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

Ambalaj Atýðý
Yönetiminde
Bazý Ülke
Uygulamalarý
Atýk Çevre Kanununa göre herhangi bir
faaliyet sonucunda oluþan, çevreye atýlan
veya býrakýlan her türlü madde olarak
tanýmlanmaktýr.

Ambalaj atýklarý üretildikleri malzemelerin
niteliði açýsýndan geri dönüþtürülebilen ve
geri kazanýlabilen önemli ekonomik deðeri
olan atýklardýr.

olmasý, maddenin kullanýmý genel olarak
deðerlendirildiðinde çevreye ve insan saðlýðýna
olumsuz etki yapmamasý durumunda atýðýn
atýk hali sona erer.

Ambalaj hammaddeden, iþlenmiþ ürüne
kadar birçok ürünün üreticiden kullanýcýya
veya tüketiciye ulaþtýrýlmasý, korunmasý,
taþýnmasý, saklanmasý ve satýþý sýrasýnda
kullanýlan herhangi bir malzemeden üretilmiþ
tüm ürünleri ifade eder.
Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðine
ve baz alýndýðý AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý
Direktifine göre bir ambalajýn üretiminde
malzeme seçilirken, ambalaj tasarýmý ve
üretimi sýrasýnda dikkat edilmesi gereken
önemli kriterler bulunmaktadýr. Ürün için
gerekli en az ambalaj malzemesinin
kullanýlmasý, tekrar kullanýlabilir olmasý,
olamýyorsa muhakkak geri dönüþüm ve geri
kazanýma uygun bir malzemeden üretilmesi
gerekmektedir.

AB yeni çerçeve atýk direktifinde öne çýkan
end of waste criteria görüþü de tüm
deðerlendirilebilen atýklar gibi konu ambalaj
atýklarý olduðunda da önem kazanýr. End of
waste görüþü hakkýnda detaylý bilgi için
JRCnin bu konudaki raporunu inceleyebilirsiniz.
Bu düzenleme,

Ülkelerdeki ambalaj atýðý yönetim sistemleri
incelendiðinde kendi nüfus yoðunluklarý, sosyo
ve ekonomik durumlarý, tüketim alýþkanlýklarý
ve tüketici tercihlerinde farklýlýklar, uygulanan
yönetmelik ve hali hazýrdaki atýk yönetim
sistemleri göz önüne alýnarak temelde ayný
amaca hizmet eden ancak uygulamada farklýlýk
gösteren çeþitli metotlar görülmektedir.

Mevcut mevzuata göre; ambalaj ya da ambalaj
malzemesi üretimi yâda herhangi bir üretim
sýrasýnda ortaya çýkan üretim artýklarý hariç
olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai
kullanýcýya ulaþtýrýlmasý aþamasýnda, ürünün
sunumu için kullanýlan ve ürünün
kullanýlmasýndan sonra oluþan, kullaným ömrü
dolmuþ tekrar kullanýlabilir ambalajlar da dahil
satýþ, dýþ ve nakliye amaçlý kullanýlan tüm
ambalajlar ambalaj atýðý haline gelir.
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AB Ülkeleri arasýndaki ticarette karýþýklýk
yaratan durumlarýn önlenmesi (bazý ülkelere
göre atýk olmayanlar, bazý ülkelere göre atýk
statüsünde olabilmektedir),
- Geri dönüþüm kapasitelerinin arttýrýlabilmesi,
- Gereksiz idari yüklerin hafifletilmesi,
Ýkincil malzemelerin kalitesinin arttýrýlmasý,
- Kullanýcýlarýn ikincil malzeme konusundaki
algýlamalarýnýn daha pozitif olmasý amacý ile
yer almýþtýr.
End of waste kaba tabiri ile atýk olmaktan
çýkma durumu olarak adlandýrýlabilir. Atýk
oluþtuðu noktada sahibi tarafýndan ön ayýrma,
hacim küçültme v.b. gibi geri dönüþüm için
gereken ön iþlemleri gerçekleþtirmesi ve
spesifik amaçlar için yaygýn kullaným alaný
olmasý, Söz konusu madde için bir pazar veya
talep bulunmasý, maddenin spesifik amaçlar
için teknik þartlarý saðlamasý ve ürünler için
istenen standartlara ve mevzuata uygun

