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Kısaltmalar
AB

Avrupa Birliği 		
European Union

ABD

Avrupa Birleşik Devletleri 			
United States of America

AP

Avrupa Parlamentosu 		
European Parliament

BBC

Britanya Yayın Kuruluşu			
British Broadcasting Corporation

BM

Birleşmiş Milletler 			
United Nations

EUROSTAT

Avrupa İstatistik Ofisi 		
European Statistical Office

GEKAP

Geri Dönüşüm Katkı Payı 		
Recycling Contribution Fee

GKRY

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

		

Greek Administration of Southern Cyprus
G7

Yediler Grubu 			
Group of Seven

GSYH

Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 			
Gross Domestic Product

INTERPOL

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı 			
International Criminal Police Organization

MENA

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 			
Middle East and North Africa

NAFTA

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 			
North American Free Trade Agreement

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 		
Organisation for Economic Co-operation and Development

STK

Sivil Toplum Kuruluşu 			
Civil Society Organisation

UNEP

BM Çevre Programı 			
UN Environment Programme
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Genel Tespitler
•

•

Günlük hayatta kolaylıklar sağlayan
ve erişimi kolay olan plastiklerin çoğu
tek kullanımdan sonra atılmak için
tasarlanmaktadır. Bu atıkların çoğu
Asya’dan çıkarken, ABD, Japonya ve AB
dünyanın en fazla kişi başına plastik
ambalaj atığına sahip küresel aktörlerdir.

•

Yeterince iyi yönetilmeyen plastik
atıklar çevreye ve sağlığa zarar verirken,
iklim değişikliğinin kötü sonuçlarının
körüklenmesine de neden olmaktadır.

•

Küresel ekonomik büyümenin etkisiyle
tüketim arttıkça, tek kullanımlık
plastiklerin ve göreceli olarak güçlü,
ucuz ve hijyenik olan plastik poşetlerin
sayısı da çok büyük oranda artmaya
başlamıştır.

•
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Ucuz materyallere sahip, hafif, uzun
ömürlü ve kolayca üretilebilen
plastiklerin üretimi son yüzyıl içerisinde
hızla artmıştır. Bu artışın yakın bir
zamanda büyük bir oranda düşüşe
geçmesi beklenmemektedir.

Bu durumla başa çıkabilmek için birçok
ülke plastik poşetlerin vergilendirilmesi
veya yasaklanması kararını almıştır. AB,
2015/720 sayılı Hafif Plastik Poşetlerin
Tüketiminin Azaltılması Yönergesi’ni
kabul ederek 2019 yılına kadar her
yıl kişi başına tüketilen hafif plastik
poşet sayısının 90’a; 2025 yılına kadar
da 40’a düşürülmesini hedeflemiştir.
Bu hedefi, kimi AB ülkeleri plastik
poşetlerin vergilendirilmesi kimi ise
yasaklanmasına yönelik politikalarla

gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
•

21 Mayıs 2019 tarihinde AB Konseyi,
denizlerde ve okyanuslarda en fazla
bulunan tek kullanımlık plastiklerin
2021 yılından itibaren yasaklanmasını
öngören yasayı kabul etmiştir. Ayrıca
COVID-19 kurtarma paketi ve 20212027 Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında
plastik ambalaj atıklarını vergilendirme
kararı almıştır. Buna göre, 1 Ocak
2021’den itibaren geri dönüştürülmemiş
plastik ambalajlara kilo başına 0,8 avro
vergi getirilecektir.

•

Diğer yandan Türkiye’de, Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
yükümlülüğü
bulunan tüm taraflarla birlikte gerekli
tedbirleri alarak 2020 ve sonrasındaki
yıllarda, plastik ambalaj atıklarına
yönelik olarak en az %60 geri kazanım
ve en az %55 geri dönüşüm hedefine
ulaşmayı amaçlamaktadır.

•

Bununla birlikte, 31 Aralık 2019
tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan
“Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelik” uyarınca, Yönetmelik
kapsamında yer alan ve yurt içinde
piyasaya arz edilen ürünlerin birincil
ambalajları haricindeki diğer ambalajları
için geri kazanım katılım payı (GEKAP)
tahsil edilmeye başlanmıştır.

•

Ayrıca
Türkiye
Depozito
İade
Sistemi Projesi (TÜDİS) kapsamında,
2021
yılı
itibarıyla
zorunlu
depozito uygulamasına geçileceği
öngörülmektedir.
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Plastikler hayatımızda çok büyük bir yere
sahiptir. Plastikler, paketlemeden inşaata,
elektronik eşyalardan ulaşıma her türlü
alanda kullanılmaya devam edilmektedir.
Ucuz materyallere sahip, hafif, uzun ömürlü
ve kolayca üretilebiliyor olmaları plastikleri en
cazip kılan özelliklerdir. Bu nedenle, son yüzyıl
içerisinde plastik üretimi hızla artmıştır. Öyle
ki, 1950’li yıllardan itibaren küresel tüketim
eğilimlerinin de artmasıyla beraber plastik
üretimi, neredeyse diğer tüm materyallerin
üretimini geride bırakmıştır. Bu artışla birlikte,
uzun ömürlü plastiklerden, ambalajlar da
dâhil olmak üzere, tek kullanımlık plastiklere
doğru bir yönelim ortaya çıkmıştır ve böyle
devam ederse plastik üretiminin önümüzdeki
10-15 yıl boyunca düşüşe geçmesi
beklenmemektedir.

Günlük hayatımızda kolaylıklar sağlayan
ve erişimi kolay olan plastiklerin çoğu
tek kullanımdan sonra atılmak için
tasarlandığından,
plastik ambalajlar
dünyadaki plastik atıkların yaklaşık yarısını
oluşturmaktadır. Bu atıkların çoğu Asya’da
çıkarken, ABD, Japonya ve AB dünyanın en
fazla kişi başına plastik ambalaj atığına sahiptir.
Plastikler, karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen,
klor ve sülfür gibi çeşitli elementlerin
birleşimiyle ortaya çıkan maddelerdir.
Kökeni Yunanca “plastikos”tan gelen “plastik”
kelimesi, “şekil alabilen” anlamına gelmektedir.
Plastik maddeler, fosil yakıt ve biyo-temelli
olabilecekleri gibi, bu günlerde birçok plastik
malzeme doğal gaz, petrol veya kömür gibi
fosil hammaddelerden elde edilmektedir.

Plastiklerin İki Ana Kategorisi ve Tek Kullanımlık Uygulamaları

Termoplastikler

En yaygın Termoplastikler: Polietilen
Tereftalat (PET), Polipropilen (PE), Düşük
Yoğunluklu
Polietilen
(LDPE),
Yüksek
Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Polistiren (PS),
Genleşmiş Polistiren (EPS), Polivinil Klorür
(PVS), Polikarbonat, Polipropilen (PP), Polilaktik
Asit (PLA) ve Polihidroksialkanoat (PHA).
Termoplastikler, ısıtıldığında eriyebilen ve
soğutulduğunda sertleşebilen bir plastik
çeşididir. Bu malzemeler defalarca ısıtılabilir,
yeniden şekillendirilebilir ve soğutulabilir.

Termosetler

En yaygın Termosetler: Poliüretan (PUR),
Fenolik reçineler, Epoksi reçineler, Silikon,
Vinil Ester, Akrilik reçineler, Üre Formaldehit
(UF) reçineleri.
Termosetler, ısıtıldığında kimyasal bir
değişim geçiren ve üç boyutlu bir ağ
oluşturan plastik ailesidir. Isıtıldıktan ve
oluşturulduktan sonra bu plastikler, tekrar
eritilemez ve yeniden şekillendirilemez.

Tablo 1: Tek Kullanımlık Plastiklerin Üretiminde En Çok Kullanılan Polimerler
LDPE - Çantalar, tepsiler, saklama kapları, gıda PS - Çatal, bıçak takımları, tabak ve bardak
paketleme filmleri
HDPE - Süt şişeleri, saklama poşeti, şampuan EPS - Sıcak içecek kapları, yalıtımlı gıda paketlemeleri,
şişeleri, dondurma kutuları
kırılabilir eşyalara yönelik koruyucu paketleme
PET - Su ve meşrubat şişeleri, temizleme sıvıları için PP - Mikrodalga yiyecekler, dondurma kutuları, cips
dağıtım kapları, bisküvi kapları
paketleri, şişe kapakları
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi, daha önceleri farklı materyallerden üretilen ambalajlar, yıllar
içerisinde plastik ambalajlarla yer değiştirmiştir.
Tablo 2: Geleneksel Olarak Kullanılan Malzemelerin Yerini Alan Plastikler
Ürün

Süt, sofra yağı

Daha önce kullanılan paketleme
malzemesi

Günümüzde kullanılan
paketleme malzemesi
3 veya 5 katlı
film torba/kese

Cam, metal

Tuvalet malzemeleri
Kâğıt, cam
(sabun, şampuan)

Plastik
torba veya filmler

Çimento, gübre

Hint keneviri

PP/HDPE ile
dokunmuş çuval

Diş macunu

Metal

Plastik Lami tüp

1. Plastik Üretimi
Geleneksel
malzemelerden
plastiklere
geçişin en büyük nedenlerinden biri,
plastiklerin metaller gibi pas tutmaması ve
çürümemesi, birçok alanda kullanılabilmesi

ve daha düşük maliyetli olmasıdır. Bununla
birlikte her geçen gün artan dünya nüfusu
ve milli servetle beraber değişen tüketim
alışkanlıkları, insanların tek kullanımlık
plastiklerin tüketimini teşvik etmektedir.

