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YÖNETİCİ
ÖZETİ

Plastik Kirliliği

Atık yönetimindeki eksiklikler nedeniyle dünya
genelinde plastik atıkların yüzde 37’sinin toprak,
tatlı su ve denizlere karışarak kirliliğe sebep olduğu tahmin ediliyor.1 Mevcut plastik tüketimi ve
plastik atık yönetimiyle, okyanuslara ve denizlere
ulaşan plastik atıkların daha da artması beklenmektedir.2 Türkiye, Mısır ve İtalya’dan sonra
Akdeniz’e en çok plastik atık bırakan üçüncü ülke konumundadır.3 2018’de yayımlanan WWF raporuna göre Türkiye’den Akdeniz’e günde 144 ton plastik atık
karışmaktadır.4 Türkiye’de toplanan atıkların yüzde 67,2’si düzenli depolanırken,
yüzde 20,2’si vahşi depolama alanlarında bertaraf edilmekte ve sadece yüzde
12,3’ü geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.6 Düzensizce atılan plastikler
çöp kutularından uçarak etrafa yayılıp, depolama alanlarından çevreye saçılmaktadır. Tek kullanımlık plastik ambalaj ve ürünler başta olmak üzere, sigara
izmaritleri7,8,9, hayalet ağlar ve gözle görülmeyen, 5 milimetreden küçük plastik
atıklar (mikroplastikler) yaygın bir şekilde çevremizde görülmektedir.10 Özellikle
Çin’in 2018 yılında ülkesine plastik girmesini önlemeye dair getirdiği yasaklardan
sonra Türkiye’de önemli derecede büyüyen plastik ithalatı da plastik kirliliğinin
artışında önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır.

Türkiye’de Atık Yönetim Mevzuatı
Türkiye’de atık yönetimine dair politikalar ve yasal düzenlemeler Avrupa Birliği
(AB) uyum süreci göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Bu bilgi ulusal atık eylem
planlarında da yer almaktadır. Atık yönetiminin çerçevesi çeşitli yasa ve yönetmeliklerle çizilmiş ve uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili uluslararası sözleşmelere de taraf olan Türkiye denizlerdeki kirliliğin azaltılmasına ve kontrolüne
katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ambalaj atıklarının yönetiminde “Genişletilmiş
Üretici Sorumluluğu” (GÜS) esasları kabul edilmiş olmakla birlikte ülke genelinde depozito sistemleri yaygın değil. Depozito sistemlerinin kurulması ve işletilmesi 2022 yılı itibariyle zorunlu olacaktır.
Ulusal mevzuatımız genellikle AB mevzuatı ile uyumludur ancak ülke dinamikleri
dolayısıyla eksik mevzuat, değişken uygulamalar ve hedefler de görülmektedir.
Tek kullanımlık plastiklerle ilgili mevzuatın bulunmaması, depolamaya ulaşan
geri dönüştürülebilir atık hedefinin olumsuzlukları azaltmak için AB ülkeleri
hedefinin üzerinde olması (2035 yılında Türkiye’de yüzde 40, AB’de yüzde 10),
toplanan gıda ambalajlarının aynı amaçla kullanılmasına yönelik mevzuatın olmaması17, mevzuatta plastik ağlar ile ilgili bir ibarenin yer almaması temel farklar
olarak göze çarpmaktadır.
Atık yönetimindeki eksiklikler neticesinde düzenli depolama tesislerine ulaşan
atıkların mevzuat gereği ön işleme tabi tutulması ve geri kazanılabilir malzemelerin ayrılması şart koşulmaktadır. Atıkların işlenmesi için gerekli tesislerin
sayılarının ve kapasitelerinin artırılarak geri dönüşüm oranının 2023’e kadar
yüzde 65’e yükseltilmesini hedefleyen bir Ulusal Atık Eylem Planı yayımlanmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren geri dönüştürülebilir atık toplayıcıları bu atıkları
ayırarak kayıt dışı tesislere götürebilmekte, bu durum da ekonomik kayıpların
yanısıra atık kontrolünde zorluklara yol açmaktadır.
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STK’lar ve Belediyeler
Türkiye’de çeşitli STK’lar, birlikler ve odalar, atık konusunda farkındalık yaratılması,
kirlilik sorununun çözümüyle ilgili inisiyatif alınması ve atık yönetim sisteminin
iyileştirilmesi için çalışmakta; deniz ve plajlarda plastik atık temizliği, eğitim faaliyetleri,
çeşitli kampanyalar ve yasa yapıcılara politika önerileri sunma gibi faaliyetler
yürütmektedir. Son yıllarda düzenli sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya başlayan
bazı özel şirketler de ürünlerinde/hizmetlerinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak
malzeme değişikliklerine ve uygulamalara giderek, plastik kirliliğinin azaltılmasına katkı
verme çabası içindedir.
Sıfır Atık Yönetmeliği henüz ülke geneline yayılmış ve tüm nüfusa ulaşmış bir şekilde
uygulanamamaktadır. Fakat, bazı belediyelerce atıkların ayrı toplanması uygulamaları
çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Farkındalık çalışmaları yapan bazı belediyeler
de özellikle çocuklara “sıfır atık” prensibini öğretmektedir. Atıkların çeşitli şekillerde
değerlendirilmesi ile insanların da sürece katılması sağlanmaktadır. Poşetlerin ücret
karşılığında satılması da plastik kirliliği ve kontrolsüz plastik atıkların azaltılmasında
etkili olmuştur. Plastik poşet kullanımının yüzde 75 oranında azaldığı yetkililerce
açıklanmıştır.86

Plastik Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Öneriler
Türkiye’deki plastik kirliliğinin boyutları ve bu kirliliğin başarılı bir şekilde önlenmesi
için yukarıda bahsedilen hususlar gözetilerek alınması gereken politika önlemleri ortaya
konmalıdır. Atık yönetimi, her şeyden önce atık üretiminin azaltılmasını, tüketicinin bu
konuda bilinçlendirilmesini ve atıkların daha çevreci teknikler ile bertaraf edilmesini
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitimin dışında teşvik ve ceza
mekanizmaları da önleyici araçlar olarak kullanılabilir.
Yasal mevzuat, bahsedilen atık azaltma ve bertaraf mekanizmalarının düzenlenmesi
açısından önemlidir. Bu çerçevede plastik atıkların daha iyi yönetimine ilişkin
görüşlerimizi dört başlık altında toplayabiliriz:
1) Atık oluşumunu ve tüketimi azaltma önlemleri:
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•

AB’nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi’nde de belirtildiği üzere, mümkün olan
ürünlerde tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve alternatiflerinin üretilmesi/
kullanılması ile poşetlerin yasaklanması suretiyle atık oluşumu daha baştan önemli
ölçüde azaltılabilir. Bu başarının artırılması için yasaklama ile beraber teşvik ve ceza
mekanizmalarının da sisteme dahil edilmesi sağlanmalıdır.

•

En çok kullanılan tek kullanımlık plastiklerin başında gelen su ve meşrubat
şişelerinin kullanımını azaltmak amacıyla yeniden doldurma istasyonları
oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır. Bu ve bunun gibi yeniden kullanım uygulamaları
desteklenmelidir.

•

Mikroplastiklerin doğaya karışmasını önlemek için yasaklama mekanizmaları
kullanılabilir; hammadde olarak saklanan plastiklerin saklama koşulları için
standartlar getirilebilir.
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•

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı uyarınca,
yapılan kamu satın alımlarında plastik ve diğer çevresel emisyonları düşük
mal/hizmet alımı yapılması gerekmektedir. Finansal maliyetlerden ziyade
sürdürülebilirliği öne çıkaran ve alternatiflerinin maliyetlerini düşürmeye
katkı sağlayan uygulamalar kamu tarafından desteklenmelidir. Kamu
kurumlarında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleriyle bu anlayış kalıcı hale
getirilmelidir.

2) Kullanım ömrü sonunda plastik atıkların yönetilmesine dair
önlemler:
•

Atık yönetim sistemlerinde, oluşan atıkların (özellikle geri kazanılabilir/
dönüştürebilir nitelikteki atıkların) ayrı toplanmasını sağlayacak düzenleme
ivedilikle devreye girmelidir. Ülkemizde birçok belediyenin 2021 yılı
itibarıyla bu sisteme geçmiş olması gerektiği halde, atıklar çoğunlukla karışık
toplanmaktadır.

•

Ayrı toplama sistemlerinin kurulup işler hale getirilmesi için bütçeden kaynak
ayırılmalı, atık yönetim sisteminde atığı üreten paydaşlardan katılım payı
alınmalı ve ambalaj ücretleri artırılarak ve/veya kademelendirme getirilerek
belediye altyapıları güçlendirilmelidir.

•

GÜS (Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu) sistemleri her şirketin istisnasız
katıldığı bir yapıda olacak şekilde düzenlenmelidir. Toplama sistemleri ülke
genelinde hizmet verebilir hale getirilmeli ve denetimler bu sistemlerin
işlerliğini sağlamalıdır. Paydaşların bu konuda bilinçlendirilmesi de önemli
bir hazırlık adımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

•

İyi işleyen bir depozito sistemi için fizibilite çalışmalarının doğru yapılması,
geri dönüşüm hedeflerinin konulması, depozito bedelinin doğru belirlenmesi
ve halkın bilinçlendirilmesi esastır. Depozito sistemi içerisinde, toplanan
temiz malzemelerin tekrar aynı amaçla kullanılabilmesi için de gerekli
yasal düzenlemenin (malzemelerin tekrar kullanımında sağlık etkilerinin
de düşünüldüğü bir çerçevede standartların belirlenmesi ile) yapılarak geri
dönüşümün sağlanması hem ekonomik hem çevresel faydalar sağlayabilir.

•

Türkiye’de tarımsal plastikler, özellikle pestisit ambalajları, gelişigüzel bir
şekilde doğaya atılıyor. Tarımsal plastiklerin (özellikle pestisit ambalajlarının)
kontrolü ve GÜS sistemine dahil edilmesi, bu malzemelerin depozito sistemine
dahil edilerek beyan sisteminde yer alması kontrolsüzce doğaya atılmalarını
engelleyebilir.

•

Denizlerdeki balık ağlarının temizlenmesi ve bu ağların denize bırakılmalarının
önlenmesi amacıyla politikalar geliştirilmelidir. Diğer plastik malzemelerde
olduğu gibi geri kazanım/dönüşüm hedeflerinin belirlendiği, GÜS veya
depozito sistemine dahil olan ve limanların atık getirme noktası olarak çalıştığı
bir yönetim politikası ile ağların çevreye verdiği zararlar engellenebilir veya en
aza indirilebilir.

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI
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•

Hacimli atıklar, gemicilik sektörü ve diğer endüstrilerden kaynaklanan atıklar, inşaat
ve yıkıntı atıklarındaki plastikler gibi diğer plastiklerin de atık getirme merkezlerinde
işlenebilmesi için gerekli altyapı kurulmalıdır.

•

Türkiye’nin turistik şehirlerinde atık yönetim sistemi, ayrı toplama hedeflerini
gözetecek şekilde, sezonluk dalgalanmalara uygun olarak düzenlenmelidir.

•

Türkiye’de 2035 yılına kadar düzenli depolamaya gelen atıkların azaltılması ve
geri dönüştürülebilir/kazanılabilir malzemelerin depolamaya gelen oranının yüzde
40’a düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef AB ülkelerinin yüzde 10 hedefinden
hayli yüksektir. Hedeflerdeki farklılığın en büyük nedenlerinden biri atıkların
genellikle karışık şekilde toplanıyor olmasıdır. Atıkların Düzenli Depolanmasına
Dair Yönetmelik, karışık toplanan belediye atıklarının tamamının düzenli depolama
öncesi ön işlem tesislerine alınmasını ve geri kazanılabilir nitelikteki malzemelerin
ayrılmasından sonra sahalara atık kabulü yapılmasını tebliğ etmektedir. Ancak, ülke
genelinde atıkların tamamını ayıracak kapasitede ön işlem tesisleri mevcut değildir.
Dolayısıyla kapasitenin artırılması gerekmektedir. Ayrı toplama önlemleri de bu
yatırımlardan daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. .

3) Döngüsel ekonomiyi teşvik etmek için izlenebilecek yollar:
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•

Döngüsel ekonomi modelinde çevre üzerindeki baskı azaltılmalı, üretimde kaynak
verimliliği sağlanmalı ve ikincil hammadde kullanımı artırılmalıdır.

•

Türkiye’de döngüsel ekonomi ile ilgili bir eylem planına veya döngüsel ekonomi
esaslarının çerçevesini çizen, bu anlayışı teşvik eden bir mevzuata özellikle kamusal
alanda rastlanmamıştır. Döngüsel ekonomi önündeki engellerin kaldırılması; bu
yönde bir mevzuatın hazırlanması ve bilinçlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi
geri döndürülemeyecek çevresel etkileri engelleyeceği gibi ekonomik fayda da
sağlayacaktır.

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI

4) Yatay atık önlemleri ile finansman sağlanması ve denetleme
mekanizmaları oluşturulması:
•

Tüm bu eylemlerin uygulanabilmesi için atık yönetim modelinin finansmanı,
kurulacak kural-ceza-teşvik mekanizmasının ve alınan mevzuat önlemlerinin
denetlenmesini sağlayacak mekanizmaların sağlıklı çalışması önemlidir.

•

Kurulacak atık toplama sistemlerinin tasarımında bazı çerçeve kurallar
elirlenerek toplama oranının artırılması ve sisteme giren atıkların kalitesinin
iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

•

Katı atıkların yönetimi ve atıksu bedelleri ayrı ayrı değerlendirilerek; katı atık
kısmındaki vergilerin seçiminde, “attığın kadar öde” sistemleri arasından ülke
şartlarına en uygun olanın seçilmesi ve ayrı toplayanların ödüllendirileceği bir
model önerilebilir.

•

Plastik poşetler gibi çeşitli ürünlerde, yasaklar ve zorunluluklar ile tüketici
tüketimi azaltmaya yönlendirililebilir. GÜS ve depozito sistemlerinin işlerliği
artırılarak, özellikle mevcut GÜS sistemleri içerisinde üreticinin katılım
paylarının gerçekçi bir şekilde düzenlenebilir. GÜS ve depozito sistemlerine
daha fazla malzemenin dahil edilmesiyle hem finansman hem de daha efektif
bir kontrol mekanizmasının kurulması sağlanabilir. Bahsedilen sistemlere,
önceden belirtildiği üzere tarımsal plastikler, balıkçı ağları ve diğer tüm
plastik malzemelerin dahil edileceği bir sistem oluşturmak en sağlıklı çözümü
sunacaktır.

•

Ambalaj Beyan Sistemi’nin revize edilerek, ürünlerle ilgili detaylı kompozisyon
bilgilerini içermesi; üreticiler, toplayıcılar, bertaraf firmaları ve ithalatçıları da
sisteme dahil ederek ülke içerisindeki her ambalajın takibini yapacak bir forma
sokulması atık takibini kolaylaştıracaktır. Beyan edilen verilerin dış denetime
açık olması, bu denetimler üzerinden sicil takibi yapılabilmesi, uygunsuzluk
durumunda cezaların caydırıcılığı veya uygun çalışma ölçütlerinin belirlendiği
bir kademeli ücret tarifesiyle teşvik sağlanması yönetimi iyileştirilebilir.

•

Tüm bu verilerin dönemsel ve şeffaf bir şekilde paylaşılır olması da tüketicinin
bilinçlendirilmesi için faydalı olacaktır. Etkili izleme sonrasında şartlara uyum
sağlamayan atık üreticilerine yanlış atık yönetimi kapsamında caydırıcı cezalar
uygulanmalıdır.

Bahsedilen tüm bu önlemler rapor içerisinde detaylandırılmış ve bir karne
hazırlanarak Türkiye’nin Plastik Atık Yönetimi Karnesi oluşturulmuştur.

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI

11

1. GİRİŞ
Günümüzde plastik kirliliği tüm kara parçaları, denizler hatta kutupları bile etkileyen
önemli küresel bir sorun haline gelmiştir. Akdeniz Havzası, plastik kirliliğinin en üst
düzeye çıktığı, yüksek tehdit altındaki riskli bölgelerinden birine dönüşmüştür. Yapılan
çalışmalar, Akdeniz zeminindeki mikroplastik konsantrasyonlarının km2’de 1,107 ila 1,3
kg arasında değiştiğini göstermektedir.3,18 Kısa bir süre önce yayımlanan WWF raporu,
Akdeniz’e dakikada 33 bin 800 plastik şişeye eşdeğer plastik atığın karıştığını ortaya
koymaktadır.4 WWF’in Akdeniz Plastik Raporu, atık sorununun önemli parçalarından
birinin tek kullanımlık plastikler olduğunu net olarak ifade etmektedir. Denizlere ulaşan
atıkların yüzde 80’i kara kaynaklıdır.4
Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik malzemeler oluştururken, 134 tür
deniz canlısı bu plastik atıklardan etkilenir. Plastik, deniz canlılarında iç yaralara
(ülserler, mide bağırsak yollarının tıkanması), doygunluk hissi sebebiyle ölümlere yol
açabilmektedir. Mikroplastiklerin bu yolla deniz canlılarından kuşlara ve besin zinciriyle
insana kadar ulaşması sorunun önemini gözler önüne sermektedir.3
Türkiye’den Akdeniz’e yıllık plastik (makro ve mikroplastik) sızıntısı kişi başına yaklaşık
1 kg seviyesindedir. Türkiye yarattığı toplam atık miktarı ile Akdeniz’i en çok kirleten
(Mısır ve İtalya’nın ardından üçüncü) ülkeler arasındadır.3
Sıfır Atık Yönetmeliği’nin ardından Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ni
güncelleyen Türkiye, ulusal atık yönetimi açısından önemli bir adım atmıştır. Bununla
birlikte depozito yönetim sisteminin devreye girmesinin gecikmesi (2022 yılı başına
ertelenmesi) ve plastik ithalatındaki yönetimsel belirsizlikler, plastik maddelerin
kontrolüyle ilgili önemli sorunların aşılmasına engel teşkil etmektedir. Dünyadaki
ve özellikle de Avrupa Birliği’ndeki iyi örneklerden ve uygulamalarından yola çıkarak
hazırlanan bu rapor, Türkiye’nin plastik atıkların kontrolüyle ilgili mevzuat açısından
bulunduğu konumu ortaya koyarak, atılması gereken adımlar konusunda politika
yapıcılara tespit ve öneriler sunmayı hedeflemektedir.
© Merijn Hougee / WWF
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2. RAPORUN YAKLAŞIMI
Türkiyedeki plastik kirliliğinin boyutlarını ve bunun başarılı bir şekilde önlenmesi için
alınması gereken politika önlemlerinin ortaya konulmasını hedefleyen bu raporun
kapsamı ve içeriği aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.
•

BÖLÜM 3 - LİTERATÜR ARAŞTIRMASI:
Bu kısımda Türkiye’de bilinen plastik kirliliği kaynakları, türleri ve özellikleri ile alıcı
ortama ulaşım yolları kısaca özetlenmiştir.

•

BÖLÜM 4 - YASAL ÇERÇEVE:
Avrupa Birliği ve Türkiye’de plastik atıklar ve ambalaj atıkları ile ilgili farkındalık
arttıkça, atıkların geri dönüşümü ve atık azaltmaya dair yasal düzenlemelerde de
önemli bir artış görülmektedir. Tablo 1’de AB ve Türkiye’de atık yönetimi ve plastik
atıklar ile ilgili yasal mevzuatın özeti verilmiştir.

•

BÖLÜM 5 - PLASTİK KİRLİLİĞİNİN YÖNETİLMESİ:
Türkiye’nin genel atık yönetim sisteminde plastik kirliliği ile ilgili uygulamaların
stratejik bir özeti bu bölümde sunulmaktadır. Özellikle plastiklerin ayrı toplanması,
geri kazanılması ve GÜS bazındaki uygulamalar ile STK, özel sektör ve belediyeler
tarafından geliştirilen projelere de yer verilmiştir.

•

BÖLÜM 6 - POLİTİKA ÖNERİLERİ:
Bu bölümde plastik kirliliğinin azaltılması/önlenmesi için çok önemli olan tedbirler
ele alınarak önerilerde bulunulmuştur. Özellikle;
• Üretim aşaması önlemleri
• Plastik tüketimini azaltan önlemler
• Mevcut atık yönetiminin iyileştirilmesine dair önlemler
• Toplumsal farkındalığın artırılması, caydırıcı ceza sistemleri ve uygulanması
gibi önlemler ele alınmıştır.

Proje ekibi ve WWF-Türkiye yetkilileri arasında düzenli toplantılar yapılarak
Türkiye’deki mevcut mevzuat, paydaşlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş,
öncelikle yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir. Mevcut atık yönetiminin
iyileştirilmesinin önemi konusunda mutabakat sağlanarak ilk başta aşağıdaki aşamalara
odaklanmak gerektiği ortaya çıkmıştır:
• Plastik atığın oluşumunu kaynağında önlemek.
• Plastik geri kazanımının artırılmasını sağlamak.
• Plastik atıkların çöpe gitmesini engellemek.
•

BÖLÜM 7 - KARNE:
Türkiye’deki plastik kirliliğinin önlenmesi için ortaya konulan 61 maddelik öneriler,
kanun yapıcıların dikkatine sunulmak üzere 14 ana başlık altında listelenerek orta
ve uzun vadede yapılması gereken yönetimsel adımlar/aşamalar üzerinden bir karne
hazırlanmıştır.
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3. LİTERATÜR
ARAŞTIRMASI

AKDENIZ’E
YILDA YARIM
MILYON
TONDAN FAZLA
PLASTIK ATIK
ULAŞIYOR.