Belçika, Fransa, Ýspanya, Çek Cumhuriyeti ve
Avusturyadaki bu metotlar ve ambalaj
atýklarýnýn yönetiminde uygulamalarla ilgili
bazý detaylarý yazýnýn devamýnda bulabilirsiniz.

Belçika

Nüfusu 10.500.000 olan Belçikada toplam
600 adet belediye 40 adet belediye birliði
çatýsý altýnda birleþmiþ bulunmaktadýr.
Belçikada yeþil nokta sistemini temsil eden
FOSTPLUS geri kazaným amacý ile belediye
birlikleri 5er yýllýk sözleþmeler yapmaktadýr.
Bazý bölgelerde kaynakta ayrý toplama

operasyonlarý atýk yönetimi þirketleri tarafýndan
gerçekleþtirilirken bazý bölgelerde belediye
birliklerinin operasyonlarý kendilerinin
yürüttüðü görülmektedir.
Belçikada kaynakta ayrý toplama sisteminde
ambalaj atýklarý Cam, Kâðýt-Karton ve PlastikMetal- Ýçecek Kartonlarý olarak 3e ayrýlarak
toplanýr. Küçük cam þiþe ve kavanozlar
renklerine göre konteynýrlarda toplanýr. Bu
konteynýrlar 1000 kiþiye 1 konteynýr düþecek
þekilde ülkede daðýlým göstermektedir. Kaðýt
ve Karton ambalajlar(atýk kaðýt, gazete ve
magazinlerde de dahil) ayda bir kere
konutlardan ayrý olarak toplanýr. Plastik, Metal
ve Ýçecek kartonlarý ise ayda iki defa olmak
üzere yine kapý toplamasý þeklinde mavi renkli
torbalar ile toplanýrlar.

Miktar (Ton)

(Fost Plus, 2009)

Kaðýt-Karton
Oluklu Mukavva
Ýçecek Kartonlarý
Cam
Plastik
Þiþe
Metal
Diðer
Toplam Geri Dönüþüm
PMD

Yurt içinde
Piyasaya
Sürülen Miktar

FostPlus
üyelerinin
beyaný

Geri
Dönüþüm

%

198.874
179.263
19.612
311.732
200.942
88.630
85.179
4.101
800.828

168.918
149.648
19.270
294.413
183.564
86.296
81.236
3.580
731.710

198.508
183.653
14.855
330.334
69.027
61.422
83.093
24
680.987
25.086

117,5%
122,7%
77,1%
112,2%
37,6%
71,2%
102,3%
0,7%
93,1%
3,4%

706.073

96,5%

(Plastik, Metal, içecek kartonu) verilerinden
enerji amaçlý geri kazaným miktarý

Toplam Geri Kazaným
Tablo 1: Fost Plus verilerine göre 2009 yýlý geri dönüþüm geri kazaným deðerleri

Geri Dönüþüm Sonuçlarýnýn Bölgelere göre Daðýlýmý (Ton)
Kaðýt-Karton
Oluklu Mukavva
Ýçecek Kartonlarý
Cam
Plastik
Þiþe
Metal
Toplam Geri Dönüþüm

Brüksel
10.970
10.896
75
23.725
1.900
1.900
5.309
41.904

Tablo 3: Fostplus, Belçika'da geri dönüþüm sonuçlarýnýn bölgelere göre daðýlýmý (ton)

Walonya
56.690
51.607
5.082
104.479
22.894
21.529
28.061
212.123

Flandra
130.848
121.150
9.698
190.038
44.233
37.993
49.724
414.843
Tablo 2: Fostplus, Konutlardan toplanan atýklarýn kompozisyonu
(PMD içerisindeki daðýlým)

