
2019
TR

RAPOR

DİKKAT: Plastik atıklar, doğayı kirletir, 
yaban hayatı için tehlike teşkil eder ve 
doğal sistemlerin geleceğini tehlikeye 
sokar. Plastik tükettiğimiz gıdaya ve 
soluduğumuz havaya karışır.

PLASTİK KİRLİLİĞİNİ
HESAP VEREBİLİRLİK 

YOLUYLA ÇÖZMEK



İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR 
Rapor, Wijnand de Wit, Adam Hamilton, Rafaella Scheer, Thomas Stakes ve Simon 
Allan’dan oluşan Dalberg Danışmanlık ekibi tarafından kaleme alınmıştır. 

 
DALBERG DANIŞMANLIK
Dalberg, her yerde, tüm insanların en yüksek potansiyeline ulaşabileceği daha kapsayıcı 
ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için çalışan bir strateji danışmanlık şirketidir. 
Ölçekli bir etki yaratmak için danışmanlık, yatırım, araştırma, analiz ve tasarımı da 
kapsayan yenilikçi bir hizmet karması sunarak topluluklar, hükümetler ve şirketlerle 
işbirliği yapıyor ve onlara hizmet veriyor.

 
WWF
WWF, 5 milyondan fazla destekçi ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel 
ağıyla, dünyanın en büyük ve en deneyimli bağımsız doğa koruma kurumlarından 
biridir. 

WWF, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 
sağlayacak şekilde dünyadaki biyolojik çeşitliliği koruyarak ve kirliliğin ve gereksiz 
tüketimin azaltılması için çalışmalar yürüterek gezegenimizin doğal çevresindeki 
bozulmayı durdurmayı ve insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek inşa 
etmeyi amaçlar. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Mart 2019'da yayımlanmıştır. 

Belgenin kısmen veya tamamen yeniden çoğaltılması halinde, belgenin başlığı, telif hakkı 
sahibi olarak da yukarıda adı geçen yayıncının bilgileri belirtilmek zorundadır.

© Metin 2019 WWF

Tüm hakları saklıdır.

İngilizce - Türkçe Çeviri: Esin Aslan Gürbüz - Didem Sone

Türkçe Tasarım Uygulama: Being Çözüm

WWF International  
Avenue du Mont-Blanc 
1196 Gland, Switzerland  
www.panda.org

Dalberg  
Rue de Chantepoulet 7 
1201 Geneva, Switzerland  
www.Dalberg.com

EYLEM ÇAĞRISI   ........................................................................... 6
YÖNETİCİ ÖZETİ  ........................................................................... 8
PLASTİKTEN GELEN KİRLİLİK – DOĞAYA VE TOPLUMA TEHDİT .....................  12
SORUNUN TEMELİNDE YATAN NEDEN – MÜŞTEREKLERİN TRAJEDİSİ  ..............  18
HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZSE – KİRLİLİK 2030’A KADAR İKİYE KATLANACAK  ...........26
MÜŞTEREKLERİN TRAJEDİSİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM  ..  32
EK 1: PLASTİK 101 – NEDİR BU MALZEME? ............................................38
EK 2: MODELLEME YÖNTEMİ  ...........................................................40
TERİMLER .................................................................................42
REFERANSLAR  ...........................................................................  43

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
 / 

C
ho

ne
s 

/ W
W

F

RAPOR DALBERG DANIŞMANLIK TARAFINDAN WWF İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.  



 Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek   5

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
 / 

R
ic

h 
C

ar
ey

 / 
W

W
F



 Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek   76  Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek

EYLEM ÇAĞRISI

Plastik, özü itibariyle kötü değildir; topluma önemli 
faydalar sağlamış bir insan icadıdır. Ne yazık ki plastiğin 
farklı sektörler ve devletler tarafından yönetiliş biçimi 
ve toplumun onu tek kullanımdan sonra atılabilir bir 
malzemeye dönüştürmüş olması nedeniyle, bu icat 
tüm gezegeni etkileyen bir çevre felaketi haline gelmiş 
durumda.  

Bugün dünyamızı kirleten plastik atıkların neredeyse 
yarısı 2000 yılından sonra üretildi. Hayatımıza gireli çok 
uzun süre geçmemiş olmasına rağmen, bugüne kadar 
üretilen plastiklerin %75’i halihazırda atığa dönüşmüş 
durumda. 

WWF, bu çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle, 
hükümetleri, sektörleri ve kamuoyunu, plastik krizini 
ele almak için dünya genelinde benimsenen mevcut 
yaklaşımın işe yaramadığını fark etmeye çağırıyor. 
Ulusal ve uluslararası seviyelerde tüm sistemi etkileyecek 
bir tepki verilmediği için, ilerleme kaydedilemiyor; 
sürdürülebilir ekonomik büyüme tehlikeye giriyor ve 
çevre, türler ve insanlar üzerinde doğrudan sonuçlar 
ortaya çıkıyor.  

Plastik  kullanımındaki artış hızı krizin 
büyüdüğünü gösterse de bu gidişatı durdurmak 
için tüm sektörleri kapsayacak tek bir yaklaşım 
yeter: Hesap Verebilirlik.

EYLEM 
ÇAĞRISI

WWF, PLASTİK ÜRÜN ÜRETEN,                                     
BUNLARI YAYGINLAŞTIRAN VE SATAN                    
BÜTÜN ŞİRKETLERİ VE SEKTÖRLERİ                                                                                       
AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYOR:
● Plastiğin yanlış yönetilen atığa veya kirliliğe 

dönüşmesini engellemek için gereğinden fazla ve 
gereksiz plastik üretimini azaltmak.

● Ürün ambalajlarını geri dönüştürülmüş plastikten 
veya plastiğe alternatif sürdürülebilir 
malzemelerden temin etmek. 

● Plastik yerine, döngüsel ekonomi modellerini 
destekleyen ve sosyal veya çevresel etkileri çok ağır 
olmayan yenilikçi, sürdürülebilir alternatifleri 
araştırmak ve geliştirmek.

●  Sektörleri, yaban hayatını tehlikeye sokan, doğadaki 
sistemleri kirleten ve uzun vadeli sosyal ve çevresel 
sorunlara neden olan zararlı ekonomik modellerden 
vazgeçirmek için hem bireysel seviyede hem de 
toplu hareket ederek baskı oluşturmak.

● Son kullanıcı pazarlarında ve plastik atıkların bertaraf 
edilmesi için ihraç edildiği ülkelerde ekolojik açıdan 
sağlam atık yönetimi sistemlerine yatırım 
yapmak.

●  Sektör genelinde bir değişimin sağlanması ve hükümet 
politikalarının etkili bir şekilde uygulanması için 
mevzuat çalışmalarına ve iyi uygulamalara 
destek vermek.

WWF, SİVİL TOPLUM GRUPLARINI                    
AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYOR:
● Çevre ve toplumu olumsuz yönde etkileyebilecek 

sonuçların meydana gelmesini engelleyici sistemsel 
çözümleri tespit etmek üzere sektörlerle ve 
hükümetle birlikte çalışmak. 

● Bir savunucu olarak kamuoyunun sesini 
güçlendirmek üzere mekanizmalar geliştirmek. 

● Sistem genelinde plastik krizini kalıcı hale getiren 
etkenleri gidermek için harekete geçemeyen veya iyi 
niyetli çabalar göstermeyen uluslararası kurumlar, 
ulusal yönetimler ve özel sektör kuruluşlarını 
hesap vermeye çağırmak. 

WWF, KAMUOYUNU AŞAĞIDAKİ                           
TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYOR:
●  Plastik atıkların şeffaf ve hesap verebilir yöntemlerle 

azaltılması, geri dönüştürülmesi ve yönetilmesi için 
harekete geçilmesini sağlamak üzere hükümet 
temsilcileriyle iletişime geçmek. 

● Büyük tüketici gruplarının gücünden 
yararlanmak ve sektörleri, bir taraftan tek 
kullanımlık ve gereksiz plastiklere bağımlılığı azaltıp 
diğer taraftan çevre dostu alternatiflere yatırım yapmak 
suretiyle öncülük yapmaya çağırmak. 

● Gereksiz plastik tüketimini azaltmak, kullanılan 
bütün plastik ürünleri yeniden kullanmak ve geri 
dönüştürmek. 

WWF BÜTÜN HÜKÜMETLERİ AŞAĞIDAKİ 
TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYOR:
●  Plastik kirliliğinin denizlere sızmasını engellemek ve 

bu şekilde 14.1 sayılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine 
ciddi ölçüde katkı sağlamak için hukuki bağlayıcılığı 
olan uluslararası bir sözleşme üzerinde 
anlaşmak.

● Plastiğin azaltılması, geri dönüşümü ve yönetimi 
için, küresel sözleşme yükümlülükleriyle uyumlu 
ve sorunun sınır ötesi doğasını da kabul eden şeffaf 
raporlama mekanizmaları içeren ulusal hedefler 
oluşturmak. 

●  Yeni plastik yerine geri dönüştürülmüş plastiklerden 
elde edilen ürünlerin kullanılmasını ve çevresel ayak 
izi daha küçük, uygulanabilir, yenilikçi alternatiflerin 
geliştirilmesini teşvik edici uygun politika 
araçlarını hayata geçirmek.

● Plastik üretimi, tüketimi, atık yönetimi ve geri 
dönüşümü tek bir sistem olarak ele alan ve bireysel, 
parçalı veya göstermelik politika eylemlerinden 
kaçınan sistem odaklı bir yaklaşım oluşturmak için 
sektörler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
yapmak.   

● Hem yerelde, hem de plastiğin bertaraf edilmesi için 
ihraç edildiği ülkelerde ekolojik açıdan sağlam atık 
yönetim sistemlerine yatırım yapmak ve böylece 
ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların uzun vadeli 
olmasını garantilemek.   

● Plastik üreten bütün sektörlere yönelik, ticaret 
zincirlerinde oluşan plastik atıkların toplanması, 
azaltılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi 
ve yönetimi işlerini yürüten şirketlerin daha hesap 
verebilir olmasını sağlamak amacıyla, bir politika 
mekanizması olarak etkili bir genişletilmiş üretici 
sorumluluğu sistemini yasallaştırmak.  

● Plastik sistemindeki bütün paydaşlara yönelik 
olarak atıkların üretimi, toplanması ve yönetimine 
ilişkin politikalar için yeterli izleme ve uygunluk 
tedbirleri uygulamak. 

● Plastiklerin su sistemlerine veya diğer kötü yönetilen 
atık bertarafı mekanizmalarına sızmasını engelleyen 
sağlam yönetim planları ve şeffaf hesap verebilirlik 
mekanizmaları hazırlamak için uygun yerel 
yönetim seviyelerinde çalışmalar yürütmek 
ve belediyelerce benimsenecek yaklaşımlara 
yatırım yapmak.  

EYLEMLERİMİZİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEREK 
VE BİRLİKTE ÇALIŞARAK TÜM GEZEGENİ ETKİLEYEN 
PLASTİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ.
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atıklar ve plastik kirliliği üzerindeki etkileri konusunda çok sınırlı bir sorumluluğa 
sahip ve bu etkenler ürün tasarımı aşamasında büyük ölçüde göz ardı ediliyor17. Plastik 
atıkların geri dönüştürülmek veya yeniden kullanılmak üzere yeniden toplanması bir 
yana, düzgün bir şekilde yönetilmesini bile sağlayacak teşvikler oldukça yetersiz18.  

Yanlış yönetilen atık, yeterince gelişmemiş atık yönetimi altyapısının 
doğrudan bir sonucudur. Etkin atık yönetim performansı bir ülkenin gelir düzeyiyle 
ilişkilidir19. Bu, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük bir güçlük teşkil ediyor 
ve düşük toplama oranlarına, atıkların yüksek oranda açık alanlara atılmasına ve 
kontrolsüz depolanmasına neden oluyor. Toplama oranları genellikle yüksek olmakla 
birlikte, üst gelir grubundaki ülkelerde geri dönüşüm oranlarının düşüklüğü ve plastik 
atıkların atık depolama alanlarında depolanması veya yakılmasının tercih edilmesi 
gibi sorunlar hala devam ediyor20. Kısıtlı atık yönetimi kapasitesi, son kullanıcılar 
için de güçlükler doğuruyor. Plastik atıkların ayrıştırılması veya bertarafında yaşanan 
sorunlar, atıkların doğrudan çöp sahalarına veya doğaya atılmasıyla sonuçlanıyor21. 
Plastik atıkları yönetmede görülen bu yetersizlik neticesinde, plastiklerin üçte biri,                           
yani 100 milyon metrik ton plastik atık, karaları ve denizleri kirletiyor22.

Ölçek haline gelmeyi başaramayan kârsız geri dönüşüm sektörü ve 
plastiğin yerine geçecek çevre dostu seçeneklerin sınırlı sayıda olması, 
plastik döngüsünün kapanmasını engelliyor. Günümüzde, plastik atıkların 
sadece yüzde 20’si geri dönüştürülmek üzere toplanıyor. Avrupa’da toplanan 
atıkların neredeyse yarısı geri dönüşüm sırasında kayboluyor; diğer bir deyişle, 
toplanan plastiklerin çoğu sağlık, güvenlik veya kontaminasyon sebepleriyle geri 
dönüştürülemiyor23. Ayrıca, geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilen birçok ikincil 
plastik malzemenin kalitesi, yeni üretilen plastiğe kıyasla daha düşük, bu nedenle 
daha düşük fiyattan satılıyor. Yine de toplanan atıkların yüksek miktarda yabancı 
madde içermesinden kaynaklanan kalite sorunlarını gidererek ve ölçek ekonomilerini 
çoğaltarak geri dönüşümün ölçeğini arttırmak mümkün. Geri dönüşüm girişimlerinin 
karşı karşıya kaldığı işletme maliyetleri, atık toplama ve ayrıştırma maliyetlerinin 
yüksekliği ve geri dönüştürülebilir plastik arzının sınırlı olması nedeniyle engelleyici 
şekilde yüksek24. Yeni plastiklerin yerine geçebilecek çevre dostu alternatiflerin sayısı az 
ve tedarik zincirinin üreticiye yakın kısmında yer alan aktörleri alternatif seçeneklerin 
geliştirilmesini desteklemeye teşvik edecek mekanizmalar kısıtlı25. 

Hiçbir şey değişmezse, 2030’a gelindiğinde gezegenimizdeki plastik kirliliği 
iki katına çıkacak ve bu durum en görünür şekilde denizleri etkileyecek.  
Plastik ticareti zinciri boyunca görülen sistemsel bozukluklar nedeniyle, kullanım 
ömürlerini tamamlayan plastiklerin doğaya atılması, etkili bir şekilde yönetilmesinden 
çok daha ucuz. Birçok bölgede plastik kirliliğiyle mücadele eden girişimler bulunsa da 
plastik sistemi gezegeni kirletmek üzere tasarlandığı için bu girişimler yetersiz kalıyor26. 
Plastik tüketimi, atık yönetimi kapasitesinden daha hızlı büyüdüğü için, 2030 yılına 
kadar her yıl denizlere dokuz milyon metrik tondan daha fazla plastik sızacak. Bu 
plastik enkaz doğal hayat için büyük bir tehdit oluşturuyor, öyle ki 270’ten fazla tür, 
denize atılmış balıkçılık teçhizatı ve diğer plastik atıklara takılarak zarar görüyor ve 
240 türün de yuttuğu plastiklerle yaşamaya devam ettiği kaydedildi; bu sadece deniz 
canlılarının sağlığını değil insan sağlığını da etkileyen bir sorun. Giderek azalan üretim 
maliyetlerinden kaynaklanan üretim artışıyla birlikte, önümüzdeki 15 yıl içinde atık 
miktarının da her yıl yüzde 41 artabileceği öngörülüyor 27,28,29. Geri dönüşüme kıyasla 
diğer atık işleme altyapıları ekonomik cazibesini sürdürdüğünden, 2030’a gelindiğinde, 
plastik atık yönetiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları üç kat çoğalabilir. 
Plastik sorununun izlemeye tabi tutulmayan ve yakma odaklı bir atıktan enerji üretme 
yaklaşımıyla giderilmeye çalışılması, doğa ve toplum için karbondioksit emisyonlarının 

Tüm dünyada, 2000 yılından bu yana, neredeyse 
o zamana dek üretildiği kadar plastik üretildi. 
Plastik ucuz, çok yönlü ve güvenilir bir malzeme 
olduğundan, içinde bulunduğumuz yüzyılda üretimi 
hızla arttı1. Sayılan özellikler, atılabilir plastik ürünlerin 
geliştirilmesini kolaylaştırıyor ve plastik ürünlerin 
yarısından fazlası üç yıldan kısa bir süre içinde atık 
haline geliyor. Bu tek kullanımlık plastik ürünlerin çoğu 
yüksek ve orta üst gelir grubundaki ülkelerde tüketiliyor. 
Hayatımıza gireli çok uzun süre geçmemiş olmasına 
rağmen, bugüne kadar üretilen plastiklerin %75’i 
halihazırda atığa dönüştü2.

Atık yönetimi süreçlerinin yanlış yürütülmesi nedeniyle, plastik atıkların 
üçte birinin, toprak, tatlı su veya deniz kirliliğine neden olacak şekilde 
doğaya karıştığı tahmin ediliyor3. Hızlı tüketim alışkanlıkları, dünyanın başa 
çıkamayacağı miktarlarda plastik atık ortaya çıkmasına neden oluyor; günümüzde 
plastik atıkların yüzde 37’si iyi yönetilemiyor. Yanlış yönetilen plastik atıklar, kontrollü 
bir atık işleme aracılığıyla yönetilen atıklara kıyasla çok daha yüksek bir olasılıkla 
kirliliğe dönüşüyor. Yanlış yönetilen atık, toplanmayan, açığa atılan, arasına başka 
malzemelerin karıştığı veya kontrolsüz depolama alanlarında depolanan atıklar 
demektir4. Yanlış yönetilen bu atıkların çoğunun karasal ekosistemleri kirlettiğine ve 
denizlerdeki plastiklerin yüzde 80’inin de karadaki kaynaklardan geldiğine inanılıyor5. 

