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AÇIKLAMALAR 
KOD 850CK0093 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Cam Ambalaj 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül öğrencinin cam ambalajın özelliklerini ve çevre 

ile olan iliĢkisini kavrayarak, cam ambalajların kaynağında 

ayrı toplanarak geri dönüĢüm ve geri kazanımının öneminin 

öğrenilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Cam ambalajın değerlendirme sürecini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında; cam ambalajın 

değerlendirme sürecini yönetmeliğe ve camın özelliğine 

uygun yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Ambalaj ve çevre iliĢkisinin yönetmeliğe uygunluğunu 

göz önünde bulundurarak araĢtırabileceksiniz. 

2. Cam ambalajları özelliğine uygun toplayabileceksiniz. 

3. Cam ambalajların özelliğine uygun geri dönüĢümünü 

sağlayabileceksiniz.. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortamı 

Donanım:  Ġnternet, yazılı, görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiĢ, broĢür vb. donanımlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.      
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde sanayileĢmiĢ ve kalkınmakta olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri “ 

çevre kirliliği”dir. Ülke gereksinimlerini, kalkınma ve sosyal yaĢantısının getirdiği talepleri 

karĢılamak için sanayi sürekli yeni ürünler üretmek durumundadır. Ancak bu talepler 

karĢılanırken temiz ve az atık üreten teknoloji ve ürünlerin seçimi, doğayı ve insan sağlığını 

tehdit etmeyecek hammaddelerin tercih edilmesi, doğal kaynakların yüksek verimlilikle 

kullanılması ve üretilecek ürünlerin iĢlevlerini tamamladıktan sonra kirlilik kaynağı 

olmayacak Ģekilde yeniden değerlendirilebilmesi artık evrensel bir sorumluluktur. 

 

Ġnsanoğlunun çevreyle iliĢkisi yapma, yıkma, yaptığını yeniden yapma ve bununla 

birlikte öğrenme süreci içinde gerçekleĢmektedir. SanayileĢme ve nüfus artıĢıyla birlikte 

insanın çevreyle etkileĢimi farklı boyutlar kazanmıĢtır. Çevreyle bu etkileĢimler atıkların 

oluĢmasına neden olmaktadır. 

 

Özellikle son yıllarda geliĢen ambalaj sanayi ile daha az miktarda ürün satın 

alınmasını sağlayacak ve daha uzun süre dayanabilecek özellikte ambalaj malzemelerinin 

yapılması mümkün hâle gelmiĢtir. Bu da ister istemez hayatımızdaki ambalaj maddelerini 

dolayısıyla oluĢan ambalaj atıklarının miktarlarının her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu 

sebeple bilinçli tüketim yapılarak katı atıklar içindeki ekonomik değere sahip ambalaj 

materyallerinin (kâğıt, cam, metal, plastik) geri kazanılması gerekmektedir. 

 

Ekonomik açıdan, göz ardı edilemez bir değer olan ambalaj atıklarının, çöp olmaktan 

çıkarılıp, yeniden değerlendirme yoluna gidilmesi hem ekonomik yönden, hem de çevre 

kirliliğinin giderilmesi açısından son derece önemlidir. 

 

Bu modül ile can ambalajın değerlendirme sürecini yürütmek için gerekli bilgileri 

öğreneceksiniz 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 
 

Ambalaj ve çevre iliĢkisinin yönetmeliğe uygunluğunu göz önünde bulundurarak 

araĢtırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Ambalajın geliĢim sürecini araĢtırınız. 

 Ülkemizde en çok kullanılan ambalaj çeĢitlerini ve kullanım alanlarını 

araĢtırınız. 

 

1. AMBALAJ VE ÇEVRE 
 

Ambalaj, ürünlerin dıĢarıdan gelen etkilere karĢı korunmasını, kolay taĢınmasını ve 

depolanmasını sağlamak amacıyla ağaç, cam, metal, plastik, oluklu mukavva, kâğıt/karton 

gibi ana materyallerden oluĢan ve böylelikle ürünü tamamlayan önemli bir unsurdur. 

 

1.1. Ambalajın Tarihçesi 
 

Ambalajlama yaprak gibi doğal malzemelerle baĢlamıĢtır. Daha sonra, dokunmuĢ 

malzemeler ve çömlekler gibi ürünlerle seri üretime geçilmiĢtir. Cam ve ahĢap ambalajların 

yaklaĢık 5000 yıldır kullanıldığı tahmin edilmektedir.1823 yılında Ġngiliz Peter Durand, sac 

levhadan yapılma ilk metal ambalaj olan “canister” in patentini almıĢtır. Çift dikiĢli üç 

parçalı teneke kutu 1900 yılında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kâğıt ve karton 1900‟lü yıllarda 

önemli ambalaj malzemeleri hâline gelmiĢlerdir. Plastiğin keĢfi ile birlikte kâğıt ambalajın 

yerini plastik ambalajlar almaya baĢlamıĢtır. 

 

Resim 1.1: ÇeĢitli ambalaj maddeleri 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Plastiklerin ambalaj uygulamalarında kullanılması genel olarak II. Dünya SavaĢı`ndan 

sonra görülmüĢtür. Polietilen, savaĢ yıllarında çok miktarda üretilmiĢ ve savaĢtan hemen 

sonra piyasada kolayca bulunan bir malzeme hâline gelmiĢ ve ekmek ambalajlarında 

kullanılan yağlı kâğıdın da yerini almıĢtır. Plastik ambalajın tarihçesine baktığımızda ise; Ġlk 

yapay plastik 1838 yılında Alexander Parker tarafından hazırlanarak, 1862 yılında 

Londra‟daki Büyük Uluslararası Fuar`da sergilenmiĢtir. Bu plastiğin, fildiĢi gibi doğal 

malzemelerin yerini alması planlanmıĢ ve “parkesin” olarak isimlendirilmiĢtir.1840 yılında 

Charles Goodyear ve Thomas Hancock yapıĢkanlık özelliğini ortadan kaldıran ve doğal 

kauçuğa elastiklik özelliğini katan bir prosedür geliĢtirmiĢtir.1851 yılında sert kauçuk ya da 

bilinen adıyla “ebonit” ticari hâle gelmiĢtir. 

1870 yılında New Yorklu John Wesley Hyatt‟a yüksek sıcaklıkta ve basınçla üretilen 

düĢük nitrat içerikli “selüloit” için patent verilmiĢtir. Bu buluĢ, piyasaya sürülen ilk plastik 

olmuĢ ve 1907 yılında Leo Hendrik Baekeland tarafından “Bakelite” üretilene kadar da tek 

plastik olarak kalmıĢtır. 

Plastiklerin tam olarak nasıl bir malzeme olduğu 1920 yılında Hermann Staudinger‟in 

devrim niteliğinde bir fikri öne sürmesine kadar bilinmiyordu. Tüm plastiklerin, kauçuk ve 

selüloz gibi malzemelerin polimer veya makro molekül olduklarını öne sürmüĢtür. Bu 

varsayım baĢlangıçta birçok bilim adamı tarafından kolayca kabul edilmemekle beraber, 

Staudinger bu fikirle 1953 yılında Nobel Ödülü de almıĢtır.  

Plastik ambalaj sektöründeki büyüme 1970‟li yıllardan bu yana hızlanmıĢtır. 

Günümüz teknolojisi ve Ģartları ile bu daha önceleri kullanılan ambalaj malzemelerinin 

yerine, kullanıma daha uygun ve ekonomik olan cam, metal, plastik, kâğıt ve karton 

malzemeler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. O yıllarda sadece taĢıma ve depolama amaçlı 

kullanılan ambalaj bu yeni malzemelerle ürünün reklamını da yapar hâle gelmiĢtir. 

Dolayısıyla artık ambalaj satıĢ politikasının da bir parçası sayılmaktadır. Çünkü raflarda yan 

yana dizilip müĢterisini bekleyen aynı tip ürünler arasındaki farkı, artık ambalaj 

maddelerinin albenisi yaratmaktadır.  

 

 

Resim 1.2: Plastik ambalaj örnekleri 
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Cam ambalaj ilk olarak M.Ö. 1500‟lü yıllarda Mısır‟da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. O 

yıllarda değiĢik boyutlarda kaplar olarak karĢımıza çıkan cam ambalajlar kireçtaĢı, soda, 

kum ve silikatın karıĢtırılıp eritilmesi ve sıcak olarak istenilen Ģeklin verilmesi ile elde 

ediliyordu. M.Ö 1200‟lere gelindiğinde ise kalıplara dökülen camdan kaplar ve kupalar 

yapılmaya baĢlanmıĢtır.  M.Ö. 300 yıllarında Fenikelilerin üfleme çubuğunu icadından sonra 

camın tamamen Ģeffaf olarak üretimi milattan sonraki dönemlerde uygulanmaya baĢlanarak 

takip eden bin yıl içerisinde de cam üretme tekniği geliĢerek yayılmaya baĢlamıĢtır. 

Cam ambalajı en çok etkileyen geliĢme 1889 yılında “otomatik rotary ĢiĢe yapım 

makinesi”nin patentinin alınması olmuĢtur. 1970‟lerden sonra değeri yüksek ürünlerin 

muhafazasında kullanımı yaygınlaĢan cam ambalajların günümüzde birçok kullanım alanı 

bulunmaktadır. 

 

Resim 1.3: Cam ambalaj örnekleri 

Metal ambalaj eski çağlardan itibaren altın ve gümüĢ kutular Ģeklinde karĢımıza 

çıkmıĢtır. Daha sonra güçlü alaĢımlar ve kaplamalarla hayat bulan metal ambalajlar 

günümüzde de pek çok ürünün ambalaj maddesi olarak kullanılmaktadır. Teneke plakanın 

üretimi M.S. 1200 yılında Bohemya‟da keĢfedilmiĢ daha sonra 14. yüzyılın baĢlarında 

Bavyera‟da teneke kaplı konserve kutular kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu kaplama teknolojisi 

1600‟lere kadar bir sır olarak saklanırken bu tekniği Duxe Saxony, 19‟uncu yüzyılda Fransa, 

Ġngiltere ve tüm Avrupa ülkelerine yayarak ilerletmiĢtir. 