Denizlerdeki ve su kaynaklarındaki plastik kirliliği son yıllarda dikkat çeken boyutlara
ulaşmıştır. Plastik atıkların yüzde 40’ından fazlası tek kullanımlık ürünlerden
oluşmakta, plastik ürünlerin yarısından fazlası üç yıldan kısa bir süre içinde atık
haline gelmektedir.2,19 Mevcut plastik tüketimi ve plastik atık yönetim sistemlerinin
sürdürülmesi halinde, 2025 yılında okyanuslara günde 6,4 milyon ton plastik atığın
ulaşması beklenmektedir.20 Canlıların bünyesindeki plastiği konu alan WWF’in
Plastiksiz Doğa (No Plastic in Nature) adlı raporunda yer alan Avustralya kaynaklı bir
araştırma, haftada 5 gram plastiğin insan bünyesine girdiğini tespit etmiştir.21
Bu rakam haftada bir kredi kartı boyutunda plastik tüketmekle eşdeğerdir. Plastiklerin
insan vücuduna girmesi en çok su tüketimi ile gerçekleşmektedir. Akdeniz’e yılda
0,57 milyon ton plastik atığın ulaştığını tespit eden WWF’e göre bu miktarın daha da
artması bekleniyor.22 WWF’in Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz’i Plastik Kirliliğinden
Kurtarmak adlı raporu, Türkiye’nin, Mısır ve İtalya’dan sonra Akdeniz’e en çok plastik
bırakan ülke konumunda olduğunu göstermiştir.3 Araştırmalara göre Karadeniz’deki
durum da çok farklı değil. Yerleşim ve döküm alanları ile akarsu ağızlarının bulunduğu
kıyıların çoğunun kirli olduğu tespit edilmiştir.23,24 Türkiye’nin etrafındaki tüm
denizlerde sanayi, balıkçılık, gemi taşımacılığı ve turizm gibi çeşitli ekonomik faaliyetler
gerçekleştirilmektedir. Özellikle Akdeniz ve Ege Denizi kıyıları turizm açısından oldukça
önemlidir. Deniz ve kıyılardaki canlı çeşitliliği ve ekosistem üzerindeki etkilerinin
yanısıra, özellikle Ege ile Akdeniz kıyılarında plastik kirliliğiyle mücadelenin başarısı
turizm gelirlerini ve turist kalitesini de etkileyecektir.Karadeniz’de ise gemicilik ve
balıkçılık faaliyetleri ile turizm, plastik kirliliğinin kaynağı olduğu gibi bu kirlilikten
zarar gören sektörler arasındadır.
Yiyecek ve diğer ambalaj atıkları, plastik şişeler ve sigara izmaritleri doğada en
fazla rastlanan plastik atıklardır ve WWF Avustralya’nın Plastik Devriminden
Gerçeğe (Plastic Revolution to Reality) adlı raporuna göre plastik atıkların yüzde
70’ini oluşturmaktadırlar.25 Bu atıklar maalesef tüm Türkiye kıyılarında da
sıklıkla görülmektedir. Denizlerde en çok polistiren ve polietilen tipi plastiklerin
görülmesi de bu malzemenin ambalajlarda kullanılması sebebiyle, sözkonusu veriyi
desteklemektedir.5 Tüm bunlara ek olarak Covid-19 salgını ile artan tek kullanımlık
eldiven ve maskelerin sayısı, pandemi öncesindeki sayının 6 katına (dünya çapında
toplam 129 milyar maske ve 65 milyar eldiven) kadar çıkmıştır. WWF İtalya’ya göre,
İtalya’da kullanılan maskelerin yüzde 1’i atık yönetim sisteminden sızarsa ayda 1 milyon
maske doğaya karışacaktır.26 Salgın nedeniyle paketli gıdaların tüketimindeki artış ve
bütçe kesintileri ile atık yönetimi sorununun daha da derinleşmesi, doğadaki plastik
miktarını hızla artırmaktadır.27
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Plastik ambalaj geri dönüşümünde AB ortalaması 2018 yılı itibarıyla yüzde 41,5
olmuştur.28 Türkiye’de yılda 9,6 milyon ton plastik üretilmekte, üretilen plastiklerin
2,2 milyon tonu ambalaj olarak piyasaya sürülmekte ve bu ambalajların sadece yarım
milyon tonu geri dönüştürülmektedir.5 Türkiye, 2015 yılında yapılan bir araştırmaya
göre yanlış yönetilen plastik atık sıralamasında dünyada 14. sıradadır. Atık toplama
oranlarının düşüklüğü ve atık yönetimindeki eksiklikler plastik atıkların çevre üzerindeki
etkisini daha da artırmaktadır. 2018’de yayımlanan WWF raporuna göre Türkiye’den
Akdeniz’e günde 144 ton plastik atık karışmaktadır4. Diğer bölgelerde de plastiklerin
denize yoğun miktarda ulaştığı çeşitli araştırmalarla tespit edilmiştir.4,14 Bu çerçevede,
literatür özeti ile Türkiye’de denizlere karışan plastik atıkların kaynakları, taşınma
yolları ve akıbeti ortaya konulacaktır.

DENIZLERDEKI
PLASTIK 3.1. PLASTİK KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI
KIRLILIĞININ Plastikler denizlere doğrudan veya dolaylı yollardan karışmaktadır. Doğrudan karışma,
%80’I KARADAKI kumsallarda bırakılan çöpler ile denizde yapılan balıkçılık veya taşımacılık aktiviteleri
sırasında denize bırakılan plastik ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Dolaylı karışma
AKTIVITILERDEN ise karadaki faaliyetlerden kaynaklanan ve doğru yönetilmediği için plastik atıkların
atılan çöpler, pestisit ambalajları, sera örtüleri vb.) rüzgar veya akarsu akıntıları
KAYNAKLANIYOR. (yere
gibi çeşitli yollarla denizlere taşınmasıdır. Plastik kirliliği araştırmalarında denizlerdeki
plastik atıkların yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğu ve yalnızca yüzde 20’sinin
denizlerdeki aktiviteler sonucu oluştuğu tespit edilmiştir.11

Türkiye’de karasal plastik kirliliğinin temel kaynaklarından biri atık yönetimi
uygulamalarındaki eksikliklerdir. Atık hizmeti veremeyen hâlâ dört belediye bulunan
Türkiye’de, atık hizmeti verilen belediyelerde atık hizmeti alanların o belediyelerdeki
toplam nüfusa oranı yüzde 98,8 olmuştur. Toplanan atıkların yüzde 67,2’si düzenli
depolamaya tabi tutulmakta, yüzde 20,2’si vahşi depolama alanlarında bertaraf
edilmekte ve sadece yüzde 12,3’ü geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.6 Plastik
atıklar, etkin bir geri kazanım ve geri dönüşüm altyapısının olmaması nedeniyle,
atık yönetim sistemini aşarak kolaylıkla doğaya karışabilmektedir. Kontrolsüz
dökümlerin önlenmesi ve vahşi (kontrolsüz) depolama alanlarının düzenli
depolamaya dönüşümü devam ediyor olsa da, atıkların vahşi depolama alanlarına
dökümü (AB Düzenli Depolama Yönetmeliği’ne uygun olmayan biçimde) de devam
etmektedir. Vahşi depolama alanları için deniz kenarları, akarsu havzaları ve tepeler
kullanılmaktadır. Düzenli depolama alanlarında bertaraf edilen plastik atıkların bir
kısmı da yağışlar, toprak hareketleri ve rüzgar ile doğaya karışmaktadır.
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Bu durumun önlenmesi için düzenli depolama sahalarının seçimi sırasında arazi
koşulları ve hâkim rüzgâr yönleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca düzenli depolama
alanlarında açılan depolama lotları her gün toprak örtüsü ile kapatılmalı ve olası plastik
atık kaçaklarının önüne geçilmelidir. Evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması hem
doğaya karışan plastik miktarını azaltacak hem de hammadde ve enerji tasarrufu
sağlayacaktır. AB ülkelerinde en az ikili toplama uygulaması yürürlükte olup, ülkemizde
de bu yöndeki adımlar Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ve depozito
sistemlerine yönelik Çevre Ajansı Kanunu’nca düzenlenmektedir. Belediyelerin atıkları
ayrı toplama alt yapısını, atık toplama merkezleri vasıtasıyla kurması gerekmektedir.
Ancak belediyelerin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama veya ayırma
konularındaki yetersizlikleri plastik atıkların çevreye sızmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, depozito sisteminin uygulanmasında yapılan ötelemeler içecek ambalajlarından
kaynaklanan plastik kirliliğini de artırmaktadır.
Çöplerin karasal alanlarda ve deniz kenarlarında kontrolsüzce atılması, plastik atıkların
doğaya karışmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Karasal kirliliğin nedenleri arasında
plastik atıkların doğaya kasıtlı bırakılması, düşürülmesi veya üzeri açık atık toplama
kutularından uçması da yer almaktadır. Türkiye’de bu şekilde doğaya karışan plastik
miktarı henüz bilinmemektedir. Bu konuda ulusal ölçekte çalışmalar yürütülmelidir.
Tüketim artışıyla birlikte plastik kullanımının da artması, atık yönetim sistemindeki
denetim ve uygulama zaaflarıyla birleştiğinde, tek kullanımlık plastik ambalajların ve diğer
kullan at ürünlerin denizlerde en çok rastlanan kirlilik unsurları olmasına yol açmaktadır.
Kıyı ve plajlarda yapılan çalışmalarda hacimce en çok rastlanan atıklar plastik
atıklarıdır.7,8 Bu durum Akdeniz ve Karadeniz için aynı olmakla beraber, atıkların
kaynakları ve türleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’nin Akdeniz kıyısında ambalaj
atıkları, küçük plastik parçalar ve tek kullanımlık ürünler diğer plastik atıklardan daha
fazla görülüyor.29 Karadeniz’de ise ağırlıklı olarak ambalaj atıkları gözlemlenmiştir.9
Sigara izmaritlerinin ise yaz mevsiminde çoğaldığı görülmüştür.8
Denizlerimizdeki önemli problemlerden biri de hayalet ağlardır. Özellikle Karadeniz’de,
deniz dibinde çok fazla miktarda ağ ve plastik bulunmaktadır. Dünya genelinde,
denizlerdeki plastik atıkların yüzde 10’luk kısmını hayalet ağlar oluşturmaktadır ve
bu ağlar denizde yaşayan canlılar için en ölümcül plastik atık türüdür.10 Balıkçılık
ve izleme faaliyetlerinde kullanılan ağlarda çok miktarda plastik bulunmakta ve bu
malzemeler kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra balıkçılar tarafından denize
bırakılabilmektedir. Bırakılan ağlar, balıkları ve diğer deniz canlılarını yakalamaya
devam etmekte ve plastik malzemeden üretildiği için deniz ortamında onlarca sene
bozunmadan kalmaktadır. WWF verilerine göre, Akdeniz’e giren plastik atıkların yüzde
28’i denizdeki balıkçılık (avlanma ve yetiştirme ) ve gemi taşımacılığı faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır.22 Yönetilemeyen plastikler denizlerdeki canlılara, bu canlıları
tüketen diğer canlılara ve sonuçta insanlara zarar veriyor. Buna ek olarak denizlere
atılan plastikler balıkçılık ve turizm sektörlerine de zarar vermektedir. Bu tür atıkları
temizleme maliyeti dahil olarak bahsedilen sektörlere verdiği zararın 13 milyar dolar
olduğu tahmin edilmektedir.4
Gözle görülemeyecek boyuttaki (5 mm’den küçük) mikroplastikler ise büyük boyutlu
plastik atıklar gibi yüksek miktarlarda doğaya sızmaktadır. Bu sızma kozmetik ürün
kullanımı, yanlış hammadde depolama, araç lastiklerinin ve büyük plastiklerin aşınması
gibi çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Gözle görülemeyen bu partiküller deniz yaşamına
ve büyük organizmaların yaşamını sürdürmesini sağlayan şartları oluşturan daha küçük
organizmalara zarar vermektedir.14

Kastamonu, Küre Dağları Milli Parkı @ Ahmet Emre Kütükçü
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Çin’in 2018 yılında plastik atık ithalatını yasaklamasıyla, Türkiye’nin plastik atık ithalat
hacmi giderek artmaktadır.30 Özellikle Avrupa’dan çok miktarda plastik atık ithal
edilmektedir.31 Her ne kadar Avrupa Birliği tarafından ayrılmamış plastiklerin ithalatı
konusunda kısıtlamalar olsa da ve ambalaj atıklarının ithalat kotası düşürülse de,
Türkiye yine de dışarıdan atık ithal eden bir ülke konumundadır. İthal edilen ambalaj
atıklarının bir kısmının geri dönüştürülebilir nitelikte olmaması ve yasadışı bir şekilde
yakılması ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Greenpeace tarafından 2019 yılında
hazırlanan plastik atık ticareti ile ilgili raporda sunulan verilere göre Türkiye’nin 2016
yılının ilk çeyreğinde aylık 4 bin ton olan atık plastik ithalatı, 2018 yılının ilk çeyreğinde
ayda 33 bin tona çıkmıştır. Bu ithalatın büyük bir kısmı Birleşik Krallık’tan yapılmıştır.32
UN Comtrade platformundan derlenen bilgilere göre, 2019 yılında bu miktar 225
bin 376 tona ulaşmıştır (Şekil 3.1).33 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 ve 2020 yılı
başından itibaren firmaların plastik atık işleme kapasitelerinin yüzde 80’ini ithal atıktan
karşılayabileceğini kararlaştırmış ve ardından bu oranı yüzde 50’ye düşürmüştür. Bu
karara rağmen Türkiye’nin plastik atık ithalatı devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 18 Mayıs 2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle,
plastik atık ithalatının önemli bir kısmını oluşturan polietilenin ithalatını 2 Temmuz
2021 itibarıyla yasakladı. Ancak, 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan bir başka tebliğ ile atık polietilen ithalat yasağı kaldırıldı.34

GRAFİK 3.1
TÜRKİYE’YE PLASTİK
ATIK İHRAÇ EDEN
İLK 10 ÜLKE
(KAYNAK:HTTPS://WWW.
GREENPEACE.ORG/TURKEY/
HABERLER/PLASTIKATIKLARIN-YENI-ADRESITURKIYE/ )
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Basel Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çeşitli plastik
hurdalar ve genel olarak ayrılmamış plastik atıkların ihracatına kısıtlama getirilmiş ve
186 ülke bu anlaşmaya imza koymuştur. Türkiye’nin plastik atık ithalatındaki artışın
en büyük nedenlerinden biri de Basel Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin bu tarihten
önce önemli miktarlarda atık ihracatı gerçekleştirmiş olması ve Türkiye’nin de bu
ihracattan payını yüksek oranda almış olmasıdır. 2020 yılında Türkiye’ye gelen atık
plastik miktarında, 2019 yılına nazaran görülen yüzde 13’lük artışta bu gelişmeler rol
oynamıştır.35
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ŞEKİL 3.1:
EN ÇOK PLASTİK ATIK
İTHAL VE İHRAÇ EDEN
ÜLKELER (2019)

PLASTIK ATIK İTHAL VE İHRAÇ EDEN ÜLKELER (2019)

Net plastik atık ve plastik hurda ithalat ve ihracat rakamlarına göre seçilen ülkeler (ton cinsinden)
Japonya

(KAYNAK:
BM COMTRADE
VERİ TABANI)

+535.840

Almanya

+413.224

Amerika

+317.627

Fransa

+91.667
+83.384

-23.904
-65.976
-78.791
-135.027
-225.376

Hindistan
Laos
Malezya
Vietnam
Türkiye

3.2. PLASTIK ATIKLARIN DENIZLERE ULAŞMA YOLLARI
Plastik atıklar denizlere ve okyanuslara çeşitli yollarla ulaşır. Nehirler ve diğer
akarsular karasal kaynaklı plastikleri denizlere ulaştıran ana yollardır. Yerleşim
yerlerinin, sanayi tesislerinin, tarım alanlarının etrafından veya içinden geçen
akarsular, daha çok atık taşıma potansiyeline sahip olduklarından, plastik kirliliğinin
taşınmasında önemli bir araçtır. Üç tarafı birbiriyle bağlantılı denizlerle çevrili
Türkiye’de, denizlere ulaşan kirlilik ayrı bir önem taşır.
Karadeniz’e ulaşan en büyük su kaynakları Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak olup,
karasal kaynaklı plastiklerin en fazla bu akarsular aracılığıyla taşınma olasılığı vardır.
Karadeniz kıyısında yerleşim yerleri içerisinden geçerek plastik atık taşıyan birçok su
kaynağı da daha önceki çalışmalarda raporlara konu olmuştur.23 Dünyada, içerisinden
boğaz geçen sekiz şehir vardır; bunlardan iki tanesi Türkiye sınırları içerisindedir.
Türk Boğazlar Sistemi (Çanakkale ve İstanbul boğazları) Marmara Denizi, Akdeniz
ve Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne
doğru sürekli bir yüzey akıntısı ve ters yönde bir dip akıntısı vardır. Bu akıntılar da
plastik atık ve diğer kirleticilerin taşınımında önemli rol oynamaktadır. Karadeniz’de
kirliliğin yoğunlaştığı noktalar, yerleşim yerleri ve ana akıntı yönleri Harita 3.1’de
yer almaktadır. Karadeniz’e ulaşan plastik atıklar şekilde verilen ana akıntı yollarını
takip ederek taşınmaktadır. Karadeniz kıyılarında yaz mevsiminde görülen ziyaretçi
sayısındaki artış ve atık suların derin deniz deşarjı ile Karadeniz’e gönderilmesi de
plastik kirliliğine neden olmaktadır.9 Marmara’da ise Susurluk ve Biga çayları en
büyük su kaynaklarıdır. Boğazlar sistemi ile tarım, sanayi ve evsel kirliliğin kıyılara
vurması ve taşınması Marmara’yı kirletmektedir. İstanbul’a yakın turistik merkezlerin
atık yönetimindeki eksiklikleri ve buralardaki çöplerin sahillere/yerlere bırakılması,
İstanbul nüfusunun tatil amaçlı ziyaret ettiği bu bölgelerde yoğun bir plastik kirliliğine
sebep olmaktadır.9 Ayrıca, İstanbul’da kentsel tüketimden kaynaklanan ve iyi
yönetilemeyen atıklar, denizlerdeki plastik kirliliğine büyük katkı sağlamaktadır.
18
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Başta Seyhan, Ceyhan ve Aksu olmak üzere, onlarla birlikte Göksu ve Asi nehirleri de
Akdeniz’e ulaşan en büyük akarsulardır. Seyhan, Ceyhan ve Aksu nehirleri sanayi ve
tarım alanlarının yoğun olduğu bölgelerden geçmektedir. Bu nedenle plastik atıkların
Akdeniz’e taşınmasında katkıları da fazladır. Akdeniz genelinde sahillere bırakılan
çöpler, özellikle Çukurova bölgesinde ise doğaya bırakılan pestisit ambalajları, sulama ve
drenaj kanallarında biriken çöpler plastik kirliliğinin önemli kaynakları arasındandır.
Batı Akdeniz’de uygunsuz depolama, plastik sera örtüleri ve altyapı sorunları da plastik
kirliliğini çoğaltmaktadır.9

BOĞAZLAR
SISTEMI ILE
KIYILARA ULAŞAN
TARIM, SANAYI
VE EVSEL KIRLILIK
TAŞINARAK
MARMARA
DENIZI’NI
KIRLETIYOR.

Dalga Yönleri
Derinlik
0-200 m
> 200 m
> 200 m

RO

MA
NYA

UKRAYNA

RUSYA
BULGARİSTAN

HARİTA 3.1
KARADENIZ’DEKİ YÜZEY
AKINTILARI, DENİZ
KİRLİLİĞİNİN KARASAL
KAYNAKLARI VE ANA
BİRİKİM NOKTALARI36

GÜ

RCİ

STA

N

TÜRKİYE

Akdeniz’e bağlı bir iç deniz olan Ege Denizi’ne en çok su taşıyan nehirler Meriç, Gediz,
Büyük Menderes ve Küçük Menderes’tir. Özellikle yerleşim yerleri ve tarım alanları
içerisinden geçen Büyük Menderes ve Küçük Menderes nehirlerine bırakılan evsel
ve endüstriyel atıklar ile tarım ve hayvancılık kaynaklı atıklara WWF raporlarında
da yer verilmiştir. Diğer denizlerde olduğu gibi Ege’de de sahillere bırakılan çöpler,
arıtma sistemlerinde ve (özellikle turizm sezonunda) atık yönetimindeki eksiklikler
ile gemilerden kaynaklanan atıklar plastik kirliliğine katkıda bulunmaktadır.9 Akdeniz
yüzeyindeki ana akış yönleri ve bunların Boğazlar Sistemi ve Karadeniz ile etkileşimi
Harita 3.2’de verilmiştir.

HARİTA 3.2:
AKDENİZ VE EGE DENİZİ
YÜZEY AKINTILARI
İLE KARADENİZ VE
BOĞAZLAR SİSTEMİ
İLİŞKİLERİ37

Ana Dalga Yönleri

İkincil Dalga Yönleri

Yoğunluk Değişimi
Mekanizmaları
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ŞEKİL 3.2:
TAHMİNİ BİRİNCİL
PLASTİK ATIK
KAYNAKLARI
(KAYNAK:
HTTPS://PORTALS.IUCN.ORG/
LIBRARY/SITES/LIBRARY/
FILES/DOCUMENTS/2017-002EN.PDF)

DÜNYA TÜKETİMİ KASITLI KAYIP

KAYNAK
PLASTİK
PELET

257.000

HAYIR

SENTETİK
TEKSTİL

42.534

HAYIR

ARAÇ
LASTİKLERİ

6.431

HAYIR

ETRma (2010)

YOL
İŞARETLERİ

588

HAYIR

Grand V

DENİZCİLİKLE
İLGİLİ KAPLAMALAR

452

HAYIR

42

EVET

KOZMETIK VE KIŞISEL
BAKIM ÜRÜNLERI

DÜNYA
GENELINDE 344,
AKDENIZ’DE ISE
134 TÜR, PLASTIK
ATIKLARIN TEHDIDI
ALTINDADIR.
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KAYNAKLAR
Europe (2007)

FAO/ICAC (2013)

L

H.A. (2015)

Karasal kaynaklı plastikler akarsulara çeşitli yollarla ulaşabilir. 5 mm’den büyük boyutlu
plastiklerin (makro plastikler) akarsulara erişimi çöp dökme, akarsu yatakları üzerindeki
uygunsuz depolama sahaları, yerlere atılan veya toplanamayan çöplerin rüzgar ve
yağmur ile akarsulara taşınması gibi yollarla gerçekleşebilir. Makroplastikler ayrıca
kıyı, plaj veya gemilerden atılma nedeniyle de denize ulaşabilir. Kanalizasyon sistemleri
ile hem makro plastikler hem de 5 mm’den küçük boyutlu plastikler (mikroplastikler)
su kanallarına ulaşabilir. Islak mendiller, kulak pamukları gibi plastik içeren ürünler
de bilinçsiz kullanım sonucunda kanalizasyon sistemleri aracılığıyla denizlerle
buluşmaktadır.
Mikroplastiklerin çoğunluğu doğrudan karasal ortama atılmakta (verilmekte)
veya kanalizasyon hatları ve toplama kanallarına ulaşmaktadır. Dünyada yapılan
araştırmalarda en çok karşılaşılan mikroplastikler fiber biçimli olanlardır ve genellikle
giysilerin yıkanması sırasında aşınma ile ortaya çıktıkları tahmin edilmektedir. Bu
tip mikroplastikler arıtma tesisleri üzerinden doğaya karışmaktadır.11,38 Kozmetik
ürünlerinde ve kişisel temizlik ürünlerinde bulunan mikroplastikler de yine en son
arıtma tesislerine gitmekte ve oradan alıcı ortama karışmaktadır.11 Atıksu arıtma
tesislerinde mikroplastiklerin bazıları tutulsa da bir miktar mikroplastik atık çevreye
ulaşabilmektedir.38 Plastik hammadde üreten tesislerde, depolamanın düzensiz
olması da ham mikroplastik tanelerinin (pelet) bu noktalardan doğaya karışmasına
sebep olmaktadır.39 Günlük hayatta kullanılan nesnelerin (ayakkabı, araç gereçler vb.)
aşınması, yapılardaki aşınmalar (ev tozu, şehirdeki tozlar, marina ve liman yapıları) ve
deterjanlar da (genel adıyla şehir tozları) önemli mikroplastik kaynaklarıdır. Bunların
dışında, yönetilemeyen (yerlere atılan şişe ve poşetler, tarım ve balıkçılıkta kullanılan
plastik ambalajlar, denizlerden atılan ve kıyıya vuran ambalajlar gibi) makroplastiklerin
güneş, sıcaklık vb. etkilerle parçalanması sonucu oluşan mikroplastikler de çeşitli
şekillerde (yağmur, rüzgar vb.) sucul ortamlara ulaşmaktadır.11,12 Lastiklerin sürüş
esnasında aşınmasıyla oluşan mikroplastikler de nehirler ve yağmur suyu kanalları
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ile denizlere ulaşır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) 2017’de
yayımladığı mikroplastik raporuna göre yıkamadan kaynaklanan fiberler (%34,8)
ve lastiklerin aşınmasından kaynaklanan partiküller (%28,3) toplam birincil
mikroplastiklerin yaklaşık 3’te 2’sini (%63,1) oluşturmaktadır.39
Türkiye’deki araştırmalarda, özellikle kumsallarda13, sedimentlerde14, deniz
suyunda15, deniz tabanında40 ve göllerde41 mikroplastiklerin bulunduğu
görülmüştür. Ayrıca denizde yaşayan çeşitli canlılarda da mikroplastiklere
rastlanmıştır. Özellikle balıkların10 ve midyelerin16 bünyesinde bulunan
mikroplastikler, bunları tüketen canlılara da taşınarak risk oluşturmaktadır.
Dünya genelinde 344, Akdeniz’de ise 134 tür, plastik atıkların tehdidi altındadır.
Akdeniz’de balinalardan balıklara, deniz kuşlarından kaplumbağalara hatta
mikroskobik boydaki zooplanktonlara kadar tüm canlıların bünyesinde
mikroplastik tespit edilmiştir.4 Bu durum midye ve balıkları tüketen insanlar için
de tehlike oluşturmaktadır.

