İNİSİYATİF

Beşikten Beşiğe “Sağlıklı Basım”
İnisiyatifi
2017 yılında, merkezi Hamburg’ta bulunan EPEA ve Hollanda merkezli DOEN Vakfı
işbirliğiyle başlatılan Healthy Printing (Sağlıklı Basım) İnisiyatifi, gıda güvenliğini ve
geridönüşüm maliyetlerini iyileştirmeyi hedefleyerek basılı yayınlarda ve ambalajlardaki
sağlıklı maddelerin kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor.
Eda İKİZOĞLU, Hulusi BARLAS, EPEA Türkiye

Healthy Printing (Sağlıklı Basım)
İnisiyatifi, basım işini daha sağlıklı,
kağıt geridönüşümünü de daha güvenli ve daha ekonomik hale getirebilmek amacıyla 2017 yılının başlarında,
merkezi Hamburg’ta bulunan EPEA
(Environmental Protection Encouragement Agency) ve Hollanda merkez-

li DOEN Vakfı işbirliğiyle başlatıldı.
Gıda güvenliğini ve geridönüşüm maliyetlerini iyileştirmeyi hedefleyerek basılı yayınlarda ve ambalajlardaki sağlıklı
maddelerin kullanılabilirliğini artırmak
için başlatılan inisiyatif, tüm ilgili kuruluş ve şirketleri bu harekete katılmaya
davet ediyor.

Basım işinden yararlanmayan neredeyse yok. Ama şimdiye kadar alıcılar ve
tedarikçilerin sağlıklı basım için ölçek
ekonomisi geliştirmek amacıyla işbirliği yapacakları bir mecra yoktu. Bu
inisiyatif işte bu boşluğu dolduracak.
Tehlikeli maddeleri yasaklamayı amaçlayan çabalarla karşılaştırıldığında bu
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Healthy Printing İnisiyatifi,
sağlıklı bir kağıt geridönüşüm
sisteminin oluşturulabilmesi
için sağlıklı mürekkep ve
baskı kimyasalları kullanımını
amaçlıyor.

girişim, geridönüşüm ve kompostlama
için “basılı kağıdı” daha ekonomik bir
kaynak haline getirecek.
EPEA’nın kurucusu ve “Beşikten Beşiğe” (Cradle to Cradle) düşüncesinin
mucidi Prof. Dr. Michael Braungart,
“sürdürülebilir kağıt” üzerine yıllardır
çok yoğun çalışmaların sürmekte olduğunu, ancak basımın “odadaki fil”den
farkı olmadığını belirtiyor: “Güvenli ve
ekonomik kağıt geridönüşümü sadece
sağlıklı bir basım ile mümkün olabilir.
EPEA, baskı ve kağıt endüstrilerinden
çok sayıda katılımcıyla birlikte çalışıyor
ve bugün birçok ürün Cradle to Cradle
(C2C) sertifikasına sahip.”
Geridönüşüm Süreci
Bugün uygulandığı şekliyle baskı, milyonlarca ton yeni kağıt ürününü ve geri
dönüştürülmüş kağıdın çoğunu etkiliyor. İlk işaret fişeği, ambalajlardaki
mineral yağların, kaplamaların ve diğer
maddelerin süpermarketlerdeki fast
food ürünleri ve yiyecekleri kirlettiği
bilgileriyle atıldı.
Her türlü baskılı kağıt ürünü, geridönüşümü veya kompostlaştırmayı
zorlaştıran dolgu ve katkı maddeleri,
kaplama maddeleri ve baskı boyaları
gibi sağlığa ve çevreye zararlı maddeler
içeriyor.
Healthy Printing İnisiyatifi, sağlıklı bir
kağıt geridönüşüm sisteminin oluşturulabilmesi için sağlıklı mürekkep ve
baskı kimyasalları kullanımını amaçlıyor.
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Bugün kağıt önemli ölçüde geridönüşüme sokuluyor olsa da çoğunlukla
mürekkep ve baskı kimyasallarından
kaynaklanan zararlı maddeler içerdiği
ve bu zararlı maddeler geridönüşüm
malzemelerinde var olmaya devam
ettiği için yeni sorunlar ortaya çıkıyor.
Kağıt kaplamaları ve mürekkep, basılı
kağıt ağırlığında çok küçük bir kısım
olmalarına rağmen kağıdın kendisi ve
geridönüşümü üzerinde %100 etkili
oluyor.
Geridönüşüm süreci sırasında atık kağıtların mürekkepleri gideriliyor. Yani
atık kağıtlardan gazete kağıdı, fotokopi
kağıdı ve hijyenik kağıtlar üretebilmek
için kağıt elyaf, diğer kalıntılardan temizleniyor. Ambalajlar için kullanılan
kağıtlara ise mürekkep giderme işlemi
uygulanamıyor. Yani atık ambalajlardan tekrar yeni ambalajlar veya başka
ürünler üretilirken, baskı boyaları geri
kazanılan malzemenin içinde kalmaya
devam ediyor.
Esas olarak tam da bu nedenlerle bas-

kı boyalarının sağlığa zararsız ve daha
sonraki tekrar kullanımlara uygun olması gerekiyor. Fakat baskı boyaları
tam aksine birçok kimyasal, fosil ve
metalik bileşen içeriyor. Üretim prosesi sırasında da folye ve yapıştırıcılar
gibi kurutma maddeleri veya son işlem
malzemeleri de sürece ekleniyor.
Web ofset baskı makinelerinde basılan
standart ürünlerin mürekkepleri kolayca giderilirken, UV ile kurutulan boya
sistemleri çok hızlı kuruttukları için
matbaalar tarafından tercih ediliyor
ama kağıt elyafından ayrılmaları çok
zor olduğu için işleri zorlaştırıyorlar.
Bu da UV kurutmalı uygulamaların neden çevre açısından mahzurlu olduğunu açıklıyor.
Ekolojik ve Ekonomik Amaç
İnsanlar, günün her saatinde kitaplar,
dergiler, ambalajlar, baskı boyaları, kağıtlar ve diğer baskılı kağıt ürünleri ile
temasta bulunuyor. Dijitalleşmeye rağmen baskılı kağıt ürünleri önemlerini