William Underwood‟ un süreci ABD‟ye iletmesinin ardından demirin yerini, kalite ve 

üretimi arttıran çelik almıĢtır. 

Parisli Nikolas Appert kalayla basılmıĢ teneke kutudaki yiyeceğin sterilize edildikten 

sonra uzun süre saklanabildiğini ileri sürmüĢtür. Bir yıl sonra Ġngiliz Peter Durant, kalay ile 

kaplanmıĢ silindirik konservenin keĢfiyle patent alma hakkını elde etmiĢtir.  

Metal ambalaj tarihindeki ilk baskılı kutu ise 1866 yılında ABD‟de yapılmıĢtır. Ticari 

olarak marketlere girmesi ise 1910‟u bulurken ilk alüminyum folyo tasarımı 1950‟nin 

baĢlarında geliĢmeye baĢlamıĢtır. Ġlk alüminyum konserve kutuları 1959‟da ortaya çıkmıĢtır. 

1866‟ya kadar metal ambalajları açabilmek için çivi ve çekiç kullanılırken daha sonra 

yırtılarak açılabilen kapaklar yapılmıĢtır. 1875 yılında ise konserve açacağı keĢfedilmiĢtir. 

Günümüze gelene kadar birçok aĢamalardan geçen her dönem kendisini yenileyen metal 

ambalajlar artık kullanılabilirlik açısından da rahatlığı beraberinde sunmaktadır. 
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Resim 1.4: Metal ambalaj örnekleri 

ġekillendirilebilir en eski ambalaj malzemesi kâğıttır. ĠĢlenmiĢ dut ağacı kabukları 

M.Ö. 1. ve 2. yüzyıllarda Çin‟de yiyecekleri sarmakta kullanılırken sonraki bin 500 yıl 

boyunca kâğıt yapma teknikleri geliĢtirilmiĢ ve Ortadoğu‟ya aktarılmıĢtır. Buradan 

Avrupa‟ya, 1310 yılında da Ġngiltere‟ye gelen kâğıt yapma teknikleri Amerika‟ya 1690 

yılında ulaĢmıĢtır. Ġlk ticari karton ve kutu, Çin‟den 200 yıl sonra 1817‟de Ġngiltere‟de 

üretilirken, oluklu kâğıt 1850‟lerde ortaya çıkmıĢ, ticarette el yapımı tahta kasaların yerini 

oluklu karton kutular almaya baĢlamıĢtır. 20. yüzyıl ise kâğıt ve karton için en parlak dönem 

olmuĢtur. 

Ambalajın tarihçesini incelediğimizde tarih öncesi dönemlerde Ģarap taĢımak amacıyla 

kilden yapılmıĢ olan amforalar sınaî ve sevk ambalajın ilk örneklerini teĢkil etmiĢlerdir. 

Tüketici ambalajının ilk örneği ise eski Mısır‟da parfüm taĢımak amacıyla kullanılan cam 

ĢiĢeler olmuĢtur. Aynı dönemlerde cam ve kil dıĢında kullanılan bir baĢka ambalaj çeĢidi deri 

tulumlar olmuĢtur. 

Sanayi devrimi ile birlikte eski çağda kullanılmaya baĢlanmıĢ olan ambalaj 

malzemelerine kâğıt, karton ve metaller eklenmiĢtir. Bunu takiben 1950‟den baĢlayarak 

1970‟lere kadar çok hızlı bir büyüme gösteren plastik, ambalaj sanayinin malzeme çeĢitliliği 

açısından olgunluk devresine girmesini sağlamıĢtır.1980‟lerde ise, yeni malzeme arayıĢı son 

bulmuĢ ve araĢtırmacılar mevcut malzemeyi geliĢtirmeye yönelmiĢlerdir. Böylece, 

ambalajlarda kullanıĢlılık, görünüm, hijyen, dayanıklılık, estetik ve son dönemde, çevre 

dostu olma özellikleri önem kazanmıĢtır. 

 

1.2. Ambalajın Görevleri  
 

Ambalaj; ürünleri dıĢ etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak, taĢıma, depolama, 

dağıtım, tanıtım ve pazarlama iĢlemlerini kolaylaĢtıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik vb. 

malzemelerden yapılmıĢ dıĢ örtülerdir. Kısaca ambalaj,  içerisinde ürün bulunan 

koruyucudur. Ürünü, çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Tüketiciye 

en ekonomik yolla ulaĢmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Önemli bir görevi de 

taĢıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan 

ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici Ģirketinin adı, kullanım 

açıklaması, TSE‟li olup olmadığı gibi tüm bilgiler, tüketiciye ve satıĢ yapana önemli 

kolaylıklar sağlar. 
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Ambalaj, ürünün giysisi gibidir. Tüketiciyi satın alma eylemine hazırlaması için 

gerekli tüm güzellikleri üzerinde bulundurması gerekir. Ürünün piyasada tutunabilmesi; 

doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine bağlı olduğu kadar, tasarımına da 

bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmıĢ, 

çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde etkiler. 

Ayrıca satıĢ yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu Ģekilde kullanılan ürünlerle 

satıĢ yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu Ģekilde kullanılan tek kullanımlık 

ürünler, ambalaj görevi görmeleri Ģartıyla ambalaj olarak kabul edilmektedir. Ambalajın 

parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleĢik oldukları 

ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi 

gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte 

kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj olarak adlandırılmaktadır. Gıda sanayinde 

ambalaj; içine konulan ürünlerin, son tüketiciye, bozulmadan en az toplam maliyetle 

güvenilir bir Ģekilde ulaĢtırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir araç olarak 

tanımlanmaktadır. 

Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi Ģekilde koruyan, temiz kalmasını ve taĢınmasını 

kolaylaĢtıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz çağdaĢ yaĢamın önemli parçası 

olan değerli bir malzemedir. Ambalaj sayesinde gıda maddeleri çok daha uzun süreler 

korunur, böylece israf edilmesi önlenir. Bu yüzden geliĢmiĢ ülkelerde, gıda maddelerinin 

israflarını önlemek için, ambalaj maddesi daha çok kullanılmakta ve bu nedenle gıda 

maddeleri daha uzun süreler korunabilmektedir. 

 

 Ambalaj Maddelerinin Fonksiyonları: 

 

 Ambalaj ürünü dıĢ etkilerden korur. 

 Bozulmayı önler. 

 Ambalaj maliyeti azaltır. 

 Ürünün kurcalanmasını önler. 

 Yükleme, boĢaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlar. 

 Ürünü tanıtmak ve tüketiciyi satın almaya özendirir. 

 Ambalaj koruyucu tedbirdir. 

 Ambalaj hayatı kolaylaĢtırır. 

 

Günümüzde ambalaj, ürünü sattıran en önemli öğe hâline gelmiĢtir. Ambalaj satıcının 

yerini almıĢ ve alıcıya ürünle ilgili bilgiler ileten müĢteri ve ürün arasındaki iletiĢimi 

sağlayan bir özelliğe bürünmüĢtür. Kısaca ambalaj yalnızca içine konulan ürünü koruyan 

tamamlayıcı bir araç değil ürünün bir parçasıdır. Ambalaj ürüne kiĢilik katar. Ayrıca renk ve 

biçim özelliğiyle albenisini de kazandırır. Ambalaj ürünün kürküdür. Genelde ambalaj; iç 

ambalaj ve dıĢ ambalaj olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Gıdaların ambalajlanmasında 

kullanılan özellikle iç ambalaj niteliği son derece önemlidir.  
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Resim 1.5: Ambalaj atıkları 

Nakliyede kolaylık sağlamak için kullanılan ambalajlar, ürün satıĢ noktasına gelip 

ambalajdan çıkartıldığı zaman görevini tamamlarlar. Bu görevini tamamlamıĢ olan 

ambalajlar ambalaj atığı sayılmaktadır. Bunlara örnek olarak koliler verilebilir. Benzer bir 

Ģekilde alınan ürün tüketildikten sonra da ambalaj görevini tamamlamaktadır. Kısaca 

ambalaj atığı kullanım ömrü dolmuĢ tekrar kullanılabilir Ambalajlar da dâhil satıĢ, dıĢ ve 

nakliye atığını ifade eder. 

 

 Ambalaj olarak kabul edilen atıklar: 

 CD kutusuna sarılmıĢ streç film,  

 Tek kullanımlık tabak ve bardaklar,  

 SatıĢ yerlerinde doldurularak kullanılan yapıĢkan film, sandviç torbaları, 

alüminyum folyo ve benzeri malzemeler,  

 Hazır yiyecek ambalajları,  

 Su, maden suyu, meyve suyu Ģampuan, deterjan ve benzeri ambalajların 

kapakları,  

 Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemeleri,  

 Yumurta viyolleri vb. 

 

 Ambalaj olarak kabul edilmeyen atıklar: 

 

 Bitki saksıları,  

 Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları,  

 Çay poĢetleri,  

 Peynirin etrafındaki balmumu tabakası,  

 CD‟nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap,  

 Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaĢık,  

 Kapağın bir kısmını oluĢturan rimel fırçası,  

 Ambalaja takılan yapıĢkan etiketler,  

 Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri Ģeritler,  

 Deterjanların  içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar,  

 AlıĢveriĢ poĢetleri,  

 Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poĢetler ve koliler 

vb. ürünlerdir. 
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1.3. Gıdaların Ambalajlanması 
 

Gıda sanayi içinde ambalaj sanayinin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu önem 

ambalajın besin maddelerini dıĢ etkilerden korumasında taĢıma, depolama, dağıtım, tanıtma 

gibi pazarlama iĢlevlerini kolaylaĢtırılmasından kaynaklanmaktadır. Ambalajlamanın gıda 

sanayin de önemini arttıran bir diğer etmen de besin maddelerinin halk sağlığı ile yakından 

ilgili olmasıdır. Besin maddeleri en iyi biçimde hazırlansa bile yanlıĢ bir ambalajlama 

üretimi bozacağı gibi insan sağlığını da tehdit etmektedir. 