ŞEKİL 3.3:
PLASTİK ATIKLARIN
DOĞAYA SIZMA YOLLARI

OLUŞAN EVSEL PLASTİK ATIKLAR
Karışık
Toplama
Sistemleri

Kanalizasyona
Atılan

Kaynağında
Ayrı Toplama*

Atık aktarma istasyonu

Kanalizasyon sistemi

Vahşi depolama /
Kaçak döküm

Arıtma
Tesisleri

Ayırma ve geri kazanım

Sokak toplayıcıları ve
diğer resmi olmayan
toplayıcılar

Düzenli
Depolama
Tekrar İşleme veya
Yurtiçi/Yurtdışı Satış

Çevreye
Sızma
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(*Sınırlı sayıda belediye tarafından gerçeklestiriliyor.
Sıfır Atık projesi kapsamında tüm ülkede yaygınlaştırılmalı.)
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4. YASAL ÇERÇEVE
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de plastik ve ambalaj atıklarıyla ilgili farkındalık arttıkça,
atıkların geri dönüşümü ve atık azaltmaya dair yasaların sayısında da önemli bir artış
görülmektedir. Tablo 4.1’de AB ve Türkiye’de atık yönetimi ve plastik atıklar ile ilgili
yasal mevzuatın özeti verilmiştir.

TABLO 4.1:
AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE’DEKİ ATIK
YÖNETİMİ VE ÇEVRE
POLİTİKALARINDA
PLASTİK KİRLİLİĞİ

POLİTİKA ADI

İÇERİK

AB POLİTİKALARI

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı
(2020)42

Atık Çerçeve Direktifi
(AB Atık Yönetimi
Kanunu)
(2008/98/EC)43 ve
(2018/851)44

Ambalaj ve Ambalaj
Atığı Direktifi
(94/62/EC)45 ve
(2018/852)46

Düşük Ağırlıklı
Plastik Poşetlerin
Kullanımının
Azaltılması Direktifi
(2015/720)47
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ÖZET

AB pazarına sunulan ürünlerle
ilgili AB komisyonunun teklif ettiği
politikaları tarif eder. Ürünlerin uzun
Avrupa ekonomisinin
ömürlü olacak şekilde tasarlanması,
sürdürülebilirliği için gerekli
geri dönüştürülebilir nitelikte
yol haritasını çizer. AB
olması ve ürün içerisindeki geri
ekonomisini 2050 yılına kadar dönüştürülebilirlik oranlarının
karbondan arınmış ekonomiye artırılmasını amaçlar. Bu sayede
çevirmeyi hedefler.
ikincil hammadde (geri dönüşmüş
malzemenin hammadde olarak
kullanılması) pazarının büyümesi
hedeflenir.
Atık hiyerarşisini tanımlar.
Ulaşılması gereken geri
dönüşüm hedeflerini ortaya
koyar. Ayrıca ‘kirleten öder’
prensibi ve ‘Genişletilmiş
Üretici Sorumluluğu (GÜS)’
kavramlarını tanımlar.

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar
evsel atıkların %55’ini, 2030’a
kadar %60’ını ve 2035 yılına kadar
%65’ini tekrar kullanmayı veya geri
kazanmayı hedefler.

Ambalaj ve ambalaj atıklarının
çevre üzerindeki etkilerini
azaltmayı hedefler. 2018
yılındaki revizyon, ambalaj
Ambalaj atıklarının geri kazanımını
atığı üretiminin azaltılmasıyla
ve GÜS organizasyonlarının
ilgili yeni önlemleri tanımlar.
kurulmasını tanımlar.
Yeniden kullanımı, geri
dönüşümü ve her türlü geri
kazanım uygulamasını teşvik
edici kuralları belirler.
Düşük ağırlıklı plastik poşet
kullanımının 2025 yılına
kadar kişi başına yılda 40
poşete (2010’a göre %80
azaltma) düşürülmesini
amaçlar.

Plastik poşetlerin ücretsiz dağıtımını
yasaklar. Azaltma hedeflerini ve
kapsam içindeki poşetleri tanımlar.
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Çeşitli Plastik
Ürünlerin Çevre
Üzerindeki Etkilerinin
Azaltılmasına
İlişkin Direktif (Tek
Kullanımlık Plastikler
Direktifi)
(2019/904/EC)50

Deniz Stratejisi
Çerçeve Direktifi
(2008/56/EC)51 ve
Liman Atık Kabul
Tesisleri Direktifi
(2019/883)52

Atıkların Taşınmasına
Dair Yönetmelik
(1013/2006)53 ve
(2020/2174)54
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Düzenli depolamanın çevre
ve insanlar üzerindeki
negatif etkilerini azaltmayı
ve önlemeyi amaçlar.
Bu çerçevedeki teknik
gereksinimleri belirler.

Plastik ürünlerde geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımının artırılması
için iddialı hedefler koyar ve geri
Denizlere ulaşan çöplerin
dönüştürülmüş plastik kullanımını
engellenmesi için gerekli
teşvik eder.
hedefleri ortaya koyar.
Depozito sistemlerini teşvik
Tek kullanımlık ürünlerin
ederek geri dönüşüme gönderilen
kullanımının kısıtlanması, ayrı
plastiklerin miktarını ve kalitesini
toplama ve geri dönüşümün
artırmayı hedefler. Belirli tek
artırılmasıyla ilgili kuralları ve
kullanımlık plastikleri yasaklar ve
hedefleri belirler.
alternatifleri için çerçeveyi belirler.
AB ülkelerinin tümünde Temmuz
2021’e kadar uygulanmalıdır.
Deniz Stratejisi Çerçeve
Direktifi, deniz ortamını
koruma ve kollamayı,
denizlere ve okyanuslara
ulaşan çöplerin azaltılmasını
amaçlar.
Atık kabul tesislerine ait
direktif ise tesislerin işleyişini
tarif eder.

Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi,
AB üyesi ülkelerin denizlerinde iyi
bir çevresel duruma sahip olmak
için etkili yönetim stratejilerin
konulmasını tebliğ eder.
Liman atık kabul tesislerinde dolaylı
ücretlendirmeleri ve hayalet ağlar
gibi kirlilik yaratan malzemelerin
bu yapılar sayesinde denizlerden
çekilmesini içerir.

Güvenli taşınacak malzemeleri ve
ikili onay ile taşınacak tehlikeli
Atıkların, AB üyesi ülkeler
malzemeleri belirler. 2020/2174
arasında ve AB dışındaki diğer değişikliği ile AB ülkelerinden
ülkelerle ithalat ve ihracatıyla üye olmayan ülkelere geri
ilgili kuralları tanımlar.
dönüştürülmesi zor, ayrıştırılmamış
ve kirlenmiş plastik atıkların
ithalatına sınırlamalar getirilmiştir.

© WWF / Simon Rawles

Düzenli Depolama
Direktifi
(1999/31/EC)48 ve
(2018/850)49

Düzenli depolama sahasının yerini,
saha yönetimini, depolanacak
atıkların niteliklerini standartlara
bağlar. 2035’te en çok %10 karışık
evsel atığın düzenli depolanması
hedefini koyar. 2030’a kadar AB
üyesi ülkeler geri kazanılabilir veya
geri dönüştürülebilir herhangi
bir atığın düzenli depolamaya
gitmemesini sağlamalıdır.
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Çevre Kanunu
(1983-R.G.18132)55 ve
Çevre Ajansı Kurulmasına Dair Kanun
(2020-R.G.31350)56

Sıfır Atık Yönetmeliği
(2019-R.G.30829)57

Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği
(2021-R.G. 31523)58
Geri Kazanım
Katılım Payına İlişkin
Yönetmelik
(2019-R.G.30995)59

Atık Getirme Merkezi
Tebliği
(2014-R.G. 29222)60
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Piyasaya sürülen ambalaj ve atık
olabilecek diğer ürünlerden alınacak
çevre katılım paylarını belirler.
Çevrenin korunması için genel
Ambalajların etiketleme kurallarını,
kuralları tanımlar. Kirleten
depozito sistemleri kurulması
öder prensibini tanımlar.
gerekliliğini ve şartlarını saptar.
Atık azaltma, geri dönüşüm,
Plastik poşetlerden alınacak ücretleri
yeniden kullanım ve çevresel
belirler. Çevre Ajansı Kurulmasına
farkındalık uygulamaları ile
Dair Kanun’da ise ulusal ölçekte
ilgili kuralları belirler.
depozito sistemlerinin kurulması ve
yürütülmesi için Çevre Ajansı’nın
kurulması tebliğ edilir.
Sıfır atık kavramını tanımlar.
Atıkların ambalaj atıkları,
biyobozunur atıklar ve diğer
atıklar olarak toplanmasını
tebliğ eder. Atıkların ayrı
toplanması ve işlenmesi ile
ilgili teknik ve fiziki şartları
belirler. Mahalli idarelerin,
kurum ve kuruluşların sıfır
atık yönetim sistemindeki rol
ve yükümlülüklerini ortaya
koyar.

Kaynağında ayrıştırma (3’lü veya
5’li) için gerekli şartları ve kuralları
tanımlar. Biriktirme ekipmanlarını,
şekillerini ve sayılarını belirler.
Biriktirme ve işleme tesislerini tarif
eder. Mahalli idarelerin, kurum ve
kuruluşların sıfır atık sistemine geçişi
için nüfus ve büyüklüklerine göre
31.12.2020-31.12.2022 tarihlerini
ve kamu kuruluşlarının geçişi için
31.06.2020 tarihini belirler. Depozito
sistemlerinin uygulanmasını tarif
eder.

AB 94/62/EC mevzuatı
kapsamında ambalaj
atıklarının toplanması ve
geri dönüşümüyle ilgili
gereklilikleri listeler.
Ambalajların ayrı
toplanmasını ve AB 2015/720
direktifindeki plastik
poşetlerle ilgili uygulamaları
tarif eder. GÜS kapsamındaki
ambalaj üretimini ve geri
dönüşümünü tanımlar.
Geri dönüşüm hedeflerini
belirler. İkili ayırma
sisteminde ambalaj atıklarının
biriktirilmesi, toplanması ve
yönetimine ilişkin çerçeveyi
belirler.

Ambalaj atıklarının düzenli
depolama sahalarında bertaraf
edilmesini yasaklar. Plastik
poşet kullanımında AB 2015/720
hedeflerini ve ücretlendirme
yapılmasını kabul eder. Plastik
ambalajların üretiminde
kullanılacak geri dönüştürülmüş
malzeme oranlarını belirler.
GÜS kapsamında kurum ve
kuruluşların sorumluluğunu ortaya
koyar. Ambalajların geri kazanım
hedeflerini (2026’ya kadar %55,
2031’e kadar %65 ve 2031 sonrasında
%70 oranında) belirler. İkili ayırma
sisteminin işletilmesi için gerekli
detayları tarif eder. Depozito
sistemlerinin uygulanmasına
hükmeder.

Atık türlerini ve atık
hiyerarşisini tanımlar.
Atıkların yönetimiyle ilgili
esasları belirler.

Atıkların toplanması, geri
dönüşümü,geri kazanımı, geçici ve
nihai depolanmasındaki esasları
listeler. GÜS kavramını tanımlar.
Atık ithalatı ve ihracatında uyulacak
kuralların çerçevesini çizer.

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI

Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol
Altında Tutulan
Atıkların İthalat
Denetimi Tebliği
(2020-R.G.31351)62

Tehlikeli ve kontrol altında
tutulması gereken çeşitli
ürünlerin ithalatı ile ilgili
kuralları tanımlar.

İkili onay ile ithal edilecek
malzemeleri ve yasakları tarif eder.

Gemilerden Atık
Alınması ve Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği
(2004-R.G.25682) ve
(2017-R.G.30213)63

Gemilerden kaynaklanan
atıkların denizlere verdiği
zararın azaltılması veya
önlenmesi amacıyla alınacak
önlemleri tarif eder.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki
gemilerden alınacak atıkları, atık
alma gemilerini ve liman atık kabul
tesislerini tarif eder.

Atıkların Düzenli
Depolanmasına Dair
Yönetmelik
(2010-R.G.27533)64

Düzenli depolama işletme
esaslarını, atık kabul
kriterlerini belirler.

Yönetmelik içerisinde, geri
dönüştürülebilir/kazanılabilir
atıklara ait kazanım hedefi
2035 yılına kadar %60 olarak
hedeflenmektedir.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Akdeniz’in Deniz
Ortamı ve Kıyı
Bölgesinin Korunması
Sözleşmesi65
(Barselona
Sözleşmesi) (1976 ve
2002) ve Karadeniz’in
Kirlenmeye
Karşı Korunması
Sözleşmesi66 (Bükreş
Sözleşmesi) (2002)

Barselona Sözleşmesi; gemi ve
uçaklardan yapılan boşaltmadan,
kara kökenli kaynak ve faaliyetlerden,
Barselona Sözleşmesi deniz
tehlikeli atıkların taşınmasından
çevresi, kıyılar ve etkileşim
ve bertarafından, deniz dibi keşif
alanlarının, Akdeniz
ve faaliyetlerinden kaynaklanan
genelinde korunması için
kirliliklerin önlenmesine dair bir
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler
mutabakat metnidir. Olağanüstü
tarafından imzalanmış ve
kirlilik vakaları, bütünleşik kıyı
Türkiye’nin de taraf olduğu
yönetimi ile Akdeniz genelinde
bir deniz kirliliğini önleme
koruma alanlarında ortaklaşa
anlaşmasıdır. Bükreş
çalışmayı ve türlerin korunmasını
Sözleşmesi ise deniz çevresinin
içeren protokolleri de bünyesinde
Karadeniz genelinde
barındırmaktadır. Bükreş
korunmasını amaçlayan bir
Sözleşmesi’nde sadece kirliliği
anlaşmadır.
önleme amaçlanmakta, bütünleşik
faaliyetler ve deniz dibi taraması
faaliyetlerinden bahsedilmemektedir.

Tehlikeli Atıkların
Sınıraşan
Hareketlerinin
Kontrolü ve
Bertarafına İlişkin
Sözleşme (Basel
Sözleşmesi) (1992) ve
Plastik Atık İhracatı
Sınırlaması67 (2019)

Sözleşmede tehlikeli atık üretiminin
azaltılması, tehlikeli atıkların
çevreye zarar vermeyecek şekilde
yönetilmesinin desteklenmesi,
tehlikeli atık bertarafının üretildiği
Tehlikeli atıklar ve diğer
yere en yakın yerlerde yapılmasının
atıkların üretimi, yönetimi,
sağlanması ve tehlikeli atıkların sınır
sınırdışı hareketleri ve
ötesi hareketlerinin kısıtlanması ve
bertarafından doğacak zararlı yasaklanması için çeşitli maddeler
bulunmaktadır. Sözleşmede
etkilere karşı insan ve çevre
sağlığını korumayı amaçlayan çeşitli listeler ile tehlikeli atıklar
geniş kapsamlı uluslararası bir belirtilmektedir. 2019’da yapılan
eklemeler ile çeşitli plastik hurdalar
mutabakat metnidir.
ve genel olarak ayrılmamış plastik
atıkların ihracatına kısıtlama
getirilmiş ve 186 ülke bu anlaşmaya
imza koymuştur. Türkiye bu
sözleşmeyi imzalamamıştır.
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4.1. AB POLITIKALARI
Atık Çerçeve Direktifi’nde atık yönetimi ve kaynak planlaması tanımlanıp “atık
hiyerarşisi”, “kirleten öder” ve “genişletilmiş üretici sorumluluğu” kavramları
açıklanmıştır. Geri dönüşüm hedefleri belirlenmiş ve 2018/851 revizyonu ile
atık oluşumunun daha da azaltılması hedeflenmiştir. 2025 yılına kadar belediye
atıklarının yüzde 55’inin, 2030’a kadar yüzde 60’ının ve 2035 yılına kadar yüzde
65’inin geri dönüşüm veya geri kazanım amacıyla üretimi ve toplanması hedefi
konmuştur.43,44 Bu çerçevede aşağıdaki hususlar AB üyesi ülkelere bildirilmiştir:

AB ÜYESI
ÜLKELERDE PLASTIK
AMBALAJLARIN
EN AZ YÜZDE 55’I
2030’A KADAR GERI
DÖNÜŞTÜRÜLMELIDIR.

•

Atık üretiminin önlenmesi veya azaltımın programlı bir şekilde yapılması,

•

Atıkların tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi yöntemlerle
yeniden değerlendirilmesi

•

Geri dönüştürülebilir atıkların (kağıt, metal, plastik, cam) ayrı ayrı
toplanması için gerekli düzenlemelerin yapılması

•

Geri dönüşüm ve geri kazanımın teşvik edilmesi için gerekli adımların
atılması

•

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) sistemlerinin minimum işletme
maliyetleriyle ve kolaylıkla çalışmasının sağlanması.

Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktifi ise bu hedeflere ek olarak ambalaj atıkları
için de çeşitli hedefler koymuştur. Ambalaj kullanımının azaltılması veya en aza
indirgenmesi, ambalajların içerisindeki zararlı madde miktarının azaltılması ve
ambalajların olabilecek en yüksek tekrar kullanılabilirlik veya geri kazanılabilirlik
esasıyla tasarlanması gerekmektedir. AB ülkelerinde tüm plastik ambalajlar 2030
yılına kadar bu esaslara uygun olmalıdır.45,46 Direktife göre AB üyesi ülkelerde;
•

2030’a kadar plastik ambalajların en az yüzde 55’i geri dönüştürülmeli,

•

2025’e kadar tüm ambalaj türleri için GÜS yapılandırmaları oluşturulmalı ve
kullanıma sunulmalı,

•

Depozitolu sistemler gibi tekrar kullanımı özendirici önlemler alınmalıdır.

Düzenli Depolama Direktifi ise teknik şartların yanı sıra, yapılan son revizyon ile
düzenli depolamada bertaraf edilen atığın azaltılmasını da hedef olarak koyar. AB
üyesi ülkelerde 2035 yılında belediye atıklarının düzenli depolama sahalarında
bertaraf oranının ağırlıkça yüzde 10 veya daha altında olması hedeflenir.48,49
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ise Avrupa
ekonomisinin sürdürebilirliğini artırmak, karbonsuzlaşmasını sağlamak üzerine
kurulmuş bir temiz büyüme planıdır. Bu planın en büyük kollarından biri
olan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ise kaynak verimliliğinin artırılmasını,
ürünlerin hayat döngüsünün uzatılmasını ve geri kazanımı merkeze koyar.
Kullanım süresi uzun (dayanıklı) ve birincil hammadde kullanım oranı düşük
ürünlerin üretimini ve üretim politikalarını, tüketici bilinçlendirme çalışmalarını,
onarımın desteklenmesini, çevreci kamu ihalelerini, tedarik zinciri faaliyetlerinde
düzenlemeyi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak iş ve meslek kollarının
desteklenmesini önerir. Çerçeve Direktif ile Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktifi’ni
destekler ve ikinci dereceden (geri dönüştürülerek elde edilen) hammaddelerin
kullanılması için bir pazar oluşturmayı hedefler.42
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Döngüsel Ekonomi Eylem Planı;
•

AB pazarında izin verilen ambalajların ve aşırı ambalajlamanın azaltılmasını,

•

Plastik ürünlerde kullanılacak geri dönüştürülmüş malzeme miktarının
belirlenmesini,

•

Mikroplastikler, biyobozunur ve biyolojik tabanlı plastikler ve ambalajların bu
çerçevedeki durumlarını,

•

Mikroplastiklerin doğrudan üretimi (pelet şeklinde) ve ürünlerde kullanılması ile
mücadele edilmesini,

•

Plastikten yapılmış tüm ürün ambalajlarının etiketlenmesini (tütün mamulleri,
içecekler, mendiller vs.),

•

Tek kullanımlık plastik malzemelerin yasaklanmasını hedefler.

Avrupa ülkelerinde denizler ve okyanuslardaki kirliliğe karşı mücadeleye büyük önem
verilmektedir. Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’ne göre AB üyesi ülkelerin denizlerinde
iyi bir çevresel duruma sahip olması için, etkili yönetim stratejilerinin ortaya konulması
zorunlu tutulmuştur. Ayrıca Liman Kabul Tesisleri Direktifi’yle limanlar bu çerçeve planı
destekleyecek fiziki şartlara sahip olmalıdır.50
2019/904 sayılı tek kullanımlık plastikleri hedef alan Çeşitli Plastik Ürünlerin Çevre
Üzerindeki Etkilerinin Azaltılmasına İlişkin Direktif, denizdeki çöplerle mücadele
etmek, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltmak, ayrı toplama ve geri dönüşümü
artırmak için yayımlanmıştır. Direktif, AB kıyılarında en fazla bulunan 10 farklı tek
kullanımlık plastik atık, esas alınarak oluşturulmuştur.50 Bu çerçevede; içecek şişeleri,
yemek kapları ve bunların sarıldığı plastikler, plastik poşetler, içecek şişelerinin
kapakları, plastik tabak, çatal, bıçak, içecek karıştırıcılar, çeşitli hijyen ürünleri, tütün
ürünlerinin filtreleri, ıslak mendiller ve balıkçılık malzemeleri ile ilgili kontrol önlemleri
belirlenmiştir. Kontrol önlemleri kullanımın azaltılmasından yasaklamaya, GÜS
kapsamında depozito sistemleri ile diğer geri toplama yöntemlerinin uygulanmasına ve
bilinçlendirmeye kadar çeşitlendirilmiştir.