Grafik 1: 2014 Yılı Tek Kullanımlık Plastik Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı
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Kaynak: ICIS Supply and demand database (2014)
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Grafik 2: 2015 Yılı Dünya Plastik Üretimi Oranları

Bağımsız
Devletler
Topluluğu
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%16
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%26

Avrupa
17%
NAFTA
%22
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%4

MENA
%6
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%6

Kaynak: PlasticsEurope

Grafik 1 ve 2’de de görüldüğü üzere, Çin’in
önderliğindeki Asya kıtası, dünyadaki
plastik üretiminin yarısından fazlasını
gerçekleştirmektedir. NAFTA, Avrupa ve
Latin ülkelerinde plastik üretim oranları
düşerken; Çin ve diğer Asya ülkelerinde
ve MENA bölgesinde plastik üretimi
artmaktadır. Diğer bölgeler küresel üretim
paylarını kaybederken, Çin en büyük
plastik üreticisi haline gelmiştir. Fakat en
büyük sorun şu ki, bu plastikler artık başa
çıkılamayacak hâle gelmiştir ve çoğunlukla
doğaya zarar vermektedir.
2. Plastiklerin Doğaya Etkisi
Plastiklerin birçoğu biyolojik olarak
ayrışmak yerine, ışığın etkisiyle, mikroplastik
olarak adlandırılan daha küçük ve zehirli
parçacıklara dönüşmektedir. Büyük plastik
maddelerin mikroplastiklere dönüşmesi,
yüksek morötesi (UV) ışınlarının iritasyonları
ve dalgaların aşındırması sonucu karada,
özellikle kıyılarda daha çok mümkünken,
ayrışma süreci okyanusların daha serin
olması ve daha az morötesine sahip olması
nedeniyle daha yavaş gerçekleşmektedir.
Yapılan araştırmalar, strafor olarak da bilinen,
genleşmiş polistirenden yapılan plastik
poşet ve kutuların toprak ve suyu kirleterek,
binlerce yıl ayrışmadığını göstermektedir.1
Doğada en yaygın tek kullanımlık plastikler,
sigara izmaritleri, plastik şişeler, plastik

şişe kapakları, yiyecek ambalajları, plastik
alışveriş torbaları, plastik kapaklar, pipet
ve karıştırıcılar, plastik poşetler ve köpük
paket kutuları olarak bilinmektedir. Tüm
bu ürünler, yeni tüketici alışkanlıklarının
beraberinde getirdiği kullan-at kültüründen
kaynaklanan atıklara sebep olmaktadır. Bu
durumda son yılların tüketim alışkanlıkları
tek kullanımlık plastiklerin artışına neden
olduğu için, bu tek kullanımlık plastikler
de büyük oranlarda doğaya karışarak çok
büyük zararlara sebep olmaktadır.
3. Plastik Atıkların İklim Değişikliği
Üzerindeki Etkisi
Geleneksel plastik üretimi petrol veya
doğal gazın monomer bileşenlere
dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir
ve bu süreçte büyük oranda enerji
tüketilmektedir. Sadece 2012 yılında plastik
üretimi 400 milyon ton sera gazına sebep
olmuştur ve bu oran küresel toplamın
ortalama %1’ine tekabül etmektedir.
Plastiklerin yapısında bulunan ve başta
etkisiz olan hidrokarbon moleküller,
yakıldıkları takdirde CO2 ve diğer
sera gazlarını doğaya salmaktadır.
Plastik üretiminde kullanılan fosil yakıt
hammaddeleri, aynı zamanda küresel
petrol ve gaz üretiminin de %4-8’ini
oluşturmaktadır ve bu oranın gelecekte
daha da artacağı öngörülmektedir.2
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Fosil yakıtları modern toplumların bir
parçası olan plastik, gübre, paket, kıyafet,
dijital servisler, tıbbi malzemeler, deterjanlar
gibi günlük ürünler haline dönüştüren
petrokimyasallara olan ihtiyaç her geçen
gün daha da artmaktadır. Özellikle plastiklere
olan talep yeni milenyuma girişle beraber
çelik, alüminyum veya çimento gibi dökme
malzemelere olan talebin neredeyse iki katına
çıkmıştır. Petrol ve gazdan üretilen kimyasallar
hammaddelerin
%90’ını
oluştururken,
geriye kalan kısmı kömür ve biyokütleden
üretilmektedir. Öyle ki, petrokimyasallar
küresel petrol tüketimi içinde en büyük payı
oluşturmak üzeredir. Petrokimyasallar, 2030
yılında petrol talebi artışının üçte birinden
fazlasına tekabül ederken bu oranın 2050
yılında kamyonlar, havacılık ve nakliyatı da
geri de bırakıp, petrol talebinin neredeyse
yarısına çıkması beklenmektedir.
Bu senaryoya göre, Avrupa, Japonya
ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler tek
kullanımlık plastik kullanımlarını frenlemeye
yönelik çaba gösterse bile, gelişmekte olan
ülkelerin plastik tüketimini artırması bu
çabalardan daha ağır basacaktır. Büyüyen
küresel ekonomi, artan nüfus ve teknolojik
gelişmeler plastik üretimindeki artışın altında
yatan en önemli nedenlerken, alternatif
bulmanın zorluğu da büyük bir sorundur.
Kimya sektörü yaklaşık olarak çelik ve
çimentonun toplamı kadar enerji tüketse
de, bu iki sektörden daha az CO2 salınımına
neden olmaktadır. Bunun bir nedeni, kömüre
bağlı olan diğer ağır endüstrilere nazaran
kimya sanayiinin petrol ve gaza daha fazla
bağlı olmasıdır. Bir diğer neden ise kimyasal
hammaddelerin içerisindeki karbonların
plastikler gibi nihai ürünlerin içine
kitlenmesidir. Bu durumda karbon ancak bu
ürünler yakıldığında veya çözündüğünde
doğaya salınmaktadır.
Bu durumun önüne geçmek için yaratılmış
bir Temiz Enerji Senaryosu (Clean Energy
Scenario - CTS) bulunmaktadır. Uluslararası
Enerji Ajansı’nın öne sürdüğü bu senaryoya
göre birincil kimyasal üretiminin ortaya
çıkardığı hava kirleticilerinin 2050 yılına
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kadar neredeyse %90; su talebinin ise %30
azalacağı öngörülmektedir. Bu senaryo,
geri dönüşümün artırılması suretiyle
atık yönetimine yönelik iyileştirmelerin
yapılmasının okyanuslardaki milyonlarca
plastiklerin sayısını yarı yarıya azaltılmasında
yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Aynı senaryoya göre, 2050 yılına gelindiğinde,
artan plastiklerin geri dönüşümü ve yeniden
kullanımından kaynaklanan kümülatif CO2
emisyonu tasarrufunun, bugün kimya
sektöründen kaynaklanan yıllık emisyonların
yaklaşık yarısına eşit olacağı öngörülmektedir.
Senaryoda, küresel ortalama plastik atık
toplama oranı 2050 yılına kadar neredeyse
üç kat artmaktadır. Bu, geri dönüştürülmüş
plastiklerin üretiminin artmasına ve mevcut
trendlere kıyasla yüksek katma değerli
kimyasal talebinde %5 civarında kümülatif
tasarruf sağlanmasına neden olmaktadır.
Fakat bu durum, gelişmiş ekonomilerin
ortalama atık toplama oranlarını olabilecek
en yüksek seviyeye çıkarmasını ve gelişmekte
olan tüm ülkelerin en az şu anki en yüksek
seviyeye ulaşmasını gerektirmektedir.3
4. Plastiklerin Sağlık Açısından Etkileri
En çok sorun yaratan plastik ürünlerden biri
de plastik poşetlerdir. Bu poşetler su yollarını
tıkayabilmekte ve doğal afetlere neden
olabilmektedir. Kanalizasyonları tıkayarak,
sinekler ve haşerelerin üremesine zemin
hazırlayarak, sıtma gibi biyolojik vektörle
bulaşan hastalıklara neden olabilmektedir.
Nitekim Bangladeş 2002 yılında gerçekleşen
yıkıcı
sel
afetinde
kanalizasyonların
tıkanmasına neden olduğu gerekçesiyle,
plastik poşetleri yasaklayan ilk ülke olmuştur.
Bununla birlikte, başta plastik poşetler olmak
üzere, günlük hayatımızda çok yoğun yer
edinen plastik malzemeler, yüzlerce canlı
türünün hava yollarını ve midelerini de
tıkamaktadır. Bunları yiyecek sanan yunus
ve kaplumbağaların sindirim sistemine
girmektedir. Üretim sırasında plastiklere
katılan zehirli kimyasallar, bir şekilde
hayvan dokusuna taşınmasıyla, nihayetinde
insanların besin zincirine dâhil olmaktadır.
Bazı araştırmalara göre plastikler ayrıca sofra
tuzunda, şişe suların %90’ında ve musluk
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suyunun %83’ünde de bulunmaktadır.
Ellen MacArthur Foundation’ın öngörülerine
göre, gerekli adımlar atılmadığı takdirde
2050 yılında okyanuslarda balıklardan çok
plastikler olacaktır.4 Bu durumda bu balıklar
da insan besin zincirinin bir parçası hâline
gelecektir.
Diğer
yandan,
Amerikan
Kimya
Topluluğu’nda
yapılan
toplantılarda

mikroplastiklerin artık insan organlarında
da gözlemlenebildiği ortaya koyulmuştur.5
Araştırmadaki örneklemlerin hepsinde,
plastiklerin yapımında kullanılan Bisfenol
A kimyasalı bulunmuştur. Bilim insanlarına
göre, insan organlarında keşfedilen Bisfenol
A kimyasalı sağlık açısından büyük tehlikeler
barındırmakta zira hayvan çalışmalarında
üremeye yatkın ve sistematik bir zehir olarak
kabul edilmektedir.

Kaynak: Pikist

5. Plastik Atık Üretimi ve Yönetimindeki
Trendler
Dünya Bankası’nın 2018 yılında yayımladığı
atık yönetimine ilişkin bir rapor 6 , yıllık küresel
atık üretiminin gelecek 30 yıl içerisinde 2,01
milyar tondan 3,4 milyar tona çıkmasının
beklendiğini; acil eylemler alınmadığı
takdirde küresel atıkların 2050 yılında
%70 oranında artacağını belirtmektedir.
Kentsel atıkların oranı, ekonomik kalkınma,
sanayileşme aşaması, halk alışkanlıkları ve
yerel iklimle orantılı olarak azalmakta veya
artmaktadır.
Genel olarak ekonomik kalkınma ve
sanayileşme artıkça meydana gelen katı

atıkların miktarı da artmaktadır. Bu da demek
oluyor ki, harcanabilir gelir oranı ve yaşam
standartları yükseldiğinde mal ve hizmetlerin
tüketilme oranı da yükseldiğinden, dolaylı
olarak üretilen atık miktarı da artmaktadır.
Bununla birlikte, şehirlerde yaşayan
vatandaşlar, kırsalda yaşayanlara nazaran
iki katı daha fazla atık çıkarmaktadır. Aynı
rapor, 2016 yılında dünyada 242 milyon
ton plastik atık üretildiğini ve bunların tüm
kentsel katı atıkların %12’sini oluşturduğunu
da aktarmaktadır. Bu atıklar, 57 milyon tonu
Doğu Asya ve Pasifik’te, 45 milyon tonu
Avrupa ile Orta Asya’da ve 35 milyon tonu
da Kuzey Amerika’da olmak üzere en çok üç
bölgede ortaya çıkmaktadır.
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Grafik 3: 2015 Yılı Küresel Sektörel Plastik Üretimi
Diğerleri; %12
Ambalaj %36

Endüstriyel
makina %1
Elektrik/Elektronik
%4
Ulaştırma %7
Tüketici ve
kurumsal ürünler
%10

Yapı ve İnşaat
%16

Tekstil %14

Dünyada her yıl
400 milyon ton
plastik üretiliyor.
Tek kullanımlık bir
materyal olan
plastik ambalaj,
en büyük sanayi
sektörü.