Doğanın her yerinde görülen plastikler, çevre, toplum ve küresel ekonomi 
için ciddi sorunlar yaratmaya başladı. Gezegenin toprakları, tatlı suları ve 
denizleri makro, mikro ve nano plastiklerle kirleniyor6. İnsanlar ve hayvanların gıda ve 
içme suyu yoluyla tükettiği nano plastik miktarı, tam etkileri hala bilinmemekle birlikte, 
her yıl artıyor7. Plastik kirliliği yaban hayatını öldürüyor, doğal ekosistemlere zarar 
veriyor ve iklim değişikliğini körüklüyor8. Plastik üretimi ve atık plastiklerin yakılarak 
bertaraf edilmesindeki artış nedeniyle karbondioksit emisyonları da her yıl artıyor. 
Yıllık toplam petrol ve gaz talebinin yüzde dördü plastik üretiminde kullanılıyor9. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), plastiğin doğal sermaye maliyetinin 
yılda 8 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor ve balıkçılık, deniz ticareti ve turizm, 
plastikten doğrudan etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Plastik kirliliğinin karalarda 
denizlerdekinden tahminen dört kat daha fazla olduğu düşünüldüğünde, toplam 
ekonomik etkisinin aslında çok daha büyük olduğu anlaşılıyor. Plastiklerin beşeri 
etkileri de ciddi seviyede. Özellikle atık yönetimi kapasitesi gelişmemiş bölgelerde 
yaşayan yerel topluluklar, açıkta yakılan plastiklerden ve düzensiz atık yakma ve geri 
dönüşüm faaliyetlerinden havaya karışan kirleticileri soluyor10,11. 

Plastik kirliliği, plastik üretimi ve kullanımından faydalanan paydaşların 
üstlenmedikleri bir mali yükü beraberinde getiriyor. Plastiklerin kullanım 
ömrü, tedarik zincirinin üreticiye yakın kısımlarındaki paydaşların ürünleri için 
satış noktasından sonra hesap verebilir konumda olmalarını sağlayacak küresel bir 
geribildirim döngüsü içermiyor12. Azalan üretim maliyetleri neticesinde, yeni plastik 
üretiminde yaşanan artışla birlikte13 2016’da üretilen yeni plastik miktarı 396 milyon 
metrik tona ulaştı, satış fiyatlarında ise buna bağlı bir düşüş görüldü14. Buna rağmen, 
yeni plastiğin piyasa fiyatı, kullanım ömrü boyunca doğa ve topluma getirdiği maliyeti 
yansıtmadığı için, plastik üreticileri üretimin olumsuz sonuçları için hesap verebilir 
konumda değil15. ABD, Çin ve Avrupa’da bulunan petrokimya şirketleri, yeterince enerji 
yoğun kabul edilmiyor ve karbon ile ilgili düzenlemelerden muaf tutuluyor16. Ürünlerini 
yeni plastikten üreten imalatçılar, yani plastik dönüştürücüler, faaliyetlerinin plastik 
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CO2 EMİSYONU
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GELİNDİĞİNDE,
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KARBONDİOKSİT 
EMİSYONLARI

ÜÇ KAT 
ÇOĞALABİLİR
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Atıkların yanlış yönetimini durdurmak ve plastikleri yeniden kullanmak 
plastik kirliliğinden arınmış bir sistemin oluşmasını sağlayabilir ve 
plastiğin geri dönüşümü ve yeniden imalatı alanında 1 milyonun üzerinde 
yeni iş imkânı yaratabilir. Mevcut durumun devam ettiği senaryoya bir alternatif 
olarak, plastiksiz bir gelecek senaryosu 2030 yılına kadar plastik atıkların yüzde 60’ının, 
yani yaklaşık 113 milyon metrik ton plastik atığın geri dönüşümünü sağlayacak kadar 
kapasite artışı gerektiriyor. Atıkların daha temiz bir biçimde spesifik plastik türlerine 
ayrıştırılması ve yeniden kullanım kolaylığına yönelik ürün tasarımı, geri dönüşüm 
kapasitesinde artışın desteklenmesi için istikrarlı, yüksek kaliteli plastik atık hacmi 
oluşturacaktır. Plastiğin geri dönüşümü ve yeniden üretimi ile bir milyonun üzerinde 
yeni iş imkânı yaratılabilir33. Bu istihdam yaratma potansiyeli, kapalı döngü bir plastik 
sistemi içerisinde geri dönüşümün ne kadar artacağına ve her bir tesisteki operasyon 
etkinliğine bağlı.  Atık toplama oranlarını yüzde 100’e çıkarmak, tüm plastik atıkların 
resmi bir atık yönetimi sistemine girmesini sağlayacak ve yaklaşık 50 milyon metrik 
ton plastik atığın yanlış yönetilmesinin önüne geçilecek. Plastik kirliliğini ortadan 
kaldırmak için atılacak son adım ise, atıkların açık çöplüklerde ve düzensiz depolama 
sahalarında bertaraf edilmesini önleyerek yaklaşık 54 milyon metrik ton atığın yanlış 
yönetilmesinin önüne geçmek.

Plastik sistemi içerisindeki tüm paydaşların plastik kirliliğinin sona 
erdirilmesi ve plastik değer zincirinin düzeltilmesi ortak hedefine 
kilitlenmesi gerekiyor. Bu hedef böyle bir sistemsel yaklaşım benimsenerek 
gerçekleşebilir ancak taktiksel ve stratejik müdahalelerin uygulanması için geniş bir 
paydaş grubunun cesur adımlar atması gerekiyor. Bu ortak hedefe giden güzergâh, 
mevcut girişimlerin ötesinde kritik bazı adımların atılmasını gerektiriyor. 

da ötesinde kirlilik sorunları ortaya çıkarabilir. Bu ihtimal, çevre düzenlemelerinin ve 
yakma tesisi performanslarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği ve Asya’daki 
yakma kapasitesinin 2023’e kadar tahminen yılda 7,5 büyüyeceği de düşünüldüğünde, 
endişeleri de beraberinde getiriyor30. 

Plastiğin olumsuz dışsallıkları, ulusal ticaret politikası reformlarına uyum 
sağlamakta güçlük çeken zayıf küresel atık ticareti sistemine bağlı. 2016’da, 
küresel plastik atıkların yüzde dördü ihraç edildi; yaklaşık 13 milyon metrik tona denk 
gelen bu miktarın yarısına yakını G7 ülkelerinden çıktı. Çin, kısa süre önce ülkeye ithal 
edilecek plastik atıklara ilişkin kalite standartlarını yükseltti ve yerel atıkları yüksek 
ölçüde kontamine olan G7 ülkeleri artık atıklarını Çin’e ihraç edemez hale geldi31. İhraç 
edilen tüm plastik atıkların üçte ikisi daha önceleri Çin’e gönderiliyordu dolayısıyla, 
bundan sonra atık ticareti süreçlerinde yapılacak her tür değişiklik, plastik kirliliğini 
de ciddi ölçüde etkileyebilir. Çin’in atık yönetimi sisteminin oyundan çekilmesiyle 
birlikte, 2030’a kadar 111 milyon metrik ton plastik atığın başka yerlere kaydırılacağı 
tahmin ediliyor32. Plastik atık ihracatçıları kontaminasyon standartlarını yükseltmediği 
veya ülkeler kendi geri dönüşüm kapasitelerine yatırım yapmadığı sürece, uluslararası 
plastik ticareti kırılganlığını sürdürecek ve plastiğin çevreye verdiği zarar artacak.  

Plastik kirliliğinin kontrolsüz artışını durdurmak için acilen harekete 
geçmek ve müştereklerin plastik trajedisini çözmede her bir paydaşı hesap 
verebilir kılmak için eşgüdümlü girişimlere başvurmak gerekiyor. Mevcut 
durumun olduğu gibi devam ettiği senaryoda, paydaşlar plastik değer zincirinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda hesap vermemeye devam ediyor. Atık 
yönetimi kapasitesini iyileştirmeye yönelik mevcut çabalar, 2030’a kadar gerçekleşmesi 
beklenen 104 milyon metrik ton plastik atık sızıntısını durdurmada yetersiz kalacak. 
Plastik kirliliğinin mevcut gidişatının sebepleri şunlardır: tek kullanımlık plastik 
ürünleri destekleyen tüketim alışkanlıkları, yanlış yönetilen atıklar nedeniyle doğaya 
sızan plastikler ve geri dönüştürülmüş plastikten beş kat daha fazla yeni plastik üreten 
bir tedarik zinciri.  

Doğada sıfır plastiğe doğru bir yol çizmek için, plastiğin kullanım süresi 
boyunca taktik ve stratejik müdahaleler uygulayan bir sistem yaklaşımı 
şart. Plastik artışını durdurmak için problemli tek kullanımlık plastikleri yasaklamak 
ve ulusal atık yönetimi planlarının seviyesini yükseltmek gibi taktiklerle mevcut 
tedbirler arttırılmalı ve güçlendirilmelidir. Bir taraftan da altta yatan sorunları ele 
almak üzere, sorumluluğu plastik yaşam döngüsü boyunca uygun bir şekilde dağıtacak 
açık ve net uygulama planları, sağlam yerel yasalar ve ticari araçlar içeren çok taraflı 
bir anlaşma çerçevesinde küresel hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturulmalıdır. 
Plastik fiyatının dünyanın her yerinde plastiğin tüm yaşam döngüsünün doğa ve 
toplum üzerindeki maliyetlerini yansıtmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, 
tüketiciler de davranışlarını değiştirmeye ikna edilmeli ve plastik kirliliğine yol açan 
ürünlerin yerine geçebilecek seçenekler ve ürünler sağlanmalıdır. 

Böyle bir yaklaşımla, hiçbir değişikliğin gerçekleşmediği senaryoya kıyasla, 
plastik atık üretimi yüzde 57, yeni plastik üretimi de neredeyse yarı yarıya 
azaltılabilir. Kullanım süresi bir yıl ve altında olan kek kullanımlık plastiklerden 
kademeli olarak vazgeçilerek plastik talebini 2030’a kadar yüzde 40 azaltmak mümkün. 
Plastik tüketimini azaltarak, ikincil plastik hammadde üretimini artırmak 2030 
yılına kadar yeni plastik üretimini yarı yarıya azaltabilir. Tek kullanımlık plastikleri 
durdurmak atık sistemi üzerindeki yükü azaltıyor ve plastik atık üretimini 188 milyon 
metrik tona düşürüyor.  Bu da mevcut durumun devam ettiği senaryoya göre yüzde 
57’lik bir azalma anlamına geliyor. 
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Kenya’nın Lamu Adası’nda tamamı geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş teknenin yola çıkış töreninde
yerli çocuklar da plastik atıklardan yaptıkları tekneleri yarıştırıyor. Kenya kültüründe geleneksel bir tekne türü 
olan "dhow" tarzında imal edilen tekne, Kenya Lamu’dan Tanzanya’nın başkenti Zanzibar’a kadar süren 500 km’lik 
yolculuğunda okulları, yerli toplulukları, hükümet yetkililerini ziyaret ederek plastik kirliliğine dikkat çekti ve çözüm 
önerilerini paylaştı.
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Plastik sektörü, 2000 yılından bu yana, 
neredeyse o zamana dek üretildiği kadar 
plastik üretti. 1950’den günümüze 200 kat 
artan yeni plastik üretimi, 2000’den bu yana 
yılda yüzde 4 büyüme gösterdi34. En son verilerin 
mevcut olduğu 2016 yılında üretim 396 milyon 
metrik tona ulaştı. Bu, gezegendeki her bir kişi 
başına 53 kilogram plastik demek. 2016’da 
gerçekleşen plastik üretimi sonucunda, o yılki 
toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde 
altısına eşdeğer 2 milyar metrik ton karbondioksit 
emisyonu ortaya çıktı35. Öngörülen plastik üretimi 
kapasitesi hayata geçirilirse, mevcut üretim 
2030’a kadar yüzde 40 artabilir36.  

PLASTİKTEN 
KAYNAKLANAN 

KİRLİLİK –  
DOĞAYA VE 

TOPLUMA 
TEHDİT

Şekil 1: 1950’den 2030’a (tahmini) 
küresel plastik üretimi, milyon 
metrik ton cinsinden

Kaynak: Dalberg Analiz Jambeck & al (2017)
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2030’A KADAR % 40 
ARTABİLİR

2016 YILINDA ÜRETİM                   
396 MİLYON METRİK TONA 
ULAŞTI. BU, GEZEGENDEKİ 
HER BİR KİŞİ BAŞINA                        
53 KİLOGRAM PLASTİK 
DEMEK.

MEVCUT DURUMUN OLDUĞU GİBİ DEVAM ETTİĞİ 
SENARYODA, 2030’A GELİNDİĞİNDE DOĞAYA 
SIZAN PLASTİK ATIK MİKTARININ 104 MİLYON 
METRİK TON’U BULMASI BEKLENİYOR 

DENİZLERDEKİ PLASTİKLERİN                                                                      
% 80’İNİN KARADAKİ KAYNAKLARDAN 
GELDİĞİNE İNANILIYOR
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ton plastikten 2,7 metrik ton karbondioksit atmosfere salınıyor40. Gezegenimizdeki 
plastik atıkların yalnızca yüzde 20’si geri dönüştürülmek üzere toplanıyor. Plastik atıklar 
geri dönüşüm için toplansa bile, yeni malzemelere dönüştürüleceğinin bir garantisi yok. 
Örneğin, yüksek kontaminasyon seviyeleri nedeniyle, Avrupa’da geri dönüştürülmek 
üzere toplanan plastik atıkların yarısından azı geri dönüştürülebiliyor41. 

Yanlış yönetilen plastik atıklar, kontrollü bir atık işleme aracılığıyla 
yönetilen atıklara kıyasla çok daha yüksek bir olasılıkla kirliliğe dönüşüyor.  
Yanlış yönetilen atık, toplanmayan, düzensiz depolama alanlarına açıktan atılan, 
arasına başka malzemelerin karıştığı veya kontrolsüz depolama alanlarında depolanan 
atıklar demek.

Giderek artan plastik kullanımı ve plastik atıkları yönetmede yetersiz kalan 
uygulamalar sonucunda, plastik atıkların üçte biri karalarda ve denizlerde 
kirliliğe neden oluyor. 2016’da yanlış yönetilen atık işleme sistemlerine giren plastik 
atıkların yüzde 87’sinin doğaya karıştığı ve plastik kirliliğine dönüştüğü tahmin ediliyor42. 
Yanlış yönetilen bu atıkların yüzde 90’ının karaları, yani doğanın bir parçası olan toprak 
ve tatlı su kaynaklarını kirlettiği düşünülüyor. Geri kalan yüzde onun ise denizlere ulaştığı 
veya ulaşacağı tahmin ediliyor43. Denizlere ulaşan plastik atıkların sadece yüzde birlik bir 
kısmı deniz yüzeyinde,44 geri kalanı daha derinlerde veya deniz tabanında birikiyor45.

PLASTİKLER, DOĞAL HAYAT, TOPLUM VE KÜRESEL EKONOMİ İÇİN CİDDİ 
SORUNLARA NEDEN OLAN YAYGIN BİR MALZEME HALİNE GELDİ 
Çevresel Etkiler 

Plastik atıklara takılma: Doğada aralarında memeliler, sürüngenler, kuşlar ve balıkların 
da bulunduğu 270’ten fazla hayvan türünün plastik atıklara takıldığı tespit edildi46. Plastik 
atıklara takılarak etkilenen hayvanlar genellikle akut veya kronik hastalıklara yakalanıyor 
veya hayatlarını kaybediyor. Her yıl en az bin deniz kaplumbağasının denize düşen veya 
bilerek atılan balıkçılık ağları gibi plastik atıklara takılarak öldüğü tahmin ediliyor47.

Yutma: Yutularak vücuda giren plastikler de hayvanların sağlığına zarar veriyor. 
240’tan fazla hayvan türünün plastik yuttuğu kayıt altına alındı48. Bu plastikler, 
hayvanların sindirim sisteminden geçemiyor ve dahili aşınmalara, sindirim sisteminde 
tıkanıklıklara ve ölüme neden oluyor49. Ayrıca, yutulan plastiklerden yayılan toksinlerin 
üreme ve bağışıklık sistemlerine zarar verdiği de görüldü. Bu durum özellikle, plastik 
yutmanın yanında başka stres faktörleriyle de sınanan düşük popülasyonlu tehlike 
altındaki türler için endişe verici50.

Zarar gören habitat: Plastik atıklar, doğal yaşam alanlarını bozabileceği veya yok 
edebileceği topraklarda, nehirlerde ve denizlerde bulunuyor. Mikroplastik kirliliğinin 
faunanın sağlığını etkileyebilecek ve toprağa zararlı kimyasal sızıntı olasılığını arttırabilecek 
şekilde toprak koşullarını değiştirdiği ortaya çıktı51. Plastik atıklar aynı zamanda mercanların 
bozulmasını da hızlandırıyor. Denizde bırakılan, kaybolan veya bilerek atılan balıkçılık 
malzemeleri, hassas mercan resiflerinin üzerini kaplayabilir ve plastik atıklarda oluşan 
mikrobiyal koloniler, mercanlarda daha fazla hastalığın görülmesine neden olabilir52. 

Sosyal Etkiler

Plastik kirliliği hava kalitesini, su sistemlerini ve toprak koşullarını etkiliyor. Düzenlemelerle 
kontrol altına alınmamış plastik atık yönetimi, insanların mikro ve nano plastikleri yutması 
ve toprakların plastikle kirlenmesi, en yaygın görülen doğrudan sonuçlar. 

Üretilen plastiğin neredeyse yarısı, yaşam süresi üç yıldan daha kısa olan 
kullan-at ürünlerin imalatında kullanılıyor; Bu ürünlerin çoğu, yüksek ve 
orta üst gelir grubundaki ülkelerde tüketiliyor. Düşük maliyeti ve çok yönlülüğü 
sayesinde plastik, birçok sektörde sayısız uygulamada kullanılıyor. Ambalaj sektörü, 
yeni plastiğin ürüne dönüştürüldüğü en büyük sektör ve 2015’te üretilen toplam 
plastiğin yüzde 40’ı bu sektör tarafından dönüştürüldü37. İnşaat ve otomotiv sektörleri, 
yeni plastiği dönüştüren ikinci ve üçüncü en büyük sektörler. Atılmadan önce sadece bir 
kez kullanılmak üzere tasarlandıklarından, birçok ambalaj ürünü tek kullanımlık plastik 
olarak biliniyor. Alışveriş poşetleri, gıda ambalajları ve içecek şişeleri bu grupta yer alan 
ürünlere örnek verilebilir. Bu ürünlerin çoğu yüksek ve ortanın üstü gelir gruplarındaki 
ülkelerde tüketiliyor.   