4.2. TÜRKIYE POLITIKALARI
Çevre Kanunu, çevrenin korunmasıyla ilgili genel konuları atık türlerine göre listeleyerek
atıkların yönetilmesindeki öncelikleri belirler. Kirleten öder ilkesini belirleyip bunun
uygulanmasını tarif eder. Tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşümü önceleyen
uygulamaları teşvik eden çerçeveyi çizer.55 Atık Yönetimi Yönetmeliği ise genelde
atıkların yönetimiyle ilgili esasları ortaya koyar. GÜS kavramını tanımlar.61 Bu kapsamda
sözkonusu politikalar AB Çerçeve Direktifi’yle uyumludur.
Geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemlerinin uygulanmasında Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği58 önemli bir rol oynamaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği57 ise “sıfır
atık” kavramını tanımlar ve bu çerçevede yapılması gerekenleri belirler. Atıkların en
az 2’li olarak (iki ayrı kategoride) ayrı toplanmasıher iki yönetmeliğin de konusudur.
Sıfır Atık Yönetmeliği, biyobozunur atıkların depolama alanlarına ulaşmasının
azaltılmasını önerir ve sıfır atık sistemine (ayrı toplamaya) geçiş için kurum ve
kuruluşlara tanınan süreleri ortaya koyar. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
ise yıllara göre ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve düzenli depolamaya ulaşacak
atığın azaltılmasıyla ilgili hedefleri belirler. Yönetmelik, GÜS çerçevesini tanımlar ve
depozito sistemleri kurulabileceğini ifade eder. Yönetmelikte yapılan son revizyon ile
okso biyobozunur ambalajlar ve biyobozunur ambalajların tanımları ile yönetmelik
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kapsamındaki durumları ortaya konulmuştur. Yönetmelik ayrıca Çevre Ajansı’nın atık
azaltma/geri dönüşüm konusunda üstleneceği depozito sistemiyle ilgili rolleri ve bunların
entegrasyonunu da içermektedir.58 Bu çerçevede su, mineralli su, meyve suyu, gazlı içecek
ve alkollü alkolsüz tüm içecek ambalajlarına zorunlu depozito sisteminin 2022 yılı itibariyle
getirilmesi teklif edilmiştir. Burada, depozito sistemi ve geri dönüşüm hedeflerine rağmen,
geri dönüştürülmüş PET ambalajların Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17 kapsamında gıda
ambalajlarında tekrar kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu sebeple,
gıda malzemelerinde kullanılan ambalajlar geri dönüştürülse bile daha düşük kalitede ve
daha basit işlevlerde kullanılmaktadır.

GERI DÖNÜŞÜM
VE GERI KAZANIM
YÖNTEMLERININ
UYGULANMASINDA
AMBALAJ
ATIKLARININ
KONTROLÜ
YÖNETMELIĞI
ÖNEMLI BIR ROL
OYNAMAKTADIR.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik59 ve Çevre Ajansı Kurulmasına Dair Kanun56
ise geri kazanılacak malzemelerden ücret alınmasını, ulusal bir depozito sistemi kurulmasını
ve bu uygulamaların temellerini tarif etmektedir. Ancak hem ambalaj atıkları ve diğer atık
olacak malzemenin piyasaya sürülmesinde alınacak ücretler hem de plastik poşet ücretlerine
Çevre Kanunu’nda yer verilmiştir. Atık Getirme Merkezi Tebliği60 ise belediyelerin Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nce sorumluluklarındaki atıkların ayrı toplanması için
gerekli sabit veya gezici (mobil) merkezlerin ne şekilde kurulacağını belirlemektedir.
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik64 (ADDY) bertaraf sahalarının kabul
edebileceği atıkları tanımlamakta ve sahip olması gereken teknik özellikleri belirlemektedir.
Geri dönüşümün artırılması hedefini de destekleyen ADDY, karışık belediye atıklarının
düzenli depolamaya gelen miktarını azaltma hedefini de içermektedir. Bu politikalar ile
AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktifi’ne ve buna bağlı Düşük Ağırlıklı Plastik Poşetlerin
Kullanımının Azaltılması Direktifi’ne uyum sağlanmıştır. ADDY ile düzenli depolamaya gelen
geri dönüştürülebilir malzemenin azaltılması hedefi konulmuş olsa da hedef Türkiye’nin
mevcut durumuna göre düzenlenmiş olup, AB Düzenli Depolama Direktifi hedeflerinden
uzak olduğu bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Ayrıca AB Tek Kullanımlık Plastikler
Direktifi ile ilgili kısmi düzenlemelere bu politikalar içerisinde değinilse de bu direktife tam
bir uyum söz konusu değildir.
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği63 ise Türkiye’nin denizleriyle
ilgili yetki sınırları içerisinde bulunan tüm gemilerden atıkların alınması ve yönetimi için
gerekli yol haritasını çizmektedir. Fiziki şartların oluşturulması ve yönetim planlarının
nasıl yapılacağının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği Taslağı’nda68, denizlerdeki
balıkçılık aktiviteleri ve diğer yollarla çıkarılan deniz çöplerinin limana veya atık gemisine
taşınması şartı vardır. Deniz çöpü tanımında insanlar tarafından üretilen ve denize
ulaşan malzemeler şeklinde genel bir tanım kullanılmış, plastik ağlar ile ilgili bir kural
belirtilmemiştir.
Türkiye’ye ithal edilecek atıklar ile ilgili genel çerçeve Atık Yönetimi Yönetmeliği tarafından
çizilir. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği62 ise ithalatın gerçekleşmesindeki kısıtları ve yolları detaylandırır. İthalatla ilgili
son düzenleme, AB Atıkların Taşınmasına Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır. Gemilerden
Atık Alınması ile ilgili esaslar ise 2000/59/EC69 sayılı Liman Kabul Tesisleri Direktifi’ne
göre hazırlanmış olup dolaylı ücretlendirmeler ve denizde oluşan diğer kirlilikle mücadele
kriterlerini kapsayan 2019/883 sayılı direktif52 ile tam uyumlu değildir.
Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı ise yukarıda listelenen mevzuatın hedeflerini
kabul eden ve bunların uygulanması için ülke genelinde geri dönüşüm/atık azaltma
yöntemlerinin neler olabileceğinden bahseder. Bölgesel geri dönüşüm hedefleri koyar.70
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4.3. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
Türkiye’nin denizlerdeki kirlilikle ilgili taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden biri
Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesidir.65 1976 yılında ilk
kez deniz çevresini konu alacak şekilde imzalanan ve Akdeniz’in korunmasını önceleyen
bu sözleşme, 1995 yılında kıyı alanlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Son olarak
2002 yılında nihai adını alan bu sözleşme Barselona Sözleşmesi adıyla da bilinmektedir.
Sözleşme 7 protokolden oluşmaktadır. Bunlar;
1.

Akdeniz’de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü,

2. Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan
Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ilişkin Türkiye’nin
görüşlerini yansıtan bir bildirim yapılarak taraf olunmuştur),

TÜRKIYE’NIN DE
TARAF OLDUĞU
BARSELONA
SÖZLEŞMESI
AKDENIZ’I VE ONU
ÇEVRELEYEN KIYI
ALANLARININ
KORUNMASINI
AMAÇLAR.

3. Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı
Korunması Protokolü,
4. Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Dair Protokol,
5.

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol,

6. Akdeniz’de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü,
7.

Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynaklanan
Kirliliğin Önlenmesi Protokolü’dür.

Türkiye’nin taraf olduğu diğer bir sözleşme ise Karadeniz’deki kirliliğin önlenmesini
amaçlar. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi66 (Bükreş Sözleşmesi)
dört protokole sahiptir. Bunlar;
1.

Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı
Korunmasına Dair Protokol,

2. Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı
Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol,
3. Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine
İlişkin Protokol,
4. Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü’dür.
Tehlikeli Atıkların Sınıraşan Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafına İlişkin Basel
Sözleşmesi ise 1989 yılında BM tarafından hazırlanan ve gelişmiş ülkelerdeki tehlikeli
atıkların, orta ve az gelişmiş ülkelere taşınmasına sınır getiren bir anlaşmadır. Türkiye
bu anlaşmayı 1989 yılında imzalamış ve 1994 yılında resmen mevzuatına işlemiştir
(sözleşmeye taraf olmuştur). Bu kapsamda, anlaşma eklerindeki listelerde belirlenen
çeşitli türdeki tehlikeli atıkların ithalat ve ihracatında, bazı kalemlerde yasakları bazı
kalemlerde ise denetleme ve beyan zorunluluğunu kabul etmiştir. Anlaşmaya Mayıs
2019’da plastik atıkların ithalatı da eklenmiş ve özellikle kirli, ayrıştırılmamış plastik
atıkların ihracına yasaklama konulmuş, plastik atıkların ihracında diğer tehlikeli
atıklarda olduğu gibi beyan zorunlu hale getirilmiştir.67 Türkiye bu karara resmen imza
atmamıştır. Ancak 186 ülkenin taraf olduğu sözleşmede, taraf olmayan ülkeleri (ABD de
bunlardan biridir) dışarda bıraksak bile, taraf olup Türkiye’ye atık getiren ülkelerin bu
kurallara uyması halinde, Türkiye’de plastik kirliliğinin yönetilebilirliği için küçük de
olsa olumlu bir adım atılacaktır.
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5. PLASTİK KİRLİLİĞİNİN
YÖNETİLMESİ
5.1. ATIK YÖNETIM TEDBIRLERI

TÜRKIYE’DE
TOPLANAN
ATIKLARIN %20,2’SI
VAHŞI DEPOLAMA
ALANLARINA
GÖNDERILMEKTEDIR.

ŞEKİL 5.1
İŞLEM GÖREN
ATIK MİKTARI
2014-2018

Türkiye’de atık yönetiminden ulusal ölçekte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur.
Bakanlığın rolü yasal düzenlemeleri yapmak ve atık yönetimiyle ilgili tüm kurum ve
kuruluşların denetlenmesini sağlamaktır. Atıkların kaynağında ayrı toplanması, ayrı
toplanamıyor ise ayrıştırılmasının sağlanması, taşınması ve bertarafı ise yerel yönetimlerin
sorumluluğundadır. Atıkların ayrı toplanması, bu atıkların geçici depolanması ile ilgili
yükümlülükler Atık Getirme Merkezi Tebliği60 ve Sıfır Atık Yönetmeliği57 ile belirlenmiştir.
Atıkların geri dönüşümü veya geri kazanımı ise Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
uyarınca, yerel yönetimler ve onlar tarafından kurulacak geri dönüşüm tesislerinde
gerçekleştirilmelidir.58 Ambalaj atıklarının GÜS kapsamında piyasadan toplanması için
çeşitli kuruluşlar yetkilendirilmiştir. Ayrıca, çeşitli STK’lar Türkiye’de atık yönetimi ile
ilgili farkındalık yaratılması, kirlilikle ilgili inisiyatif alınması ve atık yönetim sisteminin
iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2018 yılında ülkemizde atıkların yüzde
98,8’i toplanmıştır ve bunun büyük çoğunluğu depolama sahalarına gönderilmiştir.
Depolama sahalarına gönderilen atıklar, karışık olarak toplanan belediye atıklarıdır ve
plastikler diğer atıklarla karışık bir şekilde bu alanlara götürülmektedir. Toplanan atıkların
yüzde 67,2’si teknik şartları sağlayan ve lisanslandırılmış düzenli depolama tesislerinde
bertaraf edilirken, yüzde 20,2’si ise teknik şartları sağlamayan ve çevreye zarar veren vahşi
depolama sahalarında bertaraf edilmektedir.71 2016 yılında 134 olan düzenli depolama
sahası sayısı72, 2018 yılında 159’a çıkmıştır.73 Düzensiz depolama sahalarının sayısı ise 2016
verilerine göre yaklaşık 800’dür.70
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Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre, kaynağında ayrı toplama uygulamasının, nüfusu 250
bin ve üzerindeki ilçe belediyelerince 2021 yılının başından itibaren uygulanması
gerekmektedir. Daha düşük nüfusa sahip belediyeler ise kademeli olarak 2022 sonuna
kadar ayrı toplama sitemine geçiş yapılmalıdır. Çoğu ilçe belediyesi, toplama sistemlerini,
henüz Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamındaki şartları sağlayan atık
yönetim sistemlerine dahil edememiştir. Kaynağında ayrı toplama genellikle biyolojik
atıklar (pazar atıkları, yemekhane atıkları vb.) özelinde yapılabilmektedir. Sokak
toplayıcılarının Türkiye genelinde topladıkları atıkların çoğunluğu da yasadışı toplama
ayırma tesislerine gönderilerek, kayıt dışı bir geri dönüşüm ekonomisine neden oluyor
ve atıkların kontrolünü zorlaştırıyor.74 2020 sonu itibarıyla kaynağında ayrı toplanmış
organik atıkların işlenmesi için Türkiye’de altı adet kompost, iki adet biyometanizasyon
tesisi olmak üzere sekiz biyolojik atık işleme tesisi bulunmaktadır. Karışık toplanan
belediye atıklarının ayrılması ve işlenmesi için ise altı adet Mekanik Biyolojik İşlem
Tesisi (MBT) mevcuttur. Bu tesislerin bir tanesi kompost, dört tanesi biyometanizasyon,
diğeri de biyokurutma ile sonlanmaktadır. Türkiye Ulusal Atık Yönetim Eylem Planı’na
(2018-2023) göre, kurulacak tesis sayıları verilmemekle birlikte, bölgelere göre kurulacak
biyolojik işlem tesisleri, MBT ve yakma tesislerinin kapasiteleri belirlenmiştir. Türkiye
genelinde 2023 yılına kadar kurulacak tesisler ile geri dönüşüm oranının ciddi bir şekilde
artırılarak yüzde 65’e çıkarılması hedeflenmektedir.70

5.2. GÜS UYGULAMALARI
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre piyasaya sürülen ambalajların belirli
bir miktarının üreticiler tarafından toplanması ve geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenler adına atıkların toplanması, taşınması, geri
dönüşümü/kazanımı ve bertarafı için çeşitli kuruluşlar ile vakıflar yetkilendirilmiştir. Bu
kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar, ÇEVKO
(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi), TÜKÇEV
(Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi), PAGÇEV (Türk Plastik Sanayi
Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi) ve AGED’dir
(Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği). Atık lastiklerin toplanması için de
LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) yetkilendirilmiştir.
Plastik Sanayicileri Derneği’ne (PAGDER)’e göre 2018-2019 yıllarında ortalama
9,6 milyon ton plastik üretilmiş, üretilen plastiklerin 2,2 milyon tonu ambalaj
olarak piyasaya sürülmüş ve bu ambalajların sadece yarım milyon tonu geri
dönüştürülmüştür.5 Anadolu Ajansı’nın 2020’de yaptığı habere göre ise, 484
bin ton plastik ambalaj, belediyelerin atık toplama çalışmaları kapsamında geri
dönüştürülmüştür.75 Ancak ambalajların toplanması ve geri dönüşümünde ve beyan
sistemlerinde kullanıcı olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar dışında, bu kuruluşlarla
irtibatı olmaksızın ambalaj piyasaya sürenler, toplama ayırma tesisleri, geri dönüşüm
tesisleri ve belediyeler de bulunmaktadır. ÇEVKO Vakfı’na göre 2018 yılında vakfın
topladığı plastik atık miktarı yaklaşık 181 bin tondur.76 GÜS kapsamında üreticilere
karşı sorumluluk taşıyan diğer organizasyonların topladıkları ambalaj atıklarının payları
kesin olarak belirlenememiştir.
Depozitolu sistemler de GÜS uygulamaları kapsamında kullanılabilmektedir.
Depozito sistemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği usullere göre
gerçekleştirilmektedir. Ancak piyasaya sürülen depozitolu ambalajların payı oldukça
düşüktür. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği su, mineralli su, meyve suları, gazlı
içecekler ve alkollü/alkolsüz tüm içeceklere zorunlu depozito uygulamasının 2022 yılı
itibarıyla getirilmesini teklif ederek depozito uygulamalarının, yönetmeliğin yürürlüğe
girmesi halinde, genişletilmesini sağlayacaktır.
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5.3. AYRI TOPLAMA VE PLASTIK KIRLILIĞININ
ÖNLENMESINE DAIR UYGULAMALAR
Geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları,
2017 yılında Sıfır Atık Projesi’nin başlamasıyla Türkiye genelinde hız kazanmıştır.
Belediyelerin çoğu, tüm nüfusu kapsayacak şekilde hizmet verecek altyapı ve eğitim
faaliyetlerini halihazırda kaynak eksikliği nedeniyle yürütememektedir. Bazı belediyeler
ise Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm için atık konteynırları yerleştirmeye,
atık getirme merkezleri kurmaya ve toplama-ayırma tesisleri inşa etmeye başlamıştır.
Aynı şekilde bazı belediyeler, yönetmelikçe izin verilen gezici atık merkezleri ile
kaynağında ayrı toplama yaparak sabit atık ayrıştırma konteynırlarının yetersiz
olduğu yerleşim yerlerinde ayrı toplama yapmaya başlamıştır. Kapıda toplama yapılan
yerleşim yerlerinde, geri dönüştürülebilir atıkların belirli günlerde toplanması çeşitli
belediyelerce yapılmaktadır. Örneğin İstanbul Üsküdar’da salı ve cuma günleri sadece
geri dönüştürülebilir atıklar toplanırken, evsel atıklar için aynı işlem diğer günlerde
yapılmaktadır. Bu sayede ek bir maliyet getirmeden, bilinçlendirme çalışmalarıyla
geri dönüşüm desteklenmekte ve buradan elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek
sağlanmaktadır.74 Özellikle İstanbul’da konteynır yerlerinin çevrimiçi gösterildiği
siteler ile belediyeler, vatandaşların atıklarını bu noktalara getirmesini kolaylaştırmaya
çalışmaktadır.78 Türkiye genelinde belediyeler, hane halkını, site yönetimlerini ve
okullarda çocukları hedefleyen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir.
Bazı belediyeler de toplanan geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürünler veya çeşitli
sanat enstalasyonları yapılması yoluyla atıkları geri kazanmayı tercih etmektedir.79
Antalya, Muratpaşa Belediyesi 2016 Nisan ayında başlattığı uygulama ile evlerden
toplanan geri dönüştürülebilir atıkları alım esnasında tartmaktadır. Tartılan atıkların
karşılığında belirlenen tutar, Çevreci Komşu Kart adı verilen kartlara yüklenmekte ve
biriken puanlar anlaşmalı market, sinema veya belediyeye bağlı Sosyal Yardım Fonu
vasıtasıyla bağışlarda kullanılabilmektedir.74 İstanbul’daki Zeytinburnu Belediyesi
ve ülke genelindeki başka belediyelerde de bu uygulama yürütülmekte ve kazanılan
puanlar kartlara yüklendikten sonra marketlerde, sosyal yardım esnasında veya sokak
hayvanlarına destekte kullanılabilmektedir.80
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İstanbul Kadıköy Belediyesi ise 2015 yılı itibarıyla, yeni yapılan binalarda iskan
alınması için ambalaj atığı toplama sisteminin kurulması, toplama sistemi için gerekli
konteyner ile fiziki altyapının tamamlanması ve eğitim çalışmalarıyla ayrı toplama ağını
güçlendirmektedir.81
Adana Karataş Belediyesi balıkçıların ağlarına takılan plastik atıkların toplanıp geri
dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma ile hem atık geri
dönüşümünü sağlamayı hem de plastik kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır.82
İstanbul Esenler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 2017 ve 2018
yıllarında devreye aldıkları plastik şişeleri toplamaya yönelik otomatlar ile plastik
atıkların ayrı toplanmasına destek olmuşlardır. Esenler Belediyesi otomatları çeşitli
noktalara (özellikle okullara) koyarak toplanan puanlar ile İstanbul Halk Ekmek’ten
ekmek alma veya öğrencilerin cihazdan harçlık alması yönünde bir düzenlemeye
giderken,83 İBB ise şişe bedellerini İstanbul Kartlara yükleyen bir düzenleme
yapmıştır.84
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi de sokaktan atık toplayanların sosyal güvence altına
alınması ve toplanan atıkların sisteme dahil edilmesi için Geri Dönüştürülebilir Atık
Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) adı altında bir organizasyona
giderek sokak toplayıcılarını sisteme dahil etme yönünde bir adım atmıştır.74
Çanakkale Bozcaada Belediyesi 2011 yılında aldığı karar ile alışverişte plastik poşet
tüketimini azaltmak ve tüketicileri file, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanmaya
teşvik etmek amacı ile plastik poşet kullanımını yasaklamıştır.85 Türkiye genelinde 2019
yılında başlayan plastik poşetlerin marketlerde ücretli satılması uygulaması devam
etmektedir. Bu sayede plastik poşet kullanımının yüzde 75 oranında azaldığı Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığı yetkililerince açıklanmıştır.86
Bu uygulamalara ek olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi WWF’in Plastik Atıksız
Şehirler ağına katılmak üzere imzaladığı protokol çerçevesinde en geç 2030 yılına kadar
plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmayı taahhüt etmiştir.87 Mersin Mezitli
Belediyesi de BM Habitat ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Akıllı Atık
Yöneten Kentler sözleşmesini imzalayarak, 2022 yılına kadar sürdürülebilir bir atık
yönetim sistemi kurma taahhüdünü vermiştir.88

5.4. STK VE ÖZEL SEKTÖR İNISIYATIFLERI
Türkiye’de faaliyet gösteren kanunla tanınmış yetkili kuruluşlar, vakıflar ve diğer
STK’lar hem plastik atıklar konusunda bilinçlendirme kampanyaları yürütmekte, hem
de plastik kirliliğinin azaltılması için çalışmalarda bulunmaktadırlar.
WWF-Türkiye, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bazı kumsallarda
kıyı temizliği organizasyonları yapmış ve sonuçlarını içeren bir rapor yayımlamıştır.9
Bununla birlikte WWF’in Blue Panda yelkenlisi, plastik kirliliği konusunda
bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere 2019 yılında çıktığı Akdeniz turunda
Türkiye’ye de uğramıştır. Bu ziyaret sırasında Adalar Bölgesi’nin “Sıfır Atık” Uygulama
Alanı olması amacıyla bir proje başlatılmış, İzmir’in de Plastik Atıksız Şehirler
İnisiyatifi’ne katılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır.89
Ayrıca “1 Güzel Hareket Kampanyası” kapsamında, bireyleri tek kullanımlık plastik
ürünlerin kullanılmaması yönünde teşvik etmek için çalışmalar yürütülmüş ve 115 bin
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taahhüt toplanmıştır.90 WWF-Türkiye ayrıca, tek kullanımlık ürünler dahil, denizlerde
en çok görülen 10 plastik ürünün kaynağında toplanması ve çöpe dönüşmemesi için
yayımlanan AB Tek Kullanımlık Plastik Direktifi’nin Türkiye’de uygulanmasını talep
eden ve hayalet ağlara dikkat çeken bir dilekçeyi de imzaya açmıştır. Bu dilekçe ile 2030
yılına kadar denizlere karışan plastik kirliliğini sıfırlamayı hedefleyen, küresel ölçekte
bağlayıcı yeni bir BM sözleşmesinin düzenlenmesine liderlik edecek ülkeler arasında
Türkiye’nin de yer alması talep edilmektedir.91

BIREYLERIN TEK
KULLANIMLIK
PLASTIK
KULLANIMINI
AZALTMALARINI
AMAÇLAYAN
“1 GÜZEL
HAREKET”
KAMPANYASI
SIRASINDA 115
BIN TAAHHÜT
TOPLANDI.