 

Genel olarak ambalajlama ülkelerin kalkınma ve yaĢam standartlarına paralel bir 

geliĢme gösteren son derece dinamik bir konudur. Ambalaj malzemesi ve paketleme 

makinelerindeki geliĢmeler gıda sanayi ürünlerinin de geliĢmesine yol açmıĢtır. 

 

DıĢ ticarette de ambalaj malın üretildiği ülkede ihracını ve dıĢ pazarlarda rekabet 

Ģansını arttıran unsurların en önemlilerinden birisidir. Ambalaj hammaddelerinin (cam, 

metal, kağıt, plastik, ahĢap vb) çeĢitliliği ve değiĢik kombinasyonlarda kullanılabilmeleri 

nedeniyle ambalaj konusu, gıda üreticisinin, makine yapımcısının ve ambalaj sanayicisinin 

koordineli bir ekip çalıĢmasını gerektiren bir uzmanlık dalı hâline gelmiĢtir. 

 

Resim 1.6: Gıdaların özelliğine uygun ambalaj malzemesi  

 

1.4. Ambalaj ĠĢaretleri 

 

Resim 1.7: YeĢil nokta iĢareti 
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Ürünün ambalajı üzerinde bulunan “YeĢil Nokta” amblemi, o ambalajı piyasaya süren 

marka sahibinin, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliği” uyarınca geri kazanım 

sorumluluğunu yeĢil nokta kuruluĢuna devrettiğini gösterir. Ülkemizdeki yeĢil nokta 

kuruluĢu ÇEVKO‟ dur. Bu iĢaret sadece yeĢil olarak kullanılacak diye bir zorunluluk yoktur. 

 

Resim 1.8: Geri dönüĢüm iĢareti 

 

YeĢil Nokta KuruluĢuna üye olmayıp, bakanlıktan kod numarası alan iĢletmelerin 

kullandıkları iĢarettir. Ayrıca geri dönüĢebilir malzeme kullanılmıĢ ambalaj iĢaretidir. 

 

 

Resim 1.9: Geri dönüĢtürülmüĢ maddeden elde edilen iĢareti 

 

Geri dönüĢtürülmüĢ maddeden elde edilmiĢtir iĢaretidir. Bu iĢaret, ürünün geri 

dönüĢtürülmüĢ maddeden elde edildiğini gösterir. 

 

 

 

 

 

Resim 1.10: Tekrar kullanım iĢareti 

 

Bu iĢaret ambalajın tekrar kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Ambalaj Malzemelerinin Kodlanması (24 Haziran 2007 tarihli yönetmeliğe göre 

gönüllülük esasına dayalıdır.) 

 

Polietilen tereftalat malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 1‟dir. 

 

Yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 

2‟dir. 

 

Polivinil Klorür malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 3‟tür. 

 

DüĢük yoğunluklu polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 

4‟tür. 

 

Polipropilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 5‟tir. 

 

 Polistiren malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 6‟dır. 

 

Yukarıda saydığımız plastik malzemelerinin dıĢında bir malzemeden imal 

edildiğini gösteren kod 7‟dir. 
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Kağıt/karton malzemesinden imal edildiğini gösteren kod numaraları 

20,21,22…39‟dur. 

 

Metal bir malzemeden imal edildiğini gösteren geri dönüĢüm kod 

numaraları 40,41…49‟dur. 

 

Cam malzemeden imal edildiğini gösteren geri dönüĢüm kod numaraları 

70,71,72…79‟dur. 

 

 

1.5. Ambalaj ve Çevre ĠliĢkisi 
 

Ambalajlar kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra atık hâline gelirler. Eğer bireyler 

bu konuda bilinçli davranmayarak ambalaj atığını çöp olarak nitelendirirlerse çevre kirliliği 

baĢ gösterir. ÇeĢitli ambalaj malzemelerinin çevreye sorumsuzca atılması sonucu, çirkin 

görünüĢün yanında, doğada uzun süre bozulmamaları sebebiyle çevre kirlenmektedir. Çevre 

ile daha uyumlu yaĢamak ve kaynakları korumak için ambalaj atıkları mutlaka kaynakta ayrı 

toplanmalıdır. 

 

Ambalaj atığı kesinlikle çöp değildir. Çoğu zaman içtiğimiz meyve sularının, 

yediğimiz gıdaların veya aldığımız bir bilgisayarın ambalajını iĢimiz bittikten sonra evsel 

atıklarımızla birlikte çöpe atarız. Oysaki ambalaj atıkları hammadde olarak kullanılabilen 

değerli malzemelerdir. Ambalajların bu değerinin farkında olunmazsa, her gün farkında 

olmadan ülkemizin ve dünyamızın doğal kaynaklarını da yok etmiĢ oluruz. 
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Resim 1.11: Ambalaj sadece saklar! DeğiĢtiremez 

 

Günümüzde sınırlı sayıda olan düzenli depolama tesislerinin de evsel atıklarımız ile 

hızla dolduğu düĢünüldüğünde, daha kalıcı çözüm arayıĢına gidilmelidir. Sadece ambalaj 

atığı değil her türlü atığı değerlendirebiliriz. Bu yöntemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; 

 

 Yeniden kullanım: Ambalajın kendi yaĢam döngüsü içinde tekrar kullanımının 

imkânsız olacağı zamana kadar, toplama ve temizleme dıĢında hiçbir iĢleme tabi 

tutulmadan yeniden doldurularak veya aynı Ģekli ile aynı amaç için kullanım 

ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılmasıdır. 

 Geri dönüĢüm: Geri dönüĢüm terim olarak, kullanım sonrası atık malzemelerin 

çeĢitli fiziksel ve kimyasal iĢlemler ile hammadde olarak tekrar imalat 

süreçlerine kazandırılmasıdır.  

 Enerji geri kazanımı: Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı ve 

elektrik enerjisi elde etmek amacıyla tek baĢına ya da diğer atıklarla birlikte, 

doğrudan yakılarak kullanılmasıdır. 

 Kompost: (Organik Geri DönüĢüm) Organik atıklar bu yöntem de doğal olarak 

çürümeye bırakılır. Böylelikle enerji kaynağı olarak ve gübre yerine de 

kullanılabilir.  

 

1.5.1. Ambalaj ve Enerji 
 

Ambalaj, üretici ve tüketicisinin çevre konusunda eğitilmesi ve yönlendirilmesi,  

hammaddeden baĢlayarak, tüketim sonrası atık değerlendirme konularını içermeli ve tüm 

süreci kapsamalıdır. Enerji kazanım konusunda atıklardan yararlanma tercih edilerek 

yaygınlaĢtırılmalıdır. 

Ambalaj malzemeleri üretiminde yoğun enerji kullanılmaktadır. Örneğin cam 

alüminyum gibi ambalaj malzemeleri katı durumdan sıvı duruma (izabe) getirilerek 

üretilirken, Plastik ambalajlar ise petrol kökenlidir. 
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1.5.2. Ambalaj ve Çevre Dengesi 
 

Endüstriyel üretimin çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 

gereklidir. Ancak bu durumda bir seçim ve ayrım yapma zorunluluğu doğmaktadır. Göreceli 

olarak birine göre diğerini seçmek veya ayırmak gibi güç ve karmaĢık bir sorun ortaya 

çıkmaktadır. Bu da endüstri ve çevrecileri karĢı karĢıya getirmekte ve tartıĢmaya itmektedir. 

Ancak bir ayrıma gitmek de zorunludur. Çünkü tüketim sonrası çevreye etkisi az gibi 

görülen bir ambalajın; hammadde üretim aĢamasında zararlı etkileri ortaya çıkabilmektedir. 

Günümüzde “yaĢam süreci” terimi ön plana geçmiĢtir. “beĢikten-mezara” olarak ifade edilen 

bu kavram, ambalajın tüm aĢamalarındaki çevre etkilerini kapsamaktadır. Ancak etkileri 

analizle ölçmek ve değerlendirmek oldukça güç bir iĢtir. Bu amaçla geliĢtirilen bilgisayar 

programları ile tarafsız enstitüler tarafından yapılan araĢtırmalar hızla sürdürülmektedir. 

 

 

Resim 1.12. Ambalaj ve çevre korunması 

 

1.5.3. Ambalajın YaĢam Süreci Analizi 
 

Ambalaj “yaĢam süreci analizleri”(yasa) ortaya yeni atılan bir kavramdır. Herhangi bir 

ürün veya iĢlemin hammadde elde ediliĢinden, tüketim veya yeniden kullanımı dâhil olmak 

üzere, çevreye getirdiği yüklerin araĢtırılmasıdır. Çevre etkileri; hammadde ve enerji 

tüketimi, hava/su ve toprak gibi çevre unsurlarına atık değerleri olarak belirlenmektedir. 

Bütün bu iliĢkiler ambalajın üretiminden tüketim sonrasına kadar olan süreci kapsar. Örneğin 

cam ambalajda dönüĢlü ve dönüĢsüz tüketim sistemleri bulunmaktadır. Tek yönlü olan 

dönüĢümsüz ambalajlarda üretim maliyetleri ve kaynak tüketimi her ambalaj için geçerlidir. 

Ancak dönüĢlü ambalajda tüm üretim girdileri dönüĢ sayısına bölünür. Bu durumda yalnızca 

ulaĢtırma ve temizleme girdileri için harcanan enerji ve temizlik malzemelerinin getirdiği 

çevre yükleri vardır. Cam ambalajda dönüĢ sayısını 10–25 arasında değiĢmektedir. Yeniden 

dolum sayısı arttıkça tüketilen toplam enerji azalmaktadır. Bu durumda çok sayıda geri 

dönüĢ yapabilen cam malzemeler avantajlı durumda görünmektedir. Kaynakta ayrımı 

yapılarak geri kazanılmıĢ (temiz) plastiklerin yeniden kullanılması sonucu yalnızca enerji 

tasarrufu sağlanması yanında diğer çevre kirleticilerin atmosfere yüklediği çıktılar da 

azalmaktadır.  
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1.6. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
 

Bu yönetmeliğin amacı; çevresel açıdan belirli özelliklere sahip ambalajların üretimi, 

ambalaj atıklarının çevreye vereceği zararların önlenmesidir. Ambalaj atıkları üretiminin en 

aza indirilmesi, ambalaj atıklarının geri kazanılması, ambalaj atıklarının belirli bir sistem 

içinde kaynağında ayrı toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması konularında teknik ve idari 

standartların oluĢturulması ve bu konuda gerekli prensip, politika ve programlar ile teknik, 

idari ve hukuki esasların belirlenmesidir. 