Hızlı tüketim alışkanlıkları nedeniyle dünyanın baş edemeyeceği 
miktarlarla plastik atık ortaya çıkıyor; plastik atıkların yüzde 37’si şu an iyi 
yönetilemiyor. 2016’da, gezegendeki her bir kişi başına 2200 plastik şişeye eşdeğer, 
yaklaşık 310 milyon metrik ton plastik atık üretildi. Plastik atık seviyesi, 2010’dan bu yana 
yılda yüzde 3 artış gösterdi38. Ancak 2016’da plastik atıkların yalnızca yüzde 63’ü plastik 
kirliliği oluşturma riski daha az olan kontrollü atık işleme tesislerine girdi, bkz. Şekil 2.

En yaygın plastik atık yönetim sistemleri arasında düzenli depolama, yakma 
ve düzensiz depolama yer alıyor. 2016’da, plastik atıkların yüzde 39’u, çözünmenin 
400 yıl sürdüğü doğrudan düzenli depolama sahalarına gönderildi39. Plastik atıkların 
yüzde 15’i endüstriyel atık yakma tesislerinde bertaraf edildi ancak, yakılan her bir metrik 

Şekil 2: Başlıca plastik 
atık yönetimi kanallarına 
genel bakış
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• Atık kolundan toplanan ve ikincil hammaddeye 
dönüştürülen plastikler2

• Atıkların, ön işleme yapılmadan veya çok az yapılarak 
karada kontrollü bertarafı. Atık depolama sahası gaz izleme, 
saha sıkıştırma ve arazi örtüsü gerekliliklerine uyuyor.

• Plastik atıkların egzoz gazları açısından çevresel 
emisyon gerekliliklerine uygun olan kontrollü ve 
kapalı bir endüstriyel süreçte yakılması.

Kontrollü                         
atık depolama1

Geri dönüşüm

Endüstriyel                    
atık yakma

• Plastiklerin doğrudan karaya, tatlı sulara veya deniz 
ortamına atılması. Düzensiz depolama ve açıkta yakma gibi 
düzensiz plastik atık yönetimi biçimleri de bu gruba girer. 

• Kontrolsüz yürütülen plastik bertarafı faaliyetleri 
ve yönetilmeyen atık depolama sahaları.

• Bir atık getirme sistemi aracılığıyla son 
kullanıcıdan toplanmayan ve resmi bir atık 
yönetimi sürecine girmeyen atıklar.

Düzensiz                  
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Kontrolsüz veya 
tanımlanmamış 
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Notlar: (1) Dünya Bankasının “What a Waste 2.0” raporundaki veriler ışığında, yüksek gelir grubundaki ülkelerde yer alan bütün düzenli depolama 
alanlarının kontrollü olduğu kanaatindeyiz. (2) Geri kazanım sürecindeki plastik kayıpları dikkate alınmamıştır. (3) Özellikle “kontrollü” veya “sağlığa 
uygun” olduğu belirtilmediği sürece, ortanın üstü, ortanın altı ve düşük gelir grubundaki ülkelerde yer alan düzenli depolama alanlarını kontrolsüz veya 
tanımlanmamış depolama alanları olarak kabul ediyoruz.

Kaynak: Dalberg analiz, Jambeck et.al (2015), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018), Avrupa Komisyonu (2001)
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Ekonomik Etkiler

Plastik kirliliğinin toplam ekonomik etkisi hala bilinmiyor ve şu ana kadar yapılan 
araştırmaların çoğu denizler üzerindeki etkilere odaklandı. BM Çevre Programı (UNEP) 
plastik kirliliğinin denizler üzerindeki ekonomik etkisinin yılda 8 milyar dolar olduğunu 
tahmin ediyor63. Tahminlere göre, karalardaki plastik kirliliği denizlerdekinden dört kat 
daha fazla, durum böyle olunca da plastik kirliliğinin asıl ekonomik etkisinin kat be kat 
daha ağır olduğu düşünülüyor64. 

Toplam ekonomik etkinin boyutları yeni yeni anlaşıladursun, belli sektörler üzerinde 
halihazırda görülen etkileri aşağıda vurguluyoruz. 

Balıkçılık: Hayvan ölümleri ve hayvanların plastik yuttuğuna dair kaygılar nedeniyle 
denizlerdeki plastik kirliliği deniz ürünlerine ilişkin hem arzı hem de talebi azaltıyor. 
Aralarında denizde bırakılan balıkçılık malzemelerinin de yer aldığı plastik atıklar teknelerin 
motorlarını tıkayarak balıkçılık sektörünü sekteye uğratıyor. Avrupa Birliği’nde plastik kirliliği 
nedeniyle zarar gören iş süreçlerinin maliyetinin, bu sektörde elde edilen toplam gelirin yüzde 
0,9’una eşit olduğu, bunun da yılda 61,7 milyon avroya denk geldiği tahmin ediliyor65.

Deniz ticareti: Ticari yük gemileri de plastik kirliliğine karşı oldukça hassas çünkü 
gemilere gelebilecek herhangi bir zarar insan hayatını tehlikeye atabilir. Asya Pasifik 
Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) atıkların ticari taşımacılığa yılda 297 milyon dolarlık 
zarar verdiğini tahmin ediyor66.

Turizm: Plastik kirliliği turizm sektöründe gelirleri azaltıp maliyetleri arttırabilir. 
Örneğin, plastik kirliliği nedeniyle Hawaii67, Maldiv Adaları68 ve Kore’de69 turist 
sayısında azalma görüldü. Plastik kirliliğinin giderilmesi için alınan tedbirler devletler 
ve işletmeler için ilave masrafa neden oluyor. Fransa’da Nice kenti, halka açık plajları 
temiz tutmak için her yıl 2 milyon avro harcıyor70.

 

Düzenlemelerle kontrol altına alınmamış plastik atık yönetimi: 2016’da, plastik 
atıkların yüzde 37’si, açıkta yakma, düzensiz alanlarda depolama ve kontrolsüz geri dönüşüm 
gibi herhangi bir düzenlemeye tabi olmayan yöntemler aracılığıyla yanlış yönetilerek bertaraf 
edildi. Başta açıkta yakma olmak üzere tüm bu süreçler, hava kalitesini etkileyebilecek zehirli 
gazlar, halojenler, azot oksit ve kükürt oksit salıyor53. Atıkların düzensiz depolama alanlarına 
atılması da yakın çevredeki sutaşır alanları, su kütlelerini ve yerleşimleri kirletiyor54. Ayrıca, 
düzgün yönetilmeyen tesiste veya açıkta yakma faaliyetlerinden çıkan plastik bileşenlerinin 
solunum sistemi rahatsızlıklarını körüklediği, kalp hastalığı riskini arttırdığı ve insan sinir 
sistemine zarar verdiği görüldü55. En çok da yeterli derecede kontrol edilmeyen atık yönetimi 
tesislerinin yakınlarında yaşayan topluluklar risk altında56.

İnsanların plastik yutması: İnsanların mikro ve nano boyutlardaki plastikleri 
yutma olasılığı çok yüksek olsa da bunun sağlık üzerindeki doğrudan etkileri hala 
bilinmiyor. İnsanlar, mikro ve nano plastiklerle kirlenmiş gıda maddelerini tüketerek 
plastik yutabiliyor. Bu özellikle midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri tüketince 
gerçekleşebiliyor57. Ancak kirlenmenin daha birçok kaynağı mevcut. Kısa süre önce 
şişelenmiş sular üzerinde yapılan bir araştırmada, 9 ülkeden 11 farklı markadan 
toplanan su şişelerinin yüzde 93’ünde  mikro plastik kirliliğine rastlandı58. 

Toprakların ve suların kirlenmesi: Çamaşır yıkanırken ortaya çıkan mikro 
plastikler ve kozmetik ürünlerde kullanılan nano plastikler atık su sistemlerinde 
birikebiliyor. Bu plastik parçacıkların birçoğu atık su işleme süreçlerinde arıtma çamuru 
olarak toplanıyor59. Bu şekilde ayrıştırılan çamur, gübre olarak kullanılıyor ve her yıl 
binlerce ton plastiğin toprağa karışmasına neden oluyor60. Atık su işleme tesisleri, 
atık suların tekrar çevreye61 veya şehir suyu şebekelerine62 bütün plastik parçalardan 
arındırılmış şekilde salınmasını sağlayamıyor.

MİKRO PLASTİKLERİN DOĞAL YAŞAM VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
HALA TÜMÜYLE BİLİNMİYOR.
Karalardaki plastik kirliliğinin ekonomik etkisi, yutulan mikro plastiklerin insanlar 
ve diğer hayvan türlerine etkileri gibi plastiğin neden olduğu etkiler hakkında hala 
bilinmeyen pek çok şey var. Plastik kirliliğiyle bağlantılı riskleri tam anlamıyla 
anlamak için daha fazla araştırma yapılması şart. İçme suyunda görülen mikro 
plastiklerle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa süre önce açıkladığı inceleme 
bulguları, uzun süre boyunca maruz kalınan veya yutulan plastiklerin neden olduğu 
sağlık risklerini anlamada önemli bir adım teşkil edecek71.

Plastik yutmanın insan sağlığını nasıl etkilediğine dair bilgiler sınırlı olsa da 
plastik üretiminde kullanılan birçok katkı maddesinin zararlı etkileri ayrıntılı 
biçimde belgelendi. BPA, fitalatlar ve plastiklerde yanmayı geciktiren malzemelerin 
bazılarının belli bir derecede maruz kalındığında doğuştan engellere ve gelişim 
bozukluklarına neden olabilecek maddeler içerdiği görüldü72. Bu bulgular 
sonucunda ABD Tarım Bakanlığı, Gıda ve Güvenlik Teftiş Birimi bazı plastik 
türlerinin ısınmaması gerektiğine dair kamuoyuna açıklamalarda bulundu73. 
Ayrıca, doğaya salınan plastikler yüksek miktarlarda organik kirleticileri de emiyor 
ve yutulduğunda zehirlenmelere neden olabiliyor74. Plastiklerin yutulmasının 
sağlığa etkileri hakkında araştırmalara bir an önce hız vermek gerekiyor. 

� £
�$



 Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek   1918  Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek

1. Plastik üretimi 

Azalan üretim maliyetleri neticesinde, yeni plastik üretiminde yaşanan artışla 
birlikte 2016’da üretilen yeni plastik miktarı 396 milyon metrik tona ulaştı, satış 
fiyatlarında ise buna bağlı bir düşüş görüldü. Doğalgaz ve petrol gibi plastik üretiminde 
kullanılan hammaddelerin maliyeti son on yılda neredeyse yarı yarıya azaldı77. ABD pazarının 
sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) enerji piyasasının genelinde değişimleri tetikliyor78. ABD’den 
gelen, artan miktarda, ucuz ihracat ürünü akışına bağlı olarak Avrupa ve Çin’de (dünyanın en 
büyük plastik üreticileri) daha düşük fiyatların oluştuğu bir dönem başladı79. Düşük hammadde 
fiyatları nedeniyle, yeni plastik üretmek petrokimya endüstrisi için gittikçe daha karlı olmaya 
başladı. Bu durum, daha pahalı ve üretimi daha zor olan ikincil geri dönüşüm plastiği üretmek 
yerine yeni plastik üretmeyi tercih eden bir plastik sistemine katkıda bulunuyor.

Bugün, yeni plastiğin piyasa fiyatı, kullanım ömrü boyunca doğa ve topluma 
getirdiği maliyeti yansıtmadığı için, plastik üreticileri üretimin olumsuz sonuçları 
için hesap verebilir konumda değil. Günümüzde, yeni plastiği azaltmaya yönelik 
düzenleyici teşvikler kısıtlıdır. Örneğin, bugün, ABD, Çin ve Avrupa’da bulunan petrokimya 
şirketleri yeni plastik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının maliyetini 
karşılamıyor80. Avrupa’da81 ve daha yakın zamanda Çin’de82 emisyon ticaret mekanizmaları 
kuruldu ancak petro-kimya üretimi karbon emisyonu üst sınırlarına tabi değil. Alüminyum, çelik 
ve karton üretiminden farklı olarak, plastik üretimi karbon izni satın alımı gerektirecek kadar 
enerji yoğun bir sektör olarak kabul edilmiyor83.  

2. Plastik kullanımı 

Plastik dönüştürücüler, yani yeni plastikten üretilen ürünlerin üreticileri, 
faaliyetlerinin tedarik zincirinin son kullanıcıya yakın kısımdaki etkileri 
konusunda sınırlı sorumluluk taşıyor ve bu da tek kullanımlık plastik odaklı iş 
modellerinin yaygın olmasına neden oluyor. Plastik tüketimi oranları, 2010’dan bu 
yana yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi. Plastik ürünler, genellikle üretim maliyetini düşüren, 
karmaşık bir ek malzeme karışımına sahiptir84. Ancak, bu durum,  malzemeye katışıklık ve 
kontaminantlar karıştırıldığı ve ayırma ve temizleme maliyeti arttığı için bu malzemelerin geri 

Plastik kirliliği, plastik üretimi ve 
kullanımından faydalanan paydaşların 
omuzlarında taşımadıkları bir mali yükü 
beraberinde getiriyor. 
Günümüzde, plastiklerin kullanım ömrü Şekil 3’te de görüldüğü 
gibi beş temel aşamadan oluşur. Her bir aşama, üreticiler, 
plastik dönüştürücüler, son kullanıcılar, hükümetler ve atık 
yönetim sektöründeki aktörler tarafından etkilenir ve söz 
konusu paydaşları etkiler (Her bir paydaş ve paydaşların 
plastiklerin kullanım ömrü içerisinde oynadıkları roller 
hakkında ayrıntılı açıklama için bakınız Terimce). Diğer kirlilik 
türlerinde de olduğu gibi, bu sistemin tasarımı da, söz konusu 
paydaşları faaliyetlerinin olumsuz sonuçları konusunda hesap 

verebilir kılacak biçimde kurgulanmamış75. Sistemin hesap verebilirlik içermemesi, sürdürülebilir 
olmaktan uzak plastik üretimi ve artan plastik kirliliğinin görüldüğü mevcut duruma katkıda 
bulunuyor76.  

Sistemin hesap verebilirlik mekanizmaları içermemesi, oluşan plastik atıkların 
üçte birinin nedenidir. Başka bir deyişle, bu nedenle her yıl 100 milyon metrik ton 
plastik atık doğayı kirletiyor. Plastik kirliliği ve karbondioksit emisyonları, etkileri küresel 
düzeyde hissedildiği için sınır ötesi bir meseledir.  Aşağıdaki bölümde, plastiklerin kullanım ömrü 
boyunca her bir aşamadaki aksaklıklar ve bu aksaklıkların nasıl plastik atıkların üçte birinin 
doğaya sızmasına neden olan bir sistemle sonuçlandığı gösteriliyor.

 

SORUNUN TEMELİNDE 
YATAN NEDEN –                  

MÜŞTEREKLERİN 
TRAJEDİSİ

Şekil 3: Plastiğin kullanım 
ömrüne genel bakış

Şekil 4: Plastiğin kullanım 
ömrünün beş aşaması, 
(milyon metrik ton, 2016)

Notlar: (1) Yeni plastiğin ekonomi içerisinde kullanılmak üzere belirli ürünlere dönüştürüldüğü tüm plastik pazarlarındaki (örn. paketleme, inşaat ve 
yapım, ulaştırma) plastik ürün üreticileri. Söz konusu plastik ürünler dönüşüm sürecinde diğer plastik dışı malzemelerle de karışabilir. 

Kaynak: Dalberg analizi, Jambeck et. al (2014), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018) 
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paydaşlar

• Polimerizasyon ve 
polikondenzasyon 
süreçleriyle             
fosil yakıt 
kimyasallarından 
yeni plastik üretimi   

• Plastiğin, ürünün 
son kullanıcı 
tarafından atık 
olarak bertaraf 
edilmesine kadar 
malzemelerin 
spesifik ürünlere 
dönüştürülerek 
kullanılması 

• Bertaraf edilmiş 
plastik atıkların 
son kullanıcılardan 
sonra geri 
kazanılması ve 
atıkların işlenmek 
üzere çeşitli atık 
kollarına ayrılması 

• Ayrılmış plastik 
atıkların düzenli 
depolama, yakma, 
geri dönüşüm, 
veya düzensiz 
depolama gibi 
yöntemlerle 
işlenmesi

• Plastik atıkların 
bir ekonomi 
içerisinde, atıklar 
işlenerek ikincil 
malzemelere 
dönüştürüldükten 
sonra yeniden 
kullanılması

• Petro-kimya 
şirketleri

• Petrol ve                  
doğalgaz      
şirketleri 

• Plastik 
dönüştürücüleri1

• Nihai müşteriler 
(bireysel, 
kurumsal ve ticari)

• Nihsi müşteriler
• Yerel veya ulusal 

makamlar
• Atık yönetim 

şirketleri
• Plastik 

dönüştürücüler

• Yerel ve ulusal 
makamlar

• Düzenleyici 
kurumlar

• Plastik üreticileri
• Atık yönetim 

şirketleri
• Plastik 

dönüştürücüler

• Plastik 
geridönüşüm 
şirketleri

• Plastik 
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Plastik 
Üretimi

1
Plastik 

Kullanımı

2
Atık 

Toplama

3
İkincil 

Piyasalar

5
Atık        

İşleme

4

Notlar: (1) Açıkta yakılma riski taşıyan plastik; (2) Sadece tesislerde gerçekleşen kontrollü yakma; (3) Tüm plastik pazarlarında (örn. paketleme, inşaat 
ve yapım, ulaştırma) yeni plastiği plastik ürünlere dönüştüren plastik ürün üreticileri

Kaynak: Dalberg analizi. Jambeck et. al (2014), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018)
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Avrupa kıtasında toplanan plastiğin yüzde 
60’dan daha azı geri dönüştürülebiliyor. 
Yüzde 40’tan fazlası süreçte kaybediliyor.
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gelirli ülkelerden üç kat daha az yatırım yapıyorlar92. 2016’da, düşük gelirli ülkelerde ortalama 
atık toplama oranı yüzde 50’nin altında gerçekleşti.

Yüksek gelirli ülkelerde toplama oranları genel olarak daha yüksek olsa da bazı 
meseleler mevcudiyetini koruyor. Atık toplama oranları, yüksek gelirli ülkelerin çoğunda, 
yüzde 95’in üzerinde olmakla birlikte atık toplama sistemlerinin kent ortamlarına uygun bir 
biçimde modernize edilmediği kırsal alanlarda sıklıkla daha düşük oranlar görülüyor93. Dünya 
çapında, atık yönetim sistemleri iyileştirilmediği sürece, oluşturulan atık miktarı arttıkça, 
toplanmayan atık miktarı ve buna bağlı plastik kirliliği de kesinlikle artacaktır.

