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Artýyor
Biyoplastikler yenilenebilir kaynaklardan elde
edilen yenilikçi plastik malzemeler olarak tarif
edilebilir. Bu malzemeler hem biyolojik olarak
parçalanarak biyokütleye dönüþebilmekte,
hem de bitkisel kaynaklý olduklarý için,
sürdürülebilir ambalaj kavramý çerçevesinde
günümüzde oldukça önemsenmektedirler.
Geleneksel plastik malzemeler; petrol, doðal
gaz ve kömür gibi fosil kaynaklardan elde
edilen hammaddelerin iþlenmesi ile
üretilebilmektedirler. Biyoplastikler ise
doðrudan niþasta esaslý veya örneðin PLA 
polilaktik asit gibi fermantasyonla dolaylý
olarak da elde edilebilmektedir. Biyoplastikler
birçok bitkisel hammaddeden üretilebilmekle
beraber, niþasta önemli bir yere sahiptir.
Selüloz ve þeker de diðer önemli
hammaddelerdendir.
Kullaným Alanlarý
Birçok uygulamada, daha önce kullanýlan ve
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çoðunlukla petrolden elde edilen fosil
plastiklerinin ve diðer plastik malzemelerin
yerini alabilen biyoplastiklerin günümüzde,
- film, poþet, kap, kavanoz ve þiþe gibi
ambalaj ve ambalaj malzemeleri;
- tek kullanýmlýk bardak, çatal, býçak gibi
ürünler,
- toprak erozyonunu önleyen filmler gibi
tarým malzemeleri,
- cerrahi malzemeler,
- bebek bezleri gibi hijyenik ürünlere yönelik
uygulamalarý mevcuttur.
Biyoplastikler hem biyolojik olarak parçalanarak
biyokütleye dönüþebiliyor hem de bitkisel
kaynaklý olduklarýndan sürdürülebilir ambalaj
kavramý açýsýndan oldukça önemseniyorlar.
Ancak, geleneksel plastik hammaddelere
alternatif olarak biyoplastik kullanýmýna
geçmek, þu an için pahalý bir seçim olarak
yorumlanabilir çünkü yenilenebilen
hammaddelerden elde edilen malzemelerin

maliyetlerinin standart plastiklerden en az 2
ila 4 kat daha pahalý olduðunu biliyoruz.
Türkiye ve Dünyada Kullaným Oranlarý
Ülkemizde henüz yerli üreticiler tarafýndan
bu hammaddelerin üretimi yapýlamadýðýndan,
yýlda yaklaþýk olarak 250-300 ton civarýnda
biyoplastik hammaddesi ithalatý yapýldýðý
tespit edilmiþtir.
Türkiyenin yaklaþýk 5 milyon ton/yýl civarýndaki
toplam plastik hammadde talebini ve bunun
içerisindeki 1,5 milyonluk plastik ambalaj
üretimimiz dikkate alýndýðýnda, mevcut
biyoplastik hammadde arzý henüz ülkemizdeki
talepleri karþýlayamayacak seviyededir.
2010 itibariyle küresel hammadde üretim
kapasitesinin ise yaklaþýk 725.000 ton olduðu
bildirilmiþtir.

Þekil 1. Küresel Biyopolimer Üretim Kapasitesi (x 1.000 ton)

Þekil 2. 2010 Yýlýnda Çeþitlerine Göre Biyopolimer Hammaddelerin Daðýlýmý

Küresel hammadde üreticilerinin yaratacaklarý
kapasite ile orantýlý olarak, biyoplastik talebi
de artacaktýr. Yapýlan açýklamalara göre 2015
yýlýnda küresel biyopolimer arzýnýn 1,7 milyon
ton olacaðý tahmin edilmektedir. Küresel
plastik hammadde talebinin de 350 milyon
ton/yýl olacaðý düþünülürse, biyobazlý
plastiklerin çok yaygýn ticari uygulama alanlarý
bulacaðýný söylemek için þimdilik biraz erken.
Biyoplastik Kullanýmýnýn Ekonomiye ve Çevreye
Geri Dönüþümü
Sadece biyoplastik esaslý olanlarýn deðil tüm
ambalaj malzemelerinin yürürlükte olan
mevzuata uygun bir biçimde, en uygun
tekniklerle geri dönüþtürülebiliyor veya geri
kazanýlabiliyor olmasý gerekmektedir. Öte
yandan sürdürülebilir ambalaj kavramý da
gün geçtikçe önem kazanmaktadýr. Atýk
yönetimi sistemleri içerisinde, biyoplastik
ambalajlarýn da kaynaðýnda ayrý toplanarak,
belediyelerin kompost tesislerinde biyokütleye
dönüþtürülmeleri; yani mikroorganizmalar
tarafýndan parçalanmalarý gereklidir. Yoksa
bu malzemelerin kullanýmý anlamlý olmayacaktýr.

Biyoplastikler, kompostlanan malzemelerden
yapýlmýþ ürünler için belgelendirme standartlarý
olan EN 13432, EN 14995, ISO 17088 ve
ASTM D-6400e uygun olmalýdýr.
Avrupa standardý EN 13432de tanýmlanan
kompostlama kriterlerinden AB Ambalaj ve
Ambalaj Atýklarý Direktifi (94/62/EC) ve AB
Düzenli Depolama-Çöp Gömme Sahalarý-Konsey
Direktifi (1999/31/EC) gibi yasal düzenlemeler
de etkilenmiþtir. Düzenli depolanacak /
gömülecek atýklar önceden bir veya daha
fazla iþlemden geçirilmelidir. ABye üye ülkeler
ilk önce malzeme geri dönüþümü, organik
geri dönüþüm/kompostlama ve enerji geri
kazanýmý amaçlý yakma gibi gerekli tüm
önlemleri almak durumundadýrlar. En son
seçenek atýklarýn düzenli depolama sahalarýnda
depolanmasý/gömülmesi olmalýdýr.

Bu malzemeler için sýrasýyla AB ve ABDde yürürlükte
olan iþaretlemeler

Sonuç
Baþta ambalaj malzemeleri olmak tüm
malzeme atýklarý için, gerektiðinde
hayat döngüsü kavramý (LCA)
kullanýlarak; atýk yönetiminin bütünsel
bir bakýþ açýsý içerisinde
deðerlendirilmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramýna bu açýdan
yaklaþým þarttýr. Biyoplastik malzemeler
doðru alternatiflerden birisi olmakla
birlikte, dünyadaki tüm tarým alanlarý
biyopolimer üretimi için kullanýlsa dahi
i ht i ya c ý m ýz o l a n h a m m a d d e
gereksinimini biyoplastiklerle
karþýlamanýn çok da mümkün olmadýðý
unutulmamalýdýr.

Daha ayrýntýlý bilgi için: aarikan@ambalaj.org.tr
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