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İçindekiler

EFBW’nin (Avrupa Şişe suları Federasyonu) ve 
sektörün tanıtımı 

AB şişelenmiş su çalışmaları & AB mevzuatı

Toplama & ayırma için gelecekte yapılması 
planlananlar



Kim olduğumuz

Avrupa Şişelenmiş Su Endüstrisini temsil eden ve kar amacı
gütmeyen dernek

2003 yılında kuruldu (UNESEM/GISENEC’in halefi, Paris, 
1953)

Yaklaşık 550 ambalajlı su üreticisini temsil eden, ulusal 
derneklerden ve şirketlerden oluşan üye tabanı



Üyeler

Danone
Gerolsteiner
Karlovarske Mineralni Vody
Nestle Waters
Romaqua
San Benedetto
Spadel
Uludağ

Diğerleri
Laboratorio Dr. Oliver Rodes
NSF
SGS Fresenius
Watercoolers Europe

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Fransa
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere (BSDA)
İrlanda

İspanya
İtalya
Lüksemburg
Macaristan
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovenya
Türkiye (Suder & 
Masuder) 
Ukrayna
Yunanistan

Ulusal Federasyonlar Şirketler
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Temel istatistikler 



AB alkolsüz içecekler 2017

Kaynak: GlobalData



Şişelenmiş Suyun Bölgesel Büyümesi
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CAGR 18-23

Bölgesel Şişelenmiş Su* Miktar Artışı 13-18 ve Tahmin 18-23

2018 Miktarlarının temsili

* Ambalajlı Su, Aromalı Su ve Geliştirilmiş Su. Yığın Su/Damacana Su Hariçtir.

Ülke 2013 2018 CAGR

Rusya 4,423 4,363 %-0.3

Türkiye 4,000 5,747 %7.5



Avrupalı tüketiciler ne içer?



AB şişelenmiş su ambalajı malzemesi

Kaynak: GlobalData



Sürdürülebilir ambalaj

➢ Cam& PET şişe, aluminyum kutu= %100 geri 
dönüştürülebilir

➢Üreticiler= ulusal geri kazanım planlarını, geri dönüşüm ve 
hafif ağırlıklar için tasarım rehberlerini hazırlayan öncüler

➢ İçecek ambalajı geri dönüşüm oranları= bir numara!



Sektörün zorlukları



Tamamen geri
dönüştürülebilir ve
hafif ağırlığa sahip

malzemeler
kullanıyoruz

Çevreyi, kaynağın
etrafında koruyoruz

Sağlıklı ve doğal bir
ürün pazarlıyoruz

Ama yine de…. 

…. Bir sorunumuz var



Kentsel kirlilikten deniz kirliliğine



Ambalaj, çöpe dönüşmemeli



AB ilerlemeyi sürdürüyor



EFBW 15 Mayıs 2018’de bir taahhütte bulundu



EFBW taahhütlerini DG Grow’a iletti 

➢Sektör 2025 yılı itibariyle 135 bin ton ilave rPET kullanımı 
taahhüdünde bulundu

➢Geri dönüştürülmüş içeriği artırmak süreklilik arz eden bir 
süreçtir

➢Önemli önkoşullar: bulunurluk, yüksek kalitede geri 
dönüştürülmüş malzeme ve uygun maliyet



Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi

2025 yılı itibariyle plastik

içecek şişelerinin %77 

oranında toplanması hedefi

ve 2029 yılında bunun %90 

oranına ulaşması

2025 itibariyle %25 rPET

ve 2030 itibariyle tüm 

içecek şişelerinde %30 

geri dönüştürülmüş içerik

gerekliliği

2024’te zorunlu bağlı

kapaklar

Tek kullanımlık ürünlerle

ilgili Genişletilmiş Üretici

Sorumluluğu: üreticiler

kirliliğin temizlenmesine

katkıda bulunacak = 

maliyetler daha yüksek

olacak



r-PET konusunda oldukça faal olan şirketler

Nestle Waters: 
Valvert için %100 
rPET (2019)

Danone: Volvic (2019) ve Evian 
(2019 Wimbledon denemesi) için
%100 rPET

Vöslauer: 
%100 rPET 
(2019’da 
Almanya)

Mattoni: 
%50 rPET 
(2018)



BM Okyanus Plastiğine
Savaş Açıyor

https://youtu.be/wAJk7K2d_A8




Malzemenin ikame edilmesi mi?