Son kullanıcıların plastik atıkların ayrıştırılması ve bertarafı konusunda 
yaşadıkları güçlükler atıkların doğrudan depolama sahalarına götürülmesi 
veya doğaya atılmasına neden oluyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayanlar, 
çoğunlukla atıklarını belediyenin atıkları alacağı merkezi bir atık kutusu veya atık getirme 
merkezinde bertaraf edebilmek için evlerinden kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kalıyor94. 
Son kullanıcıların genellikle etkin ayırma ve atık bertarafının önemi konusunda bilgi sahibi 
olmamaları özellikle kent merkezlerinde yere ciddi miktarlarda çöp atılmasına neden oluyor95. 

4. Atık işleme 

Plastik kirliliğinin doğrudan sebebi yanlış yönetilen atıklardır. Her ne kadar yanlış 
atık yönetimi birçok bölgede görülen bir durum olsa da, yetersiz atık yönetimi altyapısı nedeniyle 
en fazla düşük ve orta gelirli ülkelerde görülür (bkz. Şekil 8). Kısıtlı geri dönüşüm kapasitesi 
ve daha az sayıda etkin kullanım ömrü sonu atık yönetimi sistemine sahip ülkelerde, plastik 
atıkların yeterince kontrol edilmeyen depolama sahalarında ve açık çöplüklerde bertaraf edilmesi 
ihtimali çok daha yüksektir98. Atık yönetimi sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler olmaksızın, 
küresel düzeyde plastik kirliliği artacaktır.  

Geri dönüşüm kapasitesinin artırılması riskli iş modeli nedeniyle karlı olmaktan 
uzak ve zor bir faaliyet olmaya devam ediyor. 2016’da, plastik atıkların yüzde 20’sinden 
daha az bir kısmının geri dönüşümü yapıldı99. En yüksek geri dönüşüm oranlarına sahip 
olan bölgelerden bir tanesi olan Avrupa kıtasında, plastik geri dönüşüm ekonomisi hala karlı 
olmaktan uzak. İşletme maliyetinin plastik atıkların geri dönüşümü için metrik ton başına 924 
avro olduğu tahmin ediliyor ve bu rakam ikincil plastik materyalin ortalama satış fiyatı olan 
metrik ton başına 540 avronun çok altında100. Mevcut durumda, tüm gelir gruplarında, düzenli 
depolama ve yakma, Şekil 8’de de görüldüğü gibi geri dönüşümden daha fazla kullanılan atık 
işleme yöntemlerinden. Düzenli depolama veya atık yakma tesisleri atıkların depolanması veya 

dönüşüm potansiyelini düşürür85. Sonuç olarak, geri dönüşüm için toplanan plastik atıkların 
yüzde 40’ından fazlası karlı bir biçimde geri dönüşüme dahil edilemiyor ve yakma veya düzenli 
depolama yoluyla yönetiliyor86. 

Plastik dönüştürücüler, kullanım ömrünün sonundaki plastik atıkların etkin bir 
biçimde yönetilmesini ve kaynak etkinliği sağlayan ürünler tasarlamıyor. Plastik 
dönüştürücüler tarafından alınan kararlar, ikincil geri dönüşüm plastiğinin fiyat açısından 
rekabet edebilirliğini ve kalitesini doğrudan etkiliyor. Neticede, bol miktarda yüksek kaliteli ve 
düşük maliyetli yeni plastikten yapılmış ürün oluşuyor. Tedarik zincirinin son kullanıcıya yakın 
kısmında faaliyet gösteren atık yönetim şirketleri, haksız bir biçimde plastik dönüştürücülerin 
kararlarının maddi yükünü taşıyor87. Dönüştürücülerin tasarım ve malzeme seçimleri nedeniyle, 
plastik atık yönetiminin maliyeti artıyor ve ikincil malzemelerin kalitesi azalıyor88.

Plastiklerin kullanım ömrü, tedarik zincirinin üreticiye yakın kısımlarındaki 
paydaşların ürünleri için satış noktasından sonra hesap verebilir konumda 
olmalarını sağlayacak küresel bir geribildirim döngüsü içermiyor89. Her ne kadar 
bazı OECD ülkelerinde genişletilmiş üretici sorumluluğu gibi politikalar bulunsa da yüksek 
oranda iyi yönetilemeyen atık görülen birçok bölgede henüz bu tür programlar yürürlükte 
değil90. Şu an için, tedarik zincirinin üreticiye yakın kısımlarında bulunan aktörlerin şeffaf 
ve hesap verebilir olmalarını sağlayacak küresel bir politika, bir yönetişim çerçevesi veya 
düzenleyici kuruluşun bulunmaması plastiklerin kullanım ömrü boyunca sistemsel bir değişim 
yaratma kabiliyetini kısıtlıyor.

3.  Atık toplama 

Toplanmayan plastik atıklar sıklıkla plastik kirliliğine yol açıyor91. 2016’da, üretilen 
plastik atıkların yüzde 11’i, temel olarak yeterince gelişmemiş bir atık yönetimi altyapısı ve 
son kullanıcılar için atıkların ayrıştırılmasını ve bertarafını zorlaştıran engeller nedeniyle 
toplanmadı.  Şirketlerin plastik atıkları etkin bir biçimde ayırma ve yönetme kabiliyetleri ülkeden 
ülkeye değişiyor ve tedarik zincirinin üreticiye yakın kısmında yer alan paydaşların tasarım 
kararlarından olumsuz biçimde etkileniyor.

Yeterince gelişmemiş atık yönetim altyapısı, düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük 
bir güçlük teşkil ediyor ve düşük toplama oranlarına neden oluyor. Düşük ve orta 
gelirli ülkelerde, birbiriyle yarışan birçok kalkınma önceliği arasında atık yönetimi altyapısına 
yapılan yatırım kısıtlı düzeyde kalıyor. Düşük gelirli ülkeler, atık yönetim sistemlerine yüksek 

Şekil 5: Gelir grubuna 
göre oluşan ve 
toplanmayan plastik 
atık miktarı, (% 2016; 
baloncuk içerisindeki 
rakamlar milyon metrik 
ton cinsindendir)

%2 %7
%16

%41%35

309 55

%40

%47
%12

Oluşan atık miktarının payı Toplanmayan atık miktarının payı 

Alt Orta Gelirli Üst Orta Gelirli Yüksek GelirliDüşük Gelirli

Kaynak: Dalberg analizi. Jambeck et al. (2014), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018)

Şekil 6: Gelir grubuna 
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uygulamaları 
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ETKİN ATIK YÖNETİM PERFORMANSI BİR ÜLKENİN GELİR DÜZEYİYLE İLİŞKİLİDİR  
Yüksek gelirli ülkeler, Şekil 7’de de görüldüğü gibi kişi başına düşük gelirli ülkelerden 10 kat daha fazla atık 
üretiyor. 2016’da üretilen plastik atıkların yarısından fazlası, yüksek gelirli ülkelerden, üçte birinden daha fazlası 
ise üst orta gelirli ülkelerden kaynaklanan atıklardı. Ancak, diğer bölgelerde yanlış yönetilen atık oranı daha 
yüksekken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir rakamla daha düşük düzeydedir. 
Ayrıca, yüksek gelirli ülkelerin,  atıklarının yüzde 10 ile yüzde 25 arasındaki bir bölümünü ihraç etmeleri, 
kapasitelerini küresel dinamiklerden etkilenebilir kılıyor. Bu nedenle, yüksek gelirli ülkelerdeki yanlış atık 
yönetimi rakamları, bu ülkelerin verilerinde ihraç edilen atıkların tamamının ithalatçı ülkede etkin bir biçimde 
işlendiği varsayımıyla, gerçekte olduğundan daha düşük bildiriliyor olabilir30. Kutu 4, bu durumun her zaman 
geçerli olmayabileceğini gösteriyor.  

Plastik kirliliği ve karbondioksit emisyonları, etkilerinin küresel çapta hissedilmesi nedeniyle sınır aşan bir 
meseledir; fakat plastik üretimini artıran etken, yüksek gelirli ülkelerin tüketim alışkanlıklarıdır. 2016’da, 
İtalya’da üretilen her bir kilogram plastik başına plastik tüketimine bağlı karbondioksit emisyonlarının miktarı  
Şekil 8’de de görüldüğü gibi Senegal’dekinin dört katıydı. Bu sebeple, yüksek gelirli ülkelerde yeni plastik 
tüketiminin azaltılması, küresel düzeyde plastiklerin kullanım ömrü boyunca karbon ayak izinin azaltılması 
yönünde önemli bir adımdır.

Alt orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler kalkınmaya devam ettikçe, mevcut durumda 11 kg olan kişi başına üretilen 
plastik atık miktarının yüksek gelirli ülkelerdeki 118 kg seviyesine doğru artması bekleniyor. Neticede, küresel 
düzeyde gittikçe artan miktarda plastik atığın plastik atık yönetimi sistemleriyle bertaraf edilmesi gerekecek. 
Her ne kadar gelir düzeyi orta gelir ve düşük gelir arasında değişen ülkelerde üretilen plastik atık miktarı 
yüksek gelirli ülkelere göre daha düşük olsa da, yeterince gelişmemiş atık yönetim altyapısı yanlış yönetilen 
atık oranlarının daha yüksek olmasına yol açıyor. 2016’da, düşük gelirli ülkelerde toplam plastik atık miktarı 
içerisinde yanlış yönetilen plastik atık miktarı yüzde 76’nın üzerindeydi. Atık yönetimi altyapısını iyileştirmeye 
yönelik çabalar mevcut. Afrika’da Sahra Altı ülkelerinde, toplama oranını artırmak ve farklı nihai bertaraf 
seçenekleri sunmak çalışmalarda önemli bir odak alanı96. Fakat, planlama, düzenleme ve finansman ile ilgili 
güçlükler varlığını koruyor97.

Şekil 7: Kilogram cinsinden kişi başına üretilen atık miktarı, kirlilik riski altındaki yanlış yönetilen plastik atık 
miktarı ve plastik geri dönüşüm oranları açısından ülke karşılaştırması (2016)

Şekil 8: Farklı ülkelerde 1 kilogram plastik atığın durumuna ayrıntılı bakış
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* Yanlış yönetilen plastik atıklar arasında, tüm toplanmamış plastik atıklar ve atık yönetiminin yetersiz olduğu depolama sahaları veya açık 
çöplüklerde bertaraf edilen atıklar yer alır
Kaynak: Dalberg Analizi, Dünya Bankası ‘‘What a Waste in 2018’’ veritabanı; BM Basel Sözleşmesi (2002); SITRA (2018); Plastics Europe (2017)
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(2) Yetersiz bir biçimde kontrol edilen depolama sahalarında veya açık çöplüklerde bertaraf ediliyor; (3) Yere atılan çöplerden kaynaklanan plastik 
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ucuz hale getiriyor. Bu ekonomi, dünyanın birçok bölgesinde, tüm aktörler için geçerli 
olduğundan dolayı, mevcut plastik sistemi gezegenimizi kirletmeye mahkûm109. Bu bozuk 
sistem içerisinde, çok uluslu şirketler gibi tedarik zincirinin üreticiye yakın kısımlarındaki 
paydaşların kararları, küresel plastik kirliliğinin ölçeği üzerinde derin, zararlı etkilere yol açabilir. 
Örneğin, 2015’te, Tanzanya’da büyük bir küresel içecek şirketi ambalaj malzemesi olarak cam 
kullanıyorken, plastik şişeler kullanmaya başladı110. Mevcut tahminlere göre, Tanzanya’da 
yanlış plastik atık yönetimi oranı yüzde 90’ın üzerinde111. Plastikte, camda olduğu gibi, döngüsel 
bir depozito geri kazanım sistemi mevcut değil112. Şirketin bu kararının, plastik tüketiminin 
ve kirlilik miktarının artmasına ve camın döngüsel değer zincirinin bozulmasına yol açması 
bekleniyor. 

Plastiğin kullanım ömrü sürecinde sistemsel bir değişim gerçekleşmezse mevcut 
plastik kirliliği krizi kontrolden çıkma riski taşıyor. Plastik sanayii, 2000’den bu 
yana, tarih boyunca üretilen toplam plastik miktarından daha fazla plastik üretti. Bu miktarın 
yüzde 75’inden fazlası halihazırda atık. Hatta, bu plastik atık miktarının üçte birinin yanlış atık 
yönetim süreçlerine bağlı olarak plastik kirliliği haline geldiği tahmin ediliyor. Sonuçta plastik, 
gezegenimizin toprağını, tatlı su kaynaklarını ve okyanuslarını kirletiyor. Ayrıca, insanlar, her yıl 
gıda ve içme suları içerisinde daha fazla miktarda plastik yutuyorlar ve her yıl plastik üretimi ve 
atıkların yakılmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonu miktarı artıyor. Bu müşterekler 
trajedisine son vermek için, plastiğin kullanım ömründe acilen değişime ihtiyaç var.  

işlenmesinden gelir elde eder101. Geri dönüşüm tesisleriyse gelirlerinin neredeyse tamamını 
ürettikleri geri dönüşüm malzemelerinin satışlarından elde eder102. Düzenli depolama veya 
yakma temelli iş modelleri devamlı ham atık tedariki temelinde kurgulanır. Plastik atıkların 
geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren tesisler ise çoğunlukla arz güvenliği olmayan ayrılmış 
atık tedarikine dayanır. Ayrıca, geri dönüşüm işletmelerinde geri dönüşüm sürecinde malzeme 
kaybı ve üretilen malzemenin düşük kaliteli olması ve satış fiyatının düşük olması olasılığı 
mevcuttur103. Geri dönüşümün karlılığı bu parametrelerden herhangi birisinde gerçekleşen 
değişikliklerden etkilenir ve söz konusu parametreler geri dönüşüm şirketlerinin kontrolü 
dışındadır.

Geri dönüşüm işletme maliyetleri, yüksek toplama ve ayrıştırma maliyetlerine 
ve kısıtlı, geri dönüşüme uygun plastik arzına bağlı olarak, yasaklayıcı derecede 
yüksektir. Toplama ve ayrıştırma, karışık ve kontamine plastik atık düzeylerinin yüksek 
olmasına bağlı olarak çok vakit alan ve emek yoğun bir süreçtir. Toplama ve ayrıştırma, bir arada 
ele alındığında, geri dönüşüm maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor104. Pek çok kez, 
çeşitli malzemelerin ve zararlı maddelerin yeni plastikten meydana gelen ürünlerin içerisine 
karışması,  söz konusu plastik atıkların sağlık, güvenlik ve kalite kontrol sebepleriyle geri 
dönüşümünün yapılamayacağı anlamına geliyor105. 

5. İkincil piyasalar 

İkincil plastik malzemeler, yeni plastikten daha düşük kalitededir ve bu yüzden 
daha düşük fiyattan satılır. Geri dönüşüm plastiği, daha düşük kalitede olması sebebiyle, 
yeniden kullanım uygulama alanının kısıtlı olması nedeniyle daha az talep görür, daha düşük 
fiyattan satılır ve bu nedenle geri dönüşüm şirketlerine daha az gelir getirir.  İkincil, geri 
dönüşüm plastiği, yeni plastiğin fiyatının üçte biri kadar düşük bir fiyat üzerinden satılabilir106.  

Tedarik zincirinin üreticiye yakın kısmında yer alan aktörleri yeni plastikten 
daha çevre dostu seçeneklerin geliştirilmesini desteklemeye teşvik edecek 
mekanizmalar kısıtlıdır107. Yeni plastikten farklı olarak ikincil malzemeler, tedarik zincirinin 
üreticiye yakın tarafında kötü ürün tasarımı ve güçsüz atık yönetimi altyapısının maddi yükünü 
ve sonuçlarını taşır. Ancak, mevcut durumda, birçok bölgede, ikincil malzemede ve diğer 
alternatiflerde maliyetlerin, teknik kabiliyetlerin ve kalitenin iyileştirilmesi teşvik edilmiyor108. 

Mevcut plastik sistemi içerisindeki aksaklıklar, plastik atıkları doğaya boşaltmayı, 
plastiği kullanım ömrünün sonuna kadar etkin bir biçimde yönetmekten daha 

Şekil 9: Plastik sistemi 
içerisinde plastik 
kirliliğine sebep olan 
aksaklıkların özeti
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Plastik olta misinaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir yavru fok.
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Düşen üretim maliyetleriyle hızlanan plastik üretimi, önümüzdeki 15 yıl içinde 
ortaya çıkan atık miktarını yüzde 41 artırılabilir. Mevcut durumun olduğu gibi devam 
ettiği senaryoda, 128 milyon ton yeni plastik atık ortaya çıkacağı ve plastik tüketiminin de her 
yıl yüzde üçün biraz üstünde bir oranla büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Plastiklerin 
çoğu, doğal gaz arama veya ham petrol arıtma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden 
yapılıyor ve ABD’deki ilave sıvılaştırılmış doğal gaz kapasitesinden kaynaklanan arz fazlası 
dikkate alındığında, plastik üretim kapasitesinin de büyümesi öngörülüyor114. Çin mevcut 
gidişatını sürdürürse, 2030’a gelindiğinde petrokimya ürünleri üretiminde 2015’e kıyasla yüzde 
doksan daha fazla ham petrol kullanabilir115.  Ayrıca, Birleşik Krallık merkezli çok uluslu kimya 
şirketi INEOS, iki etilen tesisini büyütüp yeni bir propilen üretim tesisi inşa ederek Avrupa’da 20 
yıldır belli bir seviyede süregelen kimyasal üretim kapasitesini artıracak ilk büyük yatırımlarını 
gerçekleştirmeyi planlıyor116. Öngörülen plastik üretim kapasitesinin tamamı inşa edilirse, yeni 
plastik üretiminin uzun yıllar boyunca artarak devam edeceği kesin117. Şekil 11’de gösterildiği gibi, 
artan tüketimle birlikte sistem bugün olduğu gibi gelecekte de yeni plastiklere dayanmaya devam 
edecek.

Plastik atıkların işlenmesinde geri dönüşüme kıyasla diğer atık işleme altyapıları 
ekonomik cazibesini sürdürdüğünden, 2030’a gelindiğinde, plastik atık 
yönetiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları üç kat çoğalabilir. Plastik 
atıkları bertaraf etmek için atık yakarak enerji üretme yaklaşımı uygulanmaya devam ederse, 
2030’da 350 milyon tondan fazla karbondioksit atmosfere salınabilir. “Depoladıkça öde” 
gibi düşük riskli bir atık yönetim iş modeline ve atıktan enerji üreten tesislere verilen mevcut 
desteklere bakıldığında küresel atık yakma kapasitesinin geri dönüşüme kıyasla daha hızlı 
artacağı tahmin edilebilir118. 