Kaynak: Geyer, Jambeck, and Law, UNEP A Roadmap for Sustainability, 2017

2015 yılında küresel çapta meydana gelen
plastik atıkların %47’sini plastik ambalaj
atıkları oluşturmuştur. Bu atıkların yarısı
Asya’da meydana gelmiştir. Dünya çapında

en fazla plastik ambalaj atığını Çin meydana
getirirken, ABD kişi başına en fazla ambalaj
atığı oluşturan ülke olmuştur. Bu konuda
ABD’yi Japonya ve AB takip etmektedir.7

Grafik 4: 2015 Yılı Küresel Plastik Ambalaj Atıklarının Akıbeti

Verimli bir şekilde geri
dönüştürülmiş %2

Gömülmüş %40
Bertaraf
edilmiş ve
gelişi güzel
atılmış %86

Yakılmış
%14

Geri
dönüştürülmüş
%14

Kayıp/Kaçak %32

Daha düşük değerli
bir uygulamaya
dönüştürülmüş %8
Süreç içerisinde
kaybedilmiş %4

Kaynak: UNEP
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Plastik ambalajlar, inşaat gibi sektörlerde
kullanılan plastiklerin aksine, tek kullanımlık
olarak
tasarlandıklarından,
genellikle
üretildikleri yıl kullanımdan kalkmaktadır.
2015 yılında üretilen fiber olmayan
başlıca plastiklerin %42’si ambalaj olarak
kullanılırken, kullanımdan çıkan fiber
olmayan plastik atıklarının %54’ünü
yine ambalaj plastikleri oluşturmuştur.8
Plastiklerin ömrü genellikle bir seneden

az olsa da bazen 50 yıldan bile uzun
olabilmektedir.
Ambalaj sektöründe kullanılan plastikler
genellikle en çabuk miadını tamamlayan
plastiklerdir. Bunu tüketici ürünleri ve
kurumsal ürünler takip ederken, yapı ve
inşaat sektöründe kullanılan plastikler
en uzun ömre sahip plastikler olarak
adlandırılmaktadır.
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Yeni tüketim alışkanlıkları sonucunda
dünyanın plastik atıklarla başa çıkma
kapasitesi de ne yazık ki yetersiz hâle gelmiştir.
Küresel çapta üretilen 9 milyar ton plastiğin
yalnızca %9’u yeniden dönüşüme uğramıştır.
Plastik atıkların %79’u da ya katı atık sahalarına
gömülmüş ya yığılmış ya da doğaya
karışmıştır. Mevcut tüketim alışkanlıkları ve
atık yönetimi uygulamalarının devam etmesi
hâlinde, bazı kaynaklara göre 2050 yılına kadar
doğada ve katı atık sahalarında 12 milyar
ton plastik atık bulunması beklenmektedir.9
Plastik üretiminin aynı şekilde arttığı takdirde
2050 yılında, plastik sanayisinin küresel
petrol tüketiminin %20’sine tekabül edeceği
öngörülmektedir.
Plastik atıklar için yolun sonunda üç
seçenek bulunmaktadır. İlk olarak, yeniden
dönüştürülebilmekte veya ikincil bir
malzeme olarak yeniden işlenebilmektedirler.
Geri dönüşüm, plastiklerin nihai olarak imha
edilmesinin önüne geçmese de, bunun bir
süreliğine ertelenmesine yardımcı olmaktadır.

Geri dönüşüm ancak birincil plastik üretiminin
yerini alırsa gelecekte oluşacak plastik atıkların
sayısını azaltabilmektedir; ancak, karşıolgusal
doğası gereğiyle bunu hayata geçirmek çok
zordur. Ayrıca iki polimer çeşidinin etkileşimi
ve karıştırılması sonucunda ancak teknik ve
ekonomik açıdan kısıtlı veya düşük ikincil
plastiklerin ortaya çıkması da pek ümit verici
değildir.
İkinci seçenek ise, plastiklerin termal olarak
yok edilmesidir. Isıl ayrışım gibi benzini
plastik atıklardan ayıran yeni teknolojiler
bulunsa da, bu zamana kadar tüm termal
imhalar sonucunda enerji kazanımı olsa da
olmasa da yakma yoluyla yapılmıştır. Çöp
yakma kazanlarının sağlık ve çevre açısından
etkileri büyük derecede emisyon kontrol
teknolojilerine ve bu kazanların tasarım ve
işleyişine bağlıdır.
Son seçenek ise plastiklerin düzenli
depolama sahası gibi yönetimli bir sistemde
terk edilmesi veya kontrol altına alınmasıdır.

Grafik 5: Atık Yönetimi Hiyerarşisi
Önleme

En iyi seçenek

Azaltma
Yeniden kullanma
Geri dönüştürme
Enerji kazanma benzeri
geri kazanma yolları
Katı atık sahasına
gömme
Kontrollü
birikim
Kontrolsüz
birikim

En kötü seçenek

Kaynak: Global Waste Management Outlook, UNEP, 2015

2010 yılında plastik atıklarını en yanlış yöneten
ilk beş ülke Çin, Endonezya, Filipinler, Vietnam
ve Sri Lanka’dır. 2017 yılında ABD merkezli
sivil toplum kuruluşu Ocean Conservancy
ve McKinsey Center for Business and
Environment’ın ortak yayımladığı “Stemming

the Tide” başlıklı rapora göre bu sıralamada
gerçekleşen bazı değişiklikler sonucunda Çin,
Endonezya ve Filipinler yerlerini korurken;
Tayland dördüncü sıraya yükselmiş, Vietnam
ise beşinci sıraya gerilemiştir. Bu ilk beş ülkeye
bakıldığında, hepsinin son yıllarda GSYH’sini
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önemli bir oranda yükselten, yoksulluğu
azaltmış ve hayat kalitesini yükseltmiş
gelişmekte olan ülkelerden bazıları olduğu
gözlemlenmektedir. Buradaki en büyük sorun,
ekonomik gücün artmasıyla tüketicilerin
ürünlere olan talebi artarken, bu artışla orantılı
olarak yeterli bir atık yönetim altyapısı ortaya
koyulamamasıdır. Rapor, bu beş ülkede
koordine edilmiş eylemler alındığı takdirde
2025 yılına kadar küresel çapta okyanuslara
karışan plastik atık sayısının önemli bir
oranda azalacağını belirtmektedir. Öyle ki, bu
ülkelerde alınan tedbirlerin gelecek on yılda
küresel plastik atık sızıntısını yaklaşık %45
oranında, benzer tedbirlerin küresel bağlamda
alınması durumunda daha da azaltabileceği
düşünülmektedir.
Listenin bir numarası Çin, her yıl 48 milyon
metrik ton plastik atık çıkararak ve 5 milyon
metrik ton plastik atık sızıntısına sebep
olarak, en fazla küresel atık sızıntısına sebep
olan ülkedir. Ancak kişi başına düşen atık
miktarının nispeten az miktarda olduğu da
söylenebilmektedir. 10

6. Plastik Poşetlerin Evrimi
1800’lü yılların sonu ve 1900’lü yılların başında
tüketiciler mağazalardan aldıkları ürünleri
evlerine taşımak için sepet kullanmışlardır.
Tüketiciler gittikleri yolun uzaklığına ve
aldıkları ürünlerin boyutlarına göre hasır,
tahta veya metal sepetleri tercih etmişlerdir.
Daha sonra 19’uncu yüzyılın ortalarında,
Francis Wolle’nin 1852 yılında ilk kâğıt torba
makinesinin patentini almasıyla, kâğıt
torbalar popüler olmuştur. Tüketiciler bu
kâğıt torbaları birçok kez kullanabilmektedir.
Ancak ıslandıklarında bozulmaları, satın alınan
ürünlerin dökülmesine ve zarar görmesine
sebep olabilmektedir. Kâğıt torbalarla
birlikte, pamuktan yapılan torbalar da yoğun
ilgi görmüştür. Pamuktan yapılan torbalar,
14’üncü yüzyıldan itibaren zaten küresel
ticarette kullanılmıştır. Ardından sıra file
çantalara gelmiştir. Ancak yıllar içerisinde
sepetler, kâğıt torbalar ve diğer çeşit torbaların
onarılması gerekliliği, depolarda fazla yer
kaplaması ve estetik cazibelerini kaybetmeleri,
tüketicilerin tercihlerini kullanıp atılabilir
taşıma nesnelerine yönlendirmiştir.11

Plastik Alışveriş Poşeti Tanımı
Tanımın içerisine giren plastik poşet örnekleri

Tanımın içerisine girmeyen plastik poşet örnekleri

Paket servisi poşetleri

Çöp poşeti

Butik alışveriş poşetleri

Kıyafet poşetleri

Atlet Poşet

Taze et ve ürün poşeti

Çözünebilir plastik poşetler

Evcil hayvan atığı poşetleri

1965 yılında Sten Thulin’in kullanışlı, hoş
estetiğe sahip ve uygun maliyetli bir taşıma
aracı olan “T-shirt bag” ismini verdiği plastik
poşetin patentini almasıyla, küresel çapta
plastik poşetlerin devri başlamıştır. Plastik
poşet, 1965 yılında Celloplast isimli bir İsveç
firması tarafından patentlenmiştir. Ancak bu
yıllarda çok az kişi bu torbaların varlığından
haberdardır. Takvimler 1979 yılını gösterdiğinde
plastik poşetler Avrupa pazarının %80’ini
kontrol ederken, bu poşetlerin kullanılmasının
teşvik edilmesi ile ABD’de de plastik poşet
kullanımı artmaya başlamıştır. 12
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Küresel ekonomik büyümenin etkisiyle tüketim
arttıkça, göreceli olarak güçlü, ucuz ve hijyenik
olan plastik poşetlerin sayısı da çok büyük

oranda artmaya başlamıştır. 2002 yılında plastik
poşet üretimi 200 milyon metrik ton ile zirveye
çıkmıştır. The Worldwatch Institute’e göre, 2002
yılında 4,5 trilyon plastik poşet üretilirken, 2011
yılında dünya çapında her dakika bir milyon
plastik poşet tüketilmiştir.13
UNEP, dünya çapında her yıl bir ile beş trilyon
plastik poşet tüketildiğini öngörmektedir. Beş
trilyon plastik poşet, dakikada 10 milyon poşete
denk gelmektedir. Bu miktar o kadar büyüktür ki,
eğer tüm bu poşetler birbirine bağlansa, dünya
etrafında yedi kere dolaşabilir ve Fransa’nın iki
katı büyüklüğünde bir yer kaplardı.14
Daha az enerji ve su tüketmesi, kâğıt torbalara
nazaran daha az katı atık ortaya çıkarması ve
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atık sahalarında daha az yer kaplaması plastik
poşetleri avantajlı kılsa da; daha çok tercih
edilmesinin altında yatan düşük maliyet ve
dayanıklılık, özellikle düzgün yönetilmediğinde,
geri dönüşümü zorlaştırmakta ve doğaya zarar
verebilmektedir.
Plastik poşetlerin doğa üzerindeki en kötü
etkilerinden biri, doğada yok olmalarının bin
yıla kadar sürebiliyor olmasıdır. Tasarımları
gereği hafif olmaları, havada uçarak
karaya veya okyanusa düşmelerine neden
olabilmektedir. Plastik poşetler bin yıl kadar
uzun bir zaman diliminde çözünmedikleri için
toprak ve suyu kirletebilmektedir, karadaki ve
sudaki hayvanların boğulmasına, poşetlere
dolanmasına ve toksik maddenin yiyecek
sanılarak hayvanlar tarafından sindirilmesine