Toplama



Önümüzdeki döneme dair gelişmeler

➢Yeni Avrupa Komisyonu’nun ilk 100 günlük icraatleri 
arasında ayrı atık toplama planı sunulacak 

➢Teklifte çöp torbaları ve kutuları için ortak renklerin 
oluşturulması da yer alıyor

➢Yeni Komisyon aynı zamanda şirketlerin ortaya 
koydukları her türlü çevre iddiasını desteklemelerini 
zorunlu hale getirmek istiyor



Avrupa‘nın Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu‘na Bakış (2018 Durum)

11 ülkede Ulusal GÜS programı 

var

17 ülkede GÜS’ler ve atık 

yönetim işletmecileri arasında 

rekabet var

2 ülkede devletin mülkiyetinde 

geri kazanım kuruluşu var

Yalnızca 1 ülkede depozito 

sistemi var 

RUSYA

UKRAYNA

2 ülkede GÜS’ü ön plana 

çıkaracak ambalaj vergisi tehdidi 

var



Avrupa’da Depozito İade Sistemleri

(2021)



Depozito İade Sisteminde iade oranları

Kaynak: Tomra



➢AB ülkelerinde DİS sayesinde içecek şişeleri yüksek
oranda toplanır ve böylece içeceklerin neden olduğu
kirlilik azalır

➢DİS temiz bir atık akışı sağlar = şişeden şişeye geri
dönüşüm için kaliteli girdi malzemesi

➢Depozito ücreti belki (?), ilk başta, içecek satışlarını 
olumsuz etkileyebilir

➢DİS of daha geniş bağlamdaki tüketici sonrası ambalaj
meselesinin çözümünün yalnızca bir kısmını oluşturuyor
(yani içecek dışı kirlilik)

DİS ülke bazında
güvenilir içecek

toplama verileri sunar



DİS’i ilk onaylayan kurum EFBW (2/7/2019)



Başarılı bir DİS’in tasarım unsurları
Yönetişim

❖Oluşturulması & işletilmesi zorunlu
endüstri tarafından yapılır

❖Merkezi olarak işletilir (Merkezi
Depozito Yönetim Kurumu)

❖Kar amacı gütmez

Kapsam
❖Ulusal düzeyde işletilir
❖Tüm ilgili içecek kategorilerini

& ambalaj türlerini içerir

Tüketici
❖Depozito ücretinin

seviyesi, “geri getirme” 
kültürünü teşvik etmeli

❖Pratik iade noktaları
❖İletişim

▪ Netlik olması
açısından
depozito
ücretlerinin satış
fiyatından ayrı
tutulması

▪ Kazanılan
malzemeler

Finansman
❖Geri ödenmemiş depozito & 

toplanmış malzemelerin satışı
sayesinde CDMO’da kalış



Düşünceler

➢Ülkenizde kirlilik problemi var mı?

➢Ne tür bir kirlilik?

➢Plastikler PET’den daha fazlasıdır– DİS çözümün bir
parçasıdır

➢Eğer uygulanacaksa, DİS’in çok iyi tasarlanması gerekir



Geri dönüşüm





Eğer bir kuş bile yapabiliyorsa …



TEŞEKKÜRLER! 

Ermis Panagiotopoulos
Sustainability Director
Ermis.Panagiotopoulos@efbw.org

@efbw_eu

mailto:Ermis.Panagiotopoulos@efbw.org