Plastik sorununun izlemeye tabi tutulmayan ve yakma odaklı bir atıktan enerji 
üretme yaklaşımıyla giderilmeye çalışılması, doğa ve toplum için karbondioksit 
emisyonlarının da ötesinde kirlilik sorunları ortaya çıkarabilir. Üstüne üstlük, 
çevre ile ilgili yasal düzenlemeler ve yakma tesisi performansları bölgeden bölgeye değişiklik 
gösterdiğinden, söz konusu yoldan yürümeye devam etmek yerel topluluklar için ilave sağlık 
ve güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Asya, her yıl yüzde 7,5 artış gösteren atık yakma 
kapasitesiyle, 2023’e kadar kapasitesini en hızlı büyüten bölge olacak119. Çin’de yakma kapasitesi 

Plastik sisteminden kaynaklanan plastik kirliliğinin 
2030’a kadar iki katına çıkması bekleniyor ve 
kirlilikten en görünür şekilde denizler etkilenecek. 
Güncel plastik yaşam döngüsü değişmezse önümüzdeki 15 
yıl içinde denizlerde 1950’den 2015’e kadar biriken plastiğin 
neredeyse iki katı kadar plastik birikecek. Nüfus artışı 
tahminleri, kişi başına düşen GSYİH öngörüleri ve kişi başına 
düşen mevcut plastik miktarı dikkate alındığında, denizlerdeki 
plastik kirliliğinin 2030’a kadar 300 milyon tona ulaşması 
işten değil. Bu, 11 trilyon yarım litrelik pet şişeye eşit. Bu 
hesaplamayı yaparken kullanılan yöntem Ek 2’de anlatılmıştır. 
Ayrıca, şu an karasal ekosistemlerde denizlerdekinden dört 
kat daha fazla plastik görüldüğü hesaba katıldığında, 2030’da 
karalardaki plastik kirliliğinin de çok daha yüksek seviyelere 
çıkması mümkün113.

Plastik tüketimindeki artış, plastik atık yönetimi 
kapasitesindeki büyümeyi geride bıraktığından, 

2030’a kadar denizlere her yıl dokuz milyon tondan daha fazla plastik sızmaya 
devam edecek. Plastik sistemi yönetebileceğinden daha fazla plastik üretiyor. Mevcut durumun 
değişmediği senaryoda, atık yönetimi kapasitesinde yapılacak iyileştirmelerin doğaya plastik 
sızıntısını durdurması mümkün görünmüyor. Şekil 10’da görüldüğü gibi, kontrolsüz tüketimden 
kaynaklanan toplam plastik atık miktarındaki artış, atık yönetimi kapasitesinde yapılan net 
iyileştirmeleri gölgede bıraktığından, yanlış yönetilen plastik atık miktarında görülen azalma çok 
az. Mutlak değerlerle ifade etmek gerekirse, önümüzdeki 15 sene içinde yanlış yönetilen plastik 
miktarının 115 milyon tondan 104 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bunun sonucunda, doğaya 
sızan plastik miktarı mevcut seviyelerde kalacak, bir başka deyişle, denizlere her dakika dokuz 
milyon tondan fazla, yani 1,4 milyon adet yarım litrelik pet şişe karışmaya devam edecek.    
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2012’den bu yana iki kat arttı, şu an faal durumda 28 tesis bulunuyor ve giderek artan atık üretimi 
ve cazip devlet teşvikleri neticesinde kapasite artışının devam etmesi bekleniyor120. Hindistan 
hükümeti de atıktan enerji üreten tesisleri destekliyor. Atık yönetiminde mevcut istikamette 
devam edilirse Çin ve Hindistan’ın, bu altyapıları 30 ila 40 yıllık yatırım ömürleri boyunca 
işletmeye devam edecekleri ve geri dönüşüm fırsatlarını kollamayacakları kesin görünüyor.

Plastiğin olumsuz dışsallıkları, ulusal ticaret politikası reformlarına uyum 
sağlamakta güçlük çeken zayıf küresel atık ticareti sistemine bağlı. Günümüzde 
plastik atık ticaretinin hacmi yaklaşık 13 milyon ton ancak Çin ithal plastik atıklarla ilgili kalite 
standartlarını kısa süre önce yükseltti. Ticaret süreçlerinde yapılacak ilave değişikliklerin 
plastik kirliliği üzerinde ciddi etkileri olabilir. Örneğin, Çin’in atık yönetimi sisteminin oyundan 
çekilmesiyle birlikte, 2030’a kadar 111 milyon ton plastik atığın başka yerlere kaydırılacağı 
tahmin ediliyor132. Plastik atık ihracatçıları kontaminasyon standartlarını yükseltmediği veya 
ülkeler kendi geri dönüşüm kapasitelerine yatırım yapmadığı sürece, uluslararası plastik ticareti 
kırılganlığını sürdürecek ve plastiğin çevreye verdiği zarar artacak. 

Doğaya plastik sızıntısını ve doğada daha çok plastiğin birikmesini durdurmak için, 
plastik sisteminin taktiksel hamleler ve stratejik müdahalelerle düzene sokulması 
şart. Mevcut durumun olduğu gibi devam ettiği senaryoda, paydaşlar plastik değer zincirinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda hesap vermemeye devam ediyor. Atık yönetimi 
kapasitesini iyileştirmeye yönelik mevcut çabalar, plastik üretim ve kullanım hızındaki artış 
da dikkate alındığında, plastik atık sızıntısını durdurmada yetersiz kalacak. Plastik kirliliğinin 
mevcut gidişatının sebepleri şunlardır: tek kullanımlık plastik ürünleri destekleyen tüketim 
alışkanlıkları, yanlış yönetilen atıklar nedeniyle doğaya sızan plastikler ve geri dönüştürülmüş 
plastikten beş kat daha fazla yeni plastik üreten bir tedarik zinciri. Plastik kirliliğinin kontrolsüz 
artışını durdurmak için acilen harekete geçmek ve müştereklerin plastik trajedisini çözmede her 
bir paydaşı hesap verebilir kılmak için eşgüdümlü girişimlere başvurmak gerekiyor.  

ATIK YAKMA, PLASTİK KİRLİLİĞİ KRİZİNİ HAVA KALİTESİ VE                                                                                  
SERA GAZI EMİSYONU KRİZİNE DÖNÜŞTÜRME RİSKİNİ İÇERİYOR. 
2016’da dünya genelinde toplanan 275 milyon ton atığın 47 milyon tonu yakıldı. Mevcut durum değişmeden 
devam ederse, 2030’a gelindiğinde 140 milyon ton plastik yakılacak. Yakılan plastik atıkların küresel karbon 
emisyonlarına bugünkü katkısı çok küçük. Gelgelelim, teknolojide veya yasal düzenlemelerde herhangi bir 
iyileştirme yapılmazsa, daha çok miktarlarda yakılan atıklar karbon emisyonlarında bir o kadar artışa neden olacak.

Atık yakmaya alternatif teknolojiler de mevcut ancak hala kanıtlanmayı bekliyorlar ve çevresel etkileriyle 
ilgili belirsizlikler devam ediyor. Atıktan enerji üretiminin, fosil yakıt yakılarak elde edilen enerjiyi azaltarak 
karbondioksit emisyonlarının bir kısmını ortadan kaldırma potansiyeli var. Bu emisyonları azaltmak için Norveçli 
atıktan enerji tesisleri karbon yakalama ve depolama (KYD) teknolojisi üzerinde çalışıyor121. Ancak KYD genel değil 
istisnai bir uygulama ve çevre üzerindeki etkilerinin anlaşılması için daha fazla inceleme ve araştırma yapmak 
gerekiyor. Gazlaştırma veya biyokimyasal işlemede enzimlerin kullanılması gibi başka teknolojiler de mevcut ancak 
bu teknolojiler de henüz emekleme aşamasında ve ticari açıdan uygulanabilir değiller.

Atık yakmanın plastik atıkların yığılarak stoklanması sorununa kısa vadeli bir çözüm olarak tercih edilmesi ihtimali 
endişeleri de beraberinde getiriyor122. Çünkü bu yoldan gidilirse, plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşümü 
döngüsel bir değer zinciri haline gelecek şekilde ölçeklendirmek gibi çözümlere odaklanmak yerine, yakma tesisi 
talebinin yıllar boyunca kesilmeme riski ortaya çıkıyor123. 

Atık yakma ile ilgili uluslararası standartlar her yerde aynı değil ve yakmanın bir plastik atık bertarafı yöntemi 
olarak ortaya çıkardığı sorunlar ülkeden ülkeye değişiyor. Özellikle yeni gelişen pazarlarda yasal düzenlemelere 
uygunluk tam sağlanmadığından, yakılmadan önce atıklar düzgün bir şekilde ayrıştırılmadığından ve düzenli 
depolama alanları için yeterli alan bulunmadığından, hava kirliliği gibi yerel çevresel etkiler daha derinden 
hissediliyor124.

Örneğin, Çin’de cıvayla ilgili emisyon standartları, Avrupa ve ABD’dekilerden daha düşük. Çevre ile ilgili kanun 
ve düzenlemelere uygunluk da Çin’de daha zayıf125. Bunun sonucunda, Çin’deki katı atık yakma sektörü, ülkede 
cıva emisyonlarında görülen artışın arkasındaki başlıca nedenlerden biri. Ayrıca, Çin’deki atıktan enerji üretme 
tesislerinin yüzde 78’i Avrupa Birliği dioksin emisyonu standartlarına uymuyor126. Bunun sebebi ise atıkların 
düzgün bir şekilde ayrıştırılmaması nedeniyle yakılan atıkların çok yüksek nem ve organik madde içermesi127.

Hindistan’da evsel katı atıkların yüzde 12’si plastik. Yakıldığında plastikten dioksin ve furan gibi zehirli gazlar 
çıkıyor128. Hindistan’da kentlerdeki hava kirliliğinin arkasındaki en ciddi etkenin açıkta yakma uygulamaları 
olduğu görüldü129. Buna karşılık hükümet, atıktan enerji üretme tesislerine verilen destekleri artırmaya niyetlendi 
ancak bu tesislerin çevre ve baca gazı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edip etmeyeceği konusu endişeye 
neden oluyor130. Yasalara uygun olmayan tesiste atık yakma uygulamaları, hâlihazırda devam eden açıkta yakmayla 
birleştiğinde sağlık üzerindeki olumsuz etkileri çoğaltacak131.

2016’DA DÜNYA GENELİNDE TOPLANAN 275 MİLYON TON                   
ATIĞIN 47 MİLYON TONU YAKILDI. MEVCUT DURUM DEĞİŞMEDEN 
DEVAM EDERSE, 2030’A GELİNDİĞİNDE 140 MİLYON TON PLASTİK 
YAKILACAK.

Çocuklar, Kenya’nın          
Lamu Adası’nda, okul 
çıkışı, plastik atıklarla    
dolu denizde yüzüyor.
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ÇİN YOKSA TİCARET YOK: KÜRESEL PLASTİK ATIK TİCARETİ SİSTEMİNİN HASSAS YAPISI
2016’da, küresel plastik atıkların yüzde dördü ihraç edildi; bu atıkların yarısına yakını G7 ülkelerinden çıktı133 
bkz. Şekil 13. Japonya plastik atıklarının yüzde yirmisinden fazlasını işlenmek üzere başka bir ülkeye ihraç 
ediyor. Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ta ihracat yüzde 10’un üstünde. Çin ve Hong Kong en büyük plastik 
atık ithalatçıları. İhraç edilen plastik atıkların neredeyse üçte ikisinin son bulduğu Çin ve Hong Kong, 2016’da 
küresel plastik atık ticaretinin merkezinde yer aldılar.

Aralık 2017’de Çin, ülkenin atık yönetimi sistemini iyileştirmek amacıyla, ithal ettiği plastik atıklar üzerinde çok 
daha yüksek katışıksızlık standartları uygulama kararı aldı134. Bu yeni ithalat gereklilikleri 2018’de ülkenin Ulusal 
Kılıç politikası çerçevesinde uygulanmaya başladı. Ancak küresel atık yönetimi sistemi, bu yeni düzenlemelere 
uymaya ve bunları karşılamaya henüz hazır değildi. Bu nedenle, Çin’in öne sürdüğü bu politika reformu, küresel 
ihracatçıları Çin’e daha kaliteli atık göndermek ve ihraç ettikleri kontamine atık miktarını azaltmak konusunda 
zorluyor.

Söz konusu politika değişikliğinin en belirgin sonucu, 2017’den 2018’e plastik atık ihracatında görülen %20’lik 
düşüş oldu. Ayrıca, Güney Doğu Asya ülkeleri, geriye kalan plastik atık ihracatından daha yüksek pay almaya 
başladı. Reformdan bir ay sonra Kore’nin plastik atık ithalatı üç katına çıktı ve ihracat bu ülkede on kat azaldı135. 
Piyasadaki bu değişiklikler nedeniyle geri dönüşüm de kârsız bir uygulama haline geldi ve Kore’de 48 geri 
dönüşüm şirketi yerli atık alımını durdurdu. Bunu üzerine, zaten kapasitelerini zorlayarak çalışan devlet elindeki 
geri dönüşüm tesisleri, artan talebi karşılayamaz hale geldi136. 

Çin’deki reform, 2018’in ilk yarısında Vietnam ve Malezya’ya yapılan atık ihracatında da beş kat artışa neden 
oldu. Çin ve Hong Kong’daki yasaklardan önce de etkili atık yönetimi konusunda güçlük yaşayan bu ülkeler, 
ani ithalat patlamasını göğüsleyecek kapasiteye sahip değildi. Çin’in politika değişikliğinden bu yana toplanan 
ve ihraç edilen plastik atıklar yolculuklarını büyük ihtimalle düzenli depolama alanlarında,  yakma tesislerinde 
veya açıkta yakılarak tamamladı137. Bir taraftan da Tayland’ın liman kenti Laem Chabang çevresinde inşa 
edilen yüzlerce yeni geri dönüşüm tesisi, kirlilik ile ilgili şikâyetlerin yükselmesine neden oldu. Limana yapılan 
baskınlarda, ithal edilen atıkların yüzde 95’inin Tayland Sanayi İşleri Bakanlığınca belirlenen kuralları ve 
kontaminasyon standartlarını ihlal ettiği tespit edildi138.

Ticarette yaşanan bu sorunun çözülmesinin ilave maliyet getireceğine dair endişeler mevcut. ABD atık toplama 
şirketleri için, atıkları yeni plastik atık ithalatçılarına ulaştırmanın maliyeti yükselirken139, kontamine plastik 
atık fiyatı sıfırın bile altına indi. Çok pahalı bir yatırım haline geldiği için bazı şehir ve kasabaların geri dönüşüm 
hizmetinden vazgeçeceğine dair spekülasyonlar yükseliyor140.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da Bangladeşli bir çocuk plastik şişe geri dönüşüm fabrikasında çalışıyor. Dünyanın 
en fakir ülkelerinden biri olan Bangladeş’te geri dönüşüm işçileri son derece ilkel şartlarda geri dönüşüm yapıyor ve 
günlüğü 2 dolara çalışıyor. Çocuk işçiler de bu şartlarda çalışarak hayatlarını riske atıyor.
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Kaynak: Dalberg analiz, Jambeck et.al (2014), Dünya Bankası (2018) SITRA (2018) 

Şekil 12: Küresel plastik atık ticaretinin genel görünümü
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ve plastikle karışan ve plastiğin yeniden işlenmesini sağlık ve güvenlik nedenleriyle kısıtlayan zararlı 
ek maddelerin kullanımını durdurmak gerekiyor.

●	Yanlış atık yönetimini, plastik atıkların doğaya boşaltılması, yere çöp atma, düzensiz 
depolama gibi uygulamaları ortadan kaldırarak durdurmak ve yüzde 100 atık 
toplama oranlarına ulaşmak. Plastik, küresel düzeyde üretilen, ticareti yapılan ve küresel 
düzeyde kirlilik yaratan bir malzemedir. Plastik kirliliği, tüm dünyada deneyimlenir ve çevreyi, 
toplumu ve ekonomiyi etkiler. Yanlış atık yönetiminin yaygın olarak görüldüğü yerlerde, yani 
orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde ortadan kaldırılması için küresel düzeyde destek verilmesi 
gerekir. Sınırlı kamu kaynaklarını alabilmek için birbiriyle rekabet eden kalkınma öncelikleri 
göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkelerin tek başlarına yanlış atık yönetimini durdurmaları 
mümkün değildir. Kaynak yetersizliğinin görüldüğü ülkelerde, atık yönetim kapasitesi, yönetişim ve 
düzenlemelerinin geliştirilmesi ve son kullanıcıların atıklarını etkin bir biçimde bertaraf etmelerinin 
önündeki fiziki engelleri azaltabilmek için finansal ve teknik destek sağlanması gerekecektir.

●	Plastiğe alternatif olacak çevre dostu seçenekleri yaygınlaştırmak ve bu malzemelerin 
doğadaki davranışları, akıbetleri ve etkileri konusunda daha fazla araştırmayı 
desteklemek. Plastiğin yerine alternatif malzemeler kullanabilmek için fırsatları yaygınlaştırmaya 
yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi gerekiyor.   Ticari olarak sürdürülebilir, çevreye net olumlu etkiye 
sahip alternatiflerin yaygınlaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması için ülke düzeyinde 
politika desteğine ihtiyaç var. Konvansiyonel plastikle diğer malzemeler arasındaki rekabeti 
iyileştirmek için yenilikçi ve girişimci bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Sanayide inovasyon 
ve girişimcilikle daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesine yönelik politikaların teşvik edilmesi 
gerekiyor. Alternatif malzeme kullanımı, daha sürdürülebilir üretim ve tüketim davranışlarını 
içeren daha geniş çaplı bir stratejinin bir parçası olmalı. Plastiğin alternatifi olabilecek malzemelerin 
kullanım ömürlerinin tamamı boyunca yaptıkları etkinin anlaşılması, büyük öncelik taşıyor; çünkü 
bu malzemelerin birçoğu çevreyle ilgili tavizler verilmesini gerektiriyor olabilir.   Plastiklerin yerine 
sadece çevreye net olumlu etki yapan alternatiflerin getirilmesi gereklidir.

