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2006 Yýlý geliþmeleri özeti, AB Komisyonunun
hazýrlattýðý Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi
Uygulama Raporunun ana hatlarý ve
bazý kurum görüþleri
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,

yönetmeliðin hazýrlýklarý da devam ediyor, sonuçlanýnca

durumundayýz.

bu konuda da bilgi vereceðiz (Eylül  Ekim sayýsýnda

Þimdi bu özet bilgilerden sonra AB Komisyonunun

ana hatlarýndan bahsetmiþtik). Hassas bir konu olan

Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifi uygulamalarý

Atýklarýn Taþýnmasý ile ilgili Direktif de 2006 yýlý

hakkýnda hazýrlattýðý ve Çevre Komiseri Stavros Dimas

içinde yürürlüðe girdi, tabii ki bazý ülkeler bundan pek

ile Endüstri Komiseri GuntherVerheugen arasýndaki

memnun olmadý, bu konuda da sizlere bilgi vermiþtik.

bazý anlaþmazlýklardan kaynaklanarak geciktiði
belirtilen rapora geçelim.
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2006 yýlý hem Avrupa Birliðinde hem de Ülkemizde

Ülkemizde ise, uzun bir zamandýr TBMMde

Ana konular: çevresel hedefler, iç pazar problemleri,

genel çevre ve ambalaj atýklarý konusunda oldukça

oyalanan Yeni Çevre Kanunu Mayýs ayýnda yürürlüðe

ambalaj için temel þartlar (essential requirements),

hareketli geçti. Yýlýn baþýnda AB Komisyonu geri

girdi, uygulamalarýn ne kadar etkin olduðunu

atýk önleme/azaltma, ve maliyetler olarak

dönüþüm/geri kazaným ve sürdürülebilir kaynak

yaþayarak göreceðiz. Nerede ise 2 yýldýr uygulanan

tanýmlanabilir.

kullanýmý için stratejiler açýkladý ve yeni AB Çerçeve

Ambalaj ve Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðinin

Raporda çevresel hedeflerin (geri dönüþüm/geri

Atýk Direktifi taslaðýný görüþe açtý (Þubat 2007de

bir kýsým maddelerinde yapýlan deðiþiklikler görüþe

kazaným) 2002 yýl sonu itibari ile AB 15 tarafýndan

sonuçlanacaðý tahmin ediliyor), uzun tartýþmalara neden

açýldý, taslak muhtemelen bu ay içinde son halini

tutturulduðu ve prensipte 2008 sonu için belirlenen

olarak özellikle KOBÝleri endiþelendiren ve endüstri

alacak. Yayýnlandýktan sonra deðerlendirmelerimizi

ve yeni üyelerin uyum saðlamasýný kolaylaþtýrmak

açýsýndan mühim bir geliþme olan REACH (Registration,

sizlerle paylaþacaðýz (son sayýmýzda bir ön

için gereðinde 2015 yýlýna uzatýlan hedeflerin revize

Evaluation and Authorisation of Chemicals) sonuçlandý

deðerlendirme yapmýþtýk). Bakanlýk ayrýca çerçeve

edilmeyeceði ve þimdilik aynen korunacaðý belirtiliyor.

(Haziran 2007de yürürlüðe girecek). Bu arada da AB

atýk yönetmeliðini de Aralýk ayý sonlarýna doðru

Bu durum, endüstri çevrelerinde olumlu deðerlendirildi.

Komisyonunun Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifinin

görüþe açtý. Atýk listeleri artýk bu yönetmelikten

Raporun bulgularýna göre esas itibari ile ambalaj atýklarý

uygulamalarý konusunda hazýrlattýðý rapor ise neredeyse

takip edilecek. Ayrýca tehlikeli atýklarýn bertarafýnýn

AB genelindeki katý atýk miktarýnýn ancak % 5ini

8 aylýk bir gecikme ile geçtiðimiz günlerde açýklandý

da büyük problem haline geldiði hepimizin malumlarý.

oluþturuyor, ama çýkardýðý gürültü çok daha fazla,

ki, bu sayýdaki yazýmýzýn konusu olacaktýr.