Tablo 4: Fostplus, Toplama-Ayýrma Maliyetleri

Ambalaj Bülteni Mart / Nisan / Mayýs 2011

45

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Fransa

Fransanýn nüfusu yaklaþýk olarak 64.057.000
kiþi olarak bilinmektedir. Ambalaj Atýklarý
Yönetiminde sistem bizim sistemimize
benzemekle birlikte en dikkat çekici nokta
Yetkilendirilmiþ Kuruluþla çalýþan firma sayýsýdýr.
10.200 adet civarýnda piyasaya süren/dolumcu
yâda marka sahibi firma yetkilendirilmiþ
kuruluþ olan Eco Emballages üyesidir. Eco
Emballages yerel yönetimler ile 6 yýllýk
sözleþmeler yaparak onlara teknik ve finansal
destek saðlar. Belirlenen kalite standartlarýný
saðlayan kaynaðýnda ayrý toplanmýþ ve ön
iþlemden geçmiþ atýklar için Eco Emballages
geri alma garantisi vermekte ve Toplama
maliyetlerinin %50si, yakma, iletiþim ve
bilgilendirme konularýndaki maliyetleri
karþýlamaktadýr. Geri kalan %50lik toplama
maliyeti ise bölgedeki yerel yönetim tarafýndan
karþýlanmaktadýr.
Piyasaya sürenler belirlenen hedefler
doðrultusunda evsel ambalaj atýklarý geri
kazanmakla yükümlüdürler, bunun için
piyasaya sürenlere 3 alternatif sunulmuþtur.
Birincisi depozito uygulamasýdýr, fakat bu
yöntem piyasaya süren için çok fazla maliyet
gerektirdiði çin tercih edilmemektedir. Ýkinci
olarak piyasaya sürenler kendi ambalajlarýnda
ülke genelinde toplatmak ve geri kazanýmlarýný

saðlamasý gerekmektedir fakat bu yöntemde
var olmakla birlikte uygulamada mümkün
olmamaktadýr. Üçüncü ve son yöntem olan
piyasaya sürenlerin bir araya gelerek bakanlýkla
anlaþma yapmasýdýr ki en efektif yöntem bu
olduðu için çoðunlukla tercih edilmektedir.
Yapýlan sözleþmelerde nüfusa baðlý olarak
toplanacak ambalaj atýklarý ile ilgili hedefler
bulunmaktadýr. Bu hedefler, atýk kompozisyon
analizleri yapýldýktan sonra Fransa Çevre
Bakanlýðý tarafýndan belirlenmekte ve her yýl
güncellenmektedir.

Ýspanya

2008 yýlý için belirlenmiþ olan hedefler;
Belediyelerin alacaklarý maddi destekler her
malzeme için ayrý ayrý hesaplanmaktadýr. Bu
sebeple malzeme kalitesinin de dikkate alýndýðý
hesap yöntemi söz konusudur.
Fransada yeþil nokta örgütleri belediyeler ile
sözleþme yapmak zorundadýrlar. Yapýlan
sözleþmelerde sadece evsel nitelikli ambalaj
atýklarýnýn geri kazanýmý için destek
verilmektedir. Destek mekanizmasýnda sanayi
kaynaklý atýklar dikkate alýnmamaktadýr.
Fransada geri dönüþtürülebilen sert ambalaj
ile geri dönüþümü olmayan sert ambalaj
arasýnda iki kat ücret farký vardýr.
Fransada Yetkilendirilmiþ Kuruluþlar için
oluþturulmuþ bir kriter bulunmamakla birlikte
ilgili bakanlýkla yapýlan sözleþmede tüm
detaylar belirtilmektedir. Her altý yýlda bir
sözleþmeler yenilenmektedir.
Fransada uygulamada sadece evsel kaynaklý
atýklara yönelik entegre atýk yönetimi vardýr.
Ýlgili düzenleme sanayi atýklarýný
kapsamamaktadýr.