Stratejik müdahalelerin her ülkedeki plastik sistemi paydaşlarını aşağıdaki yöntemleri 
kullanarak hesap verebilir kılmaya odaklanması gerekiyor:

●	Doğayı plastik kirliliğinden korumak ve müştereklerin trajedisine son vermek için çok 
taraflı bir anlaşma ile küresel çapta taahhüt oluşturmak.  Bazı bölgelerde, tek kullanımlık 
plastiği yasaklamaya yönelik birtakım adımlar atıldı. Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi paketi ve 
ulusal düzeyde plastik poşete getirilen yasaklar bunun yalnızca birkaç örneği, ancak plastik kirliliğini 
durdurmak için tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşmak üzere küresel düzeyde taahhütlere ihtiyaç 
var. Bu yasal olarak bağlayıcılığı olan taahhütler, sadece plastik atık miktarındaki büyümeyle ilgili 
kısa vadeyi ilgilendiren meseleleri değil plastik sistemini tamir etmeye yönelik uzun vadeli konuları 
da ele almalı. Plastik kirliliğini durdurmak için, kapsamlı küresel bir anlaşma içerisinde, plastik 
sisteminin tamir edilmesi uluslararası bir hedef olarak ortaya koyulmalı ve plastik kirliliğinin ve daha 
fazla plastiğin doğaya sızmasını engellemek için kirlilik azaltım hedefleri belirlenmelidir. 

●	Plastiğin fiyatının, kullanım ömrü boyunca doğaya ve topluma olan maliyetini 
yansıtması için politika tedbirleri geliştirmek. Sağlam bir yasal çerçeve ve ticari 
mekanizmalar yoluyla, plastiğin fiyatının şunları yansıtması gerekiyor: karbondioksit emisyonları; 
sızıntının zararlı çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri; atıkların geri dönüşümünü engelleyen plastik 
katkı maddelerinin kullanımı. Doğaya ve topluma olan maliyeti yansıtan bir plastik fiyatı alternatif 
malzemelerin veya ikincil hammadde olarak kullanılan plastiklerin ekonomisini ve bu malzemelere 
yönelik talebi iyileştirebilir. Önemli olan şu ki, geri dönüşüm kapasitesini yaygınlaştırmak şu an 
dünya üzerindeki bölgelerin çoğunluğunda kar getirmeyen bir sanayiye yatırım yapmayı gerektiriyor. 
Geri dönüşümün karlılığının artırılması, geri dönüşüm plastiğine yönelik talebi artırarak gelirleri 
artırmak ve daha yüksek bir piyasa fiyatı elde edebilmek için ikincil hammaddelerin kalitesini 
artırmak anlamına geliyor. İşletme maliyetini düşürmek de karı artırabilir. Geri dönüşüm 

Daha önceki bölümlerde görüldüğü gibi, mevcut plastik 
sistemi plastik atıkların kontrolsüz bir biçimde artmasına 
yol açıyor ve mevcut girişimler plastik kirliliğinin 2030 
yılına kadar 2 katına çıkmasını engelleyemiyor. Plastik 
kirliliğini durdurmak için plastik atıkların işlenmesini plastik 
atıkların doğrudan doğaya boşaltılmasından daha ekonomik 
hale getirecek küresel bir sistemin oluşturulmasına ihtiyaç var. 
Şu an için, plastik sistemi içerisindeki aktörler, atıklarını doğaya 
bırakmayı plastiği ömrünün sonuna kadar etkin bir biçimde 
yönetmekten daha maliyet etkin olarak görüyorlar. Bu durum, 
tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için geçerli olduğu için, plastik 
sistemi gezegeni kirletmeye mahkûm.  Günümüzde plastik atık 
azaltım çabalarının tek odak noktası olan tedarik zincirinin 
son kullanıcıya daha yakın olan kısımlarında (downstream) 
gerçekleştirilen müdahaleler, ciddi derecede kısıtlı ve etkinlikten 
uzak müdahaleler olarak kalıyor.

Plastiksiz bir doğa oluşturabilmek ve bu müştereklerin 
trajedisini çözümleyebilmek için tedarik zincirinde taktik 
ve stratejik müdahaleler içeren sistemsel bir yaklaşım 

gerekir. Plastik atıkların artışını durdurmak için kullanılacak yöntemler arasında, örneğin tek 
kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve ülke atık yönetim planlarının güncellenmesi gibi çalışmalarla 
mevcut girişimler temelinde yeni girişimler geliştirmek ve mevcut girişimleri güçlendirmek gibi 
yöntemler bulunmalıdır. Aynı zamanda, plastiklerin kullanım ömrü boyunca sorumlulukların uygun 
bir biçimde paylaştırılması için, sahadaki uygulamalarla ilgili net planlar içeren çok taraflı anlaşmalar, 
güçlü ulusal mevzuat ve ticari araçları içeren küresel bir hesap verebilirlik mekanizmasının kurulması 
gerekiyor. Bunun yanı sıra, tüketicilerin davranış biçimlerini değiştirmeye ikna edilmeleri ve 
tüketicilere plastik dışında seçenekler sunulması gerekir. 

Plastik kirliliğini durdurmaya yönelik taktik müdahalelerin mevcut girişimler 
temelinde geliştirilmesi ve mevcut girişimleri güçlendirmesi gerekir. Söz konusu 
müdahaleler arasında şunlar yer alır:

●	Sorunlu bir uygulama olan tek kullanımlık plastikleri, plastik tüketiminin azaltılması 
amacıyla yasaklamak ve sektördeki aktörleri yeniden kullanıma yönelik ürünler 
tasarlamaya zorlamak. Tek kullanımlık plastikten uzaklaşmak için, öncelikle, tüketim ve 
atık üretimini artıran temel plastik türleri olan en kısa ömürlü ürünlerden başlamak gerekiyor. 
Günümüzde, plastiklerin yüzde 40’ı tek kullanımlık ve bir yıllık ömre sahip plastiklerden oluşuyor.  
Bu ürünleri kullanmayı bırakmak, tüketimin azaltılmasına yönelik olarak atılacak ilk adımdır. Tek 
kullanımlık plastiklerin kullanımının bırakılması, birçok ülkede görüldüğü gibi pipet veya alışveriş 
poşeti gibi bazı tek kullanımlık ürünlerin yasaklanmasını içerebilir.  Daha da önemlisi, bu girişimler, 
izole bir biçimde var olamaz.  Küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde, gelecekte plastiksiz bir 
doğa için gerekli koşulları oluşturacak destekleyici yasal çerçevelere ihtiyaç duyarlar. Bu koşullar 
arasında, yeniden kullanım temelli iş modellerini teşvik etmek, geri dönüşüm ve plastiğin alternatifi 
olarak sunulacak sürdürülebilir seçenekler bulunur. Tüketimde azalma neticesinde, yeni plastiğe 
olan talep ve tedarik zincirinin tüketiciye daha yakın olan kısmında atık sistemi üzerindeki toplam 
atık yönetimi yükü azalacaktır. Plastik üreticileri ve dönüştürücülerinin satış noktasının ötesi için 
yeniden kullanım odaklı ürünler tasarlamaları gerekiyor. Plastiğin yeniden kullanılabilirliğinin 
artırılması için tedarik zincirlerinde tek kullanımlık ürünlere odaklanan iş modellerinden yeniden 
kullanım odaklı iş modellerine geçmek; ürünleri tek kaynak malzeme kullanılacak şekilde tasarlamak 
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kadar plastiğe olan talebi yüzde 40 düşürme potansiyeli taşıyor. Plastik tüketimini azaltarak, ikincil 
plastik hammadde üretimini artırmak 2030 yılına kadar yeni plastik üretimini yarı yarıya azaltabilir. 
Tek kullanımlık plastikleri durdurmak atık sistemi üzerindeki yükü azaltıyor ve plastik atık üretimini 
188 milyon metrik tona düşürüyor.  Bu da mevcut durumun devam ettiği senaryoya göre yüzde 57’lik 
bir azalma anlamına geliyor.

Atıkların yanlış yönetimini durdurmak ve plastikleri yeniden kullanmak plastik 
kirliliğinden arınmış bir sistemin oluşmasını sağlayabilir ve plastiğin geri dönüşümü ve 
yeniden imalatı alanında 1 milyonun üzerinde yeni iş imkânı yaratabilir. Mevcut durumun 
devam ettiği senaryoya bir alternatif olarak, plastiksiz bir gelecek senaryosu 2030 yılına kadar plastik 
atıkların yüzde 60’ının, yani yaklaşık 113 milyon metrik ton plastik atığın geri dönüşümünü sağlayacak 
kadar kapasite artışı gerektiriyor. Mevcut atık yakma kapasitesinin altyapıya yapılan yatırımdan dolayı 
yakma tesislerine ‘‘bağlanılacağı’’ (lock in) için 2030 yılında hala faaliyette olması bekleniyor. Atıkların 
daha temiz bir biçimde spesifik plastik türlerine ayrıştırılması ve yeniden kullanım kolaylığına yönelik 
ürün tasarımı, geri dönüşüm kapasitesinde artışın desteklenmesi için istikrarlı, yüksek kaliteli plastik 
atık hacmi oluşturacaktır. Plastiğin geri dönüşümü ve yeniden üretimi ile bir milyonun üzerinde yeni 
iş imkânı yaratılabilir141. Bu istihdam yaratma potansiyeli, kapalı döngü bir plastik sistemi içerisinde 
geri dönüşümün ne kadar artacağına ve her bir tesisteki operasyon etkinliğine bağlıdır.  Atık toplama 
oranlarını yüzde 100’e çıkarmak, tüm plastik atıkların resmi bir atık yönetimi sistemine girmesini 
sağlayacak ve yaklaşık 50 milyon metrik ton plastik atığın yanlış yönetilmesinin önüne geçilecektir. 
Plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için atılacak son adım ise, atıkların açık çöplüklerde ve düzensiz 
depolama sahalarında bertaraf edilmesini önleyerek yaklaşık 54 milyon metrik ton atığın yanlış 
yönetilmesinin önüne geçmek. 

Plastik sistemi içerisindeki tüm paydaşların plastik kirliliğinin sona erdirilmesi ve 
müştereklerin trajedisinin önlenmesi hedefine kilitlenmesi gerekiyor. Sistemsel bir 
yaklaşım benimsemek, bu hedefin gerçekleşmesi için taktik ve stratejik müdahalelerle bir çözüm 
sunabilir; ancak bu müdahalelerin uygulanması için geniş bir paydaş grubunun cesur adımlar atması 
gerekiyor. Mevcut girişimlerin ötesinde, bu ortak hedefe giden güzergaha aşağıdaki adımların dahil 
edilmesi gerekir:

●	Her türlü plastik kirliliğini ve daha fazla miktarda plastiğin okyanusa sızmasını 
durdurmaya yönelik uluslararası bir hedef belirleyen küresel bir anlaşma. Ozon 
tabakasını korumayı amaçlayan başarılı Montreal Protokolü gibi, insanları ve doğayı plastik 
kirliliğinden korumak için de cesur, çok taraflı bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu iddialı hedefe ulaşmak 
için: problemli bir uygulama olan tek kullanımlık plastiklerin kullanımından uzaklaşmak; yeniden 
kullanım çerçevelerine yönelik geçiş dönemi iş modelleri; küresel bir atık yönetimi performansı 
standardı oluşturmak; ve orta ve düşük gelirli ülkeleri atık yönetim kapasitelerini geliştirmeleri 
konusunda desteklemek için taahhüt oluşturulması gerekiyor. Yanlış atık yönetimini ortadan 
kaldırmayı amaçlayan küresel standardın, ürün tasarımından atık yönetimine daha temiz plastik 
akışları da dahil yüzde 100 toplama oranlarını hedeflemesi ve atıkların açık çöplüklerde ve 
kontrolsüz depolama sahalarında bertarafının durdurulmasını sağlayacak hükümler içermesi 
gerekiyor. Anlaşmada, yeniden kullanıma yönelik işleme yöntemlerini içeren yeni bir teknoloji 
çerçevesi ve plastiğe alternatif, kabul edilebilir malzemelerin sınırlarının belirlenmesi gerekli. 
Ayrıca, anlaşma içerisinde, alt orta ve düşük gelirli ülkelerin atık yönetimi kapasitelerini kendi ulusal 
hedeflerine göre geliştirebilmeleri için daha fazla destek almalarına yönelik bir kapasite geliştirme 
çerçevesi de yer almalı.

●	Plastik kirliliğini durdurmaya yönelik küresel bir anlaşmanın hedeflerini uygulamaya 
dönük bölgesel ve ulusal uygulama planları. Hükümetler, plastik kirliliğini durdurabilmek 
için, plastik tüketimini azaltacak ve atıkların yanlış yönetimini ortadan kaldıracak yönetişim ve 
politika mekanizmalarını ortaya koyarak uygulama planları geliştirmelidir. Yerelde, düzenleyici 
kurumların bu politikaların gereklerinin yerine getirilmesi için plastik atık standartları ve 

tesislerindeki ikincil hammadde üretim hacimlerini artırmak metrik ton başına maliyeti azaltabilir ve 
her türden plastikte, toplama ve ayrıştırma maliyetlerini aşağıya çekebilmek için ürün tasarımından 
atık işlemeye kontamine olmayan plastik akışının sağlanması gerekiyor. Genişletilmiş üretici 
sorumluluğu mekanizmaları, bu maliyetleri, sistem içerisindeki paydaşlarla paylaşır, yeniden 
kullanıma dönük bir sistem tasarımını teşvik eder ve geri dönüşümü daha cazip bir yöntem haline 
getirir.  

●	Tüketicinin plastikle ilgili davranışlarını onlara çevre dostu alternatifler sunarak ve 
gereksiz plastik kullanımının azaltılmasını destekleyerek değiştirmek. Tüketicilerin 
gereksiz plastik kullanımını bırakmaya teşvik edilmeleri ve kalan plastiklerin yerine kanıtlanmış, 
çevre dostu alternatifler aramaya teşvik edilmeleri gerekiyor. Mevzuat ve finansal teşviklerle, ticari 
olarak sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılmasına yönelik fırsatların azami düzeye çıkarılması 
için konvansiyonel plastik yerine çevre dostu alternatiflerin kullanımı desteklenmeli. Ayrıca, geri 
dönüşüm kapasitesinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak için, tüketicilerin daha temiz ve ayrılmış 
plastik atıklar oluşturmalarına yardımcı olacak politika, düzenleme ve eğitim programlarının 
uygulanması gerekiyor.

Uygulanacak taktik ve stratejik müdahaleler, plastik atık üretimini yüzde 57 oranında 
azaltabilir ve mevcut durumun hiçbir değişiklik olmaksızın devam ettiği senaryoyla 
karşılaştırıldığında üretilen yeni plastik miktarını neredeyse yarı yarıya düşürebilir. Bir 
yıllık kullanım ömrü olan tek kullanımlık plastikleri bırakmak, Şekil 13’te görüldüğü gibi 2030 yılına 

Şekil  13: 2030 yılına 
kadar plastiksiz bir 
doğaya ulaşabilmeye 
yönelik sistemsel bir 
çözüm

 

Kaynak: Dalberg analizi, Jambeck et. al (2014), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018) 
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modellerine geçişlerini sağlamak için gereklidir. Söz konusu mevzuattan etkilenen sanayiler, 
yeniden kullanım temelli iş modellerine yatırım yapmak için teşvike ihtiyaç duyabilir. Bu ticari 
mekanizmaların yarattığı gelirin bir bölümü, söz konusu geçiş döneminde oluşacak finansman 
açığını kapatmak için kullanılabilir. Plastiğin doğaya ve topluma getirdiği gerçek maliyeti yansıtan 
bir plastik fiyatı oluşturmak, geri dönüşüm ekonomisini de iyileştirecektir. Piyasa temelli kirletici 
ticaret mekanizmaları veya vergiler gibi tedbirler bu fiyat bozulmalarının bir kısmını düzeltmeye 
yardımcı olabilir. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi, bu tür müdahalelerin bir örneğidir.  

●	Yeni plastik yerine geri dönüşüm plastiğinin kullanımını teşvik etmeye yönelik uygun 
kamu politika araçları. Yeniden kullanım odaklı iş modelleri için geri dönüşümün karlı ve 
yaygınlaştırılabilir olması gerekir. İkincil hammadde talebini artırmak yalnızca ürünlerinde daha 
yüksek miktarda ikincil hammadde kullanmayı kabul eden şirketlere vergi indirimi sağlanırsa 
mümkün olabilir. Asgari miktarda ikincil hammadde kullanımı getiren yasalar çıkarmak hem etkin 
hem de devletler için daha ekonomik bir yöntem olabilir. İkincil hammadde kalitesini artırmak için, 
geri dönüşümde inovasyonu desteklemeye yönelik araştırma geliştirme faaliyetine ihtiyaç var. Geri 
dönüşümün maliyetini azaltmak için, ürün tasarımından, atık işlemeye kadar tüm plastik türlerinde 
temiz bir akış sağlamaya yönelik standartlar, politikalar ve düzenlemeler oluşturulması gerekiyor. 
Son olarak da, politikaların geri dönüşüm tesislerinin üretim kapasitesini artırmak ve böylece geri 
dönüşüm plastiğinin birim maliyetini azaltan ölçek ekonomilerini oluşturmak için finansman 
mekanizmalarını kullanarak istikrarlı bir temiz plastik atık akışını desteklemeleri gerekir.

●	Sanayide çevre dostu alternatifleri inovasyonla geliştirmek, yaygınlaştırmak ve 
tüketicilere plastiğin ötesinde ürün seçenekler sunmak. Sanayi, mevzuat ve finansal 
teşvikler yoluyla, konvansiyonel plastik yerine çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesi ve ticari 
olarak sürdürülebilir alternatif malzeme imkânlarının azami düzeye çıkarılması için desteklenmeli. 
Hükümetler ve çok taraflı kuruluşlar, plastiğin alternatifi olarak çevreye net pozitif etkisi olan, 
yaygınlaştırılabilir seçenekleri inovasyon yoluyla geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye 
yönelik hibe mekanizmaları geliştirmeli. Sanayinin ise tüketicileri gereksiz plastik kullanımından 
uzaklaşma ve yeniden kullanım temelli iş modellerini kabul etme konusunda desteklemesi gerekiyor.                                                                                        

düzenlemeler oluşturması gerekiyor. Ayrıca, yerelde teknik kapasiteyi ve yeniden kullanım temelli 
atık yönetimi altyapısını geliştirerek yanlış atık yönetimi ile mücadele etmek için finansal akışlara 
ihtiyaç var. Kamu özel işbirlikleri, bu geçişi destekleyebilir ve devlet üzerindeki finansman yükünü 
azaltabilir. Bu ortaklıklar için kolaylaştırıcı bir ortamın oluşturulması büyük önem taşıyor. 