neden olabilmektedir. Toksik bileşenler
içeren plastik poşetler hayvanlar tarafından
sindirildiğinde besin zincirinin de bir halkası
hâline gelmektedir. Mikroplastiklere sofra tuzu,
musluk suyu ve şişe sularda da rastlanabilmekte
ve biyolojik vektörle bulaşan enfeksiyonlara
da neden olabilmektedir. Plastik poşetler
ayrıca su yollarını tıkayabilmekte ve doğal
afetleri de şiddetlendirebilmektedir. Bunun
en önemli örneği Bangladeş’te yaşanmıştır.
1988 yılında plastik poşetlerin kanalizasyonları
tıkamasıyla meydana gelen sel, Bangladeş’te
çok sayıda ölüme neden olmuş ve ülkenin
üçte ikisini sular altında bırakmıştır. 1998
yılında ülkede büyük zararlar yaratan bir sel
daha yaşanmasının ardından 2002 yılında
Bangladeş plastik poşetlere yasak getiren ilk
ülke olmuştur.

Plastik Poşetlerin Yaşam Döngüsü

Üretim

Tasfiye
Tüketim

Fosil yakıt
Hammadde

Kullanım

6.1. Daha Çevreci Olduğu Sanılan Bir Tür:
Biyoçözünür Poşetler
Plastik kirliliğini azaltmak amacıyla birçok devlet
klasik plastik poşetleri yasaklayarak sadece
biyoçözünür poşetlerin üretimi ve kullanımına
izin vermiştir. Böylece, daha çevre dostu
olduğu düşünüldüğü için petrolden ziyade
mısır ve nişasta gibi bitki kökenli maddelerden
üretilen biyoçözünür poşetlere olan ilgi
her geçen gün daha da artmıştır. Ancak bu
poşetlerin kullanımındaki artış sanılanın aksine
her zaman daha iyi bir sonuç yaratmamaktadır.
Zira uzmanlara göre, bu poşetlerin atıldıktan
sonra parçalanacağı ve yok olacağı düşüncesi
tüketicilerin çöp çıkarma oranını azaltmasının
önüne geçmekte ve sürdürülebilir yaklaşımları
baltalamaktadır. Ayrıca bu poşetlerin
doğada çözünebilmesi için bazı koşulların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Öyle ki,

Çöp yığını
Atık gömme
Geri dönüşüm

biyoçözünür poşetlerin mikrobik süreçlerden
geçmeleri gerekirken, bulundukları ortamın
en az 50°C sıcaklıkta olması ve UV ışığına
maruz kalmaları gerekmektedir. Ancak bu
koşulların doğa ortamında, özellikle de
sahillerde, gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimal
olarak görülmektedir.15 Ayrıca gömülmesi
durumunda biyoçözünür poşetler oksijensiz
olarak parçalara ayrılmakta ve metan gazı
salınımına neden olmaktadır. Metan gazının
karbondioksitten 21 kat daha fazla ısınmaya
sebep olan bir sera gazı olduğu da göz
önünde bulundurulduğunda,16 bu durumun
normal bir plastik poşetin oluşturacağından
daha kötü bir sonuç oluşturma ihtimali
bulunmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra biyoçözünür poşetler
atık yönetimi konusunda da bir avantaj
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sağlamamaktadır. Aksine, eğer normal
plastiklerden ayrı olarak toplanıp geri
dönüştürülmezlerse diğer plastik atıkları
kirletebilmekte ve geri dönüştürülmüş
ürünlerin kalitesini bozabilmektedir. Bu

nedenle bu çeşit poşetleri teşvik eden
yetkililerin, atık önleme ve geri dönüşüm
çabalarının zarar görmemesi için bunları
daha sorumlu ve koordine edilmiş bir şekilde
tanıtmaları gerekmektedir. 17

Tablo 3: Plastik Poşetlerin Kısa Tarihi

18

1933

Polietilen bir Britanya firması olan Imperial Chemical Industries’te keşfedilmiştir.

1950

Toplam küresel plastik üretimi 2 milyon metrik tondan azdır.

1965

Sten Thulin’in icadı olan diğer adı T-shirt çanta olarak bilinen plastik poşetler, Celloplast isimli İsveç
firması tarafından patentlenmiştir.

1986

Plastik poşetler Avrupa pazarının %80’ini oluştururken, geriye kalan kısım kâğıt torbalardan
oluşturmuştur. ABD’de ise durum tam tersidir.

Haziran 1986

Yarım milyon üyeye sahip Kadınlar Kulüpleri Federasyonu (General Federation of Women's Clubs),
ABD’de marketlere mektuplar yazıp, plastik poşetlerin doğa üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat
çekmiştir.

1980 sonları

ABD’de plastik poşet kullanma oranı, kâğıt torba kullanma oranı seviyesine gelmiştir.

1994

Danimarka perakendecilere plastik torba üzerinden vergi getirmiştir.

2000

Hindistan’ın başkenti Mumbai’de sınırlı bir yaptırım ile plastik poşet yasaklanmıştır.

2002

Küresel plastik üretimi 200 milyon metrik ton ile zirveye çıkmıştır.

Mart 2002

İrlanda tüketicilerin plastik poşet kullanımını doğrudan vergilendiren ilk ülke olmuştur.

Mart 2002

Bangladeş plastik poşet kullanımını yasaklayan ilk ülke olmuştur. Plastik poşetler ülkede yaşanan
sel olaylarını daha kötü hâle getirdiği gerekçesiyle suçlanmıştır.

2006

İtalya plastik poşetlerin yasaklanmasına yönelik ulusal düzeyde çalışmalar yapsa da, hukuki
meseleler ve sanayi protestoları nedeniyle sonuca ulaşamamıştır.

2007

San Francisco plastik poşetleri yasaklayan ilk ABD şehri olmuştur.

Haziran 2008

Olimpiyat Oyunları Pekin’de gerçekleştirilmeden önce Çin, plastik poşet kullanımını yasaklamıştır.

Eylül 2008

Ruanda plastik poşetlere yasak getirecek bir yasayı meclisten geçirmiştir.

2010

Plastik poşetler Guinnes Dünya Rekorları kitabında “en yaygın tüketici ögesi” olarak kayda
geçmiştir.

Ocak 2014

Los Angeles, plastik poşetleri yasaklayan en büyük ABD şehri olmuştur.

Nisan 2014

AP üyeleri, üye ülkelerin plastik poşet kullanımını 2017 yılına kadar %50, 2019 yılına kadar %80
oranında azaltmasını öngören bazı kuralları kabul etmiştir.

Eylül 2014

Kaliforniya plastik poşet yasağı getiren ilk ABD eyaleti olmuştur.

Aralık 2015

AB, 2015/720 sayılı Hafif Plastik Poşetlerin Tüketiminin Azaltılması Yönergesi’ni kabul etmiştir.

Ağustos 2017

Çin, plastik atık ithalatını yasaklamıştır.

Ocak 2019

Türkiye’de taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin, 25 kuruştan az olmamak üzere,
ücretlendirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Mayıs 2019

AB, tek kullanımlık plastiklerin 2021 yılından itibaren yasaklanmasını öngören yasayı kabul
etmiştir.

Kaynak: Earth Policy Institute, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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6.2. AB’de Plastik Poşet Kullanımı
AB’de her yıl neredeyse 100 milyar plastik
poşet tüketilmektedir. Bu da, her yıl her AB
vatandaşı başına 200 plastik poşet düştüğü
anlamına gelmektedir.18 Başta denizler
olmak üzere, bu plastik poşetler çevre
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Bu nedenle AP ve AB Konseyi 29 Aralık
2015 tarihinde 94/62/EC sayılı Ambalaj ve
Ambalajlama Atığı Yönergesi’ni değiştirerek
2015/720 sayılı Hafif Plastik Poşetlerin
Tüketiminin Azaltılması Yönergesi’ni kabul
etmiştir. Bu Yönerge ile 2019 yılına kadar her
yıl kişi başına tüketilen hafif plastik poşet
sayısı 90 ile sınırlandırılmış ve Üye Devletlere
tüketimi azaltmaya yönelik tedbirler almaları
için 31 Aralık 2019’a kadar vakit tanınmıştır.
2025 yılına kadar da bu sayının 40’a düşmesi
hedeflenmektedir. Bunun yanında, aynı
derecede etkili araçlar uygulanmadığı
takdirde 31 Aralık 2018 tarihine kadar plastik
poşetlerin ürün satış noktasında ücretsiz
temin edilmemesini sağlayan araçların kabul
edilmesi gerekliliği de belirtilmektedir. Her
iki seçenekte de çok hafif plastik poşetler
kapsam dışı bırakılabilmektedir.19 Yönerge
ayrıca, Avrupa Komisyonunu 27 Mayıs
2017’ye kadar Birlik çapında biyoçözünür ve
gübrelenebilir poşetlerin etiketlenmesine
ilişkin tanımlamaların ortaya koyulması ve
tüketicilere bu poşetlerin özelliklerine ilişkin
doğru bilgiler sağlaması için eylem alması
yönünde yetkilendirmektedir.
Diğer yandan, Avrupa’nın dünyanın ilk iklim
nötr kıtası haline gelmesini amaçlayan
Avrupa Yeşil Mutabakatı iklim hedeflerinin
yanında döngüsel ekonomi eylem planlarına
da büyük bir önem göstermektedir. Buna
göre, Komisyon 2018 yılı plastik stratejisine
odaklanacağını
açıklamaktadır.
Ayrıca
2030 yılına kadar AB pazarındaki tüm
ambalajların yeniden kullanılabilir veya geri
dönüştürülebilir olduğundan emin olacaktır.
Tek kullanımlık plastiklere yönelik tedbirler ve
biyoçözünür plastiklere yönelik düzenleyici
çerçeveler de geliştirecektir. Ambalajlama
başta olmak üzere, birçok materyalin geri
dönüşümüne ve fazla kullanımına ilişkin bazı
tedbirler ortaya koyacaktır. Mikroplastiklerin
neden olduğu kirliliği ele alacaktır. 20