Ýspanyanýn son nüfus sayýmýna göre nüfusu
44.500.000dir. Atýk geri kazaným sistemi
konusunda ülke içerisindeki belediyeler
nüfuslarýna göre nüfusu 50.000den büyük,
5.000-50.000 arasýnda olanlar ve 5.000den
küçük olmak üzere 3 farklý kategoriye
ayrýlmaktadýr. Belediyelere verilecek desteklerde
hangi kategoride olduklarýna göre deðiþiklik
göstermektedir. Ülkede görev yapan 3 adet
büyük atýk yönetim þirketi sistemin %70ini
kontrol etmektedir.
Yeþil nokta örgütü olan ECOEMBES bu üç atýk
yönetimi þirketi ve/veya belediyeler ile
sözleþmeler hazýrlayarak sistemi
yürütmektedir. Ülke genelinde 13.400 firma
YK üyesidir.
Ýlk olarak 1997 yýlýnda baþlayan çalýþmalarda
genel olarak evsel kaynaklý ambalaj atýklarýnýn
toplanmasý esas almaktadýr. Ambalajlý ürün
piyasaya sürenler için ilgili kanuna göre iki
alternatif sunulmuþtur. Birinci sistem depozito

Tablo 5 : Evsel ve Ticari Ambalaj Atýðý Geri Dönüþüm Oranlarý-ADEME
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uygulamasýdýr, bu yöntem pahalý ve
uygulanabilirliði sýkýntýlý olduðu içi ikinci
seçenek olan YK ile sözleþme imzalamak
tercih edilmektedir. ECOEMBES ülke genelinde
var olan 19 otonom bölge için ayrý ayrý yetki
almýþtýr. Bütün bu bölgelerde eþit olarak
çalýþma yapmak zorundadýr. Yapýlan
çalýþmalarda YK teknik þartlarý saðlarken,
belediyeler mali þartlarý belirlemektedir.
Ýspanyada ayrýca cam ambalaj (ECOVÝDRÝO)
ve ilaç ambalajlarý (EKOSIGRE) konusuna
spesifik olarak çalýþmalar gerçekleþtiren ikin
yetkilendirilmiþ kuruluþ daha bulunmaktadýr.
Ancak EKOVÝDRÝO sadece cam ambalajlarý
toplamakla yükümlüdür. Sistemin geneline
doðrudan karýþmamaktadýr.
EcoEmbes tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim
ve bilinçlendirme çalýþmalarýna ulusal ve yerel
basýn tarafýndan da destek verilmektedir.
Geçen yýl uygulamaya baþlanan bir Alo Atýðým
Var isimli telefon hattý ile tüketiciler tarafýndan
aranarak evlerine gelen motosikletli yetkiliye
teslim ediliyor. Ayrýca yerel basýnda çevre
gazeteciliði diye bir birim oluþturulmuþtur.
Bu birim ile birlikte ambalaj atýðý ayýrma
tesislerine geziler düzenlenmektedir.

Çek Cumhuriyetinde hem evsel hem de
sanayiden kaynaklý ambalaj atýklarýnýn
toplanmasýndan sorumlu ECOCOM adý ile bir
yetkilendirilmiþ kuruluþ faaliyet
göstermektedir. Yetkilendirilmiþ kuruluþ üye
iþletme sayýsý en son verilere göre 23.400
civarýndadýr. Birden fazla Yetkilendirilmiþ
Kuruluþ için kanunda bir engelleme yoktur.
YK olmak için en önemli kriterlerden birincisi
kar amacý gütmemesi, ikincisi ise herhangi
bir atýk yönetim firmasýnýn kesinlik YK çatýsý
altýnda yer almamasýdýr.

