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3.

Kongresi izlenimleri,
Afrikada Avrupa kaynaklý
tehlikeli atýk olayý ve
ambalaj atýklarý yönetmelik
deðiþiklikleri
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal
ASD Yönetim Kurulu Danýþmaný

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu yazýmýzda sizlere, benim de Derneðimiz adýna
katýldýðým ve 19  20 Ekim tarihlerinde Pariste yapýlan
3üncü PROEUROPE (Yeþil Nokta örgütlerine lisans veren
kuruluþ) Kongresi ve Gençlik Çevre Parlamentosu ile
ilgili notlar, Fildiþi Sahilinde ortaya çýkan ve bu Kongrede
de çok bahsedilen Avrupa orijinli tehlikeli atýk problemi
(esasýnda rezaleti demek daha doðru) ile, T.C. Çevre
ve Orman Bakanlýðýmýzýn hazýrladýðý ambalaj ve ambalaj
atýklarý yönetmelik deðiþikliði hakkýnda bazý özet
bilgiler vermeye çalýþacaðým.

1. Kongre izlenimleri;
Söz konusu Kongre esas itibari ile Avrupadaki Yeþil
Nokta örgütlerinin (ülkemizdeki Yeþil Nokta örgütü
Çevko Vakfýdýr) toplantýsý idi, ancak geri dönüþüm
ve çevre ile ilgili diðer resmi ve özel kurumlara,
belediyelere, basýn mensuplarýna, STKlara,
parlamenterlere ve bilim adamlarýna da açýk bir
toplantý idi. Kongreye 20 Avrupa ülkesinden, ABD
ve Ukrayna dan yaklaþýk 600 kiþi katýldý. En kalabalýk
heyet Ýspanyollardý ve 80 kiþi gelmiþlerdi. Türkiyeden
ise Çevko Vakfýndan 6 kiþi ve ASDyi temsilen ben
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Alman sistemine alternatif olarak ortaya çýktý ve

yapýlmasýnýn gerekli olduðu da belirtilerek, bilhassa

yapýldý. AB Komisyonunun 2005 yýlý sonunda açýkladýðý

ambalaj atýklarý yönetiminin endüstri ile belediyelerin

gýda endüstrisini etkileyen yan ürün  atýk ayýrým

yeni strateji belgesinde de gönüllü uzlaþmalar için

ortak sorumluluðunda olmasýný öngördü.

kriterleri içinde hüküm konulmasý istendi. Bildiðim

daha fazla gayret sarf edilmesi öngörülüyordu.

kadarý ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý da Çerçeve
Çevre konusunda Avrupa Birliðinin politik duruþunun

Atýk Yönetmeliði hazýrlýklarýna devam ediyor.

tartýþmalarýnda ise, mevzuata mutlaka ihtiyaç var

Geri dönüþtürülmüþ malzemelerin pazar ve
kullanýmýnýn geliþtirilmesi konusunda ise, toplumun

mý sorusuna tüm panelistler evet cevabý verdi ve

Öte yandan ABnin geniþlemesinin yarattýðý

geri dönüþtürülmüþ malzemeden yapýlmýþ mallara

katýldýk. Fransa Çevre Bakaný Nelly Olin toplantýnýn

3.1 milyar Euro yatýrým yapmýþlar ve AB Direktifindeki

mevzuatýn belli bir baþarýyý getirdiðini ancak mevcut

komplikasyonlarýn AB Komisyonunu ülkelere daha

sýcak bakmasýnýn saðlanmasýnýn gerektiði, bunun

bir bölümüne katýlarak uzun ve politik bir konuþma

2008 hedeflerini zorlanmalar olsa da tutturacaklarýný

hükümler iyi uygulanmazsa Fildiþi Sahili olayýndaki

fazla sorumluluk ve inisiyatif verilmesi politikasýna

için de standardlara uygun üretimin saðlanarak ayný

yaptý. Bir politikacý için tabii bir davranýþ þekli.

düþünüyorlar. Rasyonel atýk yönetimini riske sokan

gibi üzücü ve ABnin imajýný tahrip edici durumlarýn

yönlendirdiði dile getirildi. Bu durumda hem çevreci

zamanda da gerekli kontrollerin yapýlmasýnýn þart

ve maliyetleri arttýran 3 problemde þöyle özetlendi:

engellenemeyeceði belirtildi.

gruplarýn hem de uluslar arasý þirketlerin iþine

olduðu, böylece öncelikle geri dönüþtürülmüþ

gelmiyor! Keyfilik ve belirsizlikleri arttýracaðý ayrýca

malzemeyi girdi olarak kullanacak olan sanayicinin

korumacýlýða prim verilmiþ olacaðý dile getiriliyor.

girdinin kaynaðý üzerinde endiþesinin giderilebileceði

Toplantýlar ilk gün açýk oturumlar þeklinde (genellikle

a. Ecotax, yani çevre vergileri: Bunlarýn amacýný

4er konuþmacý katýlýmý ile) ve 2. gün ise biraz sunum

aþarak bütçe açýklarýnýn kapatýlmasýnda kullanýldýklarý

Mevzuat söz konusu olunca þu andaki en popüler

biraz da yine açýk oturum þeklinde oldu.

ve uygulanmaya çalýþýlan ülkelerde ayrýca adli

tartýþma konusu AB Çerçeve Atýk Direktifi için

uyuþmazlýklara sebep olarak, karýþýklýða sebep

Komisyonun hazýrladýðý taslak. Özellikle 5ten 3e

Çevre ile ilgili Standardlarýn uygulanmasý ile ilgili

dönüþtürülmüþ malzeme kullanýldýðý bilgisi de verildi.