Bu konuda bazý belediyeler ve sanayi/ticaret odalarý

çünkü diðer atýklara nazaran daha fazla göz önünde

yeni tesisler için giriþimlerini sürdürüyorlar. Ýzaydaþ

ve bir zamanlar bizlere bir Sayýn Bakanýmýzýn söylediði

Atýklarý yakarak enerji elde etme konusu da

yetkilileri de kapasite tevsii planlandýðýný açýkladýlar.

gibi uðraþmasý daha kolay!

Avrupada gündem yaratmaya devam ediyor ve bu

Bu arada yabancý atýk bertaraf firmalarýnýn da tehlikeli

1997  2002 yýllarý arasýnda, ambalaj atýklarý

konuda büyük tartýþmalar var, hem tehlikeli atýk hem

atýklarýn bertaraf sipariþi almak için üreticilere teklifler

için ortalama geri dönüþüm oranýnýn % 46dan %

de þehir atýklarý için bu konuda yeni yatýrýmlar ülkemizde

yaptýðý çeþitli toplantýlarda dile getirildi. Tabii ki bu

54e, ortalama geri kazaným oranýnýn ise % 53den

de yakýnda gündeme gelecek. Kasým ayýnda Venedikte

arada Çevre ve Orman Bakanlýðýmýz ve AB yetkilileri

% 62ye çýktýðý tespit edilmiþ (Direktif 1994de

bu konuda önemli bir konferans düzenlendi. Önümüzdeki

arasýnda mevzuat uyumu için Brükselde ön

yürürlüðe girmiþti). Komisyonun, uzun dönemde,

sayýlarda bu konuda da yukarýdaki diðer konularla

görüþmeler yapýldý, bir köþe yazarýmýzýn, birkaç ay

ambalaj atýklarý geri dönüþümünün, AB atýk geri

beraber sizleri bilgilendirmeye çalýþacaðýz. Ayrýca, geri

evvel onlar alýr gibi yapacak, biz de girer gibi

dönüþüm politikasýnýn genel çerçevesi içinde mütalaa

dönüþtürülmüþ plastiklerin gýda ambalajlarýnda

yapacaðýz þeklindeki fikrini, son olaylar biraz

edilmesi görüþünde olduðu da belirtiliyor.

kullanýlmasýný deðiþik uygulamalardan kurtarýp, AB

destekliyor olsa da biz geliþmeleri takip etmek ve

Yeþil nokta lisansörü PRO EUROPE, Direktifin çevre

genelinde uniform uygulamayý saðlayacak olan

gerekli uyarlamalarý realist bir biçimde yapmak

bilincini arttýrmakta bir katalizör görevi yaptýðýný ve
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2006 yýlý içinde AB deki yeþil nokta kuruluþlarýnýn

Ayrýca Avrupa Parlamentosu da çevreci gruplarýnda

500 milyon Euro civarýnda tahmin edildiði ortaya

20 milyon ton ambalaj atýðýný geri kazandýrdýklarýný

baskýsý ile daha somut ve kantitatif önlemler talep

konuyor. Direktifin iþ alaný yaratma kapasitesi ise

belirtiyor.

ediyor (Parlamentonun çevre komitesi bu yönde bir

oldukça sýnýrlý kalmýþ ve kayýp kazanç net hesabýna

Raporun en çok tartýþma yaratan kýsmý ise iç

karar aldý ancak henüz onaya sunulmadý. Bu kararda

göre 42,000 kiþiye yeni iþ yaratmýþ görünüyor.

pazar problemleri. Bu konuda Komisyon özellikle

2012 yýlýndan itibaren atýk üretiminin 2008 yýlý

içecek ambalajlarý konusunda Direktifin rekabet

seviyelerinde tutulmasý ve 2020 yýlýna uzanan atýk

Sayýn Meslektaþlarýmýz yukarýdaki özetten de

adaletini saðlamakta yeterli baþarýyý gösteremediðini

azaltma hedeflerinin belirlenmesi isteniyor).