Avusturya

Avusturyada sistem kapsamýnda tüm evsel
ve endüstriyel ambalaj atýklarýnýn toplanmasý
ve geri dönüþümü yapýlmaktadýr. Bu amaçla
1923 yýlýnda kurulan ARA isimli yetkilendirilmiþ

Tablo 6: 2007 yýlý için ambalaj atýklarýnda geri kazaným rakamlarý (Ecocom)

Çek Cumhuriyeti

Tablo 7: Çek Cumhuriyeri Ambalaj Atýðý Geri Kazanýmýnýn Yýllara Göre Daðýlýmý

Uygulamada olan Ambalaj Kanunu piyasaya
sürenler için geri alma zorunluluðu getirilmiþtir.
Geri alma zorunluluðu kapsamýnda piyasaya
sürenler kendi ambalaj atýðýný konteynýrlar
yerleþtirerek toplatmasý gerekmektedir. Bunun
içinde ya kendi toplama planýný oluþturacak
ya da sorumluluðunu ambalaj üreticisine veya
YK a devretmesi gerekmektedir.

kuruluþ piyasaya sürenlerin adýna çalýþmalarý
yapmaktadýr. Ahþap ambalaj ilgili yönetmelik
kapsamý dýþýndadýr. Ülkede evsel kaynaklý
ambalaj atýklarýnýn %60ý ve endüstri ve ticari
kuruluþlar kaynaklý ambalaj atýklarýnýn ise
%40ý geri toplanmaktadýr. Toplanan tüm
ambalaj atýðýnýn ise %45i evsel ,% 55i ise
endüstri ve ticari kuruluþlarý kaynaklýdýr.
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Evsel
Endüstriyel
Toplam Toplama Hacmi

Kaðýt

Cam

76.630
263.988
340.618

214.431
214.431

Aðýrlýðý Düþük olan
Ambalajlar
170.220
35.713
205.933

Metal

Ahþap

Toplam

38.071
2.847
40.558

22.719
22.719

499.352
324.907
824.259

ARA rakamlarýna göre 2009 yýlý ambalaj atýðý toplama sonuçlarý (ton)

Tablo 8: Ambalaj Atýðýnda Geri Kazaným Miktarlarý ve Oranlarý (2009)

Ambalaj Standartlarý
AB Ambalaj Direktifi bünyesinde ambalajlarýn
üretimi sýrasýnda uyulmasý gereken standartlar
mevcuttur. Bu standartlar ambalajlarýn kullaným
ömürleri dolduktan sonra yapýlmasý gereken
uygulamalara da yol göstermektedir.
Standartlar malzeme spesifikasyonu, geri
dönüþtürülebilirliðin ve geri kazanýmýn
arttýrýlmasý, tehlikeli bileþenlerin en az
indirilmesi, gereksiz yere kullanýlan ambalaj
miktarýnýn azaltýlmasý, ambalaj boyutunun en
uygun boyuta indirilmesi gibi konularla ilgili
olarak bilgi verir.
Bu standartlarý þu þekilde sýralayabiliriz;
 EN 13427:2004 Ambalaj ve Ambalaj Atýðý
alanýnda Avrupa Standartlarýnýn kullanýlmasý
ile ilgili gereklilik(Temel araçlarý içeren þemsiye
standarttýr.
 EN 13429:2004 Ambalaj  Tekrar kullanma
 EN 13430:2004 Ambalaj  Malzemenin geri
dönüþtürülmesi yoluyla tekrar kazanýlabilen
ambalaj için gereklilikler
 EN 13432:2000 Ambalaj-Kompostlama ve
Biyobozunurluk yoluyla geri kazanabilen
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Tablo 9: Sadece evlerden ve konteynerlardan toplanan ambalaj atýðý miktarlarý (2009)

ambalaj için gereklilikler-Test Programý ve
ambalaj için gereklilikler-Test programý ve
ambalajýn son kabulü için deðerlendirme
kriterleri
 EN 13431:2004 Ambalaj-Enerji biçiminde
geri kazanýlabilen ambalaj için minimum alt
kalorifik deðer spesifikasyonu dahil gereklilikler
 EN 13428:2004 Ambalaj-Ýmalar ve
Kompostlamaya özgü gereklilikler-kaynaðý
azaltarak önleme
 CEN 13695-1/2000 ve CEN 13695-2/2004
Ambalaj-Ambalajda var olan dört aðýr metal
ve diðer tehlikeli maddeler ile bunlarýn çevreye
salýnmasýný ölçmek ve doðrulamak için
gereklilikler