Yeþil Nokta örgütleri tarafýndan yürütülen ambalaj

olduklarý belirtildi (Belçika, iyi bir örnek)

indirilmek istenen atýk yönetim hiyerarþisi için büyük

olarak yapýlan tartýþmada,büyük þirketlerin esasýnda

Avrupayý halihazýrda Çin ve Hindistanýn hurda ve

atýklarý yönetim ve geri kazaným uygulamalarýnýn,

b. Depozito uygulamalarý (Almanya iyi bir örnek)

tartýþmalar var, endüstri gruplarý 3lü hiyerarþiyi

ülke ayýrýmý yapmaksýzýn en yüksek standardlarý

diðer kullanýlmýþ malzemeyi alarak rahatlattýðý ancak

her ülkenin ekonomisi, tüketim ve davranýþ

c. Politikacý ve fanatik çevreci gruplarýn, kullanýlan

(yeniden kullaným, geri dönüþüm ve yakarak enerji

uyguladýklarý belirtildi ve örnek olarak Heineken

bu ülkelerdeki sanayi geliþip, bu mallara talep azalýnca

alýþkanlýklarý ve diðer faktörlere göre deðiþebileceði

her þeyin geri dönüþtürülmesi yolundaki tezleri

elde etmenin az çok ayný statüye konulmasý)

biralarýnýn Nijerya da kurduðu yeni tesis gösterildi.

Avrupanýn buna hazýrlýklý olmasý gerektiði vurgulandý

peþinen kabul ediliyor ancak kurulan diyalog sayesinde

(her ülkede bir miktar var)

desteklerken, çevreci gruplar ve parlamenterler 5li

KOBÝ lerinde tabii olarak bu konuda biraz arkadan

(esasen her uluslararasý toplantýda vurgulanýyor.

hiyerarþinin muhafaza edilmesini istiyorlar, [çünkü

geldikleri belirtildi.

Avrupalý geri dönüþümcüler de bu yüzden iþleyecek

bu örgütler tecrübelerini birbirlerine aktararak

belirtildi. 2005 yýlýnda Dünyada 630 milyon ton geri

tartýþýyorlar. Tabii ki politik kararlarda uygulamalarýn

Toplantýnýn ev sahipliðini yapan Ecoemballages Genel

yakma alternatifinin gittikçe benimseneceði yolunda

liberal ve rekabete açýk veya daha tekelci yönde

Müdürü Bernard Herodin (birkaç defa ülkemize gelip,

korkularý var. Tabii ki belli ölçüde haklýlar ama yakarak

Eðitimli insanlarla çevreyi korumanýn, çöp ve kullanýlmýþ

belirtiyorlar. Konunun hem ticari, hem sosyal hem

oluþmasýnda yönlendirici oluyor.

konferans ve çalýþtaylara katýldý) Belediyelerin,

enerji elde etmenin geri kazaným (recovery) iþlemi

ambalajý ayýrmanýn çok daha kolay olduðu ancak

de geri dönüþümlü malýn kalitesinin algýlanma yönü

endüstriye verilen tasnif edilmiþ atýk kalitesinin

sayýlabilmesi için Komisyonun teklif ettiði yüksek

nüfus artýþlarýnýn problem teþkil edebileceði (ABD

açýsýndan komplikasyonlarý var). Tüm sanayi kollarýna

Ýlk oturumlarda, genelde evsel atýklarýn 1/3ünü teþkil

arttýrýlmasýnda ve ayrý toplama  ayýrma maliyetlerinin

verimlilik oranlarý var, bu duruma da yakma tesisi

örnek gösterildi) ancak tüketici tercih seçeneklerinin

geri dönüþüm endüstrisine daha fazla yatýrým

eden kullanýlmýþ ambalajlarýn, yapýlan azaltma ve

düþmesinde büyük rol oynadýðýný da belirtti. Tabii ki

sahipleri itiraz ediyor], burada da ayný tartýþmalar

ve tek baþýna yaþayanlarýn arttýðý Avrupada stabil

yapmalarý çaðrýsýnda bulunuldu.

geri kazaným çalýþmalarý ile artýk GSMH deðiþimleri

bunda belediyelere yönelik olarak verimli çalýþmayý

oldu. Tahminimce 5li hiyerarþi muhafaza edilecek

nüfus yapýsýnýn bu bakýmdan bir þans olduðu belirtildi.

ile direkt ilgisinin azaltýldýðý ancak buna raðmen

teþvik edici uygulamalar yapan Ecoemballagesin de

ama hayat döngüsü (life cycle) enstrümaný kullanýlarak

Çevre ve atýk yönetimi konusundaki açýk ve net

Gençlik çevre parlamentosu aktiviteleri;

hala ambalaj atýklarýnýn gündemin birinci sýrasýnda

katkýsý olduðu kadar, ilk zamanlarda tamamen insan

bazý elastikiyetler saðlanacak.