●	Anlaşmada yer alan yükümlülükleri uygulamak için her ülkeyi hesap verebilir kılan 
gelişmiş bir şeffaflık ve yönetişim sistemi. Ulusal olarak belirlenen katkılarla her hükümet 
azami çabayı göstermeli ve gelecek yıllarda bu çabaları daha da güçlendirme taahhüdü vermeliler. 
Tüm tarafların, ekonomileri içerisinde plastik tüketimi, atık yönetimi performansı ve plastiğin 
yeniden kullanımı ile ilgili düzenli raporlama yapmaları gerekiyor. Bu sonuçlar, uygulama çalışmaları 
karşılaştırılmalı ve kamuya açıklanmalı. Ayrıca, her beş yılda bir, anlaşmanın amacını gerçekleştirme 
konusunda kaydedilen toplam ilerlemeyi değerlendirmek üzere küresel çapta bir değerlendirmenin 
yapılması gerekiyor. Hesap verebilirlik, öncelikle ülkelerde taahhütlerin uygulanması ve 
gerçekleştirilmesi konusunda kaydedilen ilerlemenin ölçülmesiyle sağlanacaktır. Bu raporlar, teknik 
uzmanlar tarafından bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şeffaflık çerçevesinin tüm 
ülkelere uygulanıyor olması fakat değişen ülke kapasitelerine uygun olması için kendi içerisinde 
esneklik barındırması gerekiyor. Amaç, tüm tarafların, zaman içerisinde kapasiteleri güçlenirken 
aynı hesap verebilirlik standartlarına ulaşmaya çalışmaları olmalı. Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak 
çok büyük önem taşıyor ve taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin tekrar hedeflere giden 
güzergâha girebilmeleri için bir mekanizma oluşturulması gerekiyor.  Yükümlülüklere uyulmaması 
halinde ceza tedbirleri son çare olarak düşünülebilir.

●	Plastik üreticilerini ve dönüştürücüleri hesap verebilir kılmak ve yaşanılan 
müşterekler trajedisine son vermeye yönelik güçlü yasalar ve ticari mekanizmalar. 
Etkin plastik yönetimi sorumluluğunun plastik sistemi içerisindeki tüm aktörler tarafından 
paylaşılması gerekiyor. Genişletilmiş üretici sorumluluğu gibi ticari mekanizmaların bölgesel, 
ulusal ve ulus altı düzeylerde, plastikten faydalanan tüm sektörlerde uygulanması bu hedefi 
gerçekleştirmenin bir yolu. Aşamalı olarak getirilecek mevzuat da, plastik tedarik zinciri kullanan 
tüm sanayilerin tek kullanımlık plastik temelli iş modellerinden yeniden kullanım temelli iş 

Şekil 14: Bölgesel ve ulusal 
düzeyde doğada plastiksiz 
bir geleceğe geçiş için 
gerekli olan kullanım 
ömrü müdahaleleri

Plastik           
Üretimi 

Plastik 
Kullanımı

Atık              
Toplama

Atık                 
İşleme

İkincil       
Piyasalar    

Değer Zinciri Bugün Plastiksiz Gelecek

Plastiğin fiyatı hesaplanırken 
doğa ve topluma getirdiği olumsuz 

sonuçlar dikkate alınmıyor

Plastiğin ucuz olması tek kullanımlık 
plastik temelli iş modellerinin yaygın 

olmasına neden oluyor 

Birçok bölgede düşük toplama 
oranları ve kısıtlı atık ayrıştırma

Birçok bölgede düşük geri 
dönüşüm randımanı ve yüksek 
düzeyde yanlış atık yönetimi

Düşük kaliteli ve düşük değerli 
ikincil hammadde

Plastiğin fiyatı doğa ve topluma 
getirdiği gerçek maliyeti yansıtıyor

Plastik ürünler yeniden kullanım 
veya geri dönüşüme uygun olarak 

tasarlanıyor

Dünya çapında %100 toplama 
oranı ve sofistike atık ayrıştırma 

sistemi

Yüksek geri dönüşüm randımanı 
ve yanlış atık yönetimine sıfır 

hoşgörü

Yeni plastikten daha ucuz, yüksek 
kaliteli ikincil hammadde

Kaynak: Dalberg analizi, Jambeck et. al (2014), Dünya Bankası (2018), SITRA (2018) 

Plastik poşet yasağının 
ardından, Hindistan’ın 
Mumbai şehrinde 
plastiksiz satış yapan 
balıkçılar.
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termoplastikler, yani mekanik yöntemlerle geri dönüştürülebilenler147 ve termoset 
plastikler, sadece kimyasal yöntemlerle geri dönüştürülebilenler148. 1950’den 2015’e 
kadar üretilen plastiklerin yüzde 80’i altı plastik türünü temsil ediyor149. Bunların beşi 
termoplastik ve biri termoset plastik.

Yeni plasiklerin çok çeşitli özellikleri ve birçok farklı sektörde uygulama alanı 
bulunuyor. Ambalaj, inşaat ve otomotiv sektörleri, yeni plastiği başka ürünlere 
dönüştüren en büyük üç sektör150, bkz. Şekil 17. Plastiğin dayanıklılığı, sektörler 
tarafından en değer verilen özeliklerinden biri, öyle ki 2016’da üretilen tek kullanımlık 
plastiklerin yarısından fazlası üç yıldan fazla kullanım ömrüne sahip151. Geri kalanıysa 
daha kısa vadeli tek seferlik kullanım için üretiliyor152. Ambalaj sektöründe üretilen 
plastiklerin neredeyse tamamı, yani, 2016’da üretilen plastiklerin yaklaşık yüzde 40’ı bu 
gruba dahil153.

Plastik, imalat sürecinde akış özelliği gösteren çok 
çeşitli malzemelere verilen genel addır142. Plastik, tipik 
olarak petrol veya gazdan türetilen monomerlerin 
polimerleştirilmesiyle ortaya çıkan polimerlerin çeşitli 
kimyasal katkı maddeleriyle143 birleştirilmesi sonucu elde 
edilir. Polimerleştirme, bir plastik polimeri oluşturmak 
üzere etilen ve propilen gibi özdeş monomerlerin 
kimyasal bağlanma yoluyla bir araya getirilmesi sürecidir. 
Çoğul yoğuşma (polikondansasyon) ise bir plastik 
polimeri oluşturmak üzere iki fonksiyonel grubu olan bir 
monomerin verdiği yoğuşma tepkisidir. Her iki tepkime 
için katalizör gerekir144.

Plastik ucuzdur, hafiftir, paslanmaz ve yalıtkandır145. Çok geniş yelpazede özelliklere 
sahip 30’dan fazla plastik türü üretiliyor146. Bu farklı türde plastikler, birbirinden 
tamamen farklı süreçlerle geri dönüştürülen başlıca iki malzeme grubuna ayrılabilir: 

EK 1: PLASTİK 101 -                                           

NEDİR BU 
MALZEME?

• Polietilen  (PE) 

• Polipropilen (PP)

• Polivinilklorür (PVC)

• Polietilen Tereftalat  (PET)

• Polistiren (PS) 

• Plastik poşetler ve çöp torbaları
• Gıda ambalajları
• Bilgisayar donanımı kutuları
• Oyun parkı malzemeleri ve donatıları 

• Halı, kilim ve mefruşat
• Laboratuvar ekipmanları
• Otomotiv parçaları
• Tıbbi cihazlar 

• Su tesisatı malzemeleri
• Elektrik kablosu yalıtım malzemeleri
• Giyim
• Medikal borular  

• Şişeler
• Gıda ambalajları
• Polyester giyim
• İlk yardım battaniyeleri

• Gıda ve içecek ambalajları
• Bina yalıtım malzemeleri
• Ambalaj malzemeleri
• CD kapları

Plastik malzemenin türü Yaygın kullanım alanları

1

2

3

4

4

Kaynak: Dalberg analizi,  Jambeck et. al. (2018), Amerikan Kimya Konseyi (2018), PlasticsEurope (2018)

Şekil 15:                                                  
En yaygın beş 
termoplastik

Şekil 16: En yaygın thermoset plasitk

Şekil 17: Üretilen 
plastiklerin plastik 
dönüştürücüler 
tarafından dönüştürülen 
miktarı ve dönüştürülen 
plastik ürünlerin 
ortalama kullanım süresi, 
2016.

• Poliüretan (PUR) • Kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmaz  
 malzemeler ve elastomerler
• Yatak ve mobilya
• Bina yalıtım malzemeleri
• Elektronik cihazlar

Plastik malzemenin türü Yaygın kullanım alanları

1

 
 

 

Ambalaj
Üretilen plastiklerin neredeyse 
yarısı, kullanım ömrü en fazla                                                   
üç yıl olan ürünlere dönüştürülüyor. 

Tüketici malları ve kurumsal mallar

Tekstil

Diğer sektör

Ulaştırma

Endüstriyel makinalar

İnşaat

Ürünün ortalama kullanım ömrü (yıl)

Toplam plastik üretimi (milyon ton)
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Modelleme yöntemi başlıca üç aşamadan oluşuyor:

1. Kapsamlı, saygın ve doğrulanmış kaynaklardan 
verilerin toplanması
2. Geçerli kıyaslamalara izin verecek şekilde verilerin 
standartlaştırılması
3. Plastik sisteminin mevcut durumunu değerlendirmek 

ve 2030’a yönelik tahminlerde bulunmak için verilerin analizi

Her bir aşamada atılan özel adımlar Şekil 18’de gösterilmektedir.

Bölgesel tahminleri gelir seviyesine göre toplamaktansa, 216 ülkeden 
gelen veri bütünü kullanılarak genel bir plastik kirliliği tahmini yürütüldü. 
Düşük gelir grubundaki ülkelere ilişkin sınırlı sayıda veri mevcuttu. Düşük gelir 
grubundaki ülkelerin önümüzdeki 15 yıl boyunca en büyük büyüme oranlarına sahip 
olması bekleniyor, bu da ülke seviyesinde veri tutarsızlıklarına neden oluyor. Bu 
bölge seviyesindeki tahminleri yürütürken kişi başına regresyon tahmini yöntemini 
kullanmak riskliydi. Ülke bazında atık üretimi verileri Dünya Bankası’nın “What a 
Waste 2.0” veritabanından alındı. Söz konusu daha geniş örneklem büyüklüğü, modelin 
doğruluk seviyesinin yükselmesine yardımcı oldu. 2030’a kadar gerçekleşecek atık 
üretimi tahmini, ülkelerin son 15 yıldaki büyüme oranlarına ve dünya genelinde yeni 
petrokimya üretim kapasitesi için yapılan mevcut yatırımlara dayanarak hesaplandı ve 
mevcut plastik üretim tahminleriyle kıyaslandı. 

Veri toplama ve temizleme sürecinde, verilerin doğruluğu ile ilgili Şekil 19’da özetlenen 
bazı sorunlar yaşandı.

EK 2: MODELLEME 
YÖNTEMİ

Veri toplama Veri standartlaştırma Veri analizi

• Dalberg, Dünya Bankasından 
216 ülke ve BM Comtrade 
verilerinden küresel atık 
ticaretine katılan 135 ülkenin 
atık yönetimi verilerine dayanan 
bir plastik atık yaşam döngüsü 
veri seti geliştirdi.

• Plastik veri seti, aşağıdaki konu 
başlıklarında 2016’ya ilişkin 
gerçekleşme verileri ve 2030’a 
dair tahminleri içeriyor.

 - Üretilen toplam atık miktarı
     - Atık toplama oranı
     - Atık işleme yöntemine göre       

atık bertarafı oranları 
     - Plastik atık ithalatı ve ihracatı

• Bazı ülkeler plastik atık yaşam 
döngüsünün her bir bölümüne 
dair veri yayınlamadığından, 
atıklarla ilgili bazı veriler 
temizlendi. 

• 2016’da üretilen atıkların 
neredeyse yüzde 70’i, en 
kapsamlı atık yönetimi veri 
setlerine sahip ortanın üstü 
ve yüksek gelir gruplarındaki 
ülkelerde üretildiğinden, 
Dalberg ülkeleri gelir seviyesine 
göre gruplandırdı. 

• Herhangi bir ülkeye ilişkin eksik 
veri söz konusu olduğunda, 
Dalberg her bir gelir bandı için 
kişi başına temsili bir rakam 
geliştirdi ve ülkenin nüfus 
büyüklüğüne bağlı olarak 
toplam değeri buldu. 

• Verilerin doğruluğunu 
sağlamak için Dalberg,                                 
2016 çıktılarına ilişkin modelleri 
mevcut araştırmaların sonuçları 
ile kıyasladı.   

• Dalberg temizlenmiş ve 
standartlaştırılmış verileri 
kullanarak, plastik atık yönetim 
sistemi en kötü olan gelir 
bölgelerini (ve ülkelerini) belirlemek 
için genel atık üretme, atık toplama 
ve geri dönüştürme oranlarını 
değerlendirdi. 

• Dalberg ayrıca plastik atık ithalatı 
ve ihracatından sorumlu olan 
bölgeleri, sistemden doğaya 
plastik sızıntısı görülen noktaları 
da vurgulayarak gösterdi.   

• 2030’a ilişkin tahminler, son 15 
yılın plastik yaşam döngüsüyle 
ilgili eğilimler ışığında “mevcut 
durumun değişmediği senaryoya” 
dayanılarak geliştirildi.  

• Sistemsel değişikliklerin plastik 
değer zinciri üzerindeki etkilerini 
göstermek için, 2030 tahminleri 
hassaslık analizine tabi tutuldu.   

Veritabanı Açıklama Dikkat edilmesi gereken hususlar Çözümler

• Her ülkenin evsel 
katı atıklarını atık 
türü ve işleme 
türüne göre 
ayırıyor

• Atık yönetimi kategorileri, 
plastiğe özel teknolojilere 
göre hizalanmamış. 

• Düşük gelir grubundaki 
ülkelerde raporlamanın 
düzgün olmadığına dair 
önyargı mevcut. 

• Dünya Bankası kategorileri 
uygun atık işleme 
teknolojilerine göre yeniden 
gruplandırıldı.

• Eksik veriler, gelir grubunu 
temsil eden ve daha sonra 
nüfusa göre ölçeklendirilmiş 
bir değer kullanılarak 
uyarlandı. 

Dünya Bankası 
“What a Waste 
2.0” veritabanı

• İthal ve ihraç 
edilen toplam 
plastik atıkları 
ülke bazında 
gösteren bir veri 
tabanı

• Hong Kong ve Çin 
arasındaki ticaret akışlarına 
dair veri olmaması, atığın 
nerede ithal edildiği ve 
nerede işlendiğini anlamayı 
zorlaştırıyor.  

• İthalat ve ihracat değerleri 
Dünya Bankası atık üretimi 
verilerine bakılarak dengelendi 
ve doğrulandı. Arada fark 
olması halinde, veriler 
daha doğru veri kaynağına 
dayanılarak uyarlandı. 

BM Comtrade 
verileri

• Üretim artışı 
tahminlerinde, 
sızıntı verilerini 
kıyaslamada ve                                        
atık yönetimi 
teknolojisi 
segmentasyonunda 
kullanılan veri 
seçkisi

• Tahminler 2030 değil            
2025 yılına kadar yapılmış.

• Dalberg tarafından 2025’e 
kadar yapılan üretim 
tahminlerinde  Jambeck 
verileri kullanıldı. 

• 2026’dan 2030’a kadarki 
tahminleri ayarlamak için, 
Material Economics’ten elde 
edilen ilave 2030 tahminleri 
ve Jambeck verilerinin 2030’a 
doğru yansıtılmış halleri 
birlikte kullanıldı. 

Jambeck 
Araştırma 
Grubu – 
Georgia 
Üniversitesi

Şekil 18: Rapor analiz yöntemine genel bakış

Şekil 19: Analizde kullanılan veri tabanlarına genel bakış.
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Chemical, ve INEOS154 gibi petrokimya şirketleridir. 
Otuzdan fazla plastik türünün üretiminde 
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kullanıldığından, bu şirketler genellikle tedarik 
zincirinin üretime yakın üst basamaklarındaki petrol 
ve gaz tesisleriyle entegre biçimde çalışır155. 

4. Plastik dönüştürücüleri yeni plastik 
kullanarak üretim yapan imalatçılardır. Hızlı 
tüketim malları üretenler, perakendeciler, inşaat 
malzemeleri üreticileri bu gruptadır. Plastik 
dönüştürücülerin verdiği kararlar plastik zincirinin alt 
basamaklarındaki paydaşları ciddi ölçüde etkiler156.

5. Son kullanıcılar plastik ürünlerin son 
kullanıcılarıdır. Bunlar bireyler, kurumlar ve/
veya ticari satıcılar olabilir ancak plastik ürünlerin 
tüketim biçimlerinin belirlenmesinde hepsinin rolü 
vardır157. Son kullanıcılar atık yönetim sisteminin 
başlangıç noktasındadır. Plastiğin resmi atık yönetimi 
kanallarına gitmesini sağlamak, son kullanıcıların 
plastik atıklarını doğru toplama noktalarına 
götürmesine dayanır. 

6. Devlet makamları ve düzenleyici kurumlar 
plastik sistemiyle ilgili yönetişimi sağlamaktan, 
düzenlemeleri çıkarmaktan ve kaynakları seferber 
etmekten sorumludur. Teknolojik yeniliklerin 
geliştirilmesi için stratejiler oluşturmak ve yeterli 
performansı yakalamak için performans hedeflerinin 
belirlenmesinde, düzenlemelerin oluşturulmasında, 

mevzuat hazırlamada, hesap verebilirlik 
mekanizmalarını geliştirmede ve uygulamada  bu 
paydaşların hem yerel hem de ulusal seviyede 
oynadığı rol belirleyicidir.

7. Atık yönetimi şirketleri atık yönetimi altyapılarını 
geliştiren, işleten ve bakımını üstlenen şirketlerdir. 
Atıkların son kullanıcı tarafından bir atık toplama 
noktasına bırakıldığı andan atık işleme sürecinin 
sonuna geldiği ana kadarki süreçten sorumludurlar158. 
Birçok atık işleme yöntemi olsa da günümüzde en 
yaygın başvurulan yöntemler düzenli depolama, 
tesiste yakma, mekanik geri dönüşüm, kimyasal geri 
dönüşüm ve düzensiz depolamadır159. 