BeMed (Beyond Plastic Med) İnisiyatifi ile Plastiksiz Muğla projesini yürüten Deniz
Temiz Derneği (TURMEPA) ise sıfır atık konusunda eğitimler vermiş ve plaj temizliği
etkinlikleri gerçekleştirmiştir.92 TURMEPA aynı zamanda Uluslararası Kıyı Temizliği
(Intenational Coastal Cleanup-ICC) kampanyası ve Akdeniz’i Temiz Tutalım (Clean Up
The Med) projeleri kapsamında Akdeniz kıyılarında düzenli kumsal temizliği çalışmaları
gerçekleştirmektedir.93
Plastik sektörünü temsil eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim
Vakfı (PAGEV) da Mutlu Balıklar Projesi kapsamında, İstanbul Adalar ve Boğaz’ın
Beşiktaş bölgelerinde, kıyılardaki yüzey atıklarının, bir yüzer ağ vasıtasıyla temizlenmesi
etkinliğini gerçekleştirmiştir. Toplama faaliyetini balıkçılar av yasağı sezonunda
yürütmüş ve toplanan atıklar geri dönüşüme gönderilmiştir.94
Özel sektörde de birçok şirket, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde
sürdürülebilirlik raporları yayımlamaktadır. Tüm sektörlerde sıfır atık yönetim
sisteminin uygulanması için faaliyetlere başlanmıştır. Atık plastiklerin ikincil hammadde
olarak kullanılması da yaygınlaşmaktadır. Örneğin Kordsa’da üretilen ürünlerden
geri kalan plastik hammaddesi başka sektörlerde kullanılmak üzere işlenmektedir.95
Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin kullanılması yönünde bazı adımlar
atılmaktadır. Örneğin Migros, bulaşık deterjanı ambalajlarında yüzde 25 oranında geri
dönüşümlü PET şişe kullanacağını açıklamıştır.96 Ayrıca çoklu kullanıma olanak veren
katlanır sepetler kullanılarak ve ambalaj boyutları değiştirilerek de plastik hammadde
kullanımı azaltılmaktadır.97
Hayalet ağ sorununun küresel boyutuna ve karmaşıklığına rağmen balıkçılık alanında,
çözüme dair, negatif etkileri azaltan birçok eylem ve inisiyatif örneği vardır. 2015
yılında kurulan ve özel sektör, akademi, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşları dahil 100’den fazla üyeye sahip Küresel Hayalet Ağlar Girişimi (GGGI:
Global Ghost Gear Initiative) sektörler arası işbirliği ile bu soruna küresel bir çözüm
bulmak için kurulmuştur. Balık Ağlarının Yönetilmesi İçin İyi Uygulama Çerçeveleri
(Best Practise Frameworks for the Management of Fishing Gear, BPF) geliştiren
GGGI,98 hayalet ağların üretimine ve tedarik zinciri boyunca yönetimine odaklanan
bir kılavuz oluşturmuştur. Bunların yanı sıra, hayalet ağlar ile ilgili önleme, azaltma
ve iyileştirme amaçlı iyi uygulama örnekleri de mevcuttur. Aquafil ile Healty Seas
ortaklığı gibi birçok program, ömrünü tamamlamış ağlar için tedarik zincirleri
ve pazar talebi oluşturarak önleme faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.10 Avrupa
Komisyonu’nun mevcut çalışmaları ve tek kullanımlık plastiklere ilişkin direktifleri,
ömrünü tamamlamış hayalet ağlar için 2025 yılına kadar en az yüzde 50 toplama
oranı ve yüzde 15’lik geri dönüşüm oranı hedeflemektedir. Sözkonusu direktif, hayalet
ağların döngüsel tasarımı için bir standart oluşturulmasını ve balıkçılık ekipmanları
için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu
çerçevede, ağların biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilmesi ömrünü
tamamlamış ağların deniz canlıları için oluşturduğu tehdidi azaltmaya yönelik
uygulamalardan biridir.10
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Ülkemizde ise Arçelik atık balık ağlarını beyaz eşya
üretiminde, eski beyaz eşyaların dönüşümünden
elde edilen malzemeleri de elektrik süpürgesinde
kullanarak ürünlerindeki geri dönüştürülmüş malzeme
miktarını artırmaktadır. Ayrıca Grundig markası ile
biyoplastikler, biyopoliüretan ve yumurta kabuğu
içeren biyokompozitler kullanılarak üretilen bir
buzdolabını tanıtmıştır. Arçelik bunun yanı sıra çamaşır
makinelerinde mikroplastik filtreleri kullanmaya
başlayarak denizlere ulaşan plastik kirliliğinin
azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ambalajlarında kullandığı geri dönüştürülmüş
malzeme miktarlarını artırmak için de çalışmalarına
devam etmektedir.99 Arzum markası da yine Arçelik’le
aynı şekilde parçaları ve kutusu büyük oranda (%90’ın
üzerinde) geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan
elektrik süpürgesi üretmiştir. Tekstil alanında faaliyet
gösteren Kom ise, TURMEPA’nın denizden topladığı
atık ağlardan kumaş elde ederek mayo üretmiştir.100
Aselsan, sıfır atık uygulamalarının yanı sıra, dönüşümü
zor olan kağıt bardakların kullanımını yasaklamıştır.101
Doğuş Grubu’nun, yemekhane ve kantinlerinde plastik
çatal bıçak kullanımı yasaklanmıştır.102 Koç grubu ise
2022 yılına kadar tek kullanımlık plastik kullanımını
tamamıyla bırakmayı taahhüt etmiştir.103 Brisa 2017’de
Aksaray fabrikasında düzenli depolamaya geçmiş,
Altunizade ve İzmit ofisleri de WWF-Türkiye’nin
Yeşil Ofis Diploması’nı almıştır.104 Vodafone, geri
dönüştürülmek üzere çalışanlarının evlerinden getirdiği
plastik atıklar karşılığında onlara tekrar kullanılabilir
alışveriş çantaları vererek ve İstanbul Maratonu’nda
plastik atık toplayarak bilinçlendirme çalışmaları
yapmıştır.105 Birçok kuruluş, kaynakların verimli
kullanımını teşvik etmek amacıyla benzer farkındalık
çalışmaları yapmaktadır. Global Compact Türkiye, İş
Dünyası, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD
plastik kirliliği ile mücadele etmek amacıyla İş Dünyası
Plastik Girişimi’ni kurmuştur.106
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6. POLİTİKA
ÖNLEMLERİ
6.1 TÜKETİMİ VE ATIK OLUŞUMUNU AZALTMA ÖNLEMLERİ
Türkiye’de atık yönetimine dair tüm mevzuat Avrupa Birliği uyum süreci göz önüne
alınarak oluşturulmuştur. Bu bilgi ulusal atık eylem planlarında da yer almaktadır.
1983 yılında yayımlanan 2872 no’lu ilk Çevre Kanunu ile başlayan süreç, Türkiye’deki
atık yönetim sisteminin gerektirdiği, çevresel ve teknik ihtiyaçları belirleyen mevzuat
düzenlenerek devam etmektedir. Bu çerçevede 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin amacı şekil 6.1’de verilmiştir.61

ŞEKİL 6.1:
TÜRKİYE’DE ATIK
YÖNETİM PLANI

AB ATIK YÖNETİM HİYERARŞİSİ
AZALTIM

TEKRAR
KULLANIM

TÜRKİYE ATIK YÖNETİM YÖNETMELİĞİ
Atıkların oluşumundan
bertarafına kadar çerçeve
insan sağlığına zarar
vermeden yönetimin
sağlanması
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Atık oluşumunun azaltılması,
atıkların yeniden kullanımı,
geri dönüşümü, geri kazanımı
gibi yollar ile doğal kaynak
kullanımının azaltılması ve
atık yönetiminin sağlanması

Çevre ve insan sağlığı
açısından belirli ölçütlere
sahip ürünlerin üretimi
ile piyasa gözetimi ve
denetiminin sağlanması
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Atık yönetimi her şeyden önce atık üretiminin azaltılması veya atıkların en azından
sorumlu bir şekilde bertaraf edilmesiyle başlar. Atık üretiminin azaltılmasında da
tüketici davranışlarının değiştirilmesi kilit bir role sahiptir. Tüketicilerin alışkanlıkları
iki noktada değiştirilebilir. Öncelikle tüketicilere az atık üretimine yol açacak bilinçli
ve çevre dostu bir tüketim alışkanlığı kazandırmak; daha sonra da atıkları kaynağında
ayrıştırarak yeniden kullanma ve onarma gibi yöntemlerle atık miktarını azaltmak.
Tüketicilerin davranışlarını, alışkanlıklarını değiştirmek için uzun süreli bilinçlendirme
ve eğitim kampanyaları düzenlenebilir. Atık üretimini azaltma ve bertaraf konusunda
daha duyarlı davranmayı teşvik edecek kamu uygulamaları sıkça rastlanan bir
yaklaşımdır. Tüketicilerin daha az atık üretmesi ve oluşan atıkları sorumlu bir şekilde
bertaraf etmesi beklenirken, üreticilerin de çevre dostu üretim yöntemlerini seçmesi
için destekleyici politika ve teşviklerin benimsenmesi kritik öneme sahiptir. Uygun
politika ve teşvikler, tüketici ve üretici odaklı yönetmelikler olarak iki ayrı başlık altında
toplanabilir (şekil 6.2).107 Tüketicileri hedef alan çalışmalar arasında; tüketici odaklı
yönetmeliklerin yayımlanması, teşvik ve ceza mekanizmalarının belirlenmesi, çeşitli
ürün ve atıklara vergi/yasak getirilmesi ile eğitici materyallerin müfredata eklenmesi
gibi uygulamalar yer alır. Üreticiler tarafında da benzer uygulamalar farklı ölçeklerde
uygulanır. Üreticileri aşırı doğal kaynak kullanımından caydırmak ve çevre dostu
malzeme kullanmaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan yönetmelikler ve üreticilerin,
sürdürebilirlik/çevre koruma öncelikleriyle örtüşen kurumsal girişimleri bu amaca
hizmet eden örnekler olarak gösterilebilir.

Atık azaltımı için tüketici alışkanlıklarının değişmesi kritik öneme sahip
Tüketici alışkanları iki
eksende değişmeli...
ŞEKİL 6.2
ATIK AZALTIMI
VE TÜKETİCİ
ARASINDAKİ
İLİŞKİ40

1
Daha az
atık üretimi

2
Daha az
bertaraf

Daha bilinçli
ve çevre dostu
tüketim
alışkanlıkları
sayesinde
Atığın
kaynağında
daha etkin
yönetimi
sayesinde

... ve tüketiciler gerekli adımları atmak için teşvik edilmelidir.
• Tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltmak; örneğin kağıt
yerine pamuklu havlu kullanımı, tek kullanımlık bardak/ tabak
kullanılmaması vb.
• Mümkün oldukça malzemelerin tekrar kullanılmasını sağlamak.
• Daha dayanıklı ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmek.
Materyallerin kullanılabilir ömrünü uzatmak; örneğin tamir
alışkanlığını ve ikinci el kullanımını artırmak.
Geri kazanımı atığın kaynağında başlatmak; örneğin biyobozunur
atıklaın işlenmesi için ayrı toplanması, hayvan barınaklarına
iletilmesi vb.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında başta kamu kurum kuruluşları
olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun
olduğu yerlerde geri dönüştürülebilen atıkların ekonomiye kazandırılması için
“Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştır. Bu konuda en somut adım tek kullanımlık plastik
alışveriş poşetlerinin 2019 Ocak ayı itibariyle ülke genelinde ücretlendirilmesidir. Bu
girişimle plastik poşet kullanımın azaltılması ve böylece daha az plastik atık üretimi
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PLASTIK
POŞETLERIN
ORTALAMA
KULLANIM ÖMRÜ
15 DAKIKADIR.

hedeflenmiştir. Tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımındaki azalmada son iki yılda
gelinen nokta umut vericidir. Şentürk ve Dumludağ’ın 2020 yılında Türkiye’de yaptığı
çalışmaya göre108; plastik poşete ücret getirildikten sonra plastik torba kullanımının
yüzde 34 oranında azaldığı, yeniden kullanılabilir poşet kullanımının yüzde 32 oranında
arttığı ve şehir atıkları içerisindeki plastik poşet miktarının kişi başına yüzde14 oranında
azaldığı görülmüştür. Yapılan düzenlemenin tüm Türkiye’yi kapsaması bu başarıyı
sağlayan önemli bir etkendir. Bu tür girişimler, diğer tek kullanımlık plastik ve karton
ambalaj materyalleri için de gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, iade edilebilecek ambalaj
atıkları için depozito sisteminin kurulması ve işletilmesi önemli bir atık azaltma yöntemi
olarak değerlendirilmelidir. WWF-Türkiye’nin 2019 yılında yayımladığı “Türkiye’de
İçecek Ambalajları İçin Atık Yönetimi” raporunda da belirtildiği gibi, depozito
iade sistemi ile atık miktarlarında önemli ölçüde azalmanın gerçekleşmesi ve ülke
ekonomisine büyük katkı sağlanması mümkündür. (Şekil 6.3).107 Yurtdışından plastik
atık ithalatının kısıtlanması nedeniyle, Türkiye’de bu atıkları işleyen geri dönüşüm
firmalarının hammadde ihtiyacını karşılayabilmek ve atık geri dönüşüm oranını
kaliteli geri dönüştürülebilir malzemeler ile artırabilmek amacıyla, depozito sisteminin
ivedilikle işler hale getirilmesi önemlidir.

Depozito İade Sistemi (DİS), kapalı döngü geri dönüşüm odağıyla, Türkiye
ekonomisine büyük katkı sağlayabilir
%25 kapalı döngü ile DİS

%60 kapalı döngü ile DİS

0,9 milyar ₺

1,4 milyar ₺

210 milyon ₺

490 milyon ₺

650 milyon ₺

1,5 milyar ₺

4-6 bin

5-8 bin

GSYİH katkısı

Cari açıkta azalma

ŞEKİL 6.3
DEPOZİTO İADE
SİSTEMİNİN TÜRKİYE
EKONOMİSİNE KATKISI107

Yatırım

kişiye istihdam

GSYİH katkısı

Cari açıkta azalma

Yatırım

kişiye istihdam

Not: Yukarıdaki tüm veriler, depozito sistemi kapsamındaki içecek ambalajları için 2019 reel değerleridir.
Kaynak: Euromonitor, İSTAÇ, TÜİK, uzman görüşmeleri, BCG analizi.
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Atıkların azaltılması konusunda politika yapıcıların alabilecekleri önlemler alt başlıklar
şeklinde aşağıda yer almaktadır.

6.1.1. TEK KULLANIMLIK PLASTIKLERIN AZALTILMASI

YAZ AYLARINDA
BATI VE GÜNEY
KIYILARIMIZDA
ARTAN TURIZM
FAALIYETLERI
TEK KULLANIMLIK
PLASTIK ŞIŞE
TÜKETIMINDE
BÜYÜK BIR ARTIŞA
YOL AÇIYOR.

Tek kullanımlık plastik ürünler atılmadan önce bir kez veya kısa bir süre kullanılır.
Örneğin plastik poşetlerin ortalama kullanım ömrü 15 dakikadır.19 Buna karşılık
çevre üzerindeki etkileri küreseldir ve sonuçları ağır olabilir. Tek kullanımlık plastik
ürünlerin kullanım ömürlerinin kısa olması denizlere ulaşma olasılığını daha da
yükseltmektedir. AB’deki tüm deniz çöplerinin en yaygın olanlarını (%70’ini) tek
kullanımlık 10 plastik eşya oluşturmaktadır.110 AB, deniz çöpü ve plastik kirliliğine
karşı küresel mücadelede öncü olmayı hedeflemektedir. AB kuralları, belirli plastik
ürünlerin çevredeki miktarını ve etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.50 Türkiye’nin
AB üyeliğinde kat etmesi gereken yollardan birisi de tek kullanımlık plastiklerin
önlenmesi doğrultusunda alınacak politika önlemlerinden geçmektedir. AB’de
3 Temmuz 2021 tarihi itibari ile sürdürülebilir alternatiflerinin kolayca bulunabildiği
ve uygun fiyatlı olduğu yerlerde, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılması
yasaklandı. Bu yasak, pamuklu kulak temizleme çubukları, çatal bıçak takımları,
tabaklar, pipetler, çay/kahve karıştırıcıları, balon çubukları, genleşmiş polistirenden
yapılmış kaplar, yiyecek içecek kapları ve oksobozunur plastikten yapılmış tüm
ürünler için geçerli olacaktır. Bu çerçevede Türkiye’de de somut adımların atılması
elzemdir.
Türkiye’de tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltmaya dair önlemler için aşağıdaki
eylemler önerilmektedir:
1.

Tek kullanımlık plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrasında elde edilen olumlu
sonuçların devamı niteliğindeki adımlarla, diğer plastik ambalaj atıklarının da
atık yönetim süreci kapsamında azaltılması ve doğru yönetilmesi için yapılacak
çalışmalara tüm paydaşların (özel sektör, tüketici, yerel yönetimler ve STK’lar) dahil
olmalarının sağlanması.

2. Ulusal tüketim alışkanlıklarındaki mevcut durum ve alternatiflerinin
oluşturulmasına bağlı olarak, AB Ambalaj Atıkları Direktifi kapsamındaki tek
kullanımlık plastik malzemeler için tüketimi azaltma önlemlerinin gündeme
alınması.
3. Yasakların doğru şekilde uygulanması ve uygun alternatiflerin bulunmasının
genellikle maliyetli olacağı ve zorluklar barındıracağının hesaba katılması. Bunun
yanı sıra yasağın başarısının, yasağın farklı gruplar üzerindeki olası etkilerinin
dikkatlice değerlendirilmesine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, bu kapsamda
düşünülmüş önlemlere direktiflerde öncelikle yer verilmesi.
4. Tek kullanımlık plastik ürün talebinin birden fazla kez kullanılabilen alternatif
ürünlere kaydırılmasını sağlamak için teşviklerin oluşturulması; tüketicilerin
yeniden kullanılabilir ürünleri tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla tek
kullanımlık plastik ürünlere daha yüksek oranda vergi konulması.
5.
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Teşvik edilen alternatiflerin değerlendirilmesi/belirlenmesi için atık yönetimi
sektörüne danışarak ortak kararların alınması; belirli tek kullanımlık
plastik ürünlerin yasaklandığı/azaltıldığı bir ulusal atık yönetim planının
oluşturulması.
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6.1.2. ÜLKE ÇAPINDA AMBALAJSIZ İÇME SUYUNUN TEMINI VE YENIDEN DOLDURMA
SISTEMLERININ UYGULANMASI
Şehirlerimizdeki hareketli günlük yaşamın yanı sıra özellikle yaz aylarında batı ve güney
kıyılarımızda artan turizm faaliyetleri tek kullanımlık plastik şişe tüketiminde büyük
bir artışa yol açıyor. Bu plastik şişelerden kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi
için halka açık içme suyu sunmak, yeniden doldurma ağlarını geliştirmek ve bu su
kaynaklarına erişimine olanak sağlayacak yapıları ülke çapında yaygınlaştırmak
gerekmektedir. Çeşmeler gibi halka açık içme suyu kaynaklarının genişletilmesi ile evsel
tüketim için kullanılan plastik su şişelerine ihtiyaç azalacaktır.
Türkiye’de içme suyu amaçlı şişelenmiş su tüketimi ve plastik içecek şişelerinin atık oluşumu
üzerindeki etkilerine ilişkin bir veri yok veya erişilebilir değil. 2020 yılında yayımlanan
bir çalışmada ambalajlı sular ile üç büyük ilin (İzmir, İstanbul ve Ankara) musluk suları
kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada ambalajlı suların
yüzde 7,3’ünde koloni pozitifliğine rastlanırken (bir başka ifade ile şişelenmiş sularda
sınırlı miktarda bakterilerin üremeye başladığı görülürken), musluk sularında bu durum
yoktur.110 Dünya genelinde yapılan benzer çalışmaların birçoğunda da şişelenmiş sularda
mikroorganizma oluşumunun gerçekleştiği gözlenmiştir. Buna ek olarak şişelenmiş suların
insan ve halk sağlığına olumsuz etkileri de raporlanmıştır.111,112 Su kalitesini vurgulayan
bilinçlendirme kampanyalarıyla desteklenen, -mineralli sular da dahil olmak üzere- güvenilir
ve temiz bir su kaynağı sağlayan, düzgün bir şekilde işleyen ve bakımı yapılan içme suyu
tedarik sistemlerinin kurulmasının atık azaltımına olumlu etkileri dünyadaki birçok örnekle
ortaya konulmuştur.113 Hamburg Belediyesi musluk suyunun içilmesini desteklemek için
Hamburg eyaletinde oturan şehir sakinlerine ücretsiz mataralar dağıtarak tek kullanımlık
plastik su şişesi atığını azaltmayı amaçlamıştır. Mataraların Almanya genelinde ücretsiz
doldurulmasını desteklemek için “Refill Deutschland” projesi geliştirilmiş ve ülke genelinde
tüm kafe, bar, muayenehane, vergi müşavirlikleri, belediye binaları ve açılış saatleri belli olan
binaların pencerelerine “Refill Station” (Doldurma İstasyonu) çıkartması yapıştırılarak su
mataralarının içme suyu ile ücretsiz doldurulması sağlanmıştır.114
Bu tür önlemlerin, şişelenmiş su satışları düşecek işletmeci ve perakendecileri
olumsuz etkileyeceği düşünülse de yeniden doldurma planlarına bu firmaların katılımı
ile zararlarının dengelenmesi sağlanabilir. Kamu suyu ve içme suyu sistemlerinin
iyileştirilmesi ve bakımı nedeniyle belediyelerin maliyetleri artabilir ancak bu maliyetler,
belli esaslar çerçevesinde tüketiciye aktarılabilir.
Türkiye için aşağıdaki önlemleri önerebiliriz:
1.