politik kararlarýn ve hükümetler ile çeþitli sektörlerin

Avrupadan Türkiye dahil 13 ülkeden ve Kanadadan

olmasýnýn enteresan olduðu belirtilerek, esas problemin

merkezli olan ayýrma tesislerinin bir kýsmýnýn otomatik

gönüllü uzlaþmalar içinde bulunmalarýnýn ileriye

117 okulun katýldýðý (ortaokul  lise çaðý) ve internet

artýk yýlda % 2 civarýnda artan çöpler ve hala çok

sistemlere geçiþinin ve hem halkýn hem de atýk

dönük olarak en mantýklý yol olacaðý yorumu da

üzerinden birbirleriyle haberleþerek seçilmiþ konular

rahatsýz edici bir konu olan tehlikeli atýklar olduðu

yönetimi çalýþanlarýnýn artýk daha eðitimli ve tecrübeli

vurgulandý. 2005 yýlýnda tüm yeþil nokta örgütleri

olmasýnýn da payý var. Fransýz sistemi prensipte

Ayrýca çerçeve direktifte tanýmlarýn çok net

yeterli mal bulamadýklarýný ve yatýrým yapmadýklarýný
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üzerinde projeler üretip, sonuçta da üreticilere,

tabii ki örnek deðil, biz iki yüzlü olanlara aldýrmadan

iþletmelerin yeni kriterler çerçevesinde biraz

araþtýrmacýlara, eðitimcilere, gazetecilere, resmi

kendimiz saðlam durmalýyýz ve bize yutturulmak

standardlarýný yükseltmeleri talep ediliyor ve 6 ay

kurumlara, STKlara ve uluslararasý kurumlara 7 açýk

istenen asbestli gemiler gibilerini uyanýk bulunarak

mektup hazýrladýklarý faaliyetler sergilendi. Ülkemizden

önlemeliyiz.

8 öðrenci de Çevko Vakfýnýn sponsorluðunda bu

süre veriliyor, geçici çalýþma izni aþamasýndan
baþlayarak bu iþletmelerin mutlaka belediyelerle
sözleþme yapmalarý ve atýk yönetim planýnda ibraz

toplantýlarda hazýr bulundular. Tabii ki eðitimin çevreye

Ayrýca kendi tehlikeli atýklarýmýz içinde çözüm bulma

duyarlýlýkta önemli olduðuna inanýyorsak bu tip

çabalarýna mutlaka katkýda bulunmalýyýz.

etmeleri isteniyor (þifahi zorlama yerine yönetmelikte
istenmesi bence olumlu) ayrýca genelde ayrý toplamaya

aktiviteleri desteklemeliyiz. Onlar þirketlerde veya

yönelik olarak, prensipte ise temiz ama çok atýk

baþka kurumlarda yönetici olduklarý zaman mutlaka

3. Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Yönetmeliði deðiþiklik

farklýlýk yaratacaklardýr.

taslaðý:

çýkaranlar iþletmelere yönelik olduðunu

T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý yaklaþýk 2 yýldýr

düþündüðümüz bazý zorlayýcý tedbirler getiriliyor

2. Fildiþi Sahili olayý

uygulanmakta olan yönetmelik için bazý deðiþiklikler

(esasýnda ideali ortada fazla yasak olmadan karþýlýklý

Sayýn meslektaþlarýmýz, kongrede bu olaydan çok

önerdi ve ilgili kurumlardan görüþ istedi. Derneðimiz

uzlaþma protokolleri ile sistemi çalýþtýrmak), bu arada

bahsedildi ve ciddi bir utanç duyulduðunu

de tüm üyelerini bu geliþmelerden haberdar etti ve

gözlemledim. Konu özetle þu þekilde; Avrupa kaynaklý

üyelerimizden 20 Ekim tarihine kadar, varsa görüþlerini

528 ton toksik sývý atýk Hollandalý bir firmanýn aracýlýðý

bildirmelerini istedi.

bazý maddelerde açýklýða kavuþturulmasý gereken
durumlar mevcut. Bizim iyi bir tartýþma ortamý
olarak gördüðümüz Ambalaj Komisyonu ise üye

ile Afrikada Fildiþi Sahiline Aðustos ayýnda getiriliyor
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sayýsýnýn artýrýlmasýna raðmen toplantý yapma durumu

ve baþkent Abidjan çevresinde meskun yerler civarýnda

Geri kazaným hedeflerinin 2014den 2018e üst sýnýr

11 açýk sahaya boþaltýlýyor. Eylül ayýnda ortaya çýkan

ayný kalacak þekilde uzatýlmasý, ambalaj

bu olay neticesinde 8 kiþi ölüyor ve binlerce kiþide

iþaretlenmesinin AB kurallarý gereði tercihe býrakýlmasý

þu anda görüþ verme ve tartýþma ortamý olduðu için

hastalanýyor (The Economist dergisinin 16  22

(büyük zorluk yoksa iþaretlemeye devam edilmesi

bu özet yeterli diye düþünüyorum.

Eylül tarihli sayýsýna bakabilirsiniz). Sonuçta ülkede

geri kazanýma yardým açýsýndan faydalý),

hükümet düþüyor ve AB yetkilileri ile BMde

belgelendirmelerde ayýrma tesisi çýkýþ rakamlarýnýn

soruþturmaya baþlýyor. AB Çevre Komiseri Stavros

esas alýnmasý (aksi halde 2007den itibaren plastik

Dimas, esasen bu kargonun hiçbir þekilde ABden

için büyük zorluklar olacaktý), özellikle ayrý toplama

çýkýþýna izin verilmemesi gerektiðini ve olayýn esasýnda

olayýný desteklemek için belgelendirmelerin sadece

aysbergin sadece görünen yüzü olduðunu cesaretle

toplama ayýrma lisansýna sahip firmalarca yapýlabilmesi

söylüyor. Halbuki epey tartýþmalara neden olan AB

(biraz olsun yanlýþlýkla yapýlabilen mükerrer

Atýk Taþýma Direktifi kýsa zaman önce revize edilerek

belgelendirmeleri de önleyebilir), Ek 4 ve Ek 5 beyan

yürürlüðe girmiþti, bundan önceki yazýlarýmda bu

formlarýnýn basitleþtirilerek internet üzerinden beyan

konudan da bahsetmiþtim. Ama yetkililer mevzuatý

imkaný (ambalaj üreticilerine Bakanlýk kod ve þifre

uygulamazlarsa, deðiþen bir þey olmuyor. Kötü örnek

gönderecektir) oldukça olumlu görünüyor. Lisanslý
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ise biraz belirsizleþmiþ. Tabii ki hepsi bu deðil ama