Yönetmelik evsel, endüstriyel, ticari ve iĢyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde 

piyasaya sürülen plastik metal cam kâğıt-karton kompozit ve benzeri malzemelerden 

yapılmıĢ bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır. 

 

 Genel ilkeler: 

 Ambalajın çevreye vereceği zararın azaltılması, 

 Az atık üretilmesi, 

  Ambalaj atıklarının geri kazanımı, 

  Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, 

 Tüketicilerin, ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmesi, 

  Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarında depolanmaması, 

  Piyasaya sürenlerin, piyasaya sürdükleri ambalajların atıklarından 

sorumlu olmaları ve geri kazanımı için gerekli maliyetleri karĢılamaları, 

  Öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi, 

 Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüĢümü amacıyla 

Bakanlıktan lisans alınması, 

 Ambalaj atıklarının lisanslı isletmelere verilmesi, 

 

 Sorumlu olan birimler: 

 

 Ekonomik ĠĢletmeler 

 Ambalaj Üreticileri 

 Piyasaya Süren ĠĢletmeler 

 SatıĢ Noktaları 

 Ambalaj Atığı Üreticileri 

 Lisanslı ĠĢletmeler 

 YetkilendirilmiĢ KuruluĢ 

 Belediyeler 

 Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri 

 Bakanlık 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ambalaj ve çevre iliĢkisini anlatan afiĢ hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygun Ģekilde atılmayan ambalaj 

maddelerinin çevreye verdiği zararları 

araĢtırınız.  

 Yazılı ve görsel yayınlardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Ġnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Ġlgili bakanlık, il çevre müdürlükleri, sivil 

örgütlerden bilgi alabilirsiniz. 

 Uygun Ģekilde atılmayan Ambalaj 

maddelerinin Çevreye verdikleri 

zararları listeleyiniz.  

 Zararları en çok etkilenenden aza doğru 

sıralayabilirsiniz. 

 ÇeĢitli Ambalaj maddelerinin doğadan 

yok olma süreçlerindeki benzer ve 

farklılıkları araĢtırınız.  

 Ambalaj atıklarının elde edildikleri 

maddelerin özelliklerinin etkili olduğuna 

dikkat edebilirsiniz. 

 Ambalajların iĢlevleri bittiğinde çöp 

olarak atılmaması gerektiğini belirtiniz. 

 Geri dönüĢüm kumbaralarının resimlerine 

yer verebilirsiniz. 

 Ambalajların çöp olarak 

nitelendirildiğinde çevreye verdiği 

zararları belirtiniz. 

 Çevreye olumsuz etkilerini resimlerle 

etkili hâle getirebilirsiniz. 

 Geri dönüĢümü olan ambalajların nasıl 

geri kazandırılabileceğini belirtiniz. 

 Geri dönüĢümü olan ambalajlardan elde 

edilen yeni ürünlerin resimlerine yer 

verebilirsiniz. 

 Geri dönüĢümü olmayan ambalajların 

nasıl değerlendirilebileceğini belirtiniz. 

 Resim ve Ģekillerle destekleyerek 

belirtebilirsiz. 

 Hazırlamayı düĢündüğünüz afiĢ için bir 

tema oluĢturunuz. 

 ÇalıĢmanız için yaptığınız ön araĢtırmalar 

ile iliĢkili olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 AfiĢ çalıĢmanız için taslak hazırlayınız. 

 ġeklini ve büyüklüğünü belirleyebilirsiniz. 

 Kullanacağınız araç ve gereçleri 

belirleyebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz temaya uygun resimler ve 

yazıları iliĢkilendirebilirsiniz.  

 Elde ettiğiniz tüm verileri nasıl 

yerleĢtireceğinize karar verebilirsiniz. 

 Temanızı vurgulayan bir slogan 

oluĢturunuz. 

 Dikkat çekici, merak uyandırıcı ve 

düĢündürücü resimler ve yazı 

seçebilirsiniz. 

 Yaptığınız çalıĢmayı arkadaĢlarınız ile 

paylaĢınız. 

 ÇalıĢmanızı siz anlatabilirsiniz. 

 ÇalıĢmalarınızın benzer ve farklılıklarını 

karĢılaĢtırabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ambalaj malzemesinin Polietilen tereftalat malzemesinden 

imal edildiğini gösteren Ģeklini çizdiniz mi? 

  

2. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

3. Ambalaj malzemesinin Yüksek yoğunluklu 

polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren 

Ģeklini çizdiniz mi?   

4. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

5. Ambalaj malzemesinin Polivinil Klorür 

malzemesinden imal edildiğini gösteren Ģeklini 

çizdiniz mi?   

6. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

7. Ambalaj malzemesinin DüĢük yoğunluklu 

polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren 

Ģeklini çizdiniz mi?   

8. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

9. Ambalaj malzemesinin Polipropilen 

malzemesinden imal edildiğini gösteren Ģeklini 

çizdiniz mi? 
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10. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

11. Ambalaj malzemesinin Polistiren malzemesinden 

imal edildiğini gösteren Ģeklini çizdiniz mi? 
  

12. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

13. Ambalaj malzemesinin belirtilen plastik malzemelerinin 

dıĢında bir malzemeden imal edildiğini gösteren Ģeklini 

çizdiniz mi? 

  

14. ġeklin yanına kod numarasını yazdınız mı?   

15. Ambalaj malzemesinin Kâğıt/karton malzemesinden imal 

edildiğini gösteren Ģeklini çizdiniz mi? 

  

16. ġeklin yanına kod numaralarının aralığını yazdınız mı?   

17. Ambalaj malzemesinin. Metal bir malzemeden imal edildiğini 

gösteren Ģeklini çizdiniz mi?  

  

18. ġeklin yanına geri dönüĢüm kod numaralarının aralığını 

yazdınız mı?  
  

19. Ambalaj malzemesinin Cam malzemeden imal 

edildiğini gösteren Ģeklini çizdiniz mi? 
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20. ġeklin yanına geri dönüĢüm kod numaralarının aralığını 

yazdınız mı? 
  

21. Hazırlayacağınız levhanın Ģeklinin ve görsel tasarımının taslak 

çalıĢmasını yaptınız mı? 
  

22. Levhanızın dikkat çekici ve uyarıcı olmasına özen gösterdiniz 

mi? 
  

23. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

24. Levhanızı herkesin görebileceği uygun bir yere astınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi Ģekillendirilebilir ilk ambalaj malzemesidir? 

A) Cam 

B) Metal 

C) Kâğıt 

D) Plastik 

 

2. Cam, ambalaj ilk olarak aĢağıdakilerden hangi ülkede kullanılmıĢtır? 

A)  Amerika 

B) Türkiye 

C) Mısır 

D) Ġngiltere 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ambalajlarda önem kazanan özelliklerden değildir? 

A) Çevre dostu olması 

B) Estetik olması 

C) Dayanıklı olması 

D) Maliyetli olması 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ambalajın görevlerinden değildir? 

A) Maliyeti artırır 

B) Ürünü korur 

C) Bozulmayı önler 

D) Koruyucu tedbirdir 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ürünün piyasada tutunabilmesi için bağlı olduğu etkenlerden 

değildir? 

A) Etkili bir ambalaj 

B) Doğru ambalaj 

C) Fiyatının yüksek olması 

D) Tasarım 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ambalajdır? 

A) Bitki saksısı 

B) AlıĢveriĢ poĢeti 

C) Ambalaja takılan etiketler 

D) Tek kullanımlık tabak ve bardaklar 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi ambalaj değildir? 

A) Çay poĢeti 

B) Yumurta viyolleri 

C) Hazır yiyecek ambalajları 

D) Cd kutusuna sarılmıĢ streç film 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi tekrar kullanım iĢaretidir? 

A)  

 

B)  

C)  

D)  
 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Cam ambalajları özelliğine uygun toplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Camın ambalaj malzemesi olarak nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. CAM AMBALAJ 
 

Üretimi yaklaĢık 4000 yıl öncelerine uzanan camın ilk kullanımı süs eĢyası olarak 

baĢlamıĢtır. Cam modern ve çok yönlü bir maddedir. ġeffaflığı, Ģeklinin bozulmaması, çoğu 

kimyasala karĢı dayanıklı olması nedeniyle cam ambalajlar yiyecek, içecek, kozmetik ve ilaç 

gibi birçok ürünün ambalajlanmasında tercih edilmektedir. 

 

2.1. Cam 
 

Cam yapımında ilk adım, hammadde karıĢımını içindeki bütün maddeler eriyip 

birbiriyle kaynaĢıncaya kadar ısıtmaktır. Cam ani soğutulmuĢ alkali ve toprak alkali metal 

oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluĢan akıĢkan bir malzeme olup ana 

maddesi (SiO2) silisyumdur. Tabiatta oksijenden sonra en çok bulunan element silisyumdur. 

 

2.1.1. Tanımı 
 

Camın hammaddesini oluĢturan maddeler, kum, soda ve kireçtir. Kum, cam yapımında 

ana malzemedir. Soda, düĢük sıcaklıkta akıcı hâle gelmesini sağlar. Kireçse, kimyasal 

etkilere dayanıklılığını artırır. Bir araya getirilen bu maddelerin 1500 oC‟deki fırınlarda 

eritme iĢlemine tabi tutulması ile cam elde edilir.  

 

Cam ambalajlar parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Yapısında 

yabancı madde yoktur. Saydam olduğu için estetik olarak da güzeldir. Defalarca 

kullanılabildiğinden ekonomik bir ambalaj malzemesidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Cam 

Günümüzde cam ambalajın kullanım tercihi, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Çok geniĢ kullanım alanına sahip olan cam ambalajlara çoğunlukla su ve meĢrubat sanayinde 

rastlanmaktadır. Cam ambalajın kimyevi maddeler ile reaksiyona girmemesi, yüksek bariyer 

özelliği ve sterilizasyon kolaylığı ilaç ve parfümeri üreticileri tarafından da tercih edilmesine 

neden olmaktadır. 

