Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Sürdürülebilir Bir Topluma Ambalajýn Katkýsý

Ekonomi biliminin en temel kuramlarýnýn baþýnda insan ihtiyaçlarýnýn
sýnýrsýz olmasýna karþýlýk, bunlarý karþýlayacak olan doðal kaynaklarýn
kýsýtlý olmasý gelmektedir. Bu bakýþ açýsý ile ele alýndýðýnda 20. yy
sonlarýndan itibaren artýk her kavramýn içerisinde yer alan
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkýnma, sürdürülebilir üretim gibi
kavramlarýn ihtiyaçlarýn karþýlanabilirliðinin devamý için yaþamsal önem
taþýdýðý ortaya çýkmaktadýr.
Ýhtiyaçlarýn karþýlanabilirliðinin saðlanmasýnýn yaný sýra çevre kirliliðin
önüne geçilmesi, kýsýtlý doðal kaynaklarýn korunmasý ve gelecek
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kuþaklara aktarýlmasý gibi amaçlarda küresel çapta çok hýzlý yayýlarak
ekonomik sistemlerin içerisinde yer alýr. Ýnsan ile doða arasýndaki
yüzyýllardýr süre gelen bu mücadele de, insan, yaþamý için daha iyi
koþullarý saðlamak adýna sürekli doðadan borç almaktadýr.
Bu dengeyi koruyabilmek dünya üzerinde saðlýklý ve uzun bir yaþamý
saðlamanýn en önemli yapý taþýdýr. Ýnsan ile doða arasýndaki bu dengeyi
korumak; doðal kaynaklarý etkin tüketerek, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna ve kalkýnmasýna imkan verecek þekilde
bugünün ve geleceðin programýný yapabilmektir.

Tüketicilerin tüm beklentilerini karþýlar; Ürünün
korunmasý, güvenlik, bilgi, elleçleme

Ürünün daðýtýmý, sergilenmesi ve satýþýnda
tasarruf saðlar. Güvenilir gýdaya tüketicilerin en
ekonomik fiyatlar ile ulaþmasýný saðlar. Kullanýmý
sonrasýnda geri kazanýmýnda ekonomik getiri
saðlamaktadýr.

Kullandýðýndan daha fazla kaynak
tasarrufu saðlar.
Atýk oluþumunu engeller.

Þekil 1 : Sürdürülebilir Toplum, Çevre ve Ekonomi Üzerinde Ambalajýn Rolü

Sürdürülebilirlik tanýmýn en önemli üç ayaðý olan ekonomik, sosyal
ve çevresel sürdürülebilirlikte ambalajýn yakýndan baðlantýlý olduðu
bilinmektedir. Dünyanýn ekolojik çeþitliliðinin ve bütünselliðinin
korunmasý amacýyla atýklarýn kaynaðýnda azaltýlmasý, ekonomik büyüme
ile birlikte üretim ve tüketim dengesinin korunmasý da önem
kazanmaktadýr. Ambalaj sosyal, ekolojik, ekonomik ve kültürel boyutlarý
gereði sürdürülebilir toplum kavramýnýn temelini oluþturmaktadýr.
Ambalajýn sürdürülebilir toplum üzerindeki önemini anlamak için
öncelikle bir ürün için ambalajýn önemini anlamak, bütün bu zinciri
tamamlamak için de ambalajýn fonksiyonlarýný incelemek gerekecektir.
Dünya üzerinde tarým arazilerinin azalmasý, dünya nüfusunun son
verilere 7 milyar kiþiyi aþtýðý þu günlerde hala ambalajlanmadýðý için
yetiþen sebze ve meyvelerin %40nýn tüketiciye ulaþmadan atýk haline
geldiði bilinmektedir. Ayný araþtýrmanýn sonucuna göre tüketilmeden
atýk haline gelen bu gýda atýklarýnýn miktarý kullanýmý sonrasýnda
oluþan ambalaj atýðýndan daha fazla sorun teþkil etmektedir. Bir