Bu konu ile ilgili olarak, dernek görüþümüzü Bakanlýða
bildirmeden önce, deðiþiklikleri ve taslaðýmýzý yukarýda
belirttiðimiz gibi siz kýymetli üyelerimiz ile de paylaþtýk.
Kýymetli görüþ ve katkýlarýnýz ile, önerilerimizi daha
yapýcý ve sektörümüzün ihtiyaçlarýna daha uygun
olarak hazýrladýðýmýza inanýyoruz. Ambalaj atýklarý
ile ilgili konularda görüþ, katký ve sorularýnýza her
zaman açýk olduðumuzu bildirmek isteriz.
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Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan
Ambalaj Sanayicileri Derneði Araþtýrma Uzmaný
Kaynak: Pira International Ltd 2005

Biyolojik Olarak Parçalanabilen Ambalaj Malzemelerinin
Atýk Yönetimi Ýçerisindeki Yeri

PLA, Huhtamaki

* 8-11 Aralýk 2005 tarihlerinde Ýzmirde düzenlenen 4. Uluslararasý Ambalaj Kongresi ve Sergisinde bildiri olarak sunulmuþtur.

Tablo 2: Dünya Ambalaj Sektörü Tahmini Büyüme Hýzý, 2004  2009
Sektör

Yýllýk büyüme oraný 2004  2009

Kaðýt ve Karton

4.1 %

Sert (rijit) plastikler

6.2 %

Fleksýbýl (flexible) plastikler

4.3 %

Metal

2.8 %

Cam

1.8 %

Diðerleri

3.1 %

Tablo 3: Dünya Ambalaj Tüketimi (son kullaným sektörüne göre) Tahmini Büyüme Hýzý, 2004  2009
Selüloz, Innovia Films

Sektör

Yýllýk büyüme oraný 2004  2009

Gýda

4.5 %

söz konusu olan kompostlama iþlemi, bitkisel ve

Ýçecek

3.9 %

sürdürülebilir endüstri kavramý doðrultusunda

hayvansal maddelerin mikroorganizmalar

Saðlýk

7.0 %

hýzla büyüyen plastik ambalaj sektöründe de geri

kullanýlarak aerobik ve anaerobik koþullarda

Kozmetik

6.3 %

Diðer

4.5 %

kazaným konusu ile ilgili birçok çalýþma

parçalanmasý olarak tarif edilebilir.

Sanayi

2.2 %

Son yýllarda özellikle ambalaj sektöründe plastik

60  90ýnýn parçalanmasý gerekmektedir. Burada

tüketimi hýzla artmaktadýr. Günümüzde

 Polivinil alkol (PVOH)
Doðal olanlar:
 Selüloz
 Niþasta

gerçekleþtirilmektedir.

Hýzla geliþen plastik ambalaj sektöründeki özellikle tek
kullanýmlýk ürünler biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin
nerede kullanýlabileceðine güzel birer örnektir. Baþta Avrupa
ülkeleri olmak üzere birçok geliþmiþ ülke bu tür malzemelerin
kullanýmý için aþaðýdaki nedenleri öne sürmektedir:

 Polihidroksialkanotlar (PHAs)
 Polilaktik asit (PLA)

Plastik ambalaj malzemeleri aslýnda degradasyona
yani parçalanmaya - ayrýþmaya dayanýklý
malzemelerdir. Degradasyon ýsý, ýþýk, nem, oksijen
ve mikroorganizmalarýn etkisiyle bir malzemenin

Kompostlanabilir bir bardaðýn biyolojik
olarak parçalanma aþamalarý

kimyasal yapýsýnýn, fiziksel özelliklerinin veya

Biyolojik olarak parçalanabilen bir malzeme her zaman

görünümünün deðiþmesi olarak tanýmlanabilir.

kompostlanabilir demek yanlýþ olur ancak

Genel kullanýma yönelik polietilen (PE) ve

kompostlanabilir bir malzeme, biyolojik olarak

polipropilen (PP) gibi plastik ambalaj hammaddeleri

parçalanabilir anlamýna gelir. Aþaðýdaki tabloda bazý

degradasyona karþý oldukça dayanýklýdýrlar. Bu

malzemeler ve onlarýn tahmini biyolojik olarak

yüzden bu ve benzeri malzemeler kolay

parçalanma süresi gösterilmiþtir.

 Agrofiberler
Ticari uygulamalardan bazýlarý resimlerde gösterilmiþtir.
PLA, NatureWorks

Pira International dünya ambalaj piyasasýnýn toplam
deðerini 485 milyar $ / yýl olarak tahmin ederken
plastik ambalaj sektörünü de 2009 yýlýna kadar en
hýzlý geliþmesi beklenen sektör olarak göstermektedir.
Plastik ambalajlarýn yaklaþýk yüzde 40ý ise gýda
sektöründe tüketilmektedir (Grafik 1&2, Tablo 2&3).

ayrýþmayacaklarý için çok çeþitli uygulamalarda
kullanýlabilmektedirler.
Öte yandan araþtýrmacýlar, özellikle tek kullanýmlýk

Tablo 1: Biyolojik olarak parçalanma süresi

Biyolojik olarak parçalanma süresi

ürünlerde, degradasyonun daha çabuk olmasý için

Pamuktan yapýlmýþ kumaþ

1  5 ay

çalýþmalar yapmaktadýrlar. Bu doðrultuda,

Kaðýt

2  5 ay

Portakal kabuðu

6 ay

Sigara izmariti

1  12 yýl

biodegradable yani biyolojik olarak parçalanabilen

Süt kutularý

5 yýl

malzemeler denilen yeni ürünlerin geliþtirilmesi

Plastik poþetler

10  20 yýl

Deri ayakkabýlar

25  40 yýl

Naylon kumaþ

30  40 yýl

Teneke kutu

50  100 yýl

Biyolojik olarak parçalanabilen ne demektir?