hâlâ koruyor. Healthy Printing İnisiyatifi, çok değerli bir kaynak olan kağıdın
en verimli şekilde kullanılabilmesi ve
yeni bir geridönüşüm kalitesinin ortaya konulabilmesi için baskı ürünlerinin
gelecekte nasıl olması gerektiği konusunda çözüm yolları araştırıyor ve bunları uygulamaya koyuyor. Bu ekolojik
ve ekonomik amaç için kağıt ve baskı
boyaları üreticilerinden matbaalara kadar çeşitli paydaşlar inisiyatif içinde yer
almaya başladı.
Kağıt, baskı boyaları ve katkı maddeleri
Beşikten Beşiğe konseptine göre optimize edildiklerinde, sağlıklı malzemelerin ve besin maddelerinin biyolojik
veya teknik çevrimler içinde güvenli ve
sürekli bir sirkülasyonu mümkün hale
geliyor. Cradle to Cradle Certified
Product Standard’a göre sertifikasyonu
yapılan kağıt baskı boyaları, konvansiyonel baskı boyalarından özellikle bileşimleri açısından farklılıklar gösteriyor.
İçerdikleri tüm maddeler, biyolojik
çevrime uygun olup olmadıklarını belirlemek için inceleniyorlar. Örneğin

belirli ağır metaller veya halojenli organik bileşikler gibi problemli maddeleri içeren pigmentler, tartışmalı bağlayıcı maddeler veya yardımcı maddeler
öncelikle belirleniyor ve toksikolojik
açıdan ilgili senaryoda değerlendiriliyorlar. Burada hedef, sürekli bir iyileştirme programı çerçevesinde bunları
optimize etmek. Gold düzeyindeki bir
C2C sertifikasyonu, baskı boyasının biyolojik çevrim için optimize edilmiş olduğunu, yani biyouyumlu (biocompatible) olduğunu gösteriyor. Bronze ve
Silver düzeyleri ise ilgili ürünlerin üreticilerinin C2C Metodolojisi’ni uygulamaya başladıklarını ortaya koyuyor.
“Temiz Basım” Prosesleri
Cinslerine göre ayrılmamış kağıt atıklar da dahil olmak üzere karışık atık
ithalatının yasaklanmasının ardından
Çin, Avrupa Birliği (AB) ile döngüsel
ekonomi konusunda bir mutabakat
zaptı imzaladı.
AB, geri dönüştürülmüş malzemelerdeki potansiyel olarak zararlı maddele-

EPEA Türkiye olarak önümüzdeki günlerde Türkiye’de de
ilgili paydaşları bir araya getirerek sağlıklı basım konusunda
bilgilendirme ve platform oluşturma çalışmalarını başlatmayı
planlıyoruz.

rin kullanımını kısıtlamak için AB Atık
Çerçeve Direktifi’nin mevcut mevzuatını değiştiriyor. Mürekkep üreticileri,
mürekkep kimyasallarının ambalajlanması konusunda yeni kısıtlamalar bekleyebilirler. Buradan da anlaşılacağı
gibi sağlıklı basım, Çin-AB anlaşması
için pratik bir yol gösterici ve kirli atık
kağıtlar için pratik bir çözüm.
Healthy Printing İnisiyatifi bir ağ oluşturma (networking) inisiyatifi. Düşünülen pozitif basım ürünlerine olan arz
ve talebi büyütmeyi, şu anda var olan
“temiz basım” proseslerini ve tanıma
uygun ürünleri piyasaya yerleştirmeyi
amaçlıyor.
İnisiyatif tarafından düzenlenen Healthy Printing Sempozyumu, 14 Eylül 2018’de Almanya’nın Lüneburg
şehrindeki Leuphana Üniversitesi’nde
gerçekleştirildi. EPEA Türkiye ekibimizden Prof. Dr. Hulusi Barlas, Şebnem Aybige Şener ve Eda İkizoğlu
da Almanya’daki sempozyuma katıldı.
Sempozyum sırasında EPEA International ve BAUM e.V. tarafından
“Healthy Printing Nedir ve Ticaret
Açısından Nasıl Bir Öneme Sahiptir?”,
Carlsberg + Huber + Vögeli tarafından
“Healthy Printing Nasıl Uygulanabilir?”, Veolia + BAUM + INEC tarafından “Healthy Printing Ürünleri Nasıl
Geri Toplanabilir ve Geridönüşüme
Sokulur?”, Healthy Printing İnisiyatifi
Yönetimi tarafından “Aşılması Gereken Sorunlar?” başlıklı bildiriler sunuldu. Konferans aralarında çeşitli atölye
çalışmaları gerçekleştirilerek kağıt
üreticilerinden mürekkep üreticilerine, matbaalardan ambalaj üreticilerine
kadar inisiyatif üyelerinin sağlıklı basım konusunda bilgilenmeleri ve katkı
sunmaları sağlandı.
Sağlıklı basım, ambalaj üreticilerinden
matbaacılara ve mürekkep tedarikçilerine herkesin ortak çabasını gerektiriyor. EPEA Türkiye olarak önümüzdeki
günlerde Türkiye’de de ilgili paydaşları
bir araya getirerek sağlıklı basım konusunda bilgilendirme ve platform oluşturma çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. m
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