 

2.1.2. Özellikleri 
 

 Kimyasal dayanıklılık 

 

Camın su, asit, baz ve tuz çözeltilerinin veya sürede atmosferik koĢulların yol 

açabileceği kimyasal etkilere karĢı dayanma gücüne kimyasal dayanıklılık denir. Kimyasal 

dayanıklılık özellikle serum ve ecza ĢiĢeleri için önemlidir. 

 

 Isıl geniĢleme, ani sıcaklık değiĢimine dayanımı 

 

Isıl genleĢme özelliğinin cam Ģekillendirme iĢlemlerinde belli bir önemi vardır. ġiĢe 

camının 42 – 60 oC`lik bir ısıl Ģoka dayanması gerekir. Diğer deyiĢle sıcaktan – soğuğa 

sıcaklık sıçramasının 42 oC den daha fazla veya soğuktan sıcağa sıcaklık sıçramasının ise 60 

oC den daha yüksek olmaması istenir.  

Ani sıcaklık değiĢikliklerine dayanıklılık özellikle yıkama, pastörizasyon ve sıcak 

dolum gibi iĢlemler için önemli bir kalite faktörüdür. Bu dayanıklılık camın kalınlığı arttıkça 

azalmaktadır.  

Herhangi bir cam ambalajın ısıl Ģoka dayanımı basit bir test ile belirlenebilir. Bu 

amaçla cam ambalajlar su ile doldurularak önce sıcak suya daldırılır. YaklaĢık 5 dakika 

bekletilir. Sonra sıcak sudan çıkarılarak 15 sn içinde soğuk su banyosuna aktarılır. 30 

saniyede soğuk suda bekletilir. Belirtilen iĢlemler sonunda cam kaplarda çatlama 

olmamalıdır. Sıcak – soğuk su banyoları arasındaki sıcaklık farkı 42 °C`dir.  

Isıl Ģoklar kırılmayı önlemede en önemli seçenek, cam kabın iç ve dıĢındaki sıcaklık 

derecesi farkını 42 
o
C`nin altında tutmaktır. Örneğin 90 

o
C de sıcak doldurulacak bir cam 

ambalajın önceden en az 50 
o
C`ye ısıtılmıĢ olması gerekir. 
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 Ġç Basınç dayanımı 

 

Ġçinde yiyecek veya içecek bulunan kapalı cam ambalajlarda iç basıncın artmasına 

aĢağıdaki etkenler yol açmaktadır: 

 Sıcaklık yükselmesi 

 Dondurma 

 Ġçeceklerin gazlanma iĢlemi 

 

Sıcaklığın yükselmesi, cam kaptaki sıvı gıdanın genleĢmesine ve ayrıca kaptaki gaz ve 

buharların (hava, su buharı, CO2) kısmi basıncının artmasına neden olur. Ancak camın 

genleĢmesi aynı ölçüde gerçekleĢmediği için iç basınç artar. ĠĢte bu tip basınç artıĢlarından 

kaynaklanabilecek sakıncaları önlemek amacıyla kapta belirli bir oranda “tepe boĢluğu”nun 

bırakılması gerekir.  

Sıvı gıdanın bileĢimi yanında, ambalajda bırakılan tepe boĢluğu oranı da iç basınç 

düzeyini etkiler. BaĢka bir deyiĢle sıcaklık artıĢının yol açtığı iç basınç tepe boĢluğu oranına 

bağlı olarak ( % 1–10) değiĢir.  

 

 Darbe 

 

Camın mekanik çarpmalara karĢı dayanıklılığı da taĢıma ve benzeri bakımdan önemli 

bir kalite faktörü oluĢturur. Cam ambalajların darbe dayanımı her bir mm cidar kalınlığı için 

en az 0.890 kg olmalıdır. 

 

 

Resim 2.2: KırılmıĢ cam 

 Dikey eksende sıkıĢtırma 

 

Kapatma makinelerinde ĢiĢeye yüklenen dikey kuvvette dayanım da önemlidir. 

Hidrolik iĢlemlerde ölçülen dikey sıkıĢtırma dayanımı; mantar tıpalı ĢiĢelerde en az 200 kg, 

kapsül kapaklı ĢiĢelerde en az 800 kg olmalıdır. 
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 Renk 

 

Cam yüzeyine gelen ıĢığın bir kısmı doğrudan absorbe edilir. Diğer bir kısmı ise 

yansır. Absorbe edilen ıĢığın bir kısmı diğer yüzeyden yansır ve geri kalanı da camdan geçer. 

Camın ıĢık geçirgenliği camdan geçen ıĢığın cama gelen ıĢığa oranıdır. Cam ambalajlar 

içindeki ürünlerin özellikle ultraviyole  (mor ötesi) ıĢınlarda korunabilmesi için veya estetik 

bir görünüm vermek amacıyla renklendirilirler. Cama yeĢil veya bal renk vermek üzere 

harmana konan kimyasal maddelere melanj maddeleri denir. Ülkemizde bal rengi cam 

üretiminde pirit ve kok kömürü kullanılmaktadır. 

 

2.2. Cam Ambalaj Tipleri 
 

Cam ambalaj bilinen en eski ambalaj maddelerinden biridir. Cam ambalajlar içine 

konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeĢididir. Camdan yapılan 

ambalajlar dört grup altında toplanabilir. 

 

2.2.1. ġiĢeler 
 

Biçim açısından en yaygın kullanılan ambalaj kaplarıdır. Sıvı ve yarı sıvı gıdalar için 

uygundur. Cam ĢiĢeler depozitolu ve depozitosuz olarak ikiye ayrılır. Depozitolu ĢiĢeler 

temizlenerek tekrar kullanılır. Depozitosuz olanlar ise diğer cam atıklar ile birlikte renklerine 

göre ayrılmak suretiyle, kırılarak cam tozu hâline getirilir. Ancak içecek ĢiĢelerinin yeniden 

kullanımının çevreye bazı zararlarının olabileceği göz önüne alınmalıdır. ġiĢelerin belli bir 

hijyen standardında yıkanması için kullanılacak suyun, deterjanın ve diğer kimyasalların 

maliyeti ve bunların su ortamlarına verilmesinin çevre etkileri değerlendirilmelidir. 

 

 

Resim 2.3. Cam ĢiĢe 
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2.2.2. Kavanozlar 
 

 

Resim 2.4. Cam kavanoz 

GeniĢ ağızlı cam kaplardır. Sıvı, yarı sıvı, küçük parçalı, toz, granüller ve viskoz 

gıdalar için kullanılırlar. Kapasite ve ağız ölçülerine göre tanımlanırlar. 

 

2.2.3. Bardak Tipi 
 

Reçel, marmelât, jöle ve ezme gibi gıdaların ambalajlanmasında kullanılan boyunsuz 

ağız kısımları gövdesinden daha geniĢ ve düz olan kaplardır. 

 

2.2.4. Damacanalar 
 

Büyük hacimli ĢiĢelerdir. Boyun ve ağız kısımları dardır. Kapasiteleri 3 – 15 l arasında 

değiĢir. Yükleme boĢaltmada kolaylık sağlamak ve korumak için koruyucu dıĢ ambalajıyla 

birlikte kullanılırlar. 

 

 

Resim 2.5. Cam damacana  
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Resim 2.6: Geri kazanım için cam ambalajların  uygun toplanması 

2.3. Geri Kazanılmayan Cam ve Mamulleri 
 

Geri kazanımı mümkün olmayan cam mamullerini 5 grup altında toplamak 

mümkündür. 

 

2.3.1. Ampul ve Floresan Lambalar 
 

Ampul, içinde, elektrik akımı etkisi ile akkor hâline gelerek ıĢık verici bir iletkeni 

bulunan, cam ĢiĢe olarak tanımlanır. Bu özelliği nedeniyle elektrik gücünden, aydınlanma 

aracı olarak kullanılmaktadır. 

    

Resim 2.7: Floresan lambalar ve ampul 

Flüoresan lambalarda, elektrik düğmesine basıldığında, trans-formerden geçen 

elektrik, tüpün bir ucundaki elektrottan diğerine bir ark oluĢturur. Bu arkın enerjisi tüpün 

içindeki cıvayı buharlaĢtırır. Bu buhar elektrik yüklenerek gözle görülmeyen ultraviyole 

ıĢınları saçmaya baĢlar. Bu ıĢınlar da tüpün iç yüzeyine kaplanmıĢ olan fosfor tozlarına 

çarparak görülen parlak ıĢığı oluĢturur.18 Wattlık bir floresan lamba, 75 Wattlık bir ampul 

kadar ıĢık verebilir. Yani floresanlar daha az enerji harcayıp, daha çok ıĢık verirler, yaklaĢık 

yüzde 75 enerji tasarrufu sağlarlar.  
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2.3.2. Ayna 
 

Ayna, düz cama sırasıyla yıkama, gümüĢ kaplama, bakır kaplama, iki kat boyama ve 

kurutma iĢlemlerinin uygulanması ile elde edilir. Neme ve dıĢ etkenlere karĢı hassas olan 

gümüĢ kaplama, bakır kaplama ve biri kırmızı astar, diğeri koyu mavi renkli olmak üzere iki 

kat boya ile korunur. 

 

Güvenlik aynası ise aynanın arka yüzünün, kırıldığında dağılmasını önlemek için özel 

bir malzeme ile kaplanması ile elde edilir. Yaralanma riskini azaltmak için güvenliğin 

önemli olduğu konumlarda kullanılır. 

 

2.3.3. Telli Camlar 
 

Telli buzlu camlar eriyik hâlindeki cam bünyesine çelik tel örgü yerleĢtirilmesi ile 

üretilir. Buzlu telli cam testler ile belgelenmiĢ süreler içinde yangın, alev ve dumanın 

geçiĢini önler. Kırıldığında cam parçacıkları kolaylıkla dağılmadığından yaralanma 

risklerinin azaltılması açısından da yararlıdır.  