Kaynaklar
 Fransa 2009 yýlý Atýk Yönetimi Raporu
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=1&cid=96&m=3&id=69417&ref=17618&no
cache=yes&p1=111
 Yeþil Nokta þemsiye Kuruluþu www.proeurope.org
 Yeþil Nokta Kuruluþlarý Hakkýnda DSD
tarafýndan hazýrlanmýþ bir web sitesi
http://www.greendotcompliance.eu /

 Belçika Yetkilendirilmiþ Kuruluþu
www.fostplus.be
 Çek Cumhuriyeti Yetkilendirilmiþ Kuruluþu
http://www.ekokom.cz
 Ýspanya Yetkilendirilmiþ Kuruluþu
www.ecoembes.com
 Fransa Yetkilendirilmiþ Kuruluþu
www.ecoemballages.fr
 Avusturya Yeþil Nokta Kuruluþu www.ara.at
 Çek Cumhuriyeti Hakkýnda istatistiði veriler
http://issar.cenia.cz/
 Belçika ülke rehberi http://www.belgium.be/
 JRC-European Commission End of Waste
Criteria Final Report
 1.Ambalaj Komisyonu Alt Komisyon Ara
Çalýþmalarý

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Avrupalý Marka Sahipleri, Geri Dönüþtürülmüþ
Hammaddeden Üretilen PET Þiþe Miktarýný Artýrmak
Ýstiyor
PET için yeni tasarým kriterleri
belirlenerek, içecek ambalajlarý için
100% geri dönüþtürülmüþ PET (r-PET)
hammaddesinin kullanýlmasý öngörülüyor.
Avrupada faaliyet gösteren ambalajlý su ve
alkolsüz içecek üreticileri, PET þiþelerin geri
dönüþümünü destekleme çalýþmalarýný
hýzlandýrdýlar. UNESDA  Avrupa Alkolsüz Ýçecek
Dernekleri Birliði ile EFBW  Avrupa Ambalajlý
Su Üreticileri Federasyonu tarafýndan, PET
þiþelerin geri dönüþümünü geliþtirmek
amacýyla, ambalajlarýn tasarým kriterlerini
belirlemek için bir süredir bazý araþtýrmalar
yapýlmaktaydý.
Bilindiði üzere, PETin geri dönüþüm sürecinde;
plastik hammadde ile baðdaþmayan
(incompatible) bazý malzemeler bu süreci
etkileyebilmektedir. PET þiþelerin içerdiði son
ürünün özellikleri, bariyer katmanlar, katký
maddeleri, kaplamalar veya opak renklendirme
gibi sebeplerden dolayý, geri dönüþüm sonucu
elde edilen PET hammaddesinden elde edilecek
olan ürünün kalitesi etkilenebilmekte ve
þiþeden þiþeye geri dönüþüm (bottle-to-bottle
recycling) süreci güçleþebilmektedir.
Bu nedenle, R-PET hammaddesinin kalitesini
ve beraberinde ekonomik faydayý artýrmak
için, UNESDA, EFBW ve ilgili diðer taraflardan
oluþturulmuþ örgütlenme EPBP  Avrupa PET
Þiþe Platformu tarafýndan hazýrlanmýþ olan
ve aþaðýdaki tabloda sizlerle paylaþtýðýmýz
Geri Dönüþüm için Tasarým Kýlavuzu isimli
yönerge ile, üreticiler için bazý kriterler
belirlendi.
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Bu ürün WPO WorldStar yarýþmasýnda dereceye girmiþtir.

Fotoðraf, Ýzmirdeki M. Pýnarbaþý Ýþletmelerinde çekilmiþtir.