Yeniden doldurma ağlarının geliştirilmesi ve çeşme gibi kamusal içme suyuna
erişimi merkezine alan programların/yapıların ülke çapında yaygınlaştırılması; su
doldurma istasyonlarının kurularak işletilmesi ve iyileştirilmesi.

2. Plastik atık ve çöpü azaltmayı amaçlayan eylemlerin, belediyelerin yerel eylem
planlarına dahil edilmesi.
3. Ülke genelinde musluk suyunun içilebilir kalitede olmasını sağlayacak arıtma ve
iletim sistemlerinin sürdürülebilir olarak tasarlanması ve mevcut sistemlerin bu
çerçevede güncellenmesi
4. Musluk suyunun kalitesiyle ilgili farkındalık yaratan kampanyaların başlatılması
ve doldurma istasyonlarının etkin kullanımının sağlanması. Dikkat çekici internet
uygulamaları ve işaretlemeler ile vatandaşların bu noktalara yönlendirilmesi.
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6.1.3. MIKROPLASTIKLERIN AZALTILMASI VE DOĞAYA ULAŞMASININ ENGELLENMESINI
AMAÇLAYAN POLITIKALARIN UYGULANMASI
Türkiye’nin kıyı şeridinde mikroplastikler de makroplastikler kadar önemli bir kirlilik
oluşturmaktadır. Bölüm 3’de Türkiye’de yapılan mikroplastik araştırmalarından
bahsedilmiştir. Yapılan araştırmalarda; plaj kumlarında, sedimentlerde, çeşitli
akarsularda, göllerde ve denizde yaşayan canlıların birçoğunda mikroplastiklere
rastlanmıştır. Ülkemizde, mikroplastiklerin denize ulaştığı yolların detaylıca
belirlendiği kapsamlı araştırmalar, arıtma tesisinde yapılanlar hariç, mevcut değildir.
Dünya literatüründe ise mikroplastiklerin kaynakları ve doğaya ulaştığı yollar,
bölüm 3’de bahsedildiği üzere yaygın bir şekilde yer almaktadır. Türkiye özelinde de,
mikroplastiklerin doğaya karışmasına doğrudan veya dolaylı neden olan ürünlerin,
hizmetlerin, üretim süreçleri ve atık yönetimi eksikliğinin derinlemesine araştırılması
gerekmektedir.
Doğal ortamlara en çok karışan mikroplastiklerin arıtma tesislerinden geldiği
ve yönetilemeyen plastiklerin aşınması yoluyla oluştuğu bilinmektedir. Arıtma
ve atık yönetim sistemleri ile bu mikroplastiklerin doğaya karışması tam olarak
engellemediğine göre, bu mikroplastiklerin kaynağı olan ürünlerin envanterleri
oluşturularak kirliliğin önlenmesine çalışılmalıdır. Politika önlemleri içerisinde
mikroplastik partikülleri içeren ürünlerin yasaklanması veya sınırlandırılmasını
içeren direktifler de yer almalıdır. Mikro partiküller içeren ürünlerin üretim, satış ve
ithalatına getirilebilecek yasaklar ile mikroplastiklerin doğaya karışması belli bir oranda
azaltılabilir. Ancak, plastik mikro partiküllerin azaltılması, bu partiküllerin yerine
kullanılacak alternatiflerin ortaya çıkması ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin, İngiltere’de
kozmetik ürünlerinde plastik mikro partiküllerin üretim ve satışına getirilen yasaklardan
sonra üreticiler bu partiküllerin doğal alternatiflerini (yemiş kabukları, tuz ve şeker
gibi) araştırmaya başlamıştır.115 Alternatifler aranırken, “biyobozunur” etiketine sahip
birçok malzemenin deniz ortamında ayrışmadığı veya önemli ölçüde yavaş ayrıştığı
ve biyoplastiklerin de deniz ortamında yeterince hızlı bozunmadığının keşfedilmesiyle
kozmetikte mikro partikül yasağı “biyobozunur” plastikleri de kapsayacak bir biçimde
uygulanmaktadır.116 Daha uzun vadede, kozmetik ve kişisel kullanım ürünlerinde
mikro partiküllerin yasaklandığı politikanın başarıyla uygulanmasını takiben,
mikroplastiklerin diğer ürünlerde de yasaklanması gündeme gelebilir. Kısa vadede
Türkiye için aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
1.

Mikroplastik kirliliğine neden olan ürün ve hizmet envanterinin çıkarılması; konuyla
ilgili tüm paydaşların bir araya getirilerek mikro partiküllerin alternatiflerinin
aranması için birlikte çalışılması.

2.

Mikroplastik partikülleri içeren ürünlerin üretimi, satışı ve ithalatına yasak
getirilmesi.

3. Plastik üretimi hammaddesi partiküllerin saklama koşullarına ve doğaya
karışmasına dair yönetmeliklerin iyileştirilmesi.

6.1.4. YEŞIL KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEK KULLANIMLIK PLASTIK TÜKETIMININ
AZALTILMASI
Yeşil kamu tedariki, plastik atıkların azaltılması, geri dönüştürülebilir, yeniden
kullanılabilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin satın alınmasının teşvik edilmesi için
güçlü bir araç olabilir. Türkiye’de bakanlıkların yeşil kamu alımları ve uygulamalarını
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destekleyen/teşvik eden bir düzenlemeye sahip olup olmadıkları konusunda bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Her beş yılda bir hazırlanan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı
kapsamında da yeşil kamu tedarikiyle ilgili bir ibare yer almamaktadır70. Yeşil kamu
tedarikinin, atık yönetimi ve kamu satın alımlarına dair kanunlarda yer alması plastik
hammadde kullanımını azaltacak ve geri dönüşüme katkıda bulunacaktır.
Türkiye’de yeşil kamu ihale standart ve yönergeleri oluşturulurken, döngüsel ekonomi
uygulamalarını destekleyen iyileştirilmiş plastik tüketim önlemlerinin yalnızca ürün
satın alımında değil (mobilya, ofis malzemeleri, teknoloji ürünleri ve ambalajları) aynı
zamanda hizmet alımında da (temizlik hizmetleri, atık yönetim hizmetleri vb.) tercih
edilmesi gerekliliği açıkça belirtilmelidir. Yeniden kullanılabilen (tek kullanımlık
bardaklar yerine cam bardaklar gibi), yerel atık yönetim sistemleri içerisinde kolayca
geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemelerin döngüsel
ekonomi uygulamalarını desteklemek adına tercih edileceği de açıkça belirtilmelidir. Ek
olarak, belirlenen kriterlerin doğrulanıp gözden geçirilmesi ve etkilerinin tespit edilip
izlenebilmesi için açık ve anlaşılır yöntemler geliştirilmelidir. Örneğin; kamu tarafından
tedarik edilen plastikler için yüksek bir toplama ve geri dönüşüm hedefi belirlenmesi,
hedefe ulaşma konusunda yapılması gerekenlerin ortaya konulması ve etkilerinin
ölçümü için gerekli kriterlerin belirlenip düzenli izleme yapılması.
Bu tür kriterlerin satın alma süreçlerine dahil edilmesi, kısa vadede maliyetlerin
artmasına yol açsa da, işletmelerin uzun vadede hazırlayacakları değişim odaklı
planların/iş modellerinin tasarlanmasında dikkate alınması gerekmektedir. Tek
kullanımlık ürünlerden tekrar kullanılabilen alternatiflere geçildikten sonra, çoğu
uygulamada, yeniden kullanılabilen ürünlerin yüksek maliyetinin ürünlerin kullanım
sayısının azalması ile karşılandığı görülmüştür. Kamu ihale tedbirlerinin plastik
tüketimi ve döngüselliği üzerindeki doğrudan etkisi koşuldan koşula değişmekle birlikte,
kamu sektöründe plastikle ilgili sorumluluğu üzerine alacak karar alma süreçlerinin
desteklenmesiyle, üreticilerin/tüketicilerin alışkanlıklarını/uygulamalarını değiştirmeye
yönelik teşvik edici bir yönlendirme de yapılmış olacaktır.
Bu konuda Türkiye için aşağıdaki adımların atılması tavsiye edilmektedir:
1.

Yürürlükteki yönetmelik ve eylem planlarına yeşil kamu alımlarını destekleyici
tebliğlerin eklenmesi.

2. Plastik tüketiminde döngüselliğin sadece ürünlerin tedarikinde (paketleme,
mobilya, ofis malzemeleri vb.) değil, standart ve yönergelerin oluşturulması ile
hizmet alımlarında da (temizlik hizmetleri, atık yönetimi hizmetleri vb.) gözetilerek
yaygınlaştırılması.
3. Yeniden kullanılabilen (tek kullanımlık bardaklar yerine cam bardaklar gibi),
yerel atık yönetim sistemleri içerisinde kolayca geri dönüştürülebilen ve geri
dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemelerin öncelikle tercih edileceğinin kesin bir
şekilde açıklanması.
4. Tercih edilecek malzemeler için belirlenen kriterlerin doğrulanıp gözden geçirilmesi
ve etkilerinin tespit edilip izlenebilmesi için açık ve anlaşılır yöntemlerin
geliştirilmesi.
5.

İşletmelerin satın alma süreçlerini yürütürken finansal maliyetler kadar çevresel ve
sosyal etkileri de dikkate alması.

6.

Kamu kurumlarına rehber kitapçıklar hazırlanarak, seminerler/çevrimiçi
seminerler düzenlenerek; bilgilerini paylaşacakları ağların oluşturmasıyla plastikle
ilgili konularla ilgilenme ve sorunları anlama fırsatlarının sağlanması.
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6.2.PLASTIKLERIN KULLANIM ÖMRÜ SONRASI YÖNETIMINI İYILEŞTIRECEK
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6.2.1 MEVCUT AMBALAJ ATIKLARI YÖNETMELIĞININ VE GÜS SISTEMININ İYILEŞTIRILMESI
Ülkemizde ambalaj atıklarının yönetimi, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kamu ve özel sektörün
katkıları ve Sıfır Atık Projesi ile toplum bilinci oluşturulması, atıkların ayrı toplanması
ve azaltılması konularında son yıllarda ilerleme kaydedilmiştir.
Ambalajlara yönelik bir ücret modeli oluşturmanın, ürün veya ambalaj tasarımındaki
değişiklikleri teşvik etmeye ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek zordur. Bu,
kısmen ücret modeli uygulamasındaki sınırlamalardan ve ayrıntılı değerlendirme
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Fransa’nın oluşturduğu ücret modelinde, ayrı
toplamaya yönelik poşetlerden dolayı ambalaj kullanımında artış gözlenirken, PVC
şişelerin kullanımı azalmıştır.117
Yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşma yapılması ve atık maliyetlerine katılma
yükümlülüğünün tüm kurum ve kuruluşlarca (ithalatçılar dahil olacak şekilde)
yerine getirilmesi için tasarlanan yasal zorunlulukların denetlenmesi gerekmektedir.
Bu uygulama birincil, ikincil ve üçüncül ambalajları da (yani üreten, perakendeci/
paketleyici ve ithal mallardaki ambalajlar) kapsamalıdır. Ayrıca, yere atılan çöpler gibi
yönetilemeyen atıklar da dahil olmak üzere, (AB politikası göz önünde bulundurularak)
kullanım ömrü dolan tüm malzemelerin yönetim maliyetini karşılamak için üreticilerden
alınan ücretler artırılarak mevcut toplama sisteminde önemli iyileştirmeler yapılabilir.
Bu ücretler, kirleten öder ilkesini doğru şekilde yansıtacak ve geri dönüştürülmüş
malzeme içeren ambalaj tasarımlarını teşvik etmek için geri dönüştürülemeyen
malzemeden üretim yapanların daha yüksek bir ücret ödeyeceği biçimde kademeli olarak
düzenlenebilir.
Bu eylemler, belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda, atık toplama ve yönetim
sistemlerinin optimizasyonu için kullanılacak mevcut finansman miktarını önemli
ölçüde artıracaktır. Bu bağlamda, en uygun atık toplama yöntemlerinin geliştirilmesi
için sistem, üreticiler tarafından sağlanacak kaynaklarla sınırlandırılmamalı;
aksine üreticilerden alınacak katılım payları (ücretler) sağlıklı işleyen bir toplama,
değerlendirme ve bertaraf sistemi için gereken maliyetler belediyeler tarafından ortaya
konulmalıdır.
Atık hizmetinin gerçekleştirilmesinde yapılacak bu tür iyileştirmeler, tüketici
bilinçlendirme programları ve hane halkı tarafından atıkların doğru ayrıştırılmasını
sağlamaya yönelik teşvikler (geri dönüştürülebilir malzemelerin kirlenmesi/atıkların
ayrıştırılmadan atılması ile ilgili tekrarlanan ihlaller için maddi cezalar ve attığın kadar
öde uygulamaları gibi ceza/teşvik sistemleri) de eklenerek atıkların ayrı toplanması
sağlanmalıdır.
Özetle, Türkiye için aşağıdaki eylemler tavsiye edilmektedir:
1.
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Atık yönetiminin tüm maliyetlerini karşılayacak şekilde (AB yönetmeliğine paralel
olarak) katılım payları ve ambalaj ücretlerinde artış veya kademelendirmeye
geçilmesi.
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2. Üretici sorumluluğu sisteminin tüm üreticileri, ithalatçıları ve çevrimiçi perakende
satış yapan şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi; GÜS (Genişletilmiş
Üretici Sorumluluğu) sisteminin her büyüklükteki şirketin istisnasız bir şekilde
ücretlerini ödeyeceği şekilde tasarlanması ve bu sayede şirketlerin atık yönetim
sistemini aşmasının engellenmesi.
3. Kilit paydaşların operasyonel/finansal rollerinin yeniden yapılandırılması.
4. Verimliliği artırmak için sorumlulukların net olarak (atık yönetim yetkilileri, yerel
yönetimler, atık yönetim tesisi operatörleri) belirlenmesi.
5.

TOPLAMA VE
DÖNÜŞÜM
HEDEFLERININ
BIRBIRIYLE
TUTARLI OLDUĞU,
IYI TASARLANMIŞ
BIR DEPOZITO
SISTEMI BAŞARILI
BIR ŞEKILDE IŞLER.

Erişilebilirliği artırmak için ambalaj atığı sisteminin ülke çapında uygulanabilir
olmasının ve demografik yapıya uygun tasarlanmasının sağlanması.

6. Tüm belediyelerde kullanılan ekipmanın iyileştirilmesi/yenilenmesi, toplama
noktalarının sayısının artırılması ve sıfır atık kapsamında belirtilen altyapının
ivedilikle kullanılabilir hale getirilmesi.
7.

Ulusal ve yerel ölçekte bilinçlendirme kampanyalarının ve/veya çeşitli programlar
yoluyla farkındalık yaratmayı hedefleyen eylemlerin hayata geçirilmesi.

6.2.2. İÇECEK AMBALAJLARI IÇIN DEPOZITO SISTEMI UYGULAMASI
Tek yönlü (yeniden doldurulamayan) içecek kapları için depozito sistemi de dahil olmak
üzere yeni ekonomik araçlar mevzuata dahil edilmektedir. Halihazırda içecek ambalajları
için depozito sistemi kurulması gerekliliği ve 2022 yılı itibariyle yürürlüğe gireceği;
sistemin PET, cam ve alüminyum için geçerli olacağı Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Firmalara bağımsız depozito sistemleri kurma olanağı da
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir. İyi tasarlanmış bir depozito planı,
geri dönüşüm oranlarının artırılmasında, yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme
tedarikinin oluşmasında, istihdam artışında ve üretimde sera gazı emisyonlarının
azaltılmasında önemli faydalar sağlayacaktır. WWF-Türkiye, 2019 yılında Türkiye için
depozito sisteminin önemini, sistemin işeyişiyle ilgili önerileri/tasarıları ve muhtemel
etkileri/kazanımları anlatan ayrıntılı bir rapor ile anlatmıştır.107
Toplama ve/veya dönüşüm hedeflerinin birbiriyle tutarlı bir şekilde belirlendiği, iyi
tasarlanmış bir depozito sistemi başarılı bir şekilde işleyecektir. Kullanıcıdan alınacak
depozitonun miktarı ve kullanılmış içecek ambalajlarının iade kolaylığı, sistemin
toplama başarısını etkileyecek en büyük faktörlerdir. İçecek firmaları tarafından GÜS
kapsamında kurulacak sistemler en verimli sistemler olacaktır. Devlet, belirleyeceği
çeşitli içecek ambalajlarına depozito konulması ile ilgili yasalarını yapacak ve
bu ambalajlar için azami geri dönüşüm hedefini de bu yasalarda belirtecektir.
Sistemi firmalar işletecek, devlet ise yasalarla şart koştuğu hedeflere ulaşılmasında
denetleyici rolü üstlenecektir. Bir depozito sisteminin oluşturulması sırasında,
sistemin içinde yer alacak kuruluşlara, depozito sistemini anlaşarak seçmek,
seçilen sistemin işleyişini, altyapısını, çalışanlarını belirlemek ve depozito logosunu
oluşturarak konteynır/otomat etiketlerini düzenlemek için yeterli zaman verilmelidir.
Bunlara ek olarak, tüketicilere depozito sisteminin kurulma gerekçesi, ülke için
faydaları ve depozito bedelini eksiksiz geri almak için ne şekilde davranmaları
gerektiği anlatılmalıdır.
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Depozito sisteminin ana ilkeleri 9 maddede özetlenebilir:107
1.

Depozito sisteminin yönetimi kar amacı gütmeyen bir merkezi yapıda olmalıdır.

2. Depozito sistemini içecek üreticileri işletmeli ve depozito yapısındaki diğer paydaşlar
da sistemde söz sahibi olmalıdır.
3. Depozito sistemini işletecek kurumun (operatörün) finansal sürdürülebilirliğini
sağlaması için toplanacak malzemelerin satış bedeli, iade edilmeyen ambalajların
depozito tutarları ve üreticilerden alınacak katkı payları olmak üzere üç ana gelir
kalemi olmalıdır.
4. Depozito sistemi tüm ülkeyi kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
5.

Depozito uygulanacak tüm ambalaj malzemelerinin türü, boyutu ve içecek tipleri
belirlenmeli ve bu kriterler ambalajların en az yüzde 90’ını kapsamalıdır.

6. Depozito sisteminin operatörü operasyonu uçtan uça yönetmeli, bunun için mevcut
tesis ve dağıtım ağını kullanmalıdır.
7.

Depozito bedelleri sabit veya ambalaj boyutuna göre farklı oranlarda belirlenebilir.
Ancak kesinlikle ürün bedellerinden ayrı olarak listelenmelidir.

8. Depozito sistem operatörü iade yönetim bedeli ödemek suretiyle manuel/otomatik
iade noktalarının faaliyetlerini devam ettirmesine katkıda bulunur, depozito iade
noktalarını gönüllülük esası ile kurmayan/kuramayan firmalara iade noktalarını/
cihazlarını kurar. Perakende satış noktaları haricinde restoran, kafe, otel ve içecek
servisinin yapıldığı eğlence mekanlarından da ambalaj atıkları iade sistemiyle
toplanmalıdır.
9. Finansal akış ve malzeme akışı, sistem operatörü tarafından koordine edilerek
toplanan ambalaj atıklarının işlenmesi temin edilmelidir.
Depozito sistemi kapsamında toplanan içecek ambalajlarının, aynı işlev ile kullanılmasını
sağlayacak bir geri dönüşüm altyapısı ve destekleyici mevzuat oluşturulması hem
ekonomik fayda yaratılabilir hem de bu tür ürünlerin üretilmesi için gereken kaynak
ihtiyacını azaltılabilir. İyi işleyen bir depozito sistemi ve AB EC 282/2008 direktifi (gıda
ile temas eden geri dönüştürülmüş malzemeler ile alakalı AB direktifi)118 standartlarını
yerine getirecek bir geri dönüşüm sistemi ile bu ambalajlar, tekrar aynı amaçla
kullanılacak şekilde geri dönüştürülebilir.
Bu konuda aşağıdaki eylemler önerilebilir:
1.

Depozito sisteminin toplama ve geri dönüşüm hedefleri belirlenmeli; fizibilite
çalışmaları ve paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde depozito sistemi anlaşılır
ve uygulanabilir bir şekilde tasarlanmalı; kullanıcıya yansıtılacak depozito bedeli
uygun olmalıı ve tüketicinin içecek ambalajını iade etme kolaylığı sağlanmalı.

2.

Sistemin seçilmesi, tasarlanması, uygulamaya geçebilmesi için gerekli altyapı
kurulmalı ve çalışanların eğitilmesi, depozito logolarının belirlenerek toplama
yapılarına işlenmesi için paydaşlara zaman tanınmalı.

3. Tüketicilere depozito sisteminin işleyişi, ülke için faydaları ve depozito bedelini
eksiksiz geri almak için sisteme ne şekilde katılabilecekleri anlatılmalı.
4. Depozito kapsamında bulunan ambalajların da Ulusal Ambalaj Beyan sisteminde yer
alması sağlanarak tüm ambalaj atıkları içerisinde geri dönüşüme katkısı ölçülmeli ve
takibi kolaylaştırılmalı.
5.
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Depozito sistemi kapsamında toplanan içecek ambalajlarının, aynı işlev ile
kullanılmasını sağlayacak bir geri dönüşüm altyapısı ve destekleyici mevzuat
oluşturulmalı. Bu mevzuat hazırlanırken ürünün tekrar kullanımında halk sağlığını
gözetecek şekilde tüm sürecin detaylarının standartları belirlenmeli.
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6.2.3. TARIMSAL PLASTIKLER IÇIN ÖNLEMLERIN GELIŞTIRILMESI VE UYGULANMASI
Tarım sektöründe plastik kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Tarımda plastiklere,
pestisit kutuları, sera örtüleri, malçlama (toprağın plastik tabaka ile kaplanması)
için serilen örtüler, plastik depolar/sulama sistemleri, silo kaplama malzemeleri,
ekinlerin toplandığı, ayrıldığı ve taşındığı kasalar gibi birçok farklı şekilde
rastlanmaktadır.

ATIK PESTISIT
KAPLARI IÇIN ÜLKE
GENELINDE ACIL BIR
YÖNETIM PLANINA
IHTIYAÇ VAR.

Pestisit ambalajları (başka hacim ve formlara sahip olsa dahi) çoğunlukla 1 litre
kapasiteli sert plastik malzemeden oluşmaktadır ve ülkemizde tehlikeli atık olarak
değerlendirilir. Bu ambalajların toplanması ve bertarafı “Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği”
çerçevesinde yapılmalıdır. Günümüzde bu yönetmeliğin gereklerine yeterince
uyulmadığı görülmektedir. Pestisit ambalaj atıklarının yönetimi sosyal sorumluluk
çerçevesinde pestisit imalatçılarına (kirleticilere) bırakılmıştır.119 Pestisit ambalajları
üzerinde kalıntı kimyasal oranını azaltmak için yıkama yapılması gerektiğini söyleyen
talimatlar bulunmamakta ve bertaraf ile ilgili bilgiler çoğunlukla yer alsa dahi, bir kısım
ambalajda hala bu bilgiler bulunmamaktadır. Çiftçilerimiz bu ambalajları ya çevreye
rastgele bırakmakta ya da kontrolsüz bir biçimde yakmaktadır. Böylece çevre ve insan
sağlığı sorunlarına neden olan kirleticiler doğaya karışmaktadır. Atık pestisit kapları için
ülke genelinde acil bir yönetim planına ihtiyaç vardır.
Pestisit ambalajları konusunda aşağıdaki eylemler önerilebilir:
1.