 

Resim 2.8: Telli cam 

 

2.3.4. Pencere Camları 
 

ġeffaflığı nedeniyle yapı malzemeleri arasında özel bir yeri olan düz cam, öncelikle 

standart çift camların ve daha sonra da kaplamalı cam teknolojilerindeki geliĢmeler 

sonucunda, bünyesinde Low E kaplamalı cam içeren özel çift camların üretimine 

baĢlanmasıyla diğer fonksiyonlarının yanı sıra, ısı yalıtımı da sağlayan bir yapı malzemesi 

özelliğine kavuĢmuĢtur.  
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Resim 2.9: Düz cam 

 

2.3.5. Isıya Dayanaklı Camlar 
 

Isıya dayanıklı cam ilk kez 19  yüzyıl sonlarında kimya sektörünün ve endüstrinin 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere keĢfedilmiĢtir. Ev kullanımına ilk giriĢi, baĢka bir deyiĢle ısıya 

dayanıklı camın ev zücaciyesine ilk adımı 20  yüzyıl baĢlarında basit, pratik, ısıya dayanıklı 

bir bebek biberonuyla olmuĢtur Isıya dayanıklı mutfak mamullerinin üretimi yarı otomatik 

baskı veya üfleme yöntemiyle olmaktadır  

 

Isıya dayanıklı cam normal cama göre düĢürülen geniĢleme katsayısı nedeniyle termik 

Ģoka daha fazla dayanıklıdır  Bu özellik silisyum asitin yanında bor asitin eritici madde 

olarak cam harmana katılmasıyla elde edilen bir karıĢımla sağlanır  

 

Isı değiĢimlerinin doğal fiziksel sonuçları olan genleĢme ve daralma sonucunda camın 

içinde oluĢan gerilimlerin kırılmaya yol açabilecek sınırlara ulaĢması ısıya dayanıklı camın 

patlayıp çatlaması sonucunu doğurmaktadır  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Geri kazanılabilen ve geri kazanılamayan cam ambalaj türlerini resim grafik ve 

Ģekillerle gruplandırarak dikkat çekici bir sınıf panosu hazırlayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Geri kazanılabilen ve geri 

kazanılamayan cam ambalaj türlerini 

araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel yayınlardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Ġnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Ġlgili bakanlık, il çevre müdürlükleri, 

sivil örgütlerden bilgi alabilirsiniz. 

 Geri kazanımı olan cam ambalajları 

listeleyiniz. 

 Geri kazanılma oranlarına göre 

sıralayabilirsiniz. 

 Geri kazanımı olan cam ambalajlar ile 

ilgili görsel materyaller araĢtırınız. 

 Konunuz ile iliĢkili olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Panonuzda geri kazanımı olan cam 

ĢiĢelere yer veriniz. 

 Cam ĢiĢelerin fonksiyonlarını 

vurgulayabilirsiniz. 

 Panonuzda Geri kazanımı olan cam 

kavanozlara yer veriniz. 

 Cam kavanozların fonksiyonlarını 

vurgulayabilirsiniz. 

 Panonuzda Geri kazanımı olan cam 

bardaklara yer veriniz. 

 Cam bardakların fonksiyonlarını 

vurgulayabilirsiniz. 

 Geri kazanımı olmayan cam ambalajları 

listeleyiniz. 

 Geri kazanılmama nedenlerine göre 

sıralayabilirsiniz. 

 OluĢan atık miktarlarına göre 

sıralayabilirsiniz. 

 Geri kazanımı olmayan cam ambalajlar 

ile ilgili görsel materyaller araĢtırınız. 
 ġekil ve resimlerden yararlanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz verilerle panonuzu 

oluĢurunuz. 

 Elde ettiğiniz verilerle bir kompozisyon 

oluĢturabilirsiniz. 

 Yazılarla görsel verilerinizi 

iliĢkilendirerek vurgu yapabilirsiniz. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 ArkadaĢlarınızın çalıĢmaları ile benzer 

ve farklılıkları tartıĢabilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cam ambalaj atıklarının çeĢitlerini araĢtırdınız mı?   

2. YaĢadığınız çevrede atık olarak oluĢan cam ambalajları 

belirlediniz mi? 
  

3. YaĢadığınız çevrede ki yerel yönetimin bu konu ile ilgili 

çalıĢmaları hakkında bilgi edindiniz mi? 
  

4. YaĢadığınız çevrede ki sivil toplum kuruluĢlarının bu konu ile 

ilgili çalıĢmaları hakkında bilgi edindiniz mi? 
  

5. Çevrenizde cam atıkların evlerde, iĢ yerlerinde v.b nasıl 

toplandığını belirlediniz mi? 
  

6. Çevrenizde evlerde, iĢ yerlerinde v.b biriktirilen cam ambalaj 

atıklarının nasıl bertaraf edildiğini araĢtırdınız mı? 
  

7. Cam ambalajlı ürünleri tercih etmenin nedenlerine broĢürde yer 

verdiniz mi? 
  

8. Cam ambalaj kullanma ve çevre korunması arasındaki iliĢkiyi 

vurguladınız mı? 
  

9. Geri dönüĢümlü cam ambalajlar hakkında bilgi verdiniz mi?   

10. Ülkemizde cam ambalaj atıklarının nasıl değerlendirildiğini 

belirttiniz mi? 
  

11. Hazırlayacağınız broĢürün  Ģekline ve büyüklüğüne karar 

verdiniz mi? 
  

12. Elde ettiğiniz verileri broĢürünüze yerleĢtirdiniz mi?   

13. Elde ettiğiniz verileri resimlerle destekleyerek görsellik 

oluĢturdunuz mu? 
  

14. BroĢürünüze isim ve slogan buldunuz mu?   

15. Hazırladığınız broĢürü arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?   

16. 16.Yakın çevrenize dağıtarak cam ambalajlar hakkında bilgi 

edinmelerini sağladınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 32 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi cam ambalajın tercih edilme nedenlerinden değildir? 

A) ġeffaf olması 

B) Geri dönüĢümünün az olması 

C) Kimyasallara dayanıklı olması 

D) ġeklinin bozulmaması 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi camın su, asit, baz ve tuz çözeltilerinin veya sürede 

atmosferik koĢulların yol açabileceği kimyasal etkilere karĢı dayanma gücüdür? 

A) Kimyasal dayanıklılık 

B) Isıl GeniĢleme, Ani Sıcaklık DeğiĢimine Dayanımı 

C) Ġç basınç dayanımı 

D) Darbe dayanımı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi özellikle serum ve ecza ĢiĢeleri için önemli olan 

dayanıklılıktır? 

A) Isıl GeniĢleme, Ani Sıcaklık DeğiĢimine Dayanımı 

B) Ġç basınç dayanımı 

C) Darbe dayanımı 

D) Kimyasal dayanıklılık 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi reçel, marmelât, jöle ve ezme gibi gıdaların 

ambalajlanmasında kullanılan kaplardır? 

A) ġiĢeler 

B) Bardak tipli camlar 

C) Damacanalar 

D) Kavanozlar 

 

5. Cam ambalajlar su ile doldurularak önce sıcak suya daldırılır. YaklaĢık 5 dakika 

bekletilir. Sonra sıcak sudan çıkarılarak 15 sn içinde soğuk su banyosuna aktarılır. 30 

saniyede soğuk suda bekletilir. Belirtilen iĢlemler sonunda cam kaplarda çatlama 

olmamalıdır. Bu test cam ambalajın aĢağıda verilen hangi özelliğinin belirlenmesinde 

uygulanır? 

A) Isıl GeniĢleme, Ani Sıcaklık DeğiĢimine Dayanımı 

B) Ġç basınç dayanımı 

C) Darbe dayanımı 

D) Kimyasal dayanıklılık 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi geri kazanılmayan cam ürünlerinden değildir? 

A) Telli camlar 

B) ġiĢeler 

C) Pencere camları 

D) Floresan lambalar 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kırıldığında cam parçacıkları kolaylıkla dağılmadığından yaralanma risklerinin 

azaltılması açısından da yararlı olan cam aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Telli camlar 

B) ġiĢeler 

C) Pencere camları 

D) Ayna 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Cam ambalajların özelliğine uygun geri dönüĢümünü sağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ülkemizde cam ambalajın toplanması ve geri dönüĢümü ile ilgili yapılan 

çalıĢmaları araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. CAM AMBALAJIN GERĠ DÖNÜġÜMÜ VE 

GERĠ KAZANIMI 
 

Geri kazanım bir ürünün toplanması, ayrılması, temizlenmesi ve yeniden süreçten 

geçirilerek satıĢa sunulabilecek veya kullanılabilecek yeni bir ürün hâline getirilmesi olarak 

tanımlanabilir. 

Cam ambalajlar en sağlıklı ambalaj çeĢidi olup, ambalaj atıkları içerisinde geri 

dönüĢüm oranı en yüksek olanıdır. Kırık cam parçaları geri kazanım bakımından son derece 

uygun malzemelerdir. Büyük ölçüde temiz olarak toplanan camların tekrar iĢletmeye 

sokulmaları çok kolaydır. 

 

3.1. Camın Toplanması ve AyrıĢtırılması 
 

Kalitesinde herhangi bir değiĢiklik olmaksızın %100 geri dönüĢtürülebilen ve sonsuz 

defa ikincil hammadde olarak tekrar üretime dâhil edilebilen cam ambalaj atıklarının küçük 

bir bölümü, cadde ve sokaklarda yerleĢtirilmiĢ kumbaralar ile kaynağından ve dolum 

tesisleriyle toptancılardan satın alımla toplanır. Kalan büyük bölüm ise, atık depolama 

alanlarında ambalaj atıklarını ayırma faaliyetlerinde bulunan çöp iĢletmecileri ve diğer 

hurdacı tedarikçilerden temin edilir. Böylece kumbaralar ve toplayıcılar olmak üzere iki ana 

kanalla geri dönüĢüm tesislerine ulaĢan cam ambalaj atıkları ikincil hammadde olarak 

kullanılır.  