görüldüðü üzere esasýnda çok yeni bir bulgu veya

itiraf ediyor. Almanya, Belçika, Danimarka ve

çözüm ortaya konulmuþ deðil, ancak, benim fikrime

Macaristan gibi ülkeler bu konularda hukuki ihtilaf

Bu arada Rapor, AB 15de, ambalaj kullanýmýndan

göre verilmek istenen veya hepimizin almasý gereken

yaratan uygulama örneklerini vermiþ bulunuyorlar.

doðan sera gaz emisyonlarýnýn karbondioksit

mesaj, sadece ambalaj atýklarýna yoðunlaþmanýn kýsýr

Sizlerle daha önce de paylaþtýðýmýz gibi AB Komisyonu

eþdeðerinin toplam emisyonun sadece % 2si olarak

bir döngü oluþturacaðý, atýk yönetimin bir bütün

olaylarýn çevre ve ticaret ayaðý arasýnda dengesizlik

tahmin edildiðini belirtiyor ve bu da yine endüstri

olarak ele alýnmasý gerektiðidir.

olmamasý yönünde hassas davranmaya çalýþýyor.

çevrelerinde memnuniyetle karþýlanmýþ durumda.

Ancak tabii ki mevzuatlarýn onay makamlarýndan biri

EUROPEN, raporda ambalaj atýklarý miktarýnýn arttýðýnýn

olan Avrupa Parlamentosu bu konuda biraz da belki

belirtilmesine karþýlýk, nihai bertarafa gönderilen

geleneksel güvensizlikler nedeni ile farklý düþünüyor

atýðýn 2001 ile 2004 arasýnda % 12 oranýnda

ve her þey Komisyonun teklif ettiði gibi sonuçlanmýyor.

azaldýðýný vurguluyor.

Özellikle içecek ambalajlarýndaki haksýz rekabet

Raporun ambalajlar için temel þartlar (essential

uygulamalarýnýn azaltýlmasý için Komisyonun, Direktifin

requirements) bölümünde ise Komisyonun Direktifin

geri dönüþlü ambalajlarý teþvik eden maddesini

özellikle eko dizayn için öngördüðü bu þartlarýn

(md.5) ve üye ülke makamlarýnýn ambalaj atýklarý

uygulanmasýnýn üye ülkeler tarafýndan gereði gibi

sistemlerini etkileme maddesini (md.7) gözden

takip edilmesi için ýsrarcý olacaðý belirtiliyor. Þimdiye

geçirme kararý almýþ olmasýný INCPEN, EUROPEN ve

kadar bu ön þartlar bütün üye ülkelerin mevzuatýna

PRO EUROPE gibi etkin kuruluþlar destekliyor.

aktarýlmýþ olmakla birlikte sadece Ýngiltere, Fransa

Ortaklaþa vardýklarý kaný, haksýz rekabet

ve Çek Cumhuriyetinde kanuni yaptýrýma baðlanmýþ

uygulamalarýnýn çevresel nedenlerden çok yerli üreticiyi

durumdadýr. Konunun ýsrarlý takipçilerinden olan

koruma ve bütçelerine fon aktarma amaçlý olduðu.

EUROPEN (bu konuda bir rehber dokümanda yayýnlamýþ

Raporun atýk önleme ve azaltma kýsmýnda ise

bulunuyor) ön þartlarýn gereði gibi uygulanmasýnýn

Komisyon bu konuda üye ülkelerin teþvik edilmesini

ambalajlarýn çevresel etkilerinin en aza indirilmesi

ancak uygulayacaklarý önlem ve ekonomik

için en iyi pratik yol olduðunu belirtiyor.

enstrümanlarda belli kurallar dahilinde serbest

Raporun maliyetler kýsmýnda ise, Direktifin varlýðý ve

olmalarýný öngörüyor. Ancak daha evvelki yazýlarýmýzda

onun zorladýðý tekrar kullaným, geri dönüþüm ve geri

belirttiðimiz gibi özellikle uluslararasý þirketler bu

kazaným faaliyetlerinin ek maliyetinin, bütün bunlar

serbestilere karþý.