6.2.1. AB Ülkelerinde Plastik Poşeti
Tüketiminin Azaltılmasına İlişkin Politika
Araçları
1) Gönüllü anlaşmalar ile plastik poşet
kullanımını kısıtlayan AB ülkeleri
Almanya: Almanya’da Federal Çevre,
Doğayı Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik
Bakanlığı ile Alman Ticaret Birliği bu konuda
bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın amacı,
2019 yılı sonuna kadar kişi başına tüketilen
plastik poşet sayısının 90’a, 2025 yılı sonuna
kadar da 40’a indirilmesidir. Anlaşmanın
bir parçası olarak şirketler 1 Temmuz 2016
itibarıyla tüketicilere sundukları plastik
poşetler için ücret talep etmekteydi. Ancak
Almanya Temmuz 2021’de tek kullanımlık
plastik poşet kullanımını yasaklayan bir
yasayı yürürlüğe sokmayı planlamaktadır.
Finlandiya: Finlandiya Hükümeti ve
Finlandiya Ticaret Federasyonu tarafından
imzalanan Yeşil Düzen Anlaşması (Green Deal
Agreement) ile 2025 yılı sonuna kadar ülkede
plastik poşet kullanımının kişi başına en fazla
40’a indirilmesi amaçlanmaktadır.
2) Plastik poşet kullanımını yasaklayan AB
ülkeleri
Avusturya: Avusturya’daki STK’lar, şirketler
ve Çevre Bakanlığı Mayıs 2016’ta herhangi
bir materyalden üretilmiş plastik poşetlerin
tüketiminin azaltılmasına ilişkin gönüllü
bir anlaşma imzalamıştır. Buna göre,
çok hafif plastik poşetler hariç tüm tek
kullanımlık poşetler tüketicilere ücretli
olarak sunulmaktadır. Ancak Avusturya, 1
Ocak 2020 tarihinden itibaren tamamen
biyoçözünür olanlar hariç tüm plastik
poşetleri yasaklama kararı almıştır. Bu
anlaşma çerçevesinde, ticaret sektörleri
istedikleri tedbirlere ve uygulamalara karar
vermekte özgür bırakılmış olsa da kendi
bünyelerindeki şirketleri bilgilendirme
ve plastik poşetlerin ücretlerini belirleme
sorumluluğu bulunmaktadır.
Belçika: 50 mikrometreden ince tek
kullanımlık alışveriş poşetleri 1 Eylül 2017
itibarıyla yasaklanmıştır. Diğer yandan, 50
mikrometreden ince olan diğer tüm tek
kullanımlık plastik poşetler 1 Eylül 2018
itibarıyla yasaklanmıştır. Meyve ve sebzeler
için ve yaş gıda için kullanılan poşetler
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geçici olarak bu kuraldan muaf olsa da, bu
poşetlerin sırasıyla 29 Şubat 2020 ve 31
Aralık 2029 tarihlerine kadar yasaklanmaları
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu poşetlerin
biyokaynaklı ve biyolojik olarak tamamen
çözünebilir olması gerekmektedir.
Fransa: 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 10
litreden az kapasiteye sahip ve 50 mikrondan
ince plastik poşetlerin kullanımı yasaklanmıştır.
İtalya: Avrupa’da en fazla plastik poşet
kullanan ülkelerden biri olan İtalya, 2011 yılı
itibarıyla plastik poşetleri yasaklamıştır. Ülkede,
2018 yılı başından itibaren yasağın kapsamını
artırmış; meyve, sebze ve paketli gıda ürünleri
için plastik poşet kullanımı yasaklanırken;
çevre dostu olan biyolojik olarak çözünebilir
ve gübrelenebilir poşetlerin kullanımı teşvik
edilmeye başlanmıştır. Ancak bu poşetlerin
belli bir ücret karşılığında verilmesi zorunlu
kılınmıştır.
Polonya: 50 mikrondan daha kalın olan plastik
poşetler 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren
yasaklanmıştır.
Portekiz: Daha önceleri plastik poşetlere vergi
uygulayan Portekiz, Haziran 2020 itibarıyla
meyve, sebze ve ekmek gibi gıda ürünlerine
yönelik 15 mikrondan ince poşetleri de
yasaklama kararı almıştır.
Romanya: 1 Temmuz 2018 itibarıyla 50 ve
15 mikrondan ince taşıma amaçlı plastik
poşetlerin kullanımı yasaklanmıştır.
3) Plastik Poşetleri Vergilendiren veya
Ücretlendiren Ülkeler
Bulgaristan: Plastik üreticileri ve ithalatçıları, 1
Ekim 2011 itibarıyla 15 mikrona kadar kalınlıkta
olan plastik poşetler için vergilendirilmiştir.
Çekya: 1 Haziran 2018 itibarıyla plastik
poşetler, yaptıkları alışveriş tutarına uygun
bir ücret karşılığında tüketiciler tarafından
mağazalardan alınmaktadır. Ancak 15
mikrondan ince plastik poşetler bu
uygulamadan muaftır.
Danimarka: 1994 yılında en az 5 litrelik ve
taşıma amaçlı kullanılan poşetlere vergi
getirmiştir. 1 Ocak 2021 yılı itibarıyla taşıma
amaçlı kullanılan ince plastik poşetlerin
yasaklanması beklenmektedir.
Estonya: Temmuz 2017 tarihinden itibaren
hafif plastik torbaların kullanımı yasaklanırken,
2019 yılı itibarıyla kalın plastik torbaların
ücretlerine zam yapılmıştır.
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GKRY: 1 Temmuz 2018 itibarıyla plastik
poşetler
vergilendirilmiştir.
Toplanılan
vergiyle çevre kirliliğine ilişkin farkındalık
yaratacak eylemlerin finanse edilmesi
amaçlanmaktadır.
Hırvatistan: 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik
poşetler tüketicilere ücret karşılığında
verilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte,
üretici firmaların piyasaya ne kadar plastik
poşet sunduğu bilgisini ülkenin Çevre ve
Enerji Verimliliği Fonu’na vermeleri zorunlu
kılınmıştır.
Hollanda: 1 Ocak 2016 itibarıyla plastik
poşetlerin tüketicilere ücretsiz verilmesi
yasaklanmıştır. Bu yasağa 0,015 mm
kalınlığındaki poşetler dâhil değildir.
İspanya: 1 Temmuz 2018 tarihinden
itibaren perakendecilerin 15 ile 50 mikron
arası kalınlıktaki hafif plastik poşetleri
ücretsiz vermeleri yasaklanmıştır. Poşetlerin
ücretlendirilmesi, kalınlıkları ve hangi
malzemeden yapıldıklarıyla orantılı olarak
yapılmaktadır.
İrlanda: İlk kez 2002 yılında plastik poşetlere
0,15 avro vergi koyan İrlanda, 2007 yılında
bu vergiyi 0,22 avroya çıkarmıştır. İrlanda,
2002 ile 2013 yılları arasında elde ettiği 200
milyon avroluk vergiyi çevre projeleri için
kullanmıştır.
İsveç: Aralık 2016 tarihinde tedarikçilerin
plastik poşet kullanımının doğaya etkisi
üzerine tüketicileri bilgilendirmeleri ve
üreticilerin ne kadar plastik poşeti İsveç
pazarına sürdüğüne dair bilgi sunmaları
koşulu ortaya koyulmuştur. 1 Nisan 2020
tarihinden itibaren ellerinde bulunan hafif
plastik poşetler için üreticiler ve ithalatçılar
vergilendirilmektedir.
Letonya: 1 Ocak 2019 itibarıyla, 15 mikron
inceliğindekiler hariç olmak üzere, plastik
poşetler tüketicilere ücret karşılığında
verilmeye başlanmıştır.
Litvanya: Ocak 2019 tarihinden itibaren
perakendecilerin 15 ile 50 mikron arası
kalınlıktaki hafif plastik poşetleri ücretsiz
vermesi yasaklanmıştır.
Lüksemburg: 31 Aralık 2018 itibarıyla
plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi
yasaklanmıştır. Bununla birlikte, üreticilere
tüketiciler nezdinde plastik poşetlerin
doğaya etkisine ilişkin farkındalık yaratmaları
sorumluluğu verilmiştir.
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Macaristan: Plastik poşetlerin belli bir ücret
karşılığında verilmesi kararı alınmıştır.
Malta: 2009 yılından beri taşıma amaçlı plastik
poşetlerin ücretsiz verilmesi yasaklanmıştır.
Slovakya: 1 Ocak 2018 itibarıyla hafif plastik
poşetlerin ücretsiz verilmesi yasaklanmıştır.
Slovakya’nın Çevre Bakanlığı “Plastik Poşetsiz
Slovakya” girişimini başlatmıştır.
Slovenya: 1 Ocak 2019 itibarıyla, hafif plastik
poşetler tüketicilere ücret karşılığında
verilmeye başlanmıştır.
Yunanistan: 2018 yılı itibarıyla plastik
poşetlerin ücretsiz verilmesi yasaklanmıştır.
2019 yılının başında plastik poşetlerin fiyatı
0,04 avrodan 0,09 avroya çıkarılmıştır.
Birleşik Krallık: 250 veya daha fazla çalışana
sahip olan işletmeler, 5 Ekim 2015’ten beri
tek kullanımlık plastik poşetleri belli bir ücret
karşılığında verme yükümlülüğüne sahiptir.
6.3. Türkiye’de Plastik Poşet Kullanımı
Plastik atık kirliliğinden en mustarip
ülkelerden biri olan Türkiye, yılda kişi başı
440 plastik poşet ile Avrupa ortalamasının
üzerinde plastik poşet kullanımına sahip olan
bir ülke olarak niteliklendirilmiştir. Bu duruma
müdahale etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum 2018 yılının sonlarında,
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yıllık kişi başına
kullanılan plastik poşet kullanımının 31 Aralık
2019 tarihine kadar 90’a, 31 Aralık 2025’e kadar
40’a indirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştır.
Bu hedef, AB’nin 29 Nisan 2015’te yayımladığı
Hafif Plastik Poşetlerin Tüketiminin Azaltılması
Yönergesi ile uyum göstermektedir.
1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren “Plastik
Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar” başlıklı düzenlemeyle,21 taşıma amaçlı
kullanılan plastik poşetlerin, 25 kuruştan az
olmamak üzere, ücretlendirilmesi zorunlu
kılınmıştır. Plastik poşet karşılığında ödenen
25 kuruşun 10 kuruşu işletmenin kasasına
girerken, 15 kuruşunun da geri kazanım
payı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne verilmesi
kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte, ekmek,
meyve, sebze, peynir, zeytin ve hayvansal
gıda gibi açıkta satılan ürünlerin hijyenini
sağlamak için kullanılan çift kat kalınlığı