Alüminyum kutu

80  100 yýl

Nem, oksijen ve ýsý açýsýndan uygun koþullar

Cam þiþeler

1 milyon yýl ?

için uðraþýlmaktadýr.

altýnda bakteriler gibi canlý organizmalarýn

Kaynak: Pira International Ltd 2005

Niþasta, Novamont

Biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin baþlýcalarý

ya da biyokütleye dönüþen malzemelere biyolojik

þunlardýr:

EcoFlex (Kopolyester), BASF

Grafik 1: Dünya Ambalaj Tüketimi 2003 (sektör bazýnda)

olarak parçalanabilen (biodegradable) malzemeler
denmektedir.

Sentetik olanlar:

Biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler basit

 Modifiye edilmiþ PET (Modified PET)

bileþiklere daha kýsa bir süre içerisinde

 Alifatik-aromatik kopolyesterler (AACs)

dönüþebilirler. Standart kompostlama ortamýnda

 Polybutylene succinate (PBS)

bir malzemenin 60 ila 180 gün içerisinde, yüzde

 Polikaprolakton (PCL)

 Ambalajýn iklim deðiþiklikleri üzerindeki etkisini azaltmak
 Atýk yönetimi konusunu geliþtirmek
 Çöp ve benzeri atýklarýn etkisini azaltmak

Amerikan Enerji Enformasyon Biriminin (EIA) verilerine göre
önümüzdeki 20 yýl içerisinde petrol fiyatlarý yýllýk ortalama
yüzde 0.7 artýþ göstererek plastik hammadde fiyatlarýna
doðrudan yansýyacaktýr. Bu baðlamda, plastik ambalaj gibi
doðrudan petrol rezervleri ve üretimi ile ilgili bir sektörün
artýk sürdürülebilir kaynaklara yönelmesi gerektiði gibi bir
sonuca ulaþýlmaktadýr.
Avrupa Komisyonunun sürdürülebilir hammadde kullanýmý ile
ilgili beyannamesi þöyledir:
Doðal kaynaklar, sürdürülebilir kalkýnmanýn üç temel direði
olan ekonomi, toplum ve çevrenin esasýný oluþturur. Ancak,
doðal kaynaklar azalýp tükenerek gelecekteki ekonomik ve
toplumsal geliþmeyi engelleyebilir. Ayrýca, kaynaklarýn kullaným
þekli de ekosistem ve yaþam kalitesini tehdit edecek ölçüde
çevreye zarar verebilir.

(mikroorganizmalarýn) aktiviteleriyle parçalanarak
karbon dioksit, metan, su, inorganik bileþiklere

 Sürdürülebilir hammadde kullanýmýný artýrmak

Sürdürülebilir kaynak kullanýmý & Ambalajýn iklim deðiþiklikleri
üzerindeki etkileri

Tablo 1: Biyolojik olarak parçalanma süresi
Malzeme

yenilenebilir hammaddelerden elde edilen ve

Ambalaj sektöründe biyolojik olarak parçalanabilen
malzemeler

2005 yazý sonunda petrol fiyatlarý 60 $ / varil civarýndaydý.

Bu nedenlerin birincisi olan sürdürülebilir hammadde
kullanýmýnýn artýrýlmasýnýn önemini kavrayabilmek
için plastik hammadde kaynaðý olan petrol üretimine
göz atmak gerekmektedir. Birleþmiþ Milletler (BM),
önümüzdeki 20 yýl içerisinde petrol rezervlerinin
azalacaðýna; bu yüzden gelecekte kullanýlacak
hammadde ve enerji kaynaklarý ile ilgili bir an önce
harekete geçilmesi gerekildiðine iþaret etmektedir.
Bugün OPECe üye ülkeler dünya petrol ihtiyacýnýn
yüzde 40ýný saðlamaktadýr. Öte yandan OPEC ayný
zamanda günde toplam 27 milyon varil petrol arzýný
azaltmaktadýr. BM, þu anda petrol ihtiyacýnýn
saðlanabildiðini bildirirken, yüzyýlýn sonuna
gelindiðinde rezervlerde azalma olacaðýna iþaret
etmektedir.

ABDye baktýðýmýzda ise 2005 Ocak ayýnda FB4P yani Federal
Biyolojik Esaslý Ürün Tedarik Programý isimli bir programýn
baþlatýldýðý ve 2006 yýlý sonuna kadar polimerler, solventler,
kimyasallar ve yaðlar gibi birçok sanayi ürününde programýn
yaygýnlaþtýrýlacaðý bildirilmektedir. Böylece biyolojik esaslý
ürünlerin petrol türevli benzerlerine göre çevreye çok daha
az zarar verdiði, ayrýca bitkisel esaslý olmalarýndan dolayý da
tarýmsal faaliyetlerin artýrýlmasýna neden olacaðý açýklanmaktadýr.
Bu programa göre, tarýmsal faaliyetlerin artmasýyla atmosferdeki
karbon miktarýnýn azalacaðý ve sera gazlarýnýn atmosfer
üzerinde yarattýðý etkinin de azalacaðý öngörülüyor. Kyoto
Protokolünün imzalanmasýndan sonra atmosferdeki sera
gazlarýnýn miktarlarýný azaltmak ve kontrol altýna almak amaçlý
iþbirliðine giden baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok
ülke kendilerine bazý hedefler belirmiþ ve çalýþmalara baþlamýþtýr.