olmadan % 100 nihai bertaraf alternatifine nazaran

Hepinize mutlu ve baþarýlý bir yeni yýl dilerim.
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Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan
Ambalaj Sanayicileri Derneði Araþtýrma Uzmaný

PET geri dönüþüm
proseslerinde bazý yenilikler
19  23 Haziran 2006 tarihleri arasýnda Chicagoda gerçekleþtirilen NPE
2006 Uluslararasý Plastik Fuarýnda geri dönüþtürme teknolojileri
üzerine birçok sistem sergilendi. Özellikle, tesis içi hurdayý ve piyasadan
toplanan plastik atýklarý toplamada kullanýlan yeni ekipman ve sistemler
ilgi çekiciydi. Dünyanýn en büyük ve en küçük ebatlý; ve hatta temiz
odalý üretimden geçen PET ambalajlarýn ya da atýklarýnýn geri kazanýlmasý,
özellikle üzerinde durulan konular arasýndaydý.
Hammadde fiyatlarýnýn çok yüksek olmasý, ABDli
üreticileri hurdayý ve geri kazanýlanlarý tekrar üretime
sokmada kullanýlan daha verimli, daha dayanýklý ve
daha uygun maliyetli ekipman araþtýrmaya ittiði
anlaþýlýyor. Geri dönüþtürülmüþ PET (RPET) bu ülkede
zaten çok talep görüyordu. Hatta California
eyaletindeki PET þiþe geri dönüþümünü arttýrmak
için, California Koruma Bakanlýðý tarafýndan yýlda 10
milyon dolar saðlanarak 2003 yýlýnda baþlatýlan bir
programla, yeni teknolojik geliþmelerin önünü açmak
hedeflenmiþti. Chicagoda gerçekleþtirilen NPE
2006da da geri dönüþümdeki verimliliði ve çapak
(flake) ya da pellet kalitesini iyileþtirmek amaçlý
geliþtirilen donanýmlar sergilendi. PET film ve elyaf
geri dönüþümüne yönelik daha zor sistemler de
bulunuyordu.
Fuarda bir ambalaj tesisi içerisinde oluþan hurdayý
ýslah etmede çözüm olabilecek, daha büyük
granülleþtiriciler ve çok yüksek besleme hunilerinin
yaný sýra, býçak aðýzlarýný deðiþtirmenin daha hýzlý
yöntemleri de sergilendi. Bu arada, 22,5 rpm kadar
düþük devirlerle çalýþarak gürültüyü ve tozu azaltan
yeni eleksiz pres granülleþtiricilerin de yavaþ yavaþ
geliþtirildiðinin sinyalleri verildi. Bazý modellerde
ürün miktarýný arttýran yeni yatay besleme
mekanizmalarý da vardý. Fuarda düþük fiyatlý Çin
yapýmý makineler de sergilendi.