15 mikron ve altında olan 500x350 mm
ebadından küçük poşetler, sadece hizmet
verilen ve ürün satışı gerçekleştirilmeyen
yerlerde verilen poşetler ve kargo poşetleri
gibi hijyen amaçlı kullanılan plastik poşetler
bu düzenlemeden muaf tutulmuştur.
Her ne kadar bu düzenleme başta halk
nezdinde tepki uyandırsa da, kısa bir süre
içinde kişi başına kullanılan plastik poşet
miktarı büyük ölçüde azalmıştır. 2020 yılının
başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
yaptığı açıklamalara göre, poşetlerin
ücretlendirildiği bir yılda kullanım oranı
%77 azalırken, yaklaşık 200 bin ton plastik
tasarrufu sağlanmıştır. Böylece 8 bin ton sera
gazı salınımının da önüne geçilmiştir.22 2019
yılı sonunda aylık kişi başına plastik poşet
kullanımı 35’ten 10’a düşmüştür.23
2020 yılının başında plastik poşet ücretinin
30 kuruşa çıkması gündeme gelmiş olsa da,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik poşetlerin
25 kuruşa satılmaya devam edileceğini
açıklamıştır.
7. AB’deki Kapsamlı Plastik Düzenlemeleri
Son 50 yıl içerisinde plastiklerin AB
ekonomisindeki rolü ve önemi büyük ölçüde
artmıştır. 2018 yılında küresel ölçekte plastik
üretimi yaklaşık 360 milyon tona ulaşırken,
Avrupa’da bu miktar 62 milyon tondur.
Küresel ölçekte plastik üretiminde artış
gözlenebilirken, Avrupa’da düşük bir oranda
azalma görülebilmektedir. Öte yandan, 360
milyar avrodan daha fazla ciroya sahip olan
Avrupa plastik endüstrisi, 1,6 milyon insan
için de doğrudan istihdam yaratmıştır.
Avrupa’da plastik talebi, her geçen sene
artmaktadır. 2015 yılında 49 milyon ton olan
plastik talebi, 2018 yılında 51,2 milyon tona
yükselmiş durumdadır.i Aynı yıl en fazla plastik
talebine sahip olan ve 3 milyon tondan fazla
plastik dönüştüren Avrupa ülkeleri sırasıyla
Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Birleşik
Krallık ve Polonya’dır. Bununla birlikte, en
büyük altı Avrupa ülkesi (nüfus açısından) ve
Benelüks ülkeleri, Avrupa’daki plastik talebinin
%80’ini oluşturmuştur.24

i

Bu veriler, AB-28 ile Norveç ve İsviçre’yi temsil etmektedir.
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Diğer yandan, Avrupa’da en fazla dönüştürme
amaçlı talebe sahip faaliyet alanları sırasıyla
ambalajlama, binalar ve inşaat ve otomotiv
olmuştur. Bu üç faaliyet alanı, toplam talebin
yarısından fazlası oluşturmaktadır.ii

En fazla talep edilen plastik türleri de sırasıyla
PP (%19,3), PE-LD/PE-LLD (%17,5), PE-HD/PEMD (%12,2) ve PVC (%10) olmuştur.

Grafik 6: Avrupa’da 2018 Yılı Faaliyet Alanlarına Göre Plastik Talebi
Hane, hobi ve
spor
malzemeleri
%4,1
Elektrik ve
elektronik
ürünler %6,2

Tarım %3,4
Ambalajlama
%39,9

Otomotiv %9,9
Diğer %16 ,7

Binalar ve
İnşaat %19,8

Kaynak: PlasticsEurope

AB çapında plastik üretiminde rol oynayan
en önemli bileşenlerden biri ambalajlardır.
2015 yılı verilerine bakıldığında, AB’de
üretilen toplam plastik atıkların %59’unu

ambalajların oluşturduğu görülebilmektedir.
Bunu otomotiv, tarım, inşaat gibi sektörlerin
plastik atıkları takip etmektedir.

Grafik 7: AB’de 2015 Yılı Plastik Atık Üretimi
Elekrikli ve
Elektronik
Ekipman %8

İnşaat %5

Ambalajlamayı
içermeyen
hanehalkı
atıkları %4

Otomotiv %5
Tarım %5

Diğerleri %14

Ambalajlama
%59

Kaynak: Eunomia (2017)

Plastik atıklar arasında en fazla üretilen atıklar
olan ambalaj atıklarının geri dönüşüme
uğraması da ayrı bir sorundur. AB’de 2017
yılında, plastik ambalaj atıklarının yalnızca
ii

22

Bu veriler, AB-28 ile Norveç ve İsviçre’yi temsil etmektedir.

%41,9’u geri dönüşüme uğramıştır. Sadece
yedi üye ülkede plastik ambalaj atıklarının
yarısından fazlası geri dönüştürülmüştür.
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AB’de en fazla plastik ambalaj atığı geri
dönüşümü yapan ülkeler sırasıyla Litvanya
(%74), Bulgaristan (%65), GKRY (%62, 2016
verisi), Slovenya (%60), Çekya (%59), Slovakya
(%52) ve Hollanda (%50) iken, en az yapan

ülkeler Malta (%26, 2016 verisi), Estonya,
Fransa ve Finlandiya (her biri %27), İrlanda
(%31), Macaristan (%32), Lüksemburg ve
Avusturya’dır (%33).25

Grafik 8: AB’de 2006-2017 Döneminde Plastik Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Oranı

Kaynak: Eurostat

Plastics Europe’a göre, 2018 yılında toplanan
29,1 milyon tonluk tüketici sonrası plastik
atıkların %32,5’i geri dönüşüme uğrarken,
%42,6’sı enerji geri kazanımında kullanılmıştır.
Kalan %24,9 ise toprağa gömülmüştür.
Yine aynı yıl, toplanan 17,8 milyon ton tüketici
sonrası plastik ambalaj atıklarının %42’si geri
dönüşüme uğramıştır. Diğer yandan, bunların
%39,5’i enerji geri kazanımında kullanılmış ve
%18,5’i gömülmüştür.
Plastik atıkların oluşturduğu tehditlere binaen
AB, 2015 yılında ilk “Döngüsel Ekonomi Eylem
Planı”nı kabul etmiştir. Bu eylem planı ile:
AB çapında kentsel atıkların geri dönüşüm
oranını 2030 yılına kadar %65’e çıkarmak;
AB çapında ambalaj atıklarının geri
dönüşüm oranını 2030 yılına kadar %75’e
çıkarmak;
Farklı malzemelerden yapılan ambalajlar
için farklı hedefler koymak;
Atık gömme oranını 2030 yılına kadar
%10’a indirmek amaçlanmıştır.
İlk Döngüsel Ekonomi Eylem Planı büyük
bir başarı elde etmiştir. Bu eylem planı
sayesinde 2016 yılında döngüsel ekonomiye

ilişkin sektörler 4 milyondan fazla istihdam
sağlarken; onarım, yeniden kullanım veya
geri dönüşüm gibi döngüsel faaliyetler 147
milyar avro katma değer sağlamış ve 15,5
milyar avroluk yatırım çekmiştir.26 Bununla
birlikte Aralık 2017’de, tüm plastik ambalajların
2025 yılına kadar %50’sinin, 2030 yılına kadar
%55’inin geri dönüştürülmesi hedefi ortaya
koyulmuştur.
AB, bu başarıdan yola çıkarak 2018 yılında
“Döngüsel Ekonomideki Plastikler için Avrupa
Stratejisi”ni (A European Strategy for Plastics in a
Circular Economy) kamuoyuyla paylaşmıştır.27
AB, stratejiyle plastiklerin ve plastikten yapılan
ürünlerin daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir
ve yüksek kaliteli geri dönüşebilecek bir şekilde
tasarlanması gerekliliğini ortaya koymuştur.
2030 yılına kadar AB pazarında yerini alacak
olan tüm plastik ambalajların yeniden
kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir
olması zorunlu hâle gelmiştir. Tek kullanımlık
plastiklerin tüketim oranının azaltılması ve
mikroplastiklerin kullanımının kısıtlanması
kararlaştırılmıştır. 2030 yılına kadar plastik
atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümüne
ilişkin kapasitenin 2015 yılına oranla dört kat
artacağı belirtilmiştir.
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Grafik 9: Okyanuslardaki Çöplerin Çeşitleri
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AB, bu stratejiyle de yetinmemiştir. Zira
strateji, her yıl yaklaşık 4,8 ile 12,7 milyon ton
arasında plastiğin okyanuslara karışmasının
yarattığı tehlikeleri tam anlamıyla ortadan
kaldıracak etkiye sahip değildir. Bu nedenle AB
Konseyi, 21 Mayıs 2019 tarihinde, denizlerde
ve okyanuslarda en fazla bulunan tek
kullanımlık plastiklerin 2021 yılından itibaren
yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmiştir.
Böylece 2021’den itibaren tek kullanımlık
plastik sofra takımları, plastik tabaklar, plastik
gıda kapları, plastik pipetler, plastik çubuklara
sahip kulak temizleme pamukları ve plastik
balon çubukları yasaklanmıştır. Bununla
birlikte Üye Devletler, 2029 yılına kadar plastik
şişelerin %90’ının toplanması taahhüdünü
kabul ederken, bu şişelerin 2025 yılına kadar
en az %25, 2030 yılına kadar da en az %30
oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahip
olması üzerinde anlaşmıştır.28
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AB, 25 Mart 2020’de AvrupaYeşil Mutabakatı’nın
bir parçası olarak yeni Döngüsel Ekonomi
Eylem Planı’nı yayımlamıştır. “Daha Temiz ve
Daha Rekabetçi Avrupa için Yeni Döngüsel
Ekonomi Eylem Planı” başlıklı bu planda,
geri dönüştürülmüş plastiklerin sayısının
artırılması ve plastiklerin daha sürdürülebilir
şekilde kullanılması için Komisyonun ambalaj,
yapı malzemeleri ve otomobiller gibi önemli
ürünler için geri dönüştürülmüş içerikler
için birtakım zorunlulukları ve atık azaltımı
tedbirleri teklif edeceği açıklanmıştır.29

Planda,
plastik
çöplerin
azaltılması
tedbirlerinin yanı sıra, mikroplastiklerin
doğadaki mevcudiyetinin aşağıdaki tedbirler
çerçevesinde ele alınacağı belirtilmektedir:
• Avrupa Kimya Ajansı’nın görüşleri göz
önünde bulundurularak, kasten eklenmiş
mikroplastiklerin kısıtlanması ve peletlerle
mücadele edilmesi,
• Ürünlerin yaşam döngülerinin her
ilgili
aşamasında
mikroplastiklerin
yakalanmasının artırılmasına ilişkin tedbirler
başta olmak üzere, mikroplastiklerin kasti
olmayan yayılımlarına ilişkin etiketleme,
standardizasyon,
sertifikasyon
ve
düzenleyici tedbirlerin geliştirilmesi,
• Kasti olmayan yayılımların ölçülmesi için
daha fazla metot geliştirilmesi ve bunların
uyumlaştırılması,
• Mikroplastiklerin doğadaki mevcudiyeti ve
yarattıkları risklere yönelik bilimsel bilgilerin
artırılması.
AB ayrıca yakın bir süre içerisinde COVID-19
kurtarma paketi ve 2021-2027 Çok Yıllı Mali
Çerçeve kapsamında plastik ambalaj atıklarını
vergilendirme kararı almıştır. Buna göre, 1
Ocak 2021’den itibaren geri dönüştürülmemiş
plastik ambalajların kilosu başına 0,8 avro
vergi getirilecektir.30 Avrupa Komisyonu, bu
vergilerin sonucunda bütçeye her yıl ortalama
6,6 milyar avroluk bir gelir oluşturulacağını
hesaplamaktadır. Bu durumda en fazla vergi
ödemek zorunda kalacak ülkelerin sırasıyla

AB ve Türkiye’de Plastiklerin Geleceği

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya
olacağı tahmin edilmektedir. 31
8.
Türkiye’deki
Kapsamlı
Plastik
Düzenlemeleri
En son verilere göre, 2019 yılında Türkiye’de
9,46 milyon tonluk plastik mamul üretimi
gerçekleştirilmiştir.32 Bu da bir önceki yıla
oranla %3,4’lük bir artışa işaret etmektedir.
Öte yandan, 2017 yılında gerçekleştirilen
9,62 milyon tonluk plastik mamul üretiminin
gerisinde kalmaktadır.