 

Tüketim sonrası toplanmıĢ cam ambalaj atıkları genellikle demir ve demir dıĢı metal 

malzemeden kapaklar, taĢ parçaları, plastik kapak ve folyolar, kâğıt etiketler vb. katıĢıklar 

içerdiğinden direk olarak cam ambalaj üretiminde kullanıma uygun değildir. Cam 

endüstrisinin talebini karĢılamak için cam kırığı kirlilik ve katıĢıklardan arındırılmak üzere 

hazırlama tesislerinde genel olarak cevher hazırlama tekniklerinden oluĢan iĢlemlerden 

geçerek ayrılırlar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Manyetik ayırma: Stok sahasındaki atıklar besleme bandı ile ayırma bandına 

aktarılır. Manyetik ayırıcı bandın üzerinde durur. Çapraz hareket eden mıknatıs 

bandı vasıtasıyla serbest demir parçaları uzaklaĢtırılır. Cam ambalaj atıkları 

içindeki demirden malzeme ayrılmaz ise flit cam limit dıĢı yeĢilimsileĢtiğinden 

renk kalitesi düĢer. 

 

 Elle Ayırma: Banttaki iri parçaları kâğıt, plastik, taĢ, seramik, porselen, farklı 

renkteki cam parçaları v.b katıĢıklar el ayıklama (tavuklama) yöntemiyle 

uzaklaĢtırılır. Özellikle iri taĢ ve seramik parçalar bu aĢamada kolaylıkla ayrılır. 

 

 Kırma: Kırıcı seçiminin uygun cam kırığı eldesin de önemi çok büyüktür. 

Çünkü tane boyutu fırının enerji sarfiyatında oldukça etkilidir. Genelde çekiçli 

kırıcılar kullanılır ve çıkıĢ açıklığı ortalama 10–25 mm‟dir. Kırma iĢlemi ile 

cam ambalaj atıklarının parçalanarak katıĢıklardan serbestleĢmesi sağlanır. Son 

zamanlarda çeneli ve tambur kırıcılardan ikili kombinezon ile % 15-20‟ler 

düzeyindeki istenmeyen ince fraksiyon oranının kolayca %5‟in altına 

düĢürülmesi sağlanmıĢtır. 

 

 TitreĢimle eleme: Kırıcıdan çıkan ürün elenerek +40 mm ve -5 mm‟lik tane 

fraksiyonları üründen ayrılır. Ġnce fraksiyon uygun kalitede ise paçal yapılarak 

fırına verilebilir. Kalite düĢükse artık olarak çöpe atılır. Ġri bölüntü kırma 

devresine boyut küçültme için geri beslenir. 

 

 Pnömatik Ayırma: Siklon, cam kırığı içersindeki mantar, plastik kaplar, metal 

ve plastik folyo ( kalay ve alüminyumdan ), ile kâğıt etiket parçaları gibi hafif 

katıĢıkları uzaklaĢtırmak için kullanılır. 

 

 Ġnce elemeli tamburla yıkama: Sisteme beslenen malzeme sadece 

kumbaralardan geliyorsa bu iĢleme gerek olmayabilir. Ancak çöplük camı ise 

kullanılmalıdır. Böylece toz, toprak ve çamurdan ileri gelen kirliliklerin su ile 

yıkanarak uzaklaĢtırılması sağlanır. 

 

 Otomatik demir dıĢı ayırma: Demir dıĢı metallerden yapılmıĢ küçük ring ve 

folyo ve folyo parçalar bu aĢamada ayrılır. 

 

 Otomatik opak malzeme ayırma: Camın ıĢık geçirgenliği özelliğinden 

hareketle kızıl ötesi ıĢın kullanılarak porselen, taĢ ve plastik vb. opak 

malzemelerin cam kırığından ayrılması sağlanır. ġimdilerde ıĢın yerine sayısal 

görüntü iĢleme kameralarının kullanılması ile hem ayırma randımanı arttırılmıĢ 

hem de renk ayrımı aynı ünitede gerçekleĢtirilebilir olmuĢtur. 

 

Cama ambalajlar ayırma iĢlemleri yoluyla ayrılarak renksiz, bal (kahverengi) ve yeĢil 

renkte üç ayrı gruba dönüĢtürülür. Daha sonra ikincil hammadde ĢiĢe ve kavanoz üretiminde 

kullanılmak üzere fabrikalara sevk edilmektedirler.  
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Resim 3.1: Cam ambalaj geri dönüĢümü 

  

 Camın geri dönüĢüm süreci  

 

  
CAM DEPOLAMA CAM DEPOLAMA 

  
KIRICI VE ELEK ELEK ÇIKIġ NOKTASI 
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AYIKLAMA ve YIKAMA TAMBURU AYIKLAMA BANDI 

  

AYIKLAMA YIKANMIġ CAM DEPOLAMA 

Resim 3.2: Cam ambalajın geri kazanımı 

 

3.2. Cam Ambalajın Geri DönüĢüm ve Geri Kazanım Avantajları 
 

Kullandığımız tüm ürünler içinde % 100 geri dönüĢtürülebilen ve sonsuz kullanımı 

olan tek madde camdır. Cam çevreden toplanıp renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme 

iĢlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır. Kırık camların eritilmesi ve 

yeniden değerlendirilmesi, asıl süreçten %32 daha az enerji kullanılmasını sağlar. 

Hammadde kullanımı yerine geri dönüĢüm yoluyla üretilen cam, üretimi sırasında neden 

olunan hava kirliliğini % 20 oranında, su kirliliğini de % 50 oranında azaltır.  

 

 Geri dönüĢmüĢ camı eritmek için gereken enerji yeni cam ĢiĢe yapmak için 

gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. 

 Bir ĢiĢenin geri dönüĢümünden sağlanan enerji 100 wattlık bir ampulü 1 saat, 

bir bilgisayarı 25 dakika,  bir televizyonu 20 dakika, bir çamaĢır makinesini 10 

dakika çalıĢtırmak için yeterlidir. 
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 Bir cam kumbarasına 3000 ĢiĢe atılabilmektedir. 

 En büyük cam fırınları günde 400 tondan fazla cam üretmektedir. Bu rakam 

günde bir milyondan fazla ĢiĢe ve kavanoz demektir. 

 Cam kalitesinden hiçbir Ģey kaybetmeden %100 geri dönüĢür. 

 

Cam ambalaj atıkları uygun toplanarak; Yenilenemeyen doğal kaynaklardan 1.5 

milyon ton hammadde, 30 bin tonun üzerinde fosil yakıt tasarrufu dolayısıyla sera gazı 

emisyonunda önemli azalma sağlanmaktadır. Ülke ekonomisine kazandırılan 120 000 ton 

ambalaj atığının 80 bin tonu camdır. Kumbaralar aracılığı ile geri kazanılan cam ambalaj 

atığı miktarı 65 bin tonun üzerindedir. 

Cam ambalajı atığı olarak elde edilen cam kırığı yeni ambalaj üretiminin yanı sıra, 

cam mozaik ve cam kürecik imalatında girdi olarak kullanılır. Ayrıca çok fazla miktarlarda 

olmamakla birlikte cam ambalaj atığı uygun Ģekilde iĢlenerek sanayi yüzey temizleyicisi, 

cam kumu, filtre ajanı, cam tozu, katkı ve dolgu malzemesi Ģeklinde birçok alanda 

kullanılmaktadır. 

Cam ambalaj atıkları cam mozaik, bina dıĢ cephelerinde yalıtım, iç mekânlarda ise 

dekorasyon amaçlı olarak kullanılır. Cam kürecik ise katma değeri yüksek ve oldukça 

teknolojik bir üründür. Trafik yol iĢaretleri ile yol çizgi, Ģerit kaplamalarda kullanılan boya 

içerisine eklenerek iĢaretlerin ıĢığı geri yansıtması ve gece ıĢıldaması amacıyla 

kullanılmaktadır.  

 

3.3. Cam Ambalaj Geri DönüĢüm ve Geri Kazanım Döngüsü 
 

Camlar genellikle elle ayırma yöntemi ile plastik ve kâğıtlardan ayrılırlar. Bu yöntem 

ile aynı zamanda renklerine göre de ayrılırlar. KırılmamıĢ olarak ayrılan veya depozitolu 

ĢiĢeler sağlam oldukları için ait oldukları firmalara geri gönderilirler ve buralarda ĢiĢeler 

yıkanıp, kurutulduktan sonra tekrar kullanılırlar. Yeniden kullanımı mümkün olmayan 

renksiz camlar yıkanıp öğütüldükten sonra cam fabrikalarında tekrar iĢlem görerek yeni ürün 

hâline gelmektedir. Kırık cam parçaları ise yol yapımında, binaların yapımında kullanılan 

tuğlalarda, sentetik tahta ürünlerin yapımında ve peteğimsi yapıya sahip olan malzemelerin 

yalıtımda „camdan-yün‟ denilen Ģekli ile kullanılır. Katı atıklar ekonomisinin en önemli 

kurallarından biri olan "eĢyanın olabildiğince uzun süre kullanılması ve ömrünün uzatılması, 

az çöp üretme " ana fikrine ambalaj atıklarının geri kazanımı iyi bir örnektir. 

Eski ve kırık camların, ĢiĢelerin vb. tekrar cam ve mamulleri üretiminde kullanılması,  

çevrenin kirlenmesini önlemekte, enerji tasarrufu sağlamakta, ayrıca oluĢan çöp miktarını da 

azaltmaktadır. 

 

 Cam kumbaralarına atılacak malzemeler:  

 

 Kapaksız cam ĢiĢeler 

 Cam su bardakları, sürahi, vazo vb.  

 Cam kavanozlar 
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Resim 3.3: Cam atık kumbarası örneği 

 

Cam atıklar temiz olarak; renkli camlar renkli, renksiz camlar renksiz cam 

kumbaralarına atılmalı, ĢiĢe ve kavanozların kapakları mutlaka çıkarılmalıdır. 

 

Resim 3.4: Cam ambalajın geri kazanım döngüsü 
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3.4. Türkiye’de Cam Ambalaj Geri DönüĢüm ve Geri Kazanımı 
 

Türkiye son yıllarda hızla bir tüketim toplumu hâline gelmiĢtir. Artan tüketime paralel 

olarak oluĢan atıklarda da, özellikle ambalaj atıkları, büyük oranda bir artıĢ göstermektedir. 