Grafik 2: Dünya Ambalaj Tüketimi 2003 (son kullaným sektörüne göre)

2005 yýlýna genel olarak baktýðýmýzda, plastik
hammadde fiyatlarýnýn gün be gün yükselen petrol
fiyatlarýyla doðru orantýlý olarak arttýðýný görüyoruz.

Bu protokol kapsamýndaki sektörlerin en önemlileri enerji,
kimya ve imalat endüstrileri olarak sýralanabilir ki hepsi de
ambalaj sanayisi ile doðrudan baðlantýlý sektörlerdir.

Kaynak: Pira International Ltd 2005
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Atýk yönetimi konusunun geliþtirilmesi
2003 yýlý verilerine göre plastik ambalajlar Avrupa
ambalaj sektöründe deðer olarak yüzde 36lýk bir
paya sahiptir. Avrupada 2002 yýlýnda toplam
13,641,000 ton plastik ambalaj tüketilmiþtir. Bunun
4,222,000 tonu enerji geri kazanýmý amaçlý yakýlmýþ;
843,000 tonu fiziksel olarak geri dönüþtürülmüþ
(mechanical recycling) ve 330,000 tonu ise
hammadde olarak kullanýlmak üzere geri
dönüþtürülmüþtür. Geriye kalan 8,246,000 ton plastik
ambalajýn gömüldüðü ya da yakýldýðý tahmin
edilmektedir.
Avrupa Birliðine üye ülkelerde ambalaj atýklarýnýn
tümü Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi (94 / 62
/ EC) doðrultusunda ele alýnmalýdýr. Ambalaj atýklarýnýn
geri kazanýlmasý söz konusu olduðunda biyolojik
olarak parçalanabilen malzemelerin de direktifte yer
aldýðý görülmektedir.
Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi 2008 yýlýnýn
sonuna kadar ambalaj atýklarýnýn en az yüzde 60ýnýn
geri kazanýlmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. Bu
yapýlýrken de aþaðýdaki temel koþullar yerine
getirilmelidir:
 Ambalaj malzemesindeki aðýr metal oraný aðýrlýkça
100 ppmden fazla olmamalýdýr.
 Ambalaj içerisinde olabilecek zararlý kimyasallar ve
tehlikeli maddeler ve geri kazaným sýrasýnda bu
maddelerin açýða çýkmasý en aza indirilmedir.
 Ambalaj malzemesi kullanýmý mümkün olduðunca
en aza indirilmeli eðer bu yapýlamýyorsa nedenleri
belirtilmelidir.
 Ambalaj üzerinde yeniden kullanýlabilir olduðuna
dair bir not bulunmalýdýr.
 Bir ambalaj malzemesi için en az bir geri kazaným
seçeneði (enerji geri kazanýmý, organik geri dönüþüm
veya malzemenin geri kazanýlmasý) bulunmalýdýr.
Biyolojik olarak parçalanabilen ambalajlar, yukarýda
bahsedilen ilk dört koþulu yerine getirir ve Avrupa
Birliðince belirlenen kompostlama testini geçerlerse,
direktifte yer alan tüm temel þartlarý saðlamýþ olurlar.
1999 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Avrupa Çöp
Gömme Direktifinde ise çöplüklere gönderilecek olan
atýklarýn azaltýlmasý için bazý hedefler belirlenmiþtir
ki biyolojik olarak ayrýþabilen atýklar da buna dahildir.
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Þöyle ki, gömme amaçlý atýklar önceden bir veya
daha fazla iþlemden geçirilmelidir. Avrupa Birliðine
üye ülkeler geri dönüþüm, kompostlama, yakma gibi
gerekli tüm önlemleri almak durumundadýrlar. Konuyla
ilgili direktifte belirtilen hedefler ise þöyledir:
 2006 yýlýný geçmemek kaydý ile çöp gömme alanlarýna
gönderilen biyolojik olarak parçalanabilen atýklarýn
aðýrlýk olarak miktarý, 1995 yýlýndaki atýklarýn yüzde
75ine indirilmiþ olacaktýr.

enstrümanlar uygulanmaktadýr. Benzer bir uygulama,
bugünlerde Ýskoç Parlamentosunun da gündemindedir.

Almanyada Mayýs 2005ten itibaren, kompostlanabilen
ambalaj malzemelerinin, Yeþil Nokta lisans ücretinden
muaf tutulacaðý bildirildi. Genel kullanýma yönelik
plastik ambalaj malzemeleri yerine kompostlanabilen
malzemeler kullanýlýrsa, ürün baþýna 1.4  / kglýk

 2009 yýlýný geçmemek kaydý ile bu atýklarýn miktarý,
1995 yýlýndaki miktarýn yüzde 50sine indirilmiþ
olacaktýr.

bir tasarruf yapýlmýþ olacak.

 2016 yýlýný geçmemek kaydý ile bu atýklarýn miktarý,
1995 yýlýndaki miktarýn yüzde 35ine indirilmiþ
olacaktýr.

Biyolojik olarak parçalanabilen malzemeleri toplam

Bu senenin baþýndan beri, Avrupada çöp gömme
direktifinin hedeflerinin yerine getirilmesinin detaylarýný
belirleyecek ve koordine edecek olan bir biyoatýk
yönetimi direktifine taraftar olanlarla; bu konunun
uygulama detaylarýnýn her ülkenin kendi þartlarý
bazýnda yürütülmesi fikrinde olan Avrupa Komisyonu
arasýnda tartýþmalar yaþanýyor.

ton/yýla ulaþacaðý tahmin ediliyor. 2003 yýlýnda

Sonuç
kapasitesinin 2003 yýlýnda 300,000 ton olduðu
bildirilirken; 2009 yýlýnda ise yaklaþýk 900,000

toplam tüketim ise 70,000  90,000 ton/yýl olarak
rapor ediliyor.