EVET
Konteyner

GÖVDE (1)

Bariyer

diðer saydam renkler

opak

þeffaf plazma kaplama

dýþ kaplama /
PA (3 katman)

EVOH / PA tek katmanlý alaþýmlarý

O2 tutucular / UV stabilizatörler /
AA engelleyiciler / nanokompozitler /
vb.
diðer direkt baský

üretim ya da son kullaným tarihi

Direkt baský

HDPE / MDPE / LDPE / PP / OPP / EPS
(yoðunluk< 1 g/cm³) / Kaðýt

PET metalize etiketler

PVC /
PS (yoðunluk > 1 gr/cm³)

Sleeve etiketler

PE / PP / OPP / EPS (yoðunluk< 1
g/cm³) / köpük PET / köpük PET-G

PET

PVC / PS (yoðunluk > 1 gr/cm³)
PET-G / tamamen sleeve ile giydirilmiþ

Yapýþtýrýcý(3)

gövde üzerinde yapýþtýrýcý yok, suda
çözünebilir yapýþtýrýcý ya da alkalide
çözünebilir yapýþtýrýcýlar (<80°C)

Yapýþtýrýcý suda ya da alkalide 80°Cde
çýkmaz

Mürekkep

EuPIA (mürekkep üreticileri birliði) Ýyi
Ýmalat Uygulamalarý

rengin daðýlmasý / reaktif / zararlý

Kapaðýn kendisi

HDPE / LDPE / PP

metal / alüminyum / PS / PVC /
termosetler

Kapaðýn iç kýsmý

HDPE / PE+EVA / PP

PVC / EVA ile alüminyum

PE / PP / OPP / EPS / köpük PET

PVC / silikon / alüminyum

Etiketler

ETÝKET

PLA / PVC / PET-G

þeffaf / açýk mavi / yeþil

Katký maddeleri

KAPAK

HAYIR

PET

Renk

Mühür
Diðer bileþenler
(1)
(2)
(3)

ÞARTA BAÐLI (1)

PVC / RFID / plastik olmayan

HDPE / PP / PET

Bazý malzeme ve maddeler þarta baðlý kullanýlabilir.
Kullanýlan tüm madde ve malzemelerin gýda ile temas eden malzemeler mevzuatýna uygun olmasý gerekmektedir.
EUPR  Avrupa Plastik Geri Dönüþümcüleri tarafýndan yayýnlanan pozitif yapýþtýrýcý listesindeki maddeler.

Sürdürülebilirlik kavramý ve kaynaklarýn
korunmasý baðlamýnda, özelikle su ve içecek
ambalajlarýnda kullanýlan PET hammaddesi
yerine, r-PET hammaddesinin kullanýlabiliyor
olmasý, Avrupada faaliyet gösteren üreticiler
tarafýndan çok fazla önemseniyor. Hatýrlanýrsa
bu konu, geri dönüþtürülmüþ plastiklerin
gýdada kullanýlmasýnýn önünü açan AB
Regülasyonu 282/2008 (gýda ile temas eden

malzemelerde geri dönüþtürülmüþ plastikler
regülasyonu) ile 2008 yýlýnda yasallaþtýrýlmýþtý.
UNESDA yetkilileri, bu kapsamda yayýnlanan
kýlavuzun endüstriye yol göstereceðini ümit
ediyorlar. Böylece kullanýlmýþ ambalajlarýn
yeniden geri dönüþüm sürecine dahil edilmesi
sýrasýnda karþýlaþýlabilecek problemlerin en
aza indirilmesi; ve ürün kalitesi ve ekonomik

faydanýn artýrýlmasý hedefleniyor.
Bildiðiniz gibi, günümüzde, r-PET sadece tekstil
endüstrisi için deðil, Avrupada faaliyet
gösteren ambalaj üreticileri için de oldukça
kýymetli bir hammadde. Bu çalýþmalarý ve
kaynaklarýmýzýn korunmasýna yönelik benzer
geliþmeleri sizlerle paylaþmaya devam
edeceðiz.
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