ambalajýn kendi aðýrlýðýnýn en az on katý diðer doðal kaynaklarý
koruduðu düþünüldüðünde, ambalajlar olmasaydý üretilen ürünlerin
çok daha az bir kýsmý tüketicilere ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Bu
açýdan da bakýldýðýnda yapýlan uluslar arasý kongrelerde uzmanlar
ambalajý dünya açlýðýna bir çözüm olarak sunmaktadýr. Bu yazý da
sizler için sürdürülebilirlik için çeþitli açýlardan ambalaja bakýþ açýsýný
sizlerle paylaþmak istedim. Böylelikle %100 geri dönüþebilir
malzemelerden üretilen ve ömrünün her döneminde insanlýðýn yaþam
standardýnýn yükselmesi amacýyla üretilen ambalajlar deðerlendirilirken
sadece sonuçta oluþan ambalaj atýðý miktarý üzerinden deðerlendirme
yapýlmamasý gerektiði görülmektedir.
Bir ambalajýn üretiminden, ilk kullaným amacý sona erdiðinde geri
dönüþüm/geri kazaným metodu ile tekrar ikinci kullanýmýna
kazandýrýlmasýna kadar izlediði süreçte belki de bugüne kadar fark
etmediðimiz sayýsýz fonksiyonu bulunmaktadýr.

Ambalajýn Fonksiyonlarý
Koruma

Fonksiyon Özellikleri

Promosyon(Tanýtým)

Bilgilendirme

Kolaylýk
Ürün için gerekli birim alanýn standardizasyonu
Elleçleme
Atýk azaltýmý, geri dönüþüm ve yeniden kullaným

Mekanik Koruma
Ürünün bozulmasýný engelleme (Nem bariyeri,gazlar, ýþýk, lezzet ve aromanýn korunmasý)
Ürüne kontaminasyonun önlenmesi (Kurcalama,kirletici ile temas, hýrsýzlýk)
Raf Ömrünün Uzamasý
Ürünün açýklamasý/tanýtýmý
Ýçindeki maddelerin bilgisi
Ürün özellikleri ve faydalarý
Promosyon mesajlarý ve marka algýsýnýn iþlenmesi
Ürünün tanýmlanmasý
Ürünün hazýrlanmasý ve kullaným yöntemi
Besin deðerleri ve depolama koþullarý
Güvenlik uyarýlarý
Ýletiþim bilgileri
Açýlýþ talimatlarý
Kullaným ömrü sonu sürecinin yönetimi
Ürün hazýrlama ve servis kolaylýðý
Depolama kolaylýðý
Porsiyonel kullaným imkaný
Tüketiciler için uygun ambalaj
Perakende ve nakliye için uygun ambalaj imkaný
Üreticiden tüketiciye transfer/ulaþtýrma kolaylýðý
Satýþ noktasýnda sergileme imkaný
Raf ömrünü arttýrýr.
Daha çok ürünün üretildiði yerde ambalajlanmasý saðlanarak tüketiciye ulaþmadan zarar görmesi önlenir.
Üreticiden tüketiciye ulaþtýrmada harcanan enerjiden tasarruf saðlanýr.
Porsiyonel tüketime imkan vermesi ve depolama kolaylýðý
Þekil 2: Ambalajýn Fonksiyonlarý
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Þekil 2de görebileceðiniz bu fonksiyonlar da gösteriyor ki; geliþmiþ bir toplumun göstergesi olan ambalajýn ürüne ve topluma saðladýðý bu
katkýlar gün geçtikçe ambalajlý ürün kullanýmý miktarýnýn artmasý gerektiðini ortaya koymaktadýr. Geçtiðimiz yýl Küresel Gýda Korunmasý
Saðlayarak Dünyadaki Açlýða Çözüm Konusunda bir araþtýrma yaparak bu konuda çalýþmalarýný paylaþan Dr. Kenneth Marsh, geliþmemiþ
ülkelerdeki kentsel atýklarýn toplandýðý alanlarda atýk kompozisyonuna bakýldýðýnda %60ya yakýn bir oranýnýn gýda atýðý olduðunu, geliþmiþ
ülkelerde ise bu oranýn toplam atýk miktarýnýn da azalmasý ile birlikte kompozisyonundaki gýda atýðý oranýnýn da %10a kadar düþtüðü
görülmüþtür.

Son 10 Yýlda Batý Avrupa Ülkelerindeki Ambalaj Kullanýmý Oranlarý (Kg/kiþi)
Ýrlanda
Lüksemburg
Almanya
Fransa
Ýtalya
Ýspanya
Portekiz
Ýngiltere
Danimarka
Belçika
Hollanda
Avusturya
Ýsveç
Finlandiya
Yunanistan

2008
208
197
164
159
158
156
155
155
149
140
137
134
121
90
88

2003
182
181
157
163
156
160
127
146
158
140
172
136
115
89
88

1998
185
182
148
166
155
142
101
153
158
126
161
132
108
82
74

Þekil 3: Batý Avrupa Ülkelerindeki Son 10 Yýlda Ambalaj Kullaným Oranlarý (Kg/Kiþi)