Pestisit ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümü, geri kazanımı için bir eylem
planı hazırlanmalı; eylem planı uyarınca tarımsal plastikler için GÜS/depozito
sistemi oluşturulmalı ve bu sistemin tasarımı, uygulanması ve maliyetlerinin
karşılanması konusunda tüm paydaşların (pestisit üreten ve atık oluşumundan
sorumlu pestisit imalatçıları, ithalatçılar, tedarikçiler, pestisit ambalaj üretimi
yapanlar, geri dönüşüm ve bertaraf işi yapanlar, pestisit ürünlerini kullananlar)
dahil olacağı bir süreç kurgulanmalı.

2. Pestisit ambalajları ve tarımda kullanılan diğer plastikler için bir tarımsal ambalaj
beyan ve yönetim sistemi kurulmalı ve bu sistem Ambalaj Beyan Sistemi’ne dahil
edilmeli.
3. Kurulacak sistemin tüm ülkeyi kapsayacak şekilde tasarlandığından emin olunmalı
ve ayrı toplama noktalarına erişimi olmayan uzak yerlerdeki atık üreticilerinin de
sisteme mümkün olduğunca dahil olması sağlanmalı.
4. Tüm üreticilerin sisteme dahil olduğu, atığın toplanmasına katkı sunduğu (örneğin,
gerekli durumlarda küçük perakendecilerin de birer toplama veya depozito iade
noktası olarak kullanılabileceği bir sistem) bir sistem kurulmalı.
5.

Sistemin pestisit ambalajları haricinde, plastik filmler, malçlama örtüleri vb. diğer
tarımsal plastikleri de içine alacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar yapılmalı.

6. Bu tip GÜS/depozito sistemlerini başarılı şekilde kuran ülkelerin mevzuatları ile
toplama şemalarından yararlanılmalı, ülke içindeki üreticilerin bu sistemlere bakışı
anketlerle belirlenmeli ve Türkiye’de kurulacak sistem için yol gösterici olmalı.
TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI
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6.2.4. BALIK TUTMA MALZEMELERININ (AĞLARIN) DENIZLERI KIRLETMESININ ÖNLENMESI

LIMANLAR
VE BALIKÇI
BARINAKLARINDA
ATIK AĞLARININ
TOPLANMASI VE
DEPOLANMASI
IÇIN OLANAKLAR
SAĞLANMALI,
DEPOZITO
SISTEMININ
UYGULANMASIYLA
TOPLAMA VERIMI
ARTIRILMALIDIR.

Kullanım ömrünü doldurmuş balık tutma malzemelerinin toplanması için ülke
genelinde bir dizi gönüllü girişim mevcuttur. STK ve özel sektör birlikte hareket ederek
denizlerdeki atık ağların (hayalet ağlar) ve diğer balıkçılık malzemelerinin toplanması
ve ekonomiye geri kazılması için çeşitli organizasyonlar yapmaktadır. Bölüm 5’te bu
örneklere değinilmiştir. AB plastik stratejisine göre balıkçılık malzemeleri için bir eylem
planının oluşturulması ve bu planı uygulamaya geçirmek için yerel toplama ve geri
dönüşüm altyapısının oluşturulması gerekmektedir.
Limanlardaki atık kabul tesislerinde toplanan atıkların taşınması, saklanması ve
arıtılması için mevcut yapıların, atıkların ve atık balıkçılık malzemelerinin ayrı
toplanması ve depolanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Gönüllülük kapsamında yönetilemeyen atıkların, balık ağlarının ve denizlerde görülen
diğer plastik malzemelerin (dubalar, tuzaklar vb.) akışını belirlerken bu malzemeleri
toplayan grupları takip etmek ve faaliyetlerine katılmak faydalı olabilir. Bu tür
malzemeleri kapsayacak bir GÜS sistemine ve diğer tüm ambalajlardaki gibi bu
malzemelerin de ambalaj beyan sistemine dahil edilmesine ihtiyaç vardır. Kurulan
GÜS sisteminin depozito bedelini teşvik edici olması, balıkçılık malzemelerinde
tasarım kriterlerini (geri getirme oranını iyileştirecek şekilde) etkileyebilmesi ve değişik
malzeme karakterinden dolayı hem esnek hem de malzemelerin çoğunluğuna veya en
sık rastlananlarına göre tasarlanması gerekmektedir.
Aşağıdaki eylemler önerilebilir:
1.

Denizlerdeki balıkçılık malzemelerinin (özellikle ağların) toplama, geri kazanım
ve geri dönüşüm hedeflerinin belirlendiği bir mevzuat düzenlenmeli. Bu hedeflere
ulaşacak şekilde bir GÜS sistemi kurulmalı. Sistemin işlemesi için de paydaşların
gereken altyapıyı kurarak maliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için
gereken şartları sağlayacak sistem tasarımı geliştirilmeli.

2. Bu tür malzemeleri kapsayacak bir GÜS/depozito sistemi kurulmalı ve diğer tüm
ambalajlarda olduğu gibi bu malzemeler de ambalaj beyan sistemine dahil edilmeli
ve denetlenmeli.
3. Limanlarla birlikte balıkçı barınaklarında da atık ağlarının toplanması ve
depolanması için olanaklar sağlanmalı, depozito sisteminin uygulanmasıyla toplama
verimi artırılmalı.

6.2.5. AMBALAJ DIŞI PLASTIK ATIKLARI TOPLAMAYA DAIR İYILEŞTIRMELER
Evsel atık toplama sistemlerinde önerilen iyileştirmelerin yanı sıra, hacimli atıkların
(mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.) ve evsel amaçlı olmayan plastiklerin (gemi endüstrisi
ve diğer endüstrilerden kaynaklanan) ayrı toplanması için de politika önlemleri
uygulanmalıdır.
Hacimli atıklar ülkemizde genel olarak evsel atıklar ile birlikte depolama sahalarına
ulaşmaktadır. Hacimli atıklar, Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca atık getirme merkezlerine
götürülebilir veya yerel yönetimler tarafından atıkların toplama programı çerçevesinde
toplanabilir. Bu bağlamda, plastikler de dahil olmak üzere tüm hacimli malzemelerin
ayrıştırılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini en üst düzeye

48

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI

© Greg Armfield

çıkarmayı amaçlayan bir atık toplama merkezi işleyişi gerekmektedir. Bu merkezlerde
hacimli atıkların etkin şekilde yönetilebilmesi için yerel yönetim ve tüketicilere büyük
sorumluluk düşmektedir.
Avrupa’nın birçok ülkesinde de olduğu gibi, inşaat ve yıkıntı atıkları da (yapı malzemesi
atığı, seramik, tuğla, beton, plastik kökenli çerçeve vb.) plastik malzemeler içermekte ve
diğer atıklardan farklı bir kapsamda değerlendirilmektedir. Bu atıklardaki plastiklerin
değerlendirilmesi için bir yönetim modeli kurulabilir.
Bunlara ek olarak, turistik bölgelerdeki belediyelerin, sezon içerisinde artan evsel atık
üretimini yönetmek için mevsimsel eylem planları geliştirmesi gerekmektedir. Bu eylem
planlarında, konaklama tesislerinde, etkinliklerde ve kamusal alanlarda takip edilmesi
gereken atık hiyerarşisinin uygulanmasına ilişkin prensipler oluşturulmalıdır. Bu
planlara ek olarak, turizmin yoğun olduğu aylarda daha sık toplama, çöp kutusu sayısını
artırma gibi önlemler alınarak hizmet kalitesi artırılabilir.
Bu konuda aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
1.

Hacimli atıkların (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.) ayrı toplanması ve geçici
depolanması dahil, evsel olmayan plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri
dönüştürülmesini artırmak için atık getirme merkezleri yaygınlaştırılmalı ve fiziki
şartlarının uygunluğu denetlenmeli.

2. Turistik bölgelerdeki yerel yönetimler, atık üretimindeki mevsimsel artışları
yönetmek için atık hiyerarşisine uygun planlar ve yönergeler hazırlayarak
altyapılarını bu amaca uygun şekilde geliştirmeli. Ulusal ölçekte geri kazanımı/geri
dönüşümü önceleyen sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılmalı ve
desteklenmeli.
3.

İnşaat ve yıkıntı atıklarından gelen molozların içerisinde bulunan plastiklerin ayrı
toplanması ve geri dönüşüme dahil edilmesi için uygun altyapı oluşturulmalı.
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6.2.6. DÜZENLI DEPOLAMA VEYA GERI DÖNÜŞÜM ÖNCESI KARIŞIK TOPLANAN
ATIKLARDAN PLASTIKLERIN AYRILMASI
Ayrı toplama, GÜS sorumlulukları ve diğer atık azaltma önlemleri, geri dönüşüm
oranının artmasında en önemli faktörlerdir. Türkiye genelinde sıfır atık sistemine
geçiş süreci devam etse de atıklar hâlâ karışık toplanıyor ve çoğunlukla düzenli
depolama sahalarında bertaraf ediliyor. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik uyarınca atıkların düzenli depolamaya gelmeden ön işlemden geçirilerek,
geri dönüştürülebilir malzemenin kazanılması gerekmektedir. Dolayısıyla, karışık
şekilde toplanan atıklardan plastiklerin ve diğer geri kazanılabilir/dönüştürülebilir
malzemelerin ayrılması da önemlidir.
Karışık toplanan atıkların mevcut ve planlanan atık arıtma/işleme/geri dönüşüm
tesislerinde ayrıştırılıp, plastik ve diğer geri kazanılabilir malzemenin düzenli
depolamaya ulaşma oranının azaltılması döngüsel ekonomide ön planda olmalıdır.
Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Getirme Merkezi Tebliği uyarınca yapılması gereken ayrı
toplamanın ülke geneline yayılması sürecinde, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik uyarınca ilçe belediyelere, karışık toplanan atığı düzenli depolama öncesi
ayırma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, ülke genelinde karışık belediye atıklarının
tamamının ön işlem tesislerinde işlenmesi için yeterli altyapı yoktur. Karışık
atıkların ayrıştırılmasında kullanılan ünitelerin verimleri de tesislere göre değişkenlik
göstereceğinden, ayırma işlemlerinin ekonomik fizibilitesi yapılarak bu tesisler de
düzenlenmeli ve iyileştirilmelidir.
Buradan özetle aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
1.

Düzenli depolamaya gidecek geri dönüştürülebilir/kazanılabilir atıkların mevcut
tesisler içerisinde geri kazanım oranlarının arttırılmasına yönelik iyileştirmeler
yapılmalı, kurulacak yeni tesisler ile düzenli depolamaya giden değerli atıkların geri
kazanım oranı arttırılmalıdır.

2. Depolama veya geri dönüşümden ziyade, plastik ve ambalaj atıklarının önce geri
kazanıma yönlendirilmesi için planlama yapılmalı ve ilçe belediyelerinin ivedi
bir şekilde ayrı toplama ve karışık toplamada ayrıştırma ünitelerini planlayarak
tesislerini kurmaları için teşvik-ceza mekanizması oluşturulup işletilmelidir.

6.3. TÜRKIYE’DE DÖNGÜSEL EKONOMI ÜZERINDEKI ENGELLER VE
ÇÖZÜM ÖNERILERI
Döngüsel ekonomide, ürünler ve içerdikleri malzemeler, ‘al-yap-tüket-at’ modeline
dayanan geleneksel, doğrusal ekonomik modelden farklı olarak, belli bir değerde
ele alınırlar. Pratikte döngüsel ekonomi, atıkları minimuma indirmenin yanı sıra
ürünü uzun ömürlü olacak biçimde tasarlama, mevcut malzeme ve ürünleri yeniden
kullanma, onarma, yenileme ve geri dönüştürme anlamına gelir.120 Döngüsel bir
ekonomiye doğru geçiş için çevre üzerindeki baskıların azaldığı, üretimde kaynak
verimliliğinin ve ikincil hammadde kullanımının mümkün olan en üst düzeye
çıkarıldığı, ikincil hammadde kullanımının mümkün olamadığı durumlarda ise
yenilenebilir birincil hammadde kullanımının tercih edildiği ve ürünün yaşam
döngüsünün uzatıldığı yaklaşımlar sağlanmalıdır.121 Bu süreçte finansman, üretim
becerileri, tüketici davranışı, iş modelleri ve çok düzeyli yönetişim gibi zorluklarla da
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karşılaşılacaktır.120 Karşılaşılan bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için döngüsel
ekonomiyi teşvik edici ve düzenleyici yönetmeliklerle ihtiyaç vardır. Türkiye’de döngüsel
ekonomiyi destekleyici veya düzenleyici bir yönetmelik bulunmamaktadır. Türkiye
sadece, AB uyum süreci içerisinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vereceğini
taahhüt etmiştir. Bu nedenle ülkemizde döngüselliğin gelişmesi, yapılanması ve teşvik
edilmesi için politikalar oluşturulmalıdır. Öncelikle döngüsel ekonominin önündeki
ulusal ve uluslararası engeller belirlenmeli ve bu engellerin aşılması için politika
önerilerinde bulunulmalıdır.122

DÖNGÜSEL
EKONOMI, ATIKLARI
MINIMUMA
INDIRMENIN YANI
SIRA ÜRÜNÜ
UZUN ÖMÜRLÜ
OLACAK BIÇIMDE
TASARLAMA,
MEVCUT
MALZEME VE
ÜRÜNLERI YENIDEN
KULLANMA,
ONARMA,
YENILEME VE GERI
DÖNÜŞTÜRME
ANLAMINA GELIR.

6.3.1. DÖNGÜSEL EKONOMININ ÖNÜNDEKI ENGELLER120,122
1.

Yeniden kullanım, yeniden üretim, onarım ve geri dönüşümün daha fazla
yapılmasını kolaylaştırabilecek ve ürünün yaşam döngüsünü uzatacak döngüsel ürün
tasarımı ve üretimi için beceri ve yatırım gücünün yetersizliği.

2. Verimli kaynak kullanımını, kirliliği azaltmayı veya yeniliği teşvik etmeyen
ekonomik sinyaller veren mevcut hammadde fiyatlandırmaları.
3. Politika veya diğer tedbirlerle temin edilebilecek teşviklerin eksikliği.
4. Sektörler arası performansı iyileştirmek için endüstriyel simbiyozun değer zincirleri
içindeki aktörler arasında güç ve teşviklerin uyumsuzluğu.
5.

Potansiyel olarak daha verimli hizmet odaklı iş modellerinin hâlâ sınırlı sayıda
tüketici ve işletme tarafından benimsenmesi.

6. Tedarik ve bakım zincirindeki kilit unsurlar için sınırlı ustalık, teknik bilgi ve
ekonomik teşvikl bulunması.
7.

Tüketicilerin yeterince bilinçli olmaması.

8. Kaynakta atık ayrıştırmanın yetersizliği.
9. Çoğu kamu kurumunda sürdürülebilir kamu ihale teşviklerinin yetersizliği.
10. Geri dönüşüm ve geri kazanım altyapısına, yeniliğe ve teknolojilere yeterli yatırımın
yapılmaması.
11. Döngüsel yatırım için uygun finansman seçeneklerinin sağlanmasındaki zorluklar.
12. Döngüsel ekonomi çerçevesinde üretici sorumluluklarının açık bir şekilde ihtiyaca
uygun belirlenmemesi.
13. Politika tutarlılığında çeşitli kademelerdeki zayıflıklar.

6.3.2. TÜRKIYE’DE DÖNGÜSEL EKONOMIYI DESTEKLEMEK İÇIN POLITIKA SEÇENEKLERI
1.

Halihazırdaki ulusal, bölgesel ve yerel politika önlemleri, özel sektördeki aktörler ve
diğer paydaşlar için altyapı hazırlanmalıdır.

2. Döngüsel ekonomiye geçiş için bir ürünün üretilmesi, tüketilmesi ve yeniden
ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlayan süreçlerin, bir bütün olarak
değerlendirildiği yaklaşımlar uygulanmalıdır.
3. Mevcut teşebbüsleri ve fırsatları destekleyebilecek politikalara ihtiyaç vardır.
Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki girişimleri geliştirmek için destekler
artırılmalı ve değer/tedarik zinciri boyunca paydaşlar arasında daha yakın işbirliği
oluşturulmalıdır.
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Türkiye ölçeğinde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için kısa ve orta vadede
en verimli şekilde odaklanılabilecek bir dizi alan tanımlanacak olursa, bu alanlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1.

İlgili mevzuatın ivedilikle oluşturulması, uygulanması ve yürütülmesi için
düzenleyici mevzuat araçlarının ortaya konulması.

2. Yasal önlemleri veya gönüllü anlaşmaları destekleyecek araç ve yaklaşımların
hazırlanması.
3. Kamu yatırımlarının artırılması.
4. Döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için AB finansman araçlarını
kullanma potansiyelinin sistemli bir şekilde araştırılması ve döngüsel
ekonomiye aykırı yatırımların en aza indirilmesi için mevzuatların
oluşturulması.

6.3.3. DÖNGÜSEL EKONOMININ ÖNÜNDEKI ENGELLERIN AŞILMASI
Herhangi bir değer zinciri içerisinde faaliyet gösteren her sektörde iş modellerinin
daha döngüsel olmasını sağlayan, aşağıda örnekleri görülen politikalarla döngüsel
ekonominin önündeki engeller aşılabilir.120
1.

İmalatçıları, ürünlerini kullanım ömrü ve malzeme geri kazanımını en üst
seviyede olacak biçimde tasarlamaya ve malzemelerin (kullanım ömrü
sonrasındaki maliyetleri de dahil edilerek) gerçek maliyetini hesaplamaya
teşvik etmek.

2. Üretim hatlarının, talebi karşılarken varlıkları israf etmeyecek bir biçimde
tasarlamak ve geliştirilmesini teşvik etmek
3. İşletmelerin malzeme tedariklerini doğrusal malzeme akışları yerine
yenilenebilir döngüler şeklinde tasarlamasını teşvik etmek.
4. İşletmelerin, değer zincirinin tüm bölümlerinde değer üreten bir gelir modeli
geliştirmesi.
5.

Müşterilerin/tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için
çalışmak.

6.3.4. DÜZENLEYICI ARAÇLARIN VE YAKLAŞIMLARIN DÖNGÜSELLIĞIN TEŞVIK
EDILMESINDEKI ROLÜ
Politikaların daha iyi uygulanması ve yürütülmesi ile döngüsel ekonomiye geçişin
önemli bir kısmı kolaylaştırılabilir. Yerel yönetimler, belirli atık çeşitlerine
kısıtlamalar ve yasaklar getirmek gibi destekleyici önlemlerle iyi uygulamaları
destekleyebilir ve geri dönüşüm oranını bu şekilde artırabilir.123
Mevzuatın belirli hedeflere ulaşmak için tasarlandığı ve bunun yeniden
kullanım, yenileme, kademeli kullanım, ileri dönüşüm (upcycling) gibi
döngüsel bir ekonomideki çeşitli aşamalarla her zaman tam uyumlu olmadığı
unutulmamalıdır.124,125,126 Bu nedenle, alınan önlemlerin mevcut ve gelecekteki
koşullara göre düşünülmesi ve ‘amaca uygun’ olup olmadıklarının sürekli gözden
geçirilmesi gerekmektedir.122
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Döngüsel bir ekonomiyi hedefleyen eylemi teşvik edecek diğer araçlar:123,126,127
1.

Vergi, harç ve mali teşvikler getirilmelidir.

2. Muafiyet ve indirimler belirlenmelidir.
3. Şirketleri hedefleyen bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri yürütülmelidir.
4. Kamu yatırımı yapılmalıdır. Farklı paydaşlar döngüselliği desteklemek adına ortak
bir çalışma yürütmelidir.
Devletleri döngüselliğe götüren 7 aşama127,128 vardır ve bunlar şekil 6.4’te sırasıyla
belirtilmiştir.

ŞEKİL 6.4
DEVLETLERİN
DÖNGÜSEL EKONOMİYE
GEÇİŞİNİ GÖSTEREN
AŞAMALAR.127,128

DEVLETLER DÖNGÜSELLİĞE GİDİYOR
1. ANLAMA

2. ÖNCÜLÜK
Örnek Olun

3. YEREL OLUN
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6.4. YATAY ATIK YÖNETIM ÖNLEMLERI
6.4.1. ATTIĞIN KADAR ÖDE SISTEMLERI VE KAYNAĞINDA ATIKLARI AYRI TOPLAMANIN
ARTIRILMASI İÇIN ÖNLEMLER
Dünya üzerindeki atıkların çevreye verdiği zararların azaltılması çabaları nedeniyle
ortaya çıkan maliyetlerin karşılanması için çeşitli politikalar izlenmektedir. Katı
atıklar özelinde vatandaşlara yansıtılan üç tip vergilendirme/ücretlendirme politikası
mevcuttur.129
Bunlardan ilki “Düz Oranlı Ücretlendirme”dir. Burada her vatandaş atık yönetim
maliyetini, ürettiği atık miktarından bağımsız, eşit şekilde paylaşmaktadır.
Ücretlendirme tek eve hizmet verecek konteynırlar üzerinden, bir konutta ikamet eden
kişi sayısı üzerinden belirlenebilir. Bunların haricinde dolaylı olarak elektrik faturası,
su faturası, emlak vergisi vb. üzerinden de maliyetler karşılanabilmektedir. Türkiye’nin
mevcut politikası bu sınıf içerisinde değerlendirilebilir.130 İkinci yöntem ise “Hizmet
İlişkisiz Ücretlendirme”dir. Bu sistemde de üretilen çöp miktarına bakılmamaktadır.
Dolaylı olarak oluşacak atık miktarının hesaplanması ile alınacak ücretler belirlenir.
Burada da gelir vergisi, su ve enerji tüketimi, evde kalan kişi sayısı ücret hesaplamasında
gösterge olarak kullanılabilir.
Üçüncü yöntem ise “Kirleten Öder” prensibine göre, attığın kadar öde mantığı
ücretlendirmede temel alınmaktadır. Çeşitli şekillerde kişilerin attığı atık miktarları
belirlenerek atılan atık kadar ücretlendirme yapılması esastır. Ağırlıkça ücretlendirme
yapılan sistemlerde atıklar kişiye veya haneye özel konteynırlardan tartılarak
alınmaktadır. Ancak bu yöntem oldukça maliyetlidir. Hacimce uygulanacak sistemlerde
ise konteynır sistemi (konut bazlı konteynır), poşet satın alma sistemi (poşet ücreti
ödenerek sadece çöp atma amaçlı lisanslı poşetlerle atık toplanması), etiket sistemi
(herhangi bir torbayla, etiket satın alıp işaretleme ile toplama) veya bunların karışımı
olan hibrit bir toplama sistemi kullanılabilir. Bu sistemler atık türlerine göre farklı renkli
poşetler kullanmak, farklı konteynır kullanmak vb. eklemelerle geri dönüştürülebilir
atıkların ayrı toplanması için de kullanılabilir.
Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisi ve plastik poşetlerden alınan ücretler haricinde,
doğrudan, atıkların çevreye verdiği zararı önlemeyi amaçlayan bir vergi mevcut değildir.
Çevre Temizlik Vergisi birim atıksu başına alındığından, su kirliliğini etkileyen bir önlem
olmakla beraber hanelerden kaynaklanan katı atıklara dair maliyetlerin karşılanmasında
bir etkisi yoktur. Bu vergiden çeşitli yerel idare yönetim birimleri, Darülaceze vb.
kuruluşlar, üniversite binaları, Kızılay, KYK öğrenci yurtları, korumalı iş yerleri, halka
açık ibadet yerleri, elçilik konsolosluk binaları (söz konusu ülke ile karşılıklı olmak şartı
ile) ve milletler arası kurumlara ait binalar muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla bu vergi
gelirleri de söz konusu istisnalardan olumsuz etkilenmektedir. Çevre temizlik vergisinin
belediyelerin atık işleme maliyetleri içerisindeki payı oldukça düşüktür ve katı atık
yönetim maliyetlerini karşılamaktan uzaktır.131
Buradan hareketle aşağıdaki önlemler önerilmektedir:
1.