2005 yazý sonunda ABDde fiyatý 2.90 $ / kg
seviyesine inen PLA hammaddesinin, ileride benzer

Bazý ülkelerdeki uygulamalardan örnekler
Global biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin
yüzde 90ýný temsil eden dört üretici; BASF (Almanya),
Cargill Dow (ABD), Novamont (Ýtalya) ve Rodenburg
Biopolymers (Hollanda) Mart 2005te bir protokol
imzaladý. Ambalaj Direktifinde yer alan, biyolojik
olarak parçalanabilen malzemelere yönelik EN 13432
standardýnýn gereðini yerine getirecekleri konusunda
fikir birliðine vardýlar. Bu protokolün þartlarý; yeni
ürünlerin geliþtirilmesi ve kullanýlmasýný desteklemek,
atýk yönetimi ve geri dönüþüm için yeni iþ alanlarý
yaratmak, kaliteli kompost üretmek; topraðý ve suyu
ýslah etmek ve çiftçiler için yeni kaynaklar yaratmak
olarak belirlendi.

uygulamalara yönelik PET fiyatý ile rekabet edebilecek
duruma gelebileceði tahmin ediliyor. (Kaynak: Plastics
Technology Online, 2005)

Bu baðlamda, uzun vadede düþünüldüðünde, ideal
bir ambalajýn sadece ucuz olmasý, iyi fiziksel özellikler
göstermesi ve geri kazanýlabilmesi yeterli olmayabilir.
Ýdeal bir ambalajýn yenilenebilir kaynaklardan elde
ediliyor olmasý da önem kazanmaktadýr.

Son yýllarda piyasaya daha fazla biyolojik olarak
Fransa Çevre Bakanlýðý, Ekim ayýnda bir yýlda kullanýlan
15 milyar adet plastik poþeti, 2006 yýlýnýn sonuna
kadar yarýya indirmeyi planladýðýný duyurdu. Daha
sonra 8 Kasýmda Fransýz Parlamentosu, standart
plastik alýþveriþ poþetlerinin 1 Ocak 2010 tarihinden
itibaren yasaklanacaðý ve tüm tek kullanýmlýk
poþetlerin biyolojik olarak parçalanabilen türden
olmasý gerektiði yönünde karar aldý. Ýrlanda, Avusturya,
Ýtalya, Bangladeþ, Güney Afrika, Tayvan, Finlandiya,
Danimarka ve Maltada, tek kullanýmlýk plastik
poþetlerin azaltýlmasýna yönelik bazý ekonomik

parçalanabilen ambalaj malzemeleri sürülmektedir.
Özellikle de Avrupada, plastik geri dönüþümünün
zorluklarý ve ülke mevzuatlarýnda bu konu ile ilgili
hem teþvik edici hem de zorlayýcý bazý hükümlerin
getirilmekte olduðu dikkate alýnýrsa, önümüzdeki
yýllarda da bu malzemelere gösterilen ilginin artacaðý
tahmin edilmektedir.

Kimyasal Ambalajlarý ve Atýklarý Gündemde Yükseliyor
8 Kasým 2006 günü Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan Kimyasal Ambalajlarý ve Atýklarý konulu bir seminer düzenlendi. Yaklaþýk 60 ilgili kiþinin katýldýðý seminere
derneðimiz adýna ASD Yönetim Kurulu Danýþmaný Salih Zeki Öçalda katýldý. Bir yandan konu ile ilgili yönetmeliklerin uygulamaya girmesi diðer yandan bu konuda
faaliyet gösteren bertaraf iþletmelerinin son derecede yetersiz olmasý konunun giderek artan önemini ortaya çýkarmakta.
Seminerdeki konuþmacýlarýn bildirilerinden kýsa
notlar þöyle:

2. fiziko-kimyasal arýtým
3. termal metodla bertaraf ( yakma)

ÝTO saymaný Þekip Avdagiç yaptýðý konuþmada;
Büyük bir sorun haline gelmeye baþlayan bu
konularda aktif olmaya kararlý olduklarýný belirten
Avdagiç ÝSO ile de iþbirliði yapacaklarýný vurguladý.
Avdagiçe göre AB ye yeni üye olan ve tehlikeli
atýklar konusunda yeterli altyapýsý olmayan bazý
ülkelerde en büyük sýkýntýyý KOBÝ ler çekti ve bu
yüzden bir kýsmý kapandý. Diðer yandan bizde
ÝZAYDAÞ tan baþka kurum yok , o da ileri tarihlere
gün veriyor. Þu sýralarda Avrupalý atýk bertaraf
firmalarý ülkemizi dolaþýp, atýk bertaraf sipariþi
almaya çalýþýyorlar. Tesislerin kurulmasý gecikirse
mecburen bertaraf edilmek üzere atýk ihraç
edeceðiz ve pahalý bir fatura ile karþýlaþacaðýz.

Ýbrahim Demir Son olarak ta, bizim de genel olarak
dikkat çektiðimiz, önemli bir konuya deðinerek
en büyük zorluðun þirketlerden atýk bilgisi alma
konusunda olduðunu belirtti.
Ýbrahim Demir sözlerini Belediyelerin tehlikeli
atýk bertaraf sorumluluðu yok, ancak biz de ÝTO,
ÝSO gibi kurumlarýn kuracaðý bir þirketle iþbirliði
yapmak istiyoruz.