Ülkelerin yaþam standartlarýný kiþi baþýna tüketilen ambalaj miktarý
ile anlayabiliriz. Batý Avrupadaki ülkeler arasýnda son 10 yýldaki
ambalaj tüketimlerine göre bir deðerlendirme yapýldýðýnda geliþmiþlik
düzeyi net olarak görülmektedir. 2008 yýlý rakamlarýna göre yýlda
ortalama 148 kg/kiþi olarak ambalaj tüketimi saptanmýþtýr. Doðu
Avrupa ortalamasý 130 $/kiþi, Kuzey Amerika 350$/kiþi, Kanada
400$/kiþi Japonyanýn 550 $/kiþi olduðu söylenen Japonya ve
ülkemizde 76 kg/kiþi yýllýk tüketimi ile kýyaslandýðýnda ambalajlý ürün
kullanýmýna daha çok önem verilmesi gerektiði görülmektedir.
Ambalaj kullanýmý yalnýz yaþayan veya ailesiyle birlikte oturan bireyler
için de deðiþir. Küçük kentlerdeki kalabalýk aileler, büyük kentlere
doðru gelindiðinde yerini daha çekirdek ailelere veya tek baþýna
yaþayan bireylere býrakýr. Ailedeki kiþi sayýsýnýn azalmasý insanlar ile
birlikte daha uzun süre dayanabilecek, açýldýðýnda hepsini tüketilemediði
ama ürünleri de ziyan etmemek adýna daha küçük porsiyone edilmiþ
ambalajlara yönelmektedir.

Ambalajsýz ürün her türlü riske karþý korumasýzdýr.
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Bu açýdan ambalajýn demografik yapý ile iliþkisine bakýldýðýna ortaya þöyle bir tablo çýkmaktadýr.
Ambalaj ve Demografik Yapý Ýliþkisi (kg/kiþi/yýl)
Ambalajlý Ürün Alým Miktarý
Ambalaj kullanýmý (Gýda ambalajý kullaným miktarý)
Toplam Oluþturulan Evsel Atýk Miktarý

Yalnýz yaþayan
1600
120 (51)
572

4 kiþilik bir aile
1000
70 (31)
208

Bir kiþinin bir haftalýk gýda tüketimi sürecinde oluþturduðu karbon ayak izini enerji karþýlýðý ile incelendiðinde ise karþýmýza Þekil 4te gösterilen
tablo ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda bir kiþinin bir haftalýk gýda ihtiyacý olan 338 MJ/kw toplam enerji içerisinde 170 MJ/kw gýdanýn tarladan
yetiþme ve fabrikalarda iþlenme sürecine aittir. 25 MJ/kwlýk bölüm gýda ile temas eden birincil ambalaj için,12 MJ/kw2lýk enerji ise birden
çok satýþ ambalajýnýn satýþ noktasýna nakliyesi sýrasýnda kullanýlan nakliye ambalajlarý için gerekmektedir. Bu süreçte üretimi ve yetiþmesi
için pastanýn %51lik büyük dilimine ihtiyaç duyulan gýdayý korumak için %10luk bir pay yeterli olmaktadýr.

Þekil 4: 1 Kiþinin 1 Haftalýk Gýda Ýhtiyacý karþýlýðýnda oluþturduðu karbon ayak izinin enerji eþdeðeri daðýlýmý grafiði

Ayný deðerlendirme bir kiþinin bir yýllýk genel ihtiyaçlarý için oluþturduðu karbon ayak izinin enerji eþdeðeri olarak hesaplandýðýnda 2892
MJ/ kw deðerinde bir tüketim yaptýðý görülmektedir. Yýllýk tüketimle oranlandýðýnda gýdalar için kullanýlan ambalajlarýn üretimi ve dolum
iþlemleri sýrasýnda harcanan enerji eþdeðeri sadece %1lik payý almaktadýr.
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Þekil 5: 1 Kiþinin 1 Yýllýk Ýhtiyacý karþýlýðýnda oluþturduðu karbon ayak izinin enerji eþdeðeri daðýlýmý grafiði

Yapýlan bu deðerlendirmeye gýda ambalajý dýþýndaki ambalajlar ve diðer baþka kalemlerde katýldýðýnda tablo aþaðýdaki gibi deðiþmektedir.
Þekil 6da detaylarý verilen bu çalýþmada da Ýngiltere evsel kullaným neticesinde oluþan toplam çevresel ayak izi incelediðinde toplam enerjinin
%42lik bölümü doðrudan gýda ve diðer ürünlerin üretimi, satýn alýnmasý ve kullanýmý sýrasýnda harcandýðýný, bu ürünlerin korunmasý, tüketiciye
ulaþmasý için üretilen ambalajlarýn ise kullanýlan enerjinin oluþturduðu toplam ayak izinin %3ünü oluþturmaktadýr.