Yeni RPET teknolojileri

Bilindiði üzere bazý büyük PET geri dönüþüm firmalarý,
PET flakeler için kendi kuru sistem temizleme
proseslerini geliþtirmekteler. Ancak fuara Almanyadan
katýlan B+B Anlagenbau GmbH firmasýnýn farklý bir
ürünü dikkat çekici olarak nitelendirilmekteydi. Bu
sistem þiþe üzerindeki kaðýt etiketin, yapýþkanýn,
kumun ve diðer kirletici maddelerin % 80 - 90ýný
gidermek için mekanik sürtünme kullanmakta.
Böylece su tüketimi ve suyla temizlik azaldýðý için
daha sonra PET çapaklarýn ýslak yöntemle temizlenmesi
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daha verimli olmakta. TR ünitesi yani kaba temizleme
ünitesinde rotoru ve pedallarý olan elekli bir kafes
bulunmakta. Bu kafeste, çapaklar birbiri ile çarpýþarak;
kirletici maddeler serbest kalýp, elekteki deliklerden
santrifüj kuvvetiyle dýþarý atýlabiliyor.
Makinenin gövdesi, filmleri ve çapaklarý temizlemek
üzere Almanyadaki Pla.to GmbH tarafýndan geliþtirilen
kuru sistem temizleme ünitesinin aynýsý olarak
nitelendiriliyor. B+B, Pla.tonun makinesini üretmiþ
ve TR ünitesi teknolojisinin lisansýný kullanmaktadýr.
B+Bnin TR üniteleri dört boyda olup en büyüðünün
3000 kg/saat olduðu bildirilmekte. Kuru sistemde
temizleme sonrasýnda, ürün sýcak yýkama ünitesine
geçiyor. Bu ikincisi, her biri bir pervane tarafýndan
karýþtýrýlan kama biçimli odacýklarý olan bir atlýkarýncaya
benziyor. Pervanenin ve atlýkarýncanýn hýzý deðiþtirilerek
çapaklarýn kirlilik düzeyine göre karýþtýrma ve bekletme
süresi ayarlanabilmekte. Öðütülen PETler odacýklara
beslenerek; odacýklardaki katýlarýn yýkama sývýsýna
oraný da ayarlanabiliyor.
Ýtalyadaki Amut firmasý fuarda yaptýðý tanýtýmda
PET için yapýlan ilk sürtünmeli yýkama tesisleri için
1 lb (454 gram) temiz çapak için yaklaþýk ½ litre
su kullanýldýðýný;bu miktarýn rakip proseslere göre
çok daha az olduðunu iddia etmektedir. Yýlda 13,6
milyon kg atýk iþleyen tesiste, temizleme çözeltisinin
kapalý devrede filtre edilmesi gibi firmaya ait en son
yenilikler de mevcut.
Bir baþka Ýtalyan firma olan Previero Srlnin
Sorema Divizyon isimli firmasý geri dönüþtürme için
üç elekli, kesintisiz kayýþlý elek deðiþtiriciyi piyasaya
sürdü. Burada pahalý, kaynaklý elek paketleri yerine
ucuz bir kayýþ kullanýlýyor. Aþýnmayý ortadan kaldýrmak
için contalar eriyik halindeki ürünün akacaðý üç tane
deliðin çevresinde hidrolik olarak geri çekiliyor ve
uzuyor. Geri akým olmadýðý için daha az polimer
kaybý oluyor.
Fuarda Sorema isimli firma ise ebat küçültme ve
ayýrma amaçlý iki aþamalý yeni bir cihaz tanýttý. Bu,

yýkama ve kurutma sonrasýnda PET þiþe çapaklarýndan
bariyer tabakayý ayýran yeni bir modül olarak dikkat
çekiyor. Özel bir býçakla oluþturulan sürtünme
sayesinde bariyer tabaka toz halinde ortadan
kaldýrýlýyor. Daha sonra flake yýkanýyor ve eleniyor.
Firma yetkililerine göre, bu yeni sistemle çapak
boylarý daha düzgün olduðu için geri kazaným daha
verimli oluyor.
Avusturyalý Starlinger & Co. firmasý ise geri
dönüþtürülmüþ PETi katý hale getirmek için yeni
ViscoStar yarý kesintisiz SSP reaktörünü piyasaya
sürdüðünü açýkladý. Daha önceki ünitelerden daha
büyük olan ViscoStar pelletleri yaný sýra çapaklarý da
iþleyebiliyor.
Kreyenborg grubuna ait BKG Bruckmann &
Kreyenborg Granuliertechnik harici ýsý kaynaðý
kullanmadan sadece pelletleþtirme iþleminden kalan
ýsýyla PETi kristalleþtiren yeni bir cihaz sergiledi.
Tipik kristalleþtirme ayrý bir ünitede meydana geliyor.
BKGnin cihazýnda pelletler santrifüjle kurutulmadan
önce su altýnda çok kýsa bir süre kalýyor. Kurutucunun
deliði 2-3 metre uzunluðunda bir kristalleþtirici
konveyöre baðlanýyor. Kristalleþtirme 5 ile 12 dakika
sürüyor. Baþlangýçta büyük PET hammaddesi üreticileri
için yapýlan bu sistemin artýk her türlü pellet yapýmý
için kullanýlabildiði bildiriliyor.