Grafik 10: 2019 Yılı Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi Oranı
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AB’deki trendin bir benzeri olarak, Türkiye’deki
9,46 milyon tonluk plastik mamul üretimi
içinde plastik ambalaj malzemeleri 3,8 milyon
ton ile başı çekmektedir. 2,1 milyon ton ile
ambalajları plastik inşaat malzemeleri takip
etmektedir.
Yine 2019 yılında, Türkiye’de plastik
mamullerin iç pazar tüketimi 8,1 milyon ton
olarak gerçekleşmiştir. Üretimde olduğu gibi
tüketimde de 2019 yılı 2018 yılını (7,8 milyon
ton) geride bıraksa da, 2017 yılının (8,6 milyon
ton) gerisinde kalmıştır. 8,1 milyon tonluk
mamul iç tüketimin yaklaşık 4 milyon tonu
otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi
ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve
mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilirken,
kalan 4,1 milyon tonu doğrudan tüketici
tarafından tüketilmiştir.33

En fazla üretilen ve tüketilen plastik
ürünlerinden biri olan plastik ambalaj
atıklarının geri dönüşümü ve geri kazanımı da
Türkiye’de en fazla önem verilen konulardan
biridir. 30283 Sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği’ne göre, ambalajlar “yeniden
kullanılacak, geri dönüştürülecek, geri
kazanılacak ve bu işlemleri kapsayan yönetim
ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar
verecek şekilde tasarlanmak ve üretilmek
zorundadır”.34 Yönetmelik çerçevesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yönetmelikte
yükümlülüğü bulunan tüm taraflarla birlikte
gerekli tedbirleri alarak 2020 ve sonrasındaki
yıllarda, plastik ambalaj atıklarına yönelik olarak
en az %60 geri kazanım ve en az %55 geri
dönüşüm hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.
Bununla birlikte, tek kullanımlık ambalaj
tüketiminin ve bunların atıklarının kontrol
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altına alınabilmesi için öncelikle yeniden
kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca verimliliğin artması, israfın önüne
geçilmesi ve maliyetlerin azaltılması,
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, temiz ortam
kaynaklı olarak performansın artması ve
çevresel risklerin azalması amacıyla Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı girişiminde “Sıfır Atık”ve “Sıfır
Atık Mavi” projeleri de hayata geçirilmektedir.35
Bununla birlikte, 31 Aralık 2019 tarihinde
Resmî Gazete’de yayımlanan 30995 Sayılı
5’inci Mükerrer “Geri Kazanım Katılım Payına
İlişkin Yönetmelik” uyarınca, 1 Ocak 2020
tarihinden itibaren Yönetmelik kapsamında
yer alan ve yurt içinde piyasaya arz edilen
ürünlerin birincil ambalajları haricindeki
diğer ambalajları için GEKAP tahsil edilmeye
başlanmıştır. Bu yönetmeliğin kapsamındaki
ürünler lastik, akümülatör, pil, madeni ve
bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ve
içecek ambalajları olarak belirlenmiştir. Birincil
ambalajlar dışında kalan tüm ambalajların

kapsandığı
bu
yönetmelikte,
plastik
ambalajların yanı sıra karton, cam, metal,
kompozit ve ahşap ambalajlar da GEKAP
kapsamına girmektedir.
Ayrıca Türkiye Depozito İade Sistemi Projesi
(TÜDİS) kapsamında, 2021 yılı itibarıyla
zorunlu depozito uygulamasına geçileceği
öngörülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bu
uygulamayla Bakanlığın hedefinin “yıllık
ortalama 40-50 milyar içecek ambalajını,
piyasaya sürülen ambalajın %50’sini geri
toplayabilmek” olarak dile getirmektedir. 36
9. AB’nin Plastik Atıklarının Birincil Varış
Ülkesi: Türkiye
2019 yılında 11,4 milyon ton ile AB’nin en
fazla atık ihracatı yaptığı ülke Türkiye olmuştur.
Bu oran, 2004 yılına oranla Türkiye’nin
atık ithalatının neredeyse üç kat arttığını
göstermektedir.37 Türkiye’nin ardından AB’nin
en fazla atık ihracatı yaptığı ülkeler ise sırasıyla
Hindistan, Birleşik Krallık, İsviçre ve Norveç
olmuştur.

Grafik 11: 2019 Yılında AB’nin Atık İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler (milyon ton)iii
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Özellikle Çin’in plastik atığı ithalatını azaltma
kararı ardından 2019 yılında AB plastik atık
ihracatını en fazla Malezya’ya (AB plastik atık
ihracatının %24’ü) yaparken, bunu Türkiye
(%17) ve Endonezya (%6) izlemiştir.38 Öyle ki,
Greenpeace Türkiye’nin analizlerine göre, 2004
yılından 2019 yılına kadar AB ülkelerinden
Türkiye’ye ithal edilen plastik atıklar 173 kat
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artmıştır.39 Greenpeace Türkiye’ye göre bu, her
gün 213 kamyon dolusu plastiğin Türkiye’ye
boşaltılmasına denk gelmektedir. Türkiye’ye
en fazla plastik atık ihracatı yapan AB üye
ülkeleri sırasıyla Birleşik Krallık (153 bin 976
ton), İtalya (85 bin 843 ton), Belçika (85 bin 843
ton), Almanya (67 bin 466 ton) ve Fransa’dır
(56 bin 824 ton).

Bu tabloda, Brexit göz önünde bulundurularak, AB-27 dikkate alınmıştır.
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Grafik 12: AB’nin Plastik Atık İhracatı

Kaynak: Eurostat

AB, atıkların geri dönüştürülmesine ilişkin
kapasite eksikliği ve elde edilecek kazançları
göz önünde bulundurarak diğer ülkelere atık
ihracatı yapmaktadır. Ancak AB yasaları, AB
üyelerinin atıklarının bertaraf edilmesi için
Birlik dışında kalan ülkelere ihraç etmesini
yasaklamaktadır. Buna rağmen mevcut
durumda AB’den Birlik dışına ihraç edilen
plastik atıkların nasıl yönetildiğine dair
yeterince bilgi ve şeffaflık bulunmamaktadır.
BBC tarafından yapılan bir habere göre,
Türkiye’ye Birleşik Krallık tarafından geri
dönüştürülmesi için ihraç edilen plastik
atıklar yol kenarında gömülmekte veya
yakılmaktadır. Durumu eleştiren çevrecilerden
bazıları Türkiye’nin kendi atıklarını geri
dönüştürmek için kapasitesi olmadığına ve
bu durumda yurtdışından ithal ettiği binlerce
ton plastik atıkları geri dönüştürme kapasitesi
olmayacağına inanmaktadır.40 AB kanunlarına
göre Birlik dışından bir ülkeye bertaraf amaçlı
plastik atık ihracatı yapılamayacağından, bu
durum Birleşik Krallık hükümeti tarafından da
not edilmiştir.41
Diğer yandan, Çin’in 2018 yılında plastik
atık ithalatını yasaklamasıyla Çin’den kalan
boşluğu dolduran ülkeler Malezya, Vietnam,
Tayland, Endonezya, Tayvan, Güney Kore,
Türkiye, Hindistan ve Polonya olmuştur.
Ancak Malezya gibi AB’den plastik atık
ithalatı yapan ülkeler, sınırlarına giren atıkların
geri dönüşüme uğrayamayacak çöpler