8. Geri dönüşüm tesisleri plastik atıkları yeniden 
kullanılmak üzere ikincil hammaddeye dönüştürür160. 
Plastik değer zinciriyle birlikte döngüsel geri bildirim 
süreci oluştururlar.

9. Yakma tesisleri çok yüksek sıcaklıklarda atıkların 
yakılmasından sorumludur. Bazı durumlarda tesiste 
yakma süreci ortaya çıkan enerjinin kullanılması da 
mümkündür. Ancak plastiklerin yakılarak bertaraf 
edilmesi havaya ve tesisin bulunduğu çevreye zehirli 
gazların ve maddelerin salınmasına neden olabilir. 
Bu tesisler kontrollü ve düzenlemelere tabi koşullarda 
faaliyet gösterse de bu koşulların her zaman küresel 
standartlara uymadığı kanıtlanmıştır161. Raporda, 
plastiğin açıkta yakılması bir tesiste yakma işlemi 
olarak kabul edilmemekte, düzensiz depolama 
sınıfında değerlendirilmektedir. 

10. Tek kullanımlık plastik, genellikle kullan-
at plastik olarak da bilinir. Atılmadan veya geri 
dönüştürülmeden önce sadece bir kere kullanılmak 
üzere tasarlanmış ürünlerdir ve genellikle ambalaj 
malzemesi olarak kullanılırlar. Alışveriş poşetleri, 
gıda ambalajları, şişeler, pipetler, plastik bardak, kutu 
ve çatal kaşıklar bu gruptadır. Çoğunun kullanım 
ömrü bir yılın altında, geri kalanların da en fazla üç 
yıldır.

REFERANSLARTERİMCE



 Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek   4544  Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek

Understanding-the-Economic-Benefits-and-Costs-of-
Controlling-Marine-Debris-In-the-APEC-Region.

67 F Thevenon, C Caroll, and J Sousa, “Plastic Debris in 
the Oceans: The Characterization of Marine Plastics 
and Their Environmental Impacts” (Switzerland: 
International Union for Conservation of Nature, 2014), 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2014-067.pdf.

68 Thevenon, Caroll, and Sousa.
69 UNEP, “Marine Plastic Debris and Microplastics – 

Global Lessons and Research to Inspire Action and Guide 
Policy Change.”

70 Patrick ten Brink et al., “Plastics Marine Litter and the 
Circular Economy,” A Briefing by IEEP for the MAVA 
Foundation, 2016.

71 BBC News, “Plastic: WHO Launches Health Review,” 
March 15, 2018, http://www.bbc.com/news/science-
environment-43389031.

72 John D Meeker, Sheela Sathyanarayana, and Shanna 
H Swan, “Phthalates and Other Additives in Plastics: 
Human Exposure and Associated Health Outcomes,” 
Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences 364, no. 1526 (July 27, 2009): 2097–
2113, https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0268.

73 FSIS, “Cooking Safely in the Microwave Oven,” United 
States Department of Agriculture Food Safety and 
Inspection Service, 2013, https://www.fsis.usda.
gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/
get-answers/food-safety-fact-sheets/appliances-and-
thermometers/cooking-safely-in-the-microwave/
cooking-safely-in-the-microwave-oven.

74 ten Brink et al., “Plastics Marine Litter and the Circular 
Economy,” 2016.

75 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

76 Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, 
and McKinsey & Company, “The New Plastics Economy - 
Rethinking the Future of Plastics.”

77 CIEL, “Fueling Plastics: Fossils, Plastics & Petrochemical 
Feedstocks” (Washington, DC: Center for International 
Environmental Law, September 21, 2017).

78 IEA, “A World in Transformation: World Energy Outlook 
2017.”

79 International Energy Agency, “World Energy Outlook 
2017,” 2017.

80 Griffin, Hammond, and Norman, “Industrial Energy 
Use and Carbon Emissions Reduction in the Chemicals 
Sector: A UK Perspective.”

81 Jesse D. Jenkins, “Political Economy Constraints on 
Carbon Pricing Policies: What Are the Implications 
for Economic Efficiency, Environmental Efficacy, 
and Climate Policy Design?,” Energy Policy 69 
(June 1, 2014): 467–77, https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2014.02.003.

82 Ling Xiong et al., “The Allowance Mechanism of 
China’s Carbon Trading Pilots: A Comparative Analysis 
with Schemes in EU and California,” Clean, Efficient 
and Affordable Energy for a Sustainable Future 185 
(January 1, 2017): 1849–59, https://doi.org/10.1016/j.
apenergy.2016.01.064.

83 Griffin, Hammond, and Norman, “Industrial Energy 

Use and Carbon Emissions Reduction in the Chemicals 
Sector: A UK Perspective.”

84 Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, 
and McKinsey & Company, “The New Plastics Economy - 
Rethinking the Future of Plastics.”

85 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

86 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

87 Kaffine and O’Reilly, “What Have We Learned about 
Extended Producer Responsibility in the Past Decade? A 
Survey of the Recent EPR Economic Literature.”

88 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

89 Kaffine and O’Reilly, “What Have We Learned about 
Extended Producer Responsibility in the Past Decade? A 
Survey of the Recent EPR Economic Literature.”

90 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

91 Kaza et al.
92 Kaza et al.
93 Silpa Kaza et al., What a Waste 2.0: A Global Snapshot 

of Solid Waste Management to 2050 (World Bank 
Publications, 2018).

94 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

95 Kaza et al.
96 Kaza et al., What a Waste 2.0: A Global Snapshot of 

Solid Waste Management to 2050.
97 James Okot-Okumu, “Solid Waste Management in 

African Cities–East Africa,” in Waste Management-An 
Integrated Vision (InTech, 2012).

98 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

99 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

100 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

101 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

102 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

103 MESAB.
104 MESAB.
105 MESAB.
106 MESAB.
107 Kershaw, “Exploring the Potential for Adopting 

Alternative Materials to Reduce Marine Plastic Litter.”
108 Kershaw.
109 Kaffine and O’Reilly, “What Have We Learned about 

Extended Producer Responsibility in the Past Decade? A 
Survey of the Recent EPR Economic Literature.”

110 Kevin Lehmann and Nico Salemans, “Coca-Cola and 
Its Plastic Bottle,” July 2016, https://leidenlawblog.nl/
articles/coca-cola-and-its-plastic-bottle.

111 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

112 Kaffine and O’Reilly, “What Have We Learned about 
Extended Producer Responsibility in the Past Decade? A 
Survey of the Recent EPR Economic Literature.”

113 de Souza Machado et al., “Microplastics as an Emerging 

articles/u-s-recycling-companies-face-upheaval-from-
china-scrap-ban-1533231057.

32 Amy L. Brooks, Shunli Wang, and Jenna R. Jambeck, 
“The Chinese Import Ban and Its Impact on Global 
Plastic Waste Trade,” Science Advances 4, no. 6 (June 1, 
2018): eaat0131, https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0131.

33 Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, 
and McKinsey & Company, “The New Plastics Economy 
- Rethinking the Future of Plastics,” 2016, http://www.
ellenmacarthurfoundation.org/publications).

34 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, and Kara Lavender 
Law, “Production, Use, and Fate of All Plastics Ever 
Made,” Science Advances 3, no. 7 (July 1, 2017): 
e1700782, https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782.

35 IEA, “Oil 2018: Analysis and Forecasts to 2023.”Canada, 
and Norway, oil markets now look adequately supplied 
through 2020. There is no call for complacency, 
however, and more investment is needed now to 
ensure secure supplies to meet robust demand 
growth.”,”URL”:”https://www.iea.org/oil2018/”,”author
”:[{“family”:”IEA”,”given”:””}],”issued”:{“date-parts”:[[“
2018”,3,5]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2018”,12,17]]}}}
],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”} 

36 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force 
for Climate Mitigation”; CIEL, “Fueling Plastics: How 
Fracked Gas, Cheap Oil, and Unburnable Coal Are 
Driving the Plastics Boom.”

37 Geyer, Jambeck, and Law, “Production, Use, and Fate of 
All Plastics Ever Made.”

38 Geyer, Jambeck, and Law.
39 Geyer, Jambeck, and Law.
40 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 

Climate Mitigation.”
41 MESAB.
42 de Souza Machado et al., “Microplastics as an Emerging 

Threat to Terrestrial Ecosystems.”
43 Jambeck et al., “Plastic Waste Inputs from Land into the 

Ocean.”
44 Marcus Eriksen et al., “Plastic Pollution in the World’s 

Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing 
over 250,000 Tons Afloat at Sea,” PLOS ONE 9, no. 12 
(December 10, 2014): e111913, https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0111913.

45 Jambeck et al., “Plastic Waste Inputs from Land into the 
Ocean.”

46 S Harding, “Marine Debris: Understanding, Preventing 
and Mitigating the Significant Adverse Impacts on 
Marine and Coastal Biodiversity.,” Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, no. No.83 (2016): 
78 pp.

47 EM Duncan et al., “A Global Review of Marine Turtle 
Entanglement in Anthropogenic Debris: A Baseline for 
Further Action,” Endangered Species Research, no. 36 
(December 11, 2017): 229–67.

48 Harding, “Marine Debris: Understanding, Preventing 
and Mitigating the Significant Adverse Impacts on 
Marine and Coastal Biodiversity.”

49 Susanne Kühn, Elisa L. Bravo Rebolledo, and Jan A. van 
Franeker, “Deleterious Effects of Litter on Marine Life,” 
in Marine Anthropogenic Litter, ed. Melanie Bergmann, 

Lars Gutow, and Michael Klages (Cham: Springer 
International Publishing, 2015), 75–116, https://
doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3_4.”page”:”75-
116”,”event-place”:”Cham”,”abstract”:”In this review 
we report new findings concerning interaction between 
marine debris and wildlife. Deleterious effects and 
consequences of entanglement, consumption and 
smothering are highlighted and discussed. The number 
of species known to have been affected by either 
entanglement or ingestion of plastic debris has doubled 
since 1997, from 267 to 557 species among all groups 
of wildlife. For marine turtles the number of affected 
species increased from 86 to 100 % (now 7 of 7 species

50 Paul D. Jepson et al., “PCB Pollution Continues to 
Impact Populations of Orcas and Other Dolphins in 
European Waters,” Scientific Reports 6 (January 14, 
2016): 18573.

51 de Souza Machado et al., “Microplastics as an Emerging 
Threat to Terrestrial Ecosystems.”

52 UNEP, “Marine Plastic Debris and Microplastics – 
Global Lessons and Research to Inspire Action and Guide 
Policy Change.”

53 Verma et al., “Toxic Pollutants from Plastic Waste- A 
Review.”

54 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050.”

55 Verma et al., “Toxic Pollutants from Plastic Waste- A 
Review.”

56 Xinwen Chi et al., “Informal Electronic Waste Recycling: 
A Sector Review with Special Focus on China,” Waste 
Management 31, no. 4 (April 1, 2011): 731–42, https://
doi.org/10.1016/j.wasman.2010.11.006.

57 FAO, “The State of World Fisheries and Aquaculture” 
(Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2014).

58 Sherri A Mason, Victoria G Welch, and Joseph Neratko, 
“Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water,” 
Frontiers in Chemistry 6 (September 11, 2018): 407–
407, https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00407.

59 Murphy et al., “Wastewater Treatment Works 
(WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic 
Environment.”

60 de Souza Machado et al., “Microplastics as an Emerging 
Threat to Terrestrial Ecosystems.”

61 Murphy et al., “Wastewater Treatment Works 
(WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic 
Environment.”

62 Kosuth, Mason, and Wattenberg, “Anthropogenic 
Contamination of Tap Water, Beer, and Sea Salt.”

63 UNEP, “Marine Plastic Debris and Microplastics – 
Global Lessons and Research to Inspire Action and Guide 
Policy Change.”

64 de Souza Machado et al., “Microplastics as an Emerging 
Threat to Terrestrial Ecosystems.”

65 Patrick ten Brink et al., “Plastics Marine Litter and the 
Circular Economy,” A Briefing by IEEP for the MAVA 
Foundation, 2016.

66 APEC, “Understanding the Economic Benefits and Costs 
of Controlling Marine Debris In the APEC Region” 
(Asia-Pacific Economic Cooperation, April 2009), 
http://publications.apec.org/Publications/2009/04/



46  Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek

Threat to Terrestrial Ecosystems.”
114 The American Chemistry Council, “How Plastics Are 

Made - The Basics of Plastics,” 2018, https://plastics.
americanchemistry.com/How-Plastics-Are-Made/.

115 Chang Koh, Ann Alfred, “A $24 Billion China Refinery 
Sees a Great Future in Plastics,” September 20, 2016, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-
20/a-24-billion-china-refinery-bets-on-a-great-future-
in-plastics.

116 INEOS, “INEOS 20th Anniversary Special Report:  
Growth, Successes and New Horizons.”

117 CIEL, “Fueling Plastics: Fossils, Plastics & Petrochemical 
Feedstocks” (Washington, DC: Center for International 
Environmental Law, September 21, 2017).

118 WEC, “World Energy Resources: Waste to Energy” 
(London: World Energy Council, October 2016), https://
www.worldenergy.org/publications/2016/world-energy-
resources-2016/.

119 GMR, “Waste to Energy Market Size - Global WTE 
Industry Share Report 2024” (Delaware, USA: Global 
Market Insights, August 2016).

120 WEC, “World Energy Resources: Waste to Energy.”
121 GMR, “Waste to Energy Market Size - Global WTE 

Industry Share Report 2024.”
122 Hari Pulakkat, “Can Incinerators Help Manage India’s 

Growing Waste Management Problem?,” The Economic 
Times, September 9, 2015.

123 Roger Harrabin, “Reality Check: Should We Burn or 
Bury Waste Plastic?,” February 20, 2018, sec. Science 
& Environment, https://www.bbc.com/news/science-
environment-43120041.

124 Pulakkat, “Can Incinerators Help Manage India’s 
Growing Waste Management Problem?”

125 Cheng and Hu, “China Needs to Control Mercury 
Emissions from Municipal Solid Waste (MSW) 
Incineration.”

126 Dongliang Zhang et al., “Waste-to-Energy in China: 
Key Challenges and Opportunities,” Energies 8, no. 12 
(2015), https://doi.org/10.3390/en81212422.and the 
need to identify alternative energy sources. Waste-to-
energy (WTE

127 Zhang et al.and the need to identify alternative energy 
sources. Waste-to-energy (WTE

128 Verma et al., “Toxic Pollutants from Plastic Waste- A 
Review.”

129 Verma et al.
130 EAI Consulting, “Waste to Energy in India,” 2017, http://

www.eai.in/ref/ae/wte/wte.html.
131 Krishna, “In India, Critics Assail Proposal to Build 100 

Waste-Fueled Power Plants.”
132 Brooks, Wang, and Jambeck, “The Chinese Import Ban 

and Its Impact on Global Plastic Waste Trade.”
133 United Nations Statistics Division, UN Comtrade (New 

York : United Nations, n.d.), https://search.library.wisc.
edu/catalog/9910002505602121.

134 David Blood et al., “Why the World’s Recycling System 
Stopped Working,” Financial Times, October 25, 2018, 
https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-
33d6f82e62f8.

135 Lim Sun-Young, Chon Kwon-Pil, and Esther Chung, 
“Inside the Chaos of Korea’s Plastic Waste Crisis,” Korea 

JoongAng Daily, April 2018, http://koreajoongangdaily.
joins.com/news/article/article.aspx?aid=3046555.

136 Sun-Young, Kwon-Pil, and Chung.
137 Greenpeace, “The Recycling Myth: Malaysia and the 

Broken Global Recycling System” (Malaysia: Greenpeace, 
November 27, 2018), http://www.greenpeace.org/seasia/
Press-Centre/publications/THE-RECYCLING-MYTH/.

138 Blood et al., “Why the World’s Recycling System Stopped 
Working.”

139 Phillips, “U.S. Recycling Companies Face Upheaval from 
China Scrap Ban.”

140 Wesley Stephenson, “Why Plastic Recycling Is so 
Confusing,” December 18, 2018, sec. Science & 
Environment, https://www.bbc.com/news/science-
environment-45496884.

141 Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, 
and McKinsey & Company, “The New Plastics Economy - 
Rethinking the Future of Plastics.”

142 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, 
and myCEPPI, “Plastics – the Facts 2017: An Analysis of 
European Plastics Production, Demand and Waste Data.”

143 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, and 
myCEPPI.

144 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, and 
myCEPPI.

145 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

146 Geyer, Jambeck, and Law, “Production, Use, and Fate of 
All Plastics Ever Made.”

147 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, 
and myCEPPI, “Plastics – the Facts 2017: An Analysis of 
European Plastics Production, Demand and Waste Data.”

148 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, and 
myCEPPI.

149 Geyer, Jambeck, and Law, “Production, Use, and Fate of 
All Plastics Ever Made.”

150 Geyer, Jambeck, and Law.
151 Jambeck et al., “Plastic Waste Inputs from Land into the 

Ocean.”
152 Jambeck et al.
153 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 

Climate Mitigation.”
154 CIEL, “Fueling Plastics: Fossils, Plastics & Petrochemical 

Feedstocks,” September 21, 2017.
155 PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH, 

and myCEPPI, “Plastics – the Facts 2017: An Analysis of 
European Plastics Production, Demand and Waste Data.”

156 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 
Climate Mitigation.”

157 MESAB.
158 Kaza et al., “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid 

Waste Management to 2050.”
159 Geyer, Jambeck, and Law, “Production, Use, and Fate of 

All Plastics Ever Made.”
160 MESAB, “The Circular Economy - a Powerful Force for 

Climate Mitigation.”
161 Zhenwu Tang et al., “Contamination and Risk of Heavy 

Metals in Soils and Sediments from a Typical Plastic 
Waste Recycling Area in North China,” Ecotoxicology and 
Environmental Safety 122 (December 1, 2015): 343–51, 
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.08.006.



%41

104

%50
111
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kadar ortaya 
çıkan plastik 
atık miktarı 
yüzde 41           
artacak.

2030 yılına geldiğimizde, 
plastik üretim-kullanım 
döngüsünden kaynaklanan 
toplam karbondioksit 
salımının %50 artması 
bekleniyor.

Çin’in atık yönetimi                             
sisteminin oyundan
çekilmesiyle, 2030’a 
kadar 111 milyon metrik 
ton plastik atığın başka                                    
yerlere kaydırılacağı 
tahmin ediliyor.

2030 yılına 
kadar doğaya 
104 milyon 
metrik ton 
plastik atık 
sızması 
bekleniyor.
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