Þekil 6: Ýngiltere evsel kaynaklý olarak üretilen karbon ayak izi spesifikasyonlarýnýn yüzde daðýlýmý

C2C - Beþikten Beþiðe Kavramý çerçevesinde yapýlan yaþam döngüsü
analizlerinde tüm ürünler üretiminden/tasarýmýndan, kullaným ömrü
sonunda tekrar ürün oalrak nasýl deðerlendirilmesi gerekliliðinin
düþünüldüðü günümüzde hayatýmýza giren birkaç gram ile aslýnda
bize neleri kaybetmemizi önleyen ambalajlarýn önemi anlaþýlmaktadýr.
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Kaynaklar:
1. PackFacts -ÝNCPEN
2. Table For One- The Energy Cost To Feed One Person-ÝNCPEN
3. PACKAGING FOR SUSTAINABILITY: Packaging in the context of the product,
supply chain and consumer needs- ÝNCPEN
4. 1998-2008 Packaging & Packaging Waste Statistics-Europen
5. Packaging in the Sustainability Agenda-A Guide for Corporate Decision MakersEuropen
6. Role of Packaging In Preventing Waste-Sealed Air

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre
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Almanyada Atýk Yönetiminde Yeni Bir Uygulama

Orange Box

%48 dönüþtürdüðü buna ek olarak da %18lik bir oranýnda
kompostlandýðý görülmektedir.

Atýklarýn Kaynaðýnda 5e Ayrýlmasý Zorunlu Hale
Geliyor

Almanya bildiðiniz üzere çevre konularýnda ki uygulamalarda her
zaman lider konumdadýr. Benzer bir konu olarak Eylül-Ekim-Kasým
2010 sayýmýzda bahsettiðimiz tüm geri dönüþebilir atýklar için tek
bir sarý renkli konteynýr kullanýlacaðý ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaþmýþtýk.
Leipzigte baþlayan bu uygulamaya bir alternatif olarak Berlinde
baþlayan ve Almanya genelinde uygulamaya geçilecek olan yeni bir
sistemi daha sizlerle paylaþmak istedik.
Yabancý biri olarak Almanya sokaklarýnda gezinirken bir sürü renkli
konteyner görürsünüz. Ýnsanlarýn ambalaj atýðýndan evsel atýklara,
tehlikeli atýklardan bahçe atýklarýna kadar atýklarýný birçok sýnýfa
ayýrdýklarýný, bununla da kalmayýp bu sýnýflarýnda kendi aralarýnda
gruplara ayrýldýðýný fark edersiniz. Bu uygulamalarý gözlemlediðinizde
bu kadar sýnýflandýrma ve kaynaðýnda ayrý toplamaya ayak uydurmak
ilk baþta zorda gelse belki de bir 20 yýl sonra bu uygulamalarýn
faydalarýný görmeyi düþündüklerini size söyleyeceklerdir.
Bu düþünce ile yola çýkan Berlin Kamu Atýk Yönetim Tesisi BSR, bir
mikserin kullaným ömrü dolduðunda, ipodunuz artýk tamir edilemediðinde
veya çocuklarýn eski kýrýlan oyuncaklarýný atacak yer bulamayanlar
için yeni bir alternatif geliþtiriyor.
Orange Box( Turuncu geri dönüþüm kumbaralarý), olarak adlandýrýlan
bu uygulama ile baþlarda atýklarýn kaynaðýnda ayrýlmasý aþamasýnda
bu sistemin karýþýklýða yol açacaðý düþünülse de 2009 yýlýndan beri
pilot bölgelerde uygulanan bu yeni yöntemin insanlar tarafýndan da
kolaylýkla anlaþýldýðýný ve özellikle konteynýrlar ne kadar yerleþim
alanlarýna yaklaþýrsa o kadar yüksek verim alýndýðýný gözlenmiþtir.
Bilindiði üzere 27 AB ülkesi içerisinde en yüksek geri dönüþüm
oranýna sahip olan Almanya, 2009 yýlýnda Avrupa Ýstatistik Kurumu
Euro Stat tarafýndan açýklanan rakamlara göre belediye atýklarýnýn
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Hali hazýrda Almanyada atýklar için,






Alman Hükümeti, atýk yönetimi
ve geri kazaným hedeflerini
arttýrmak adýna ve yerel
mevzuatý AB direktifi ile uyumlu
hale getirmek adýna yeni bir
düzenleme üzerinde çalýþýyor.