olduğunu belirterek bu çöpleri ülkelerine geri
göndermiştir. Özellikle Birleşik Krallık’tan ithal
edilen plastiklerin geri dönüştürülemeyecek
çöpler olduğu ve bunların gömüldüğü
açıklanmıştır. Aynı sorun Türkiye de dâhil
olmak üzere birçok ülkede yaşanmaktadır.
Bu durumda Polonya plastik ithalatında daha
katı kurallar koyarken, Tayland plastik atık
ithalatını geçici bir süreliğine yasaklamış ve
2021 yılı itibarıyla tamamen yasaklayacağını
açıklamıştır. Vietnam ise plastik atık ithalatı
için yeni lisans vermezken 2025 yılında bu
atıkların ithalatının tamamen yasaklanacağını
duyurmuştur. Hindistan da bu atıkların
ithalatını yasaklama kararı alan ülkelerden
biridir.42 Bu ülkelerin atık ithalatlarına sınır
getirmeleri veya yasaklamaları sonucunda
Türkiye en çok plastik atık ithalatı yapan
ülkelerden biri hâline gelmiştir.
AB, üçüncü ülkelerle yapılan atık ithalat ve
ihracatı durumlarında atık nakliyatının hukuki
yollardan yapılıp yapılmadığını incelemekle
sorumludur. Atık ithalat ve ihracatını
düzenleyen mevzuat 1013/2006 sayılı
“Atık Taşınımı Tüzüğü”dür (Waste Shipment
Regulation)43. Bu Tüzük, ithalat ve ihracat için
uyulması gereken birincil kaynak olarak Basel
Sözleşmesi’ni işaret etmektedir. 1992 yılında
yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi
Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne
İlişkin Basel Sözleşmesi’nin amacı, tehlikeli
ve diğer atıkların sınırlar ötesi taşınması,
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bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünden
doğabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması
olarak bilinmektedir. Basel Sözleşmesi’ne
Türkiye ve AB de dâhil 187 ülke taraf olmuştur.
Atıkların, sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere doğru taşınması, Sözleşme’nin
üzerinde durduğu en önemli unsuru
oluşturmaktadır. Sözleşme’ye taraf olan her
devlet, tehlikeli veya diğer atıkların ithalatını
ve ihracatını yasaklama hakkına da sahiptir.
1995 yılında ihracatçı ülkelerin tehlikeli atıkları
OECD üye ülkelerinden olmayan ülkelere ihraç
etmesini yasaklayan Yasak Kararı (Basel Ban
Amendment) kabul edilse de yakın zamana
kadar yürürlüğe girmemiştir.
En başta en fazla atık ithalatı yapan ülkeler
başta olmak üzere 180’den fazla ülke, 10 Mayıs
2019’da Cenevre’de bir araya gelerek karışık
plastiklerin Basel Sözleşmesi’nin kapsamına
alınması üzerine bir anlaşmaya varmıştır.44
Yasak Kararı ve Plastik Atık Yasa Değişikliği’nin
(Plastic Waste Amendment) 1 Ocak 2021’den
itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte en
kirli, karışık ve geri dönüştürülemez plastik
atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç
edilmesi mümkün olmayacaktır.45 AB, bu yasa
değişikliğini dikkate alarak 24 Haziran 2020’de
kamuoyu görüşüne açmıştır. Diğer yandan,
ABD gibi kişi başına en fazla plastik üreten ve
atık yönetimi mekanizması yeterince güçlü
olmayan ülkelere plastik atık ithalatı yapan bir
ülkenin bu yasa değişikliklerini onaylamaması
ve hatta karşı çıkması, endişe yaratmaktadır.
Diğer yandan, INTERPOL tarafından yayımlanan
bir rapora göre, atık ihracatının önüne geçmek
için ortaya koyulan yeni düzenlemelere
rağmen, plastik atık ticaretinin yeni koşullara
adapte olacağı ve yeni ve savunmasız ülkelere
yöneleceği öngörülmektedir.46
Basel Sözleşmesi’nin uğradığı değişikliklerden
Türkiye tam olarak nasıl etkilenecek, söylemek
güçtür. OECD ülkesi olmayan ülkelere ithalatı
yapılamayan geri dönüştürülemez plastik
atıkların, Türkiye’ye daha fazla girmesi söz
konusu olabilir. Zaten OECD ülkelerinin OECD
dışındaki ülkelere yaptığı plastik ihracatının
azalmasıyla Türkiye’ye yapılan ihracatlar
artmıştır. Bu durum Türkiye’deki plastik
sorununu körükleme potansiyeline sahiptir.
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Türkiye’de geri dönüşüm oranı hâlihazırda
yeterli değildir. 2018 yılında atık hizmeti
verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209
bin ton ağın yalnızca %12,3’ü geri kazanım
tesislerine gönderilmiştir. Bu oran aynı yıl AB’de
%47,0’dır.47 Diğer yandan, Türkiye’de toplanan
atıkların %67,’si düzenli depolama tesislerine
gönderilirken, %20’si belediye çöplüğüne
gönderilmiştir.48 Plastic waste inputs from land
into the ocean başlıklı rapora göre, Türkiye
plastik atıkları en yanlış yöneten 20 ülkenin
içerisinde 14’üncü sırada yer almaktadır.49
Bu durumda, Türkiye’nin plastik atık ithalatını
kontrol altına alması, belediye atıklarının daha
iyi ayrıştırılması ve daha fazla geri kazanılması
için çalışması daha yararlı olacaktır.
Türkiye bu duruma yanıt olarak, 3 Eylül
2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama
Genelgesi’ni yürürlükten kaldırarak 2020/22
sayılı Genelge’yi yürürlüğe sokmuştur.50
Yeni genelge kapsamında atık ithalatı kotası
daha önceki genelgede belirlenen %80’den
%50’ye indirilmiştir. Böylece firmalar Kapasite
Raporlarında belirttikleri tesis tüketim
kapasitesinin azami %50 oranında atık ithalatı
yapabileceklerdir.
Diğer yandan, Avrupa Yeşil Mutabakatı
kapsamında Avrupa Komisyonu AB dışındaki
ülkelere atık ihraç edilmemesi ve atık nakliyatı
ve kaçak ihracatına ilişkin kuralların yeniden
gözden geçirilmesi gerektiği görüşünü
bildirmiştir. Bu da, G7 üye ülkeleri ile birlikte atık
ihracatında rekora koşan AB’nin Birlik dışındaki
gelişmekte olan ülkelere daha fazla plastik
atık göndermeyeceği anlamına da gelebilir.
AB sadece 2019 yılının ilk aylarında 150 bin
ton plastik ihraç etmiştir. Türkiye de bu plastik
atıkların başlıca varış ülkelerinden biridir.
AB’nin plastik atıklarını ihraç etmeyi bıraktığı
takdirde Türkiye’de oluşan yönetilmemiş
çöp yığınlarının da önüne geçilebileceği
söylenebilir.
10. COVID-19 Sonrası Plastik Kullanımı
31 Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’nde ilk
COVID-19 vakasının ortaya çıkmasıyla, hijyenin
önemi tüm dünyada bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Öksürme, hapşırma gibi yollarla
saçılan damlacıklarda bulunan virüsler, yakın
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temasla olduğu gibi, dokunulan ortak nesneler
yoluyla da diğer insanlara bulaşabilmektedir.
Bu durum, insanların uzun zamandır bir kenara
atmaya çalıştığı eğilimleri geri getirmeye
yetmiştir. Öyle ki, tek kullanımlık plastiklerin
yasaklanmasının tartışıldığı bir iklimden, hijyen
amacıyla daha da fazla kullanıldığı eğilimlere
hızlı bir geçiş yapılmıştır. Yeniden kullanılabilir
bardakların kullanımı çoğu firma tarafından
yasaklanırken, restoranlar paket servisi
uygulamalarına başvurdukları için plastik
atık üretimi ve tüketimi de artmıştır. Medikal
atıkların artması da sorun hâline gelmiştir. Bu
durumda ABD’deki lobiler durumdan istifade
tek kullanımlık plastik poşetlerin daha hijyenik
alternatif olduğunu söylerken, AB’deki lobiler
ise AB’nin yakında yürürlüğe girecek olan tek
kullanımlık plastik atık yasağının geri çekilmesi
veya ertelenmesi için çalışmaktadır.51
Türkiye’de de benzer bir eğilim söz konusudur.
Öyle ki, COVID-19 döneminde plastik poşet
üretimi %25 artmıştır. Bazı ürün gruplarında
bu oran daha da yüksek telaffuz edilmektedir.52
Aynı şekilde, 2019 yılı Mart-Mayıs dönemi ile
2020 yılı Mart-Mayıs dönemi kıyaslandığında
plastik poşetlerin kullanımının da %40-50 arttığı
belirtilmektedir. Bunun tüketimin artmasından
da kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 53
Bu durumda COVID-19 krizinin, plastik krizini
de körükleyebileceği aşikârdır. Tek kullanımlık
plastiklerin yeniden kullanılabilir plastiklere
nazaran daha güvenli olduğuna dair herhangi
bir kanıt da bulunmamaktadır. Bu nedenle,
plastiklerin gereğinden fazla kullanılmasının
herhangi bir yararı olmadığı gibi çevreyi daha
da zor duruma sokacağı söylenebilir.
11. Plastiklerin Geleceği
Mevcut tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi
uygulamalarının devam etmesi dâhilinde,
2050 yılında denizler ve okyanuslardaki
plastik sayısının balık sayısından fazla olacağı
öngörülmektedir. Bu durumda plastikler
denizleri kirletirken, insanların besin zincirlerine
de girerek canlıların ve doğanın sağlığına zarar
verme potansiyeline sahiptir.
Bazı araştırmalara göre, mevcut durumda 2040
yılına kadar okyanuslara giren plastiklerin üç
kat artması öngörülmektedir. Bu da, yılda 29

metrik tona tekabül etmektedir.54 Tahminlere
göre, daha fazla tedbirlerin alınması bile plastik
kirliliğinin tam olarak önüne geçemeyecektir.
Öyle ki, yapılan bazı modellemelere göre,
uygulanabilecek tüm tedbirlerin hayata
geçirilmesi
durumunda
2040
yılında
2016 yılına kıyasla plastik kirliliğinin %40,
referans senaryoya kıyasla ise %78 azalması
beklenmektedir. Ancak bu durumda bile
plastik atık yığınlarından kaçış bulunmamakta,
zira karasal ve denizsel ekosistemlere yığılacak
olan plastik atıklarının 710 milyon metrik ton
olacağı tahmin edilmektedir. 55
Bu durumda ülkelerin yapması gereken bellidir:
atık yönetimi kapasitesini artırırken, plastik
kullanım oranlarını da makul bir seviyeye
çekmek. Küresel çapta plastik kullanımının
azaltılmasına ilişkin uygulanan politikaların
sayısı her geçen gün artmaktadır. Tek
kullanımlık plastikleri yasaklayan ilk ülke olan
Bangladeş’in ardından Antigua ve Barbuda
ve Kolombiya 2016 yılında, Samoa 2019
yılında tek kullanımlık plastiklerin kullanımını
yasaklamıştır. Diğer yandan, Romanya,
Senegal, Ruanda, Güney Kore, Arnavutluk
ve Gürcistan gibi ülkeler de sadece plastik
poşetleri yasaklamıştır.56 Ancak dünyanın en
fazla plastik atık ithalatını yapan Çin’in plastik
atık ithalatını yasaklama kararı, tüm dünyayı en
fazla etkileyen durumlardan biri olmuştur. Daha
önce Çin’e plastik atık ithalatı yapan gelişmiş
ülkeler atık yönetimi konusunda sorunlar
yaşamaya başlarken, bu plastik atıkların yeri
adresi Malezya, Vietnam, Tayland, Endonezya,
Tayvan, Güney Kore, Türkiye, Hindistan ve
Polonya olmuştur. Ancak Malezya ve Türkiye
örneğinden de görülebildiği gibi, ithal edilen
atıkların içerisinde geri dönüştürülmesi
mümkün olmayan “çöpler”in de bulunduğu
kanıtlanmışken, ithalatçı ülkelerin atık yönetimi
kapasiteleri de tartışmalı bir konudur. Özellikle
Türkiye örneğinden yola çıkıldığında, ülkenin
öncelikle kendi atıklarının geri dönüşüme
uğrama oranını artırması en faydalı seçenektir.
Aksi takdirde, bu ülkelerin yakın gelecekte çöp
diyarları hâline gelme olasılıkları bulunmaktadır.
Bu durumun önüne geçilmesi için ülkelerin atık
yönetimi kapasitelerini artırmaları gerekirken,
vatandaşların da başa çıkılamayacak kadar
fazla plastik atık üretmemek için bireysel çaba
göstermeleri gerekmektedir.
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