ÝTO Kimya ve Boya Sanayi Grubu üyelerinden
Zülfikar Tunç konuþmasýnda AB de 2007 nisan
ayýnda yürürlüðe girmesi beklenen REACH sistemine
(Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals ) dikkat çekti ve üretici, ithalatçý ve
kullanýcý þirketlerin daha fazla sorumluluk
yükleneceðini vurguladý. Ýmalat sanayinde önemli
bir pay sahibi olan Kimya Sanayinin ÇED problemi
olduðunu ve organize kimya sanayi bölgeleri
kurularak bu sorunun halledilebileceðini belirtti.
Sektör büyük ölçüde KOBÝ lerden oluþtuðu için
ARGE faaliyetlerine yeterli kaynak ayrýlamadýðýný,
bunun da yeni ve çevresel etkisi daha az olan
hammadde ve ürünlerin kullanýmýný kýsýtladýðýný
söyledi.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma Daire
Baþkaný Doç. Dr. Ýbrahim Demir yaptýðý konuþmada;
Tehlikeli atýklar için bir fizibilite etüdü
yaptýrdýklarýný; Silivri yakýnlarýnda bir yer tahsisi
yapýldýðýný ve halen zemin etüdü ve ÇED raporu
için uðraþýldýðýný; 2007 sonlarýna doðru temel
atýlabileceðini, projeyi bir Alman-Türk ortaklýðýnýn
yaptýðýný belirterek tesisin 200 ton/gün kapasiteli
olacaðýný duyurdu. Demirin verdiði bilgilere göre
Kullanýlacak bertaraf metodlarý :
1. biyolojik arýtým

2013 yýlýna kadar ayrýca þehir atýklarý için bir
yakma tesisi kuracaðýz. bilgisi ile tamamladý.
Seminere katýlan Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ýl Çevre
Müdürlüðü temsilcisi Ýslam Sadýker ise tehlikeli
atýk yönetmeliðinin bazý maddeleri hakkýnda bilgi
verdi ve yönetmeliðin AB uyumu açýsýndan
deðiþtirileceðini söyledi. Firmalara, yönetmelikte
talep edilen tehlikeli atýk yönetim planý, beyan ve
bilgiler konusunda iþbirliði çaðrýsý yapan Sadýker
kimyasal madde ithal eden, üreten ve
kullananlardan Bakanlýðýn internet ortamýnda
istediði bilgilere de özen göstermelerini istedi.
Ýslam Sadýker konuþmasýný tehlikeli atýk geçici
depolama izinleri verilmesi ve uzatýlmasýnda
(mücbir sebeplerle) Bakanlýðýn kolaylýk gösterdiðini
belirterek tamamladý.
Son konuþmacý ÝZAYDAÞ Genel Müdürü Bilal Þengül
ise þu bilgileri aktardý:
 ÝZAYDAÞ 1996 yýlýnda kuruldu . ÝZAYDAÞta mevcut
üniteler :
1. Evsel atýk düzenli depolama ( 4-5 senelik
ömrü kaldý )
2. Tehlikeli atýk düzenli depolama (nominal ömrü
25 sene ama hemen
hemen doldu )
3. Klinik ve tehlikeli atýk yakma ve enerji üretimi
( 25,000 ton / yýl kapasite ile çalýþabiliyor )

Türkiyede gerçek tehlikeli atýk 800,000 ton/yýl
civarýnda çýkmakta. Ýlgili yönetmelikte ayrýmýn
nasýl yapýlacaðý yazýyor. Buna uyulmaz ve atýklar
birbirine karýþtýrýlýrsa ödenecek fatura da o oranda
artýyor.
Yakma hattýnda tek fýrýn var, bu da çok yanlýþ, en
az çift hat olmalýydý. Çünkü bir arýza en az 20
günlük duruþa sebep olup kapasiteyi düþürüyor.
Ayrýca biyolojik ve kimyasal bertaraf üniteleri
kurulmamýþ. En çok, taþýt araçlarý ve kimya
sanayinden atýk geliyor. 2004 yýlýnda ücretleri
biraz düþürdük ve kullaným kapasitesi yükseldi.
ÝZAYDAÞta %100 tevsii planlýyoruz. 2008 yýlýnda
devreye alýnabilir. Yeni bir teknoloji kullanýp,
emisyonlarý azaltacaðýz. Halen yakma kapasitesi
85 ton/gün. 2006 yýlsonuna kadar doluyuz. Son
olarak yeni tesislerin yapým ve iþletmesini atýk
çýkaran firmalar ortaklaþa üstlenirse daha iyi
olacaðýný belirten Bilal Þengül ÝZAYDAÞta bertaraf
edilen atýklarýn illere göre daðýlýmýný þöyle olduðunu
söyledi:
Ýllere göre gelen atýk daðýlýmý:
Kocaeli
% 46
Bursa
% 11,5
Sakarya
%5
Yalova
%3,2
Diðer
%32
Yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilere aþaðýdaki web
adreslerinden ulaþabilirsiniz:
Çevre ve Orman Bakanlýðý web adresi
http://www.cevreorman.gov.tr/
At ý k Y ö n et i m i D a i re s i we b a d re s i
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/
EURITS web adresi http://www.eurits.org/
ÝZAYDAÞ web adresi http://www.izaydas.com.tr/
REACH hakkýnda ayrýntýlý bilgi için
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reac
h/reach_intro.htm

ÝZAYDAÞ olarak EURÝTS (Avrupa Özel Atýklarý Yakma
ve Bertaraf Birliði) üyesiyiz.
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