Atık yönetim maliyetinin vatandaştan toplanan kısmında, attığın kadar öde
sistemlerinden herhangi birinin seçilerek uygulanması ile katı atıklar için
ücretlendirmenin adil bir şekilde yapılması.
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2.

Halkın atıklarını attığı sistemlerde de, atığı ayrı toplayanların ödüllendirildiği bir
yöntemin seçilmesi. Örneğin; lisanslı poşet sisteminde geri dönüştürülebilir atıkların
konulacağı poşetlerin ucuza satılması veya konteynır sisteminde geri dönüşümlü
atıkların toplanmasının konteynır ücret indirimi olarak yansıtılması.

3.

Vergiler, ücretler ve GÜS uygulamalarından toplanan katılım paylarının atık
azaltmayı ve attığın kadar öde prensibine uygun ayrı toplamayı destekleyecek
altyapıların oluşturulması ve denetlenmesinde etkili kullanılması. Ayrıca, dolaylı
çevre vergilerinden (Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi) gelen kaynakların bir kısmının da
çevre yatırımlarına harcanması ile ayrı toplama sistemi için katma değer yaratılabilir
ve bu değer ülke ekonomisine kazandırılabilir.

6.4.2. ATIK SEKTÖRÜ IÇIN ATIK HIYERARŞISINE UYGUN VERGI/ÜCRET TEŞVIKLERININ
UYGULANMASI
Çeşitli sektörlerde atıklara ait vergilerin, “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak toplanarak
atıkların yönetilmesi için kaynak yaratılması mümkündür. Çevre Kanunu’nda
belirlendiği üzere her türlü ambalaj atıkları, yağlar, piller, elektronik eşyalar katılım
payına tabi durumdadır. Bu kapsamda poşetlerden alınan 25 kuruş ücretin 15 kuruşu
vergi olarak tahsil edilmektedir. Ancak poşetler ile ilgili ücretlerin istisna kapsamı çok
geniş olduğundan özellikle pazarlarda poşet tüketimi hala oldukça fazladır. Depozito
sistemlerine geçiş ise 7261 sayılı Çevre Ajansı Kanunu’na göre 2022 yılı itibarıyla
başlayacak olup, atık azaltmaya etkileri sistem işleyince gözlemlenecektir.58,59
Buradan hareketle aşağıdaki önlemler önerilmektedir:
1.

GÜS kapsamında üreticilerin maliyetleri karşıladığı sistemin düzenlenmesi,
atık yönetimini finanse edecek güçte ücretlendirmelerin belirlenmesi ve
ücretlendirmelerin atığı iyi yönettiğini ispatlayan kurumlarda kademeli olarak
düşürülmesi.

2. Plastik poşetlere getirilen ücretlerin daha caydırıcı olması, istisnaların mümkün
olduğunca azaltılması.
3. Depozito sistemlerinin, içecek ambalajları dışında çok kullanılan ve fazla atık
oluşturan diğer ambalajları da içerecek şekilde genişletilmesi (örneğin pestisit
ambalajları).

6.4.3. AMBALAJ BEYAN SISTEMININ AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ İZLENME
VERIMLILIĞINI ARTIRACAK ŞEKILDE DÜZENLENMESI
Ulusal Ambalaj Bilgi Sistemi’nde üreticiler ve ambalajları piyasaya sürenler,
ambalajlarının cinsini (kağıt, plastik, cam vs.) ve kompozisyonunu (örneğin plastik için
PET veya birden fazla polimer) elektronik ortamda bildirmektedirler. Piyasaya sürülen
ambalajların toplanması, üreticiler, piyasaya sürenler, tedarikçiler, yetkilendirilmiş
kuruluşlar, toplama ayırma tesisleri veya geri dönüşüm firmaları tarafından yapılmakta
ve bu tesislere alınan atık ambalajlar da bu sistem vasıtasıyla bildirilmektedir.
Ülkemizde özellikle ambalaj atıkları için verilerin yetersizliği ve doğrulanabilirliği yaygın
olduğu kabul edilen bir sorundur. Bölüm 5.2’de verilen ambalaj atıklarına ait toplama
rakamlarından da anlaşılacağı gibi, ambalajların ve Ambalaj Bilgi Sistemi’ne ait verilerle
diğer kurumların topladığı veriler örtüşmemektedir. Ulusal ölçekte, ambalajlarla
(plastikler dahil) ilgili politikaların geliştirilmesi büyük ölçüde verilerin kalitesine ve
kullanılabilirliğine bağlıdır.
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Bu nedenle ambalajların geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmüş
malzemelerin yeni ambalajların üretiminde kullanımıyla ilgili yönetmelik şartlarının
uygulanmasının izlenmesi ve denetimi amacıyla, ulusal ambalaj beyan sisteminin
mevcut kapsamı ötesinde her paydaşın katılabildiği bir sistem haline getirilmesi
gerekmektedir. Bu sistemde, üreticiler haricinde toplayanlar, geri kazanım/
dönüşüm tesisleri, ithalatçılar ve ambalaj atığı oluşumuna katkı sağlayan tüm diğer
paydaşlar yer almalıdır. Burada bahsedilen yeni ambalaj beyan sisteminde ambalaj
miktarları, ağırlıkları ve bileşiminin yanı sıra tehlikeli madde miktarları, ne kadar
geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığı üreticiler tarafından beyan edilmeli; ilgili
ambalaja ait toplama, geri dönüşüm oranları ve geri dönüşen malzemenin kullanıldığı
alanlar ise taşıyan, işleyen ve satışını yapan tesisler tarafından bu sisteme girilmelidir.
Bu şekilde, atıkların yönetimi kolayca takip edilecek, ambalaj atıkları yönetim sistemi
de mevcut duruma göre iyileştirilebilecektir.
Sistemin uygulanabilirliğini ve denetimini en üst düzeye çıkarmak için üreticilerin
üçüncü taraflar aracılığı ile denetimlere tabi tutulması gerekir. Denetimler sırasında
bağımsız üçüncü tarafa, beyan sistemine girilen verilerin teyidini yapacak bilgilerin
sağlanması gerekmektedir. Denetim titizlikle ve belirlenen aralıklara göre yapılmalıdır.
Uygunsuzluk durumunda verilecek asgari cezalar ana hatlarıyla belirlenmeli ve sıkı
bir şekilde uygulanmalıdır. Zamanla çeşitli yeni ambalaj türleri, farklı kompozisyonlar
ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, üreticilerin verileri tutarlı ve karşılaştırılabilir
bir şekilde rapor etmesini sağlamak amacıyla, oluşturulacak beyan sistemi içerisinde
sınıflandırılmanın kolayca revize edilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca,
tüketicilerin kullandıkları ambalaj türlerine ilişkin farkındalığını artırmak için
ambalajla ilgili ticari açıdan hassas olmayan bilgiler kamuya açık hale getirilebilir.
Piyasa ve politikaların akademik ya da kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından
incelenmesi teşvik edilerek, yasama sürecinin şeffaflığının artırılması sağlanabilir.
Ambalajların üretimden kullanım ömrü sonrasına kadar bir sicil kaydı görevi görecek
bu beyan sisteminin mali sürdürülebilirliği ise üreticilerden sisteme kayıt sırasında
alınan yıllık kayıt ücretleri ile karşılanabilecektir.
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Bu konuda da aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
1.

Ambalaj Beyan Sistemi, üreticilerin piyasaya sürdükleri ambalajın kategorileri,
türleri, biçimleri, kimyasal bileşimi, tehlikeli içerik miktarları, geri dönüştürülmüş
içerik oranları ve ambalajın yeniden kullanılabilirliği hakkında bilgilerin tutulması
ve her ambalaj türüne ve formuna uygun olması için revize edilmesi gerekir.

2. Üreticilerin, üretim ve geri toplamaya dair beyan ettiği bilgileri doğrulamak için
bağımsız kuruluşlarca denetime tabi olacakları bir altyapı oluşturulmalıdır.
3. Üreticiler, toplayıcılar ve bertaraf firmaları haricinde depozito sistemi paydaşlarını
ve ülke dışından ithalat yapan, ithal malzemeleri çeşitli kanallar ile satan tüm
ambalaj atığı sorumluları da sisteme dahil edilerek; ülke genelindeki tüm ambalajlar
için bir sicil kaydı oluşturma hedefi tamamlanmalıdır.
4. Denetimin titizlikle ve belirlenen hedeflere (örneğin, her şirket için en az 2 yılda
bir) göre yapılması ve uygunsuzluk durumunda asgari cezaların ana hatlarıyla
belirlenmesi ve tavizsiz uygulanması gerekir.
5.

Ambalajla ilgili ticari açıdan hassas olmayan bilgiler, yalnızca üreticinin hesap
verebilirliğini artırmak için değil, aynı zamanda tüketicilerin kullandıkları ambalaj
türlerine ilişkin farkındalığı yaymak için de kamuya açık hale getirilmelidir.

6.

Böyle bir ulusal sistemin kurulmasıyla ilgili maliyetler, üreticilerden beyan
sistemine kayıt sırasında alınan yıllık ücretler ile karşılanabilir olmalıdır.

6.4.4.YANLIŞ YÖNETILEN ATIKLAR IÇIN HESAP VEREBILIRLIK MEKANIZMALARININ
UYGULANMASI
Yasa dışı atık yönetimi ile mücadelede temel faktör, caydırıcılığı sağlayacak yüksek
cezaların (para veya hapis) uygulanmasıdır. Bu tür cezaların bulunmadığı yerlerde,
yasaklara uymaya yöneltecek herhangi bir teşvik de olmadığından, ilgili düzenlemelerin
etkisi muhtemelen çok düşük olacaktır. Atık yönetim zincirinin çeşitli aşamalarında
atığın izlenebilirliğinin sağlanması, atık taşıyıcılarının kayıtlı olduğu, halka açık
raporlama da dahil olmak üzere birçok koşula uygun düzenlenebilen dijital sistemlerin
kurulmasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizde bu tür sistemler hali hazırda sadece bazı
atık türleri (tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar) için uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan
kazanılan deneyimler, yanlış yönetilen diğer atık türleri için de yol gösterici olacaktır.
Yanlış yönetilen atıklarla ilgili aşağıdaki eylemler önerilebilir:
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1.

Yeterli caydırıcılığı sağlayacak kadar yüksek para cezaları verilmeli ve diğer cezalar
yanlış yönetilen atıkların kapsamı belirtilerek uygulanmalı.

2.

Yönetim zincirinin çeşitli aşamalarında atık için izlenebilirlik sistemleri, atık
taşıyıcıların kaydı, halka açık raporlama sistemleri, tutarlı veri toplama, raporlama
teknikleri gibi farklı durumlara uygun dijital sistemlerle desteklenebilen etkili
izleme ve uygulamanın yapılması gerekir.
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7. KARNE
Bu bölümde, plastik atıkların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasını amaçlayan ve
Türkiye özelinde gerekli temel politika önlemlerinin tanımını yapan önlem planlarının
başarısını kısa, orta ve uzun vadede ölçen bir karne oluşturulmuştur.
Tablo 7.1, karnenin daha iyi kullanılması ve açıklanması için rehber görevi görmektedir.
Karne ise tablo 7.2’de verilmiştir. Tabloda yer alan başlık ve ölçeklendirme kriterleri
aşağıda kısaca açıklanmıştır.

TABLO 7.1 :
KARNENİN İÇERİĞİNİ
AÇIKLAYAN REHBER

ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

•

1. Sütun: Politikaların önem ve potansiyel etki değerini düşük, orta, yüksek
değerleriyle gösteren sütundur. Bölüm 6’da önlem planları detaylı bir şekilde
açıklanmıştır.

•

2. Sütun: Önlem planlarının başlıklarını göstermektedir.

•

3. Sütun: Önlem planı içerisinde ifade edilen politikanın mevcut olup olmadığını
veya planlanıp planlanmadığını göstermektedir.

•

4. Sütun: Politikaların uygulanma seviyelerini gösteren bölümdür ve dört seviyeyle
değerlendirilmiştir.

•

5. Sütun: Türkiye’deki mevcut politikaların performans seviyeleri kötü (1-4), orta
(5-9) ve iyi (10-12) şeklinde ifade edilmiştir. Bu seviyeler, mevzuatın durumu
seviyesi ve mevzuatın uygulanma seviyesinin çarpımı sonucunda ortaya çıkan puana
bağlıdır.

•

6.Sütun: Türkiye’deki plastik kirliliğinin azaltılmasını sağlamak için daha fazla
dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereken eylemlerin net bir listesini sunan
bölümdür ve girdiler bölüm 6’dan alınmıştır.

ÖNLEM

Yüksek

Orta

Düşük
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MEVZUATIN
DURUMU

1. Mevcut
değil
2. Mevcut
değil,
planlanıyor
veya başka
bir mevzuat
içerisinde
kısıtlı yer
verilmiş
3. Mevcut

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI
1. Yok, hemen
oluşturulması
gerekiyor
2. Kabul
edilen ancak
uygulanmayan
politika
3. Politika
uygulandı ancak
iyileştirme
gerekli
4. İyi uygulama /
yaptırım

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT MEVZUAT
PERFORMANSI
1-4

Zayıf

5-9

Ortalama

10-12

İyi

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

ÖNLEM

MEVZUATIN
DURUMU

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
• Tek kullanımlık ürünlerin
azaltılması için yasal altyapı
hazırlanması ve hazırlık
aşamasında sürece dahil olacak
tüm paydaşların bulunması.

Yüksek

Tek kullanımlık
plastik ürünlerin
tüketiminin
azaltılması ve
çevre dostu
alternatiflerinin
teşvik edilmesi
için mevzuatın
düzenlenmesi

1

1

1

• Bu ürünlerin kullanım
kısıtlamaları belirlenirken
alternatiflerinin de doğaya zarar
vermeyecek malzemelerden
oluşmasının sağlanması.
• Doğaya zarar vermeyen
alternatiflere teşvikler verilmesi,
geri dönüştürülebilir veya
biyobozunur malzemelerin
üretiminin teşvik edilmesi gibi
sektör ile işbirliği içerisinde
atılacak adımlar ile bunların
yaygınlaştırılmasının sağlanması.
• Yürürlükteki kamu alımları ile
ilgili kanunlara yeşil kamu alımları
ile ilgili kriterlerin eklenmesi. Bu
kriterlerin mal alımına ek olarak
hizmet alımlarında da geçerli
olması.

Yüksek

Yeşil kamu
alımlarıyla
plastik kirliliğinin
azaltılması

2

1

2

• Yeniden kullanılabilir
ürünlere ağırlık verilmesi, geri
dönüştürülebilen ürünlerde ise
yüksek dönüşüm oranlarının
sağlanması için kamunun öncü
olmasının sağlanması.
• Kısa dönem maliyetlerin,
uzun dönem çevresel ve sosyal
faydalar ile iş yapma modellerinin
değişiminin potansiyel
etkilerini de dikkate alarak
değerlendirilmesi.
• Kamuda eğitim ve farkındalık
çalışmaları ile plastik kirliliği
olgusunun anlaşılması ve kirliliğin
önlenmesiyle ilgili çalışmalar
yürütülmesinin sağlanması.
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

ÖNLEM

MEVZUATIN
DURUMU

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
• AB yönetmelikleri baz alınarak
maliyetlerin karşılanmasına
dayalı GÜS kapsamının yeniden
düzenlenmesi.

Yüksek

Ambalaj atıkları
mevzuatının
atıkların
toplanmasını
artıracak şekilde
düzenlenmesi

• Kontrolsüz şekilde, GÜS kapsamı
dışında kalan ambalajların
önlenmesi için bir düzenlemenin
yapılması.
3

3

9

• Paydaşların rollerinin
yapılandırılması ve
kurumlara/kuruluşlara ait net
sorumlulukların tarif edilmesi.
• Atık toplama altyapısınınn tüm
coğrafyayı kapsayacak şekilde
kurulması ve bakımının yapılması.
• Toplumda farkındalık yaratıcı
çalışmalar, projeler ile atık
toplama veriminin artırılması.
• Depozitonun finansal değerinin
belirlenmesi ve iadede kolaylık
sağlayacak şekilde sistemin
oluşturulması. Bunun için geri
ödeme şekilleri ve geri toplama
yapılarının çeşitlendirilmesi.

Yüksek

GÜS’ün bir
parçası olarak
içecek ambalajları
için depozito
uygulamalarının
kullanılması ve
yaygınlaştırılması

3

2

6

• Geri toplama noktalarının
kurulması, depozito logolarının
belirlenmesi, çalışanların
eğitilmesi gibi süreçlerin
tamamlanması.
• Tüketicilere sisteme katılımının
önemi ve faydasının öğretilerek
hızla yaygınlaşmasının sağlanması.
• Toplanan içecek
ambalajlarının, aynı işlev ile
kullanılmasını sağlayacak
bir geri dönüşüm altyapısı
ve destekleyici mevzuat
oluşturulması.
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

ÖNLEM

MEVZUATIN
DURUMU

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
• Katı atıkların kullanım miktarına
göre adil ücretlendirilmesi için
attığın kadar öde sistemlerinden
bir prensip seçilerek uygulanması.

Yüksek

Attığın kadar öde
sistemleri ve ayrı
atık toplamanın
artırılması için
önlemler

2

2

4

• Kurulacak sistemde geri
dönüşümlü atıkların ayrı
toplanması için ödül ve teşvik
sistemlerinin getirilmesi.
• Vergiler, ücretler ve GÜS
uygulamalarından alınan paylar
ve diğer dolaylı vergilerin sistemin
altyapısını oluşturmak için
kullanılması.
• GÜS kapsamında alınan
ücretlerin ve üretici tarafından
karşılanan maliyetlerin gerçekçi
biçimde düzenlenmesi.

Yüksek

Atık sektörü için
atık hiyerarşisine
uygun vergi/
ücret teşviklerinin
uygulanması

• Atığı iyi yönetenlere indirimler
uygulanması.
2

3

6

• Kullanımı kısıtlamak için plastik
poşet ücretlerinin caydırıcı bir
fiyata getirilmesi.
• Depozito sistemlerinin
içecek ambalajları haricindeki
ambalajlara da getirilmesi.

• Yeterli caydırıcılığa sahip ceza ve
para cezalarının getirilmesi.

Yüksek
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Yanlış yönetilen
atıklar için hesap
verilebilirlik
mekanizmalarının
uygulanması

3

3

9

• Atıklar için izlenebilirlik
sistemleri, atık taşıyıcıların kaydı,
halka açık raporlama sistemleri,
tutarlı veri toplama ve raporlama
teknikleri vb. de dahil olmak üzere
birçok durumda, uygun dijital
sistemlerle desteklenebilen etkili
izlemenin uygulanması.
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

ÖNLEM

MEVZUATIN
DURUMU

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR

• Yeniden doldurma
istasyonlarının alt yapısının
kurulması ve sayılarının
artırılması.

Orta

Ülke çapında içme
suyu doldurma
noktalarının
kurulması ve
yaygınlaştırılması

1

1

1

• Bu planların ulusal eylem ve
yerel su kullanımına dair planlarda
yer almasının sağlanması.
•Musluk suyu kalitesinin
vurgulanması, halkın doldurma
istasyonlarına çeşitli logolar,
afişler veya çevrimiçi uygulamalar/
siteler ile yönlendirilmesi.

• Plastik tarım örtüleri ve pestisit
ambalajlarının GÜS kapsamında
toplanması ve dönüştürülmesinin
sağlanması.

Orta

Tarımsal plastikler
için eylem planı
hazırlanması ve
geri kazanımı

• Elektronik kayıt aracılığı
ile kontrollerin yapılması ve
sistemden yararlanan üretici
sayısının en fazla olmasının
sağlanması.
1

1

1

• Üreticilerin hepsinin sisteme
dahil olması ve sorumlu
tutulmasının sağlanması. Pestisit
satan perakendecilerin de
sistemde tarımsal plastik atıkları
toplama noktası olarak görev
üstlenmesi.
• Tarımda kullanılan ip, hortum,
ağ vb. tüm plastik malzemelerin de
sisteme dahil edilerek kapsamın
genişletilmesi.
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

Orta

ÖNLEM

Balıkçılık
malzemelerinden
kaynaklanan
kirliliğin
önlenmesi için
toplama yapısının
oluşturulması

MEVZUATIN
DURUMU

1

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

1

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

1

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
• Balık av malzemelerinin geri
dönüşümü için bir platform
kurulması, ağların vb.
malzemelerin depozito benzeri bir
sistem ile izlenir hale gelmesi.
• Limanlar ve balıkçı
barınaklarında balıkçılık
malzemelerinin toplanması için
gerekli olanakların sağlanması.
•Hacimli atıkların (mobilya,
oyuncak, beyaz eşya vb.) ayrı
toplanması ve depolanması
dahil olmak üzere, ev dışı plastik
atıkların toplanması, ayrıştırılması
ve geri dönüştürülmesini
iyileştirmek ve artırmak için
altyapıların oluşturulması

Orta

Ambalaj olmayan
plastik atıkların
toplanmasının
iyileştirilmesi

2

2

4

• Planlanan atık toplama
merkezlerinin plastik dahil
malzemelerin sınıflandırılmasını,
yeniden kullanımını ve geri
dönüştürülmesini en üst düzeye
çıkarmayı amaçlayan bir yapıya
sahip olması
• İnşaat ve yapı malzemelerinden
kaynaklı atıkların içerisindeki
plastiklerin ayrı toplanması ve
geri dönüşüme dahil edilmesi için
uygun altyapının sağlanması.

Orta

Geri dönüşüm
öncesi karışık
toplanan atıklardan
plastiklerin
ayrılması

3

2

6

• Düzenli depolamaya gidecek
geri dönüştürülