýn aðýrlýðýnýn % 60ýný geri
dönüþtürmek zorundadýr. Malzeme bazlý ayrý
geri dönüþüm hedefleri ise þu þekilde; cam,
kaðýt ve karton % 70, metal % 65 ve plastik
% 40. Büyük boyutlardaki içecek ambalajlarý
için depozito uygulamasý yeni kanundaki geri
dönüþüm hedeflerine dahil edilecek.
Belediye Atýklarýnýn Ayrýmý (Sorting) için Altyapý
Hazýrlanmasý
Geri dönüþüm hedeflerini ve elde edilen
ürünün kalitesini arttýrmak için yerel
otoritelerin sistemlerinin kaynakta ayrý
toplamaya uygun þekilde revize edilmesi
yönünde çalýþmalarýn yaptýrýlmasý ön görülüyor.
Düzenli Depolamaya Sýfýr Atýk
Çevre Koruma Bakanlýðýnýn katý atýk yönetimi
politikasýna göre, geliþmiþ ülkelerin geri
dönüþüm ve geri kazaným hedeflerine ulaþmak
ve Bakanlýðýn çalýþma planýnda yer alan diðer
koþullarýn da olgunlaþmasý için ambalaj
atýklarýnýn düzenli depolama tesislerine
gönderilmesi için 2020 Ocak ayýna kadar süre
tanýnýyor. Bu süreden sonra bu uygulama
tamamen yasaklanmýþ olacak.
Ekonomiye Faydalarý
Önerilen taslak kanunun uygulanmaya
baþlanmasý ile birlikte atýk bertaraf
maliyetlerinde dolaylý ve doðrudan maliyetlerde
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tasarruf saðlanacak.
Yeni yasa ile birlikte geri dönüþüm ve geri
kazaným tesisleri bünyesinde çalýþtýrýlacak
personel nedeni ile istihdam yaratýlacak. Her
1 ton atýk için 10-15 kiþi istihdam edileceði
hesap edilerek, 20.000 ila 50.000 arasýnda
istihdam olanaðý yaratýlmasý bekleniyor.
Ambalajýn aðýrlýðýnýn azaltýlmasý ile birlikte
üretim sýrasýnda hem verim artacak hem de
enerji, hammadde v.b. konularda tasarruf
saðlanacak.

Kanuna Aykýrý Durumda Uygulanacak Cezalar
ve Ýdari Yaptýrýmlar:
Geri dönüþüm hedeflerinin tutturulamamasý
durumunda, eksik kalan her bir ton için 5.000
þekel (1,023 ) para cezasý uygulanacak.
Ambalajýn üretiminde temel þartlarý ihlal
durumunda 67,000 þekel (13,707 ), ambalaj
atýðýnýn düzenli depolama tesisine gönderilmesi
durumunda ise 202,000 þekel (41,360 )
ceza ödenmek zorunda kalýnacak.