Kullanýlmýþ plastik, metal ve kompozit ambalajlar için sarý
Kompostlanabilen atýklar için kahverengi
Kâðýt/Karton atýklar için mavi
Beyaz ve renkli camlar ayrý bir konteynýra
Ve diðer kalan atýklar için gri renkli birçok konteynýrlar mevcuttur.

Orange Box isimli bu yeni konteynýr hali hazýrdaki konteynýrlarda
bulunan sýnýflandýrmaya sokamadýðýnýz ancak geri dönüþümlü
malzemelerden üretildiðini bildiðiniz artýk atýk haline gelmiþ malzemeler
için düþünüldü.
Örneðin kullaným ömrü bitmiþ ve nereye atacaðýný bilmediðiniz bir
tava, çocuðunuz eski bir oyuncaðý ve diðer sýnýflara koyamayacaðýz
plastik ve metal tüm geri dönüþebilir eþyalar için Orange Boxý
kullanabiliyorsunuz.
2 metreye kadar olan atýklarýnýzý bu konteynýrlara ücretsiz
atabiliyorsunuz. Ancak 2 m üzerindeki atýklarýnýzý belirli bir ücret
ödeyerek evinizden aldýrmanýz gerekiyor. Bu atýklarýn hacimlerine göre
orantýlanmýþ fiyat listesine BSR web sitesinden de ulaþýlabiliyor.

Yapýlan gözlemler gösteriyor ki insanlar bu konteynýrlar evlerine çok
yakýn noktalarda bulunurlarsa atýklarýný bu noktalara getiriyorlar.
Alman Çevre Bakanlýðýna göre bu yeni taslaðýn amacý sürdürülebilirliði
teþvik etmek ve Almanyanýn geri dönüþüm sisteminin verimliliðini
daha da arttýrmaktýr. Ayný zamanda ticari iþletmeler geri dönüþebilir
malzemelerin maddi bir deðeri olmuþ olduðunu da anlamýþ oldu.

Hangi Atýklar ORANGE BOXa atýlabilir?
Küçük Elektrikli Ev aletleri ve Elektronik diðer
aletler

Örneðin, Saç kurutma makinesi, Tost makinesi, Radyo,
MP3 / CD çalarlar, oyun konsollarý, sabit ve cep
telefonlarý, klavye, küçük yazýcý, vb

Oyuncak

Örneðin, ahþap, plastik ve elektrikli oyuncaklar

Metaller

Bu tencere, tava, çatal, metal aletler, vida, çivi, tel
parçalarý, boru bölümleri, sac metal artýklarý gibi
metal ve demir eþya yapýlmýþ ev eþyalarý

Yeni yasa ile birlikte geri dönüþüm oraný 2020 yýlýna kadar evsel
çöplerde %65, inþaat ve hafriyat atýklarýnda ise %70 çýkarýlmasý
hedeflenmektedir. Bu hedef doðrultusunda 2016 yýlýna kadar atýklarýn
beþ ayrý (kaðýt, cam, gübre, ambalaj ve orange box olmak üzere)
konteynýrda toplanmasý ve orange box ile toplanan atýðýn kiþi baþý
yýllýk 17 Kg ulaþmasý öngörülüyor.

Kesinlikle ORANGE BOXa atýlamayacak atýklar nelerdir?
Ambalaj

Plastik ve metal ambalajlar , tetrapak türevi kompozit
ambalajlar sarý konteynýrlara atýlmaya devam ediyor.

Ampuller / Enerji tasarrufu

Ampul, flüoresan tüpleri ve benzeri ürünler için
hazýrlanan konteynýrlara atýlacaktýr.

Pil ve Akü

Pil ve akü benzeri bataryalar yine kendileri için ayrýlan
özel konteynarlara atýlmaya devam edilecektir.

Depolama Elemanlarý

CD, DVD , hard disk ve disket gibi

Plastik

Plastik kaseler, kova, sulama elemanlarý, kalýp parçalarý,
plastik kapak, saksýlar, plastik oyuncaklar gibi ev
eþyalarý.

Tekstil (çanta)

Eski giysiler, iç çamaþýrý, havlu, perde, nevresim ve
kumaþ hurda gibi çeþitli ev tekstil ürünleri.

Ahþap Atýk

Bu sunta, ahþap, parke ve tahta bölümleri, raflar,
ahþap oyuncak ve diðer iþlenmemiþ ahþap atýklar

Orange Box uygulamasý ile detaylý bilgiye http://www.bsr.de/?showOrangeBox adresinden ulaþabilirsiniz.

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2011

73