Türkiye‟de üretilen camlar; ambalaj camı, düz cam, zücaciye ve elyaf camıdır. Bunların 

içinde en büyük payı %35 ile ambalaj camları alırlar. Her bir cam türü üretim sırasında geri 

kazanılabilmektedir. Ancak tüketim sonrası geri kazanım sadece cam ambalajda mümkün 

olmaktadır. Toplamada henüz cam ĢiĢe kumbara sisteminin yaygınlaĢmamıĢ olması cam 

ambalaj atıklarının üçte iki oranında Ģehir çöplüklerinden temin edilmesine neden 

olmaktadır. Bunlarda kazmacı tabir edilen toplayıcılar tarafından çuvallara doldurulan atıklar 

daha sonra hurdacılara, oradan da iĢleme tesislerine gelmektedir. 

 

1986 yılında Ġstanbul‟da baĢlayan kaldırım kenarı toplama bugün Ankara, Ġzmir, 

Bursa, Mersin, Ġzmit ve Antalya BüyükĢehir belediyelerine dek geniĢlemiĢtir. Ayrıca Ege, 

Akdeniz ve Kocaeli Belediyeler Birliği kapsamındaki birçok belediye sınırları içine de cam 

ĢiĢe kumbarası konulmuĢtur. 2000 adedi geçen kumbaralarla toplanan cam ambalaj atığı 

miktarı 4000 tonu geçmektedir. Önemli miktarda yatırıma rağmen kumbaralar aracılığıyla 

cam ambalaj atık toplanması yıllık cam geri dönüĢümünün %10‟una varabilmektedir. 

kumbara performansları Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bu ülkelerde 5-10 kat daha 

fazla yüksek dolma verimliliği elde edildiği görülmektedir. Bunun tek sebebi halkın 

gönüllülük esasına dayalı bu faaliyete olan katılım düzeyinin düĢüklüğüdür. Bu durumun 

giderilmesi içinde son yıllarda eğitim ve tanıtım çalıĢmaları giderek arttırılmıĢtır. 

 

1970‟lerin baĢında doğanın korunarak geliĢmenin sürdürülmesi yönünde ortaya çıkan 

çevre hareketinin dünyada ortaya çıkardığı geliĢmeler paralelinde Türkiye ve cam 

sektöründe de bazı önemli değiĢimler yaĢanmıĢtır. Ġlk olarak konunun mevzuat boyutunun 

oluĢturulması yönünde 1983 yılında çıkarılan çevre kanununun ardından destekleyici 

mevzuat kapsamında 1991 yılında “Katı Atıklar Kontrolü Yönetmeliği” uygulamaya 

geçirilerek katı atık yönetiminin esasları belirlenmiĢtir. Böylece diğer ambalaj atıklarının 

yanı sıra cam ambalaj atığı toplama faaliyeti de önceleri sadece yakıt tasarrufu  ile maliyet 

düĢürme amaçlı iken yönetmeliğe konulan zorunlu geri toplama kotaları kapsamında oluĢan 

yeni çehresiyle ekolojinin korunmasını da içeren bir hammadde tedarik faaliyeti kimliği 

kazanmıĢtır. 

 

Cam kırığı kullanımını en yüksek düzeye çıkarma hedefi ile ilgili birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarla atıkların kumbaralarla kaynağından ayrı toplanması ve yurt 

çapında oluĢtuğu mahalde aynı bedelle satın alınması ile geri kazanımı ve ardından uygun 

teknolojilerle ikincil hammadde cam kırığına iĢlenmesi Ģeklinde ticari ve teknik bir yapı olan 

sözleĢmeli tedarikçi sistemi oluĢturulmak suretiyle Türkiye için cam geri dönüĢümünde çok 

etkili bir lojistiğin uygulamaya geçirilmesi imkân bulmuĢtur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Cam ambalajların geri kazanım süreçlerini resim ve Ģekillerle destekleyerek 

pano hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Camın toplanması ve ayrıĢtırılması 

aĢamalarını belirtiniz. 

 Modülünüzdeki bilgilerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Camların depolama aĢamasını belirtiniz. 
 Cam toplama tesislerinden yardım 

alabilirsiniz. 

 Camın kırıcı ve elekten geçiĢ 

aĢamalarını belirtiniz. 

 Bulacağınız bilgileri resimlerle 

destekleyebilirsiniz. 

 Camın ayıklama bandından geçiĢ 

aĢamasını belirtiniz. 

 Ayıklama bandına görsel olarak yer 

verebilirsiniz. 

 Camın yıkama aĢamasını belirtiniz. 
 Yıkama aĢamasının faydalarını 

yazabilirsiniz. 

 Yıkanan camın depolama aĢamasını 

belirtiniz. 

 Ġnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Görsel kaynakları kullanabilirsiniz. 

 Yeniden iĢlenerek cam fabrikalarında 

yeni bir ürüne dönüĢtürülmesine yer 

veriniz. 

 Ürünün eski ve yeni Ģeklini 

kullanabilirsiniz. 

 ġiĢelerin yeniden dolum tesislerinde 

doldurulmasına yer veriniz. 

 Dolum tesislerinin resimlerini 

kullanabilirsiniz. 

 Yeniden satın alınarak tüketiciye 

ulaĢmasını belirtiniz. 

 Geri kazanılmıĢ camdan yapılan bir ürün 

resmi kullanabilirsiniz. 

 Sınıf panosunda arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 ArkadaĢlarınızın yaptığı araĢtırmalarla 

karĢılaĢtırma yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aile bireylerine cam atıklarının neden ayrı toplanması 

gerektiğini açıkladınız mı? 
  

2. Cam atıklarının toplanması için uygun bir araç seçtiniz mi?   

3. Seçtiğiniz araca sadece cam atıklarının atılmasını gerektiğini 

aile bireylerine belirttiniz mi? 
  

4. Depozitolu ĢiĢelerin seçtiğiniz araca atılmasını sağladınız mı?   

5. Kapaksız cam ĢiĢelerin seçtiğiniz araca atılmasını sağladınız 

mı? 
  

6. Cam atıklarına diğer atıkların karıĢtırılmasını engellediniz mi?   

7. Cam atıkları renkli ve renksiz olarak ayırdınız mı?   

8. ġiĢeleri cam atık aracına atarken kapaklarını çıkarttınız mı?   

9. Kavanozları cam atık aracına atarken kapaklarını çıkarttınız 

mı? 
  

10. Evinizde biriktirdiğiniz cam atıkların geri dönüĢüm için nasıl 

değerlendireceğinizi aile bireylerinize açıkladınız mı?  
  

11. Bulunduğunuz çevrede cam toplama kumbarası var ise Cam 

toplama kumbaralarına renkli ve renksiz camları ayırarak 

attınız mı? 

  

12. Bulunduğunuz çevrede cam toplama kumbarası yok ise ilgili 

kurum ve kuruluĢlarla iletiĢim kurdunuz mu?  
  

13. Cam atıklarınızın ilgili kurum ve kuruluĢlarca teslim alınmasını 

sağladınız mı? 
  

14. Yaptığınız bu uygulamayı yakın çevreniz ile paylaĢtınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bir ĢiĢenin geri dönüĢümünden sağlanan enerji 100 wattlık bi ampulü …… saat 

çalıĢtırmak için yeterlidir. 

2. Kullandığımız tüm ürünler içinde % 100 geri dönüĢtürülebilen ve sonsuz kullanımı 

olan tek madde …………………… dır. 

3. ………….. ………………. atıkları, cam mozaik, bina dıĢ cephelerinde yalıtım, iç 

mekânlarda ise dekorasyon amaçlı olarak kullanılır. 

4. Cam ambalajlar ayırma iĢlemleri yoluyla ayrılarak ……………, ………………… ve 

…………… renkte üç ayrı gruba dönüĢtürülür. 

5. Trafik yol iĢaretleri ile yol çizgi, Ģerit kaplamalarda kullanılan boya içerisine 

eklenerek iĢaretlerin ıĢığı geri yansıtması ve gece ıĢıldaması amacıyla …… 

…………………. kullanılmaktadır.  

6. Yeniden kullanımı mümkün olmayan …………. ………………  yıkanıp öğütüldükten 

sonra cam fabrikalarında tekrar iĢlem görerek yeni ürün hâline gelmektedir. 

7. Cam atıklar temiz olarak; renkli camlar …………….., renksiz camlar …………… 

cam kumbaralarına atılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi atıkları değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? 

A) Yeniden kullanım 

B) Yeniden alım 

C) Geri dönüĢüm 

D) Kompost 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı ve elektrik 

enerjisi elde etmek amacıyla tek baĢına ya da diğer atıklarla birlikte, doğrudan 

yakılarak kullanılmasıdır? 

A) Geri DönüĢüm 

B) Yeniden kullanım 

C) Kompost 

D) Enerji geri kazanımı 

DĠRME 
3. AĢağıdakilerden hangisi içinde yiyecek veya içecek bulunan kapalı cam ambalajlarda 

iç basıncın artmasına yol açmaz? 

A) Sıcaklık düĢmesi 

B) Sıcaklık yükselmesi 

C) Dondurma 

D) Ġçeceklerin gazlanma iĢlemi 

 
4. Cama yeĢil ve bal rengi vermek üzere harmana konan kimyasal maddelere verilen isim 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ultraviyole 

B) Melanj 

C) Tuz 

D) Boya 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi camı oluĢturan maddelerden değildir? 

A) Soda 

B) Kum 

C) Kireç 

D) Alçı 

 
6. AĢağıdakilerden hangisinin yapımında kırık cam parçaları kullanılmaz? 

A) Yol yapımında 

B) Boya yapımında 

C) Binaların yapımında kullanılan tuğlalarda 

D) Sentetik tahta yapımı 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi cam kumbaralara atılacak malzemelerden değildir? 

A) Evsel atık 

B) Cam kavanoz 

C) Cam su bardağı 

D) Kapaksız cam ĢiĢe 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 D 

7 A 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 1 saat 

2 Cam 

3 Cam Ambalaj 

4 
Renksiz/ 

Bal(Kahverengi)/YeĢil 

5 Cam Kürecikler 

6 Renksiz Camlar 

7 Renkli/Renksiz 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

7 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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 www.atık yönetimi.cevre orman.gov.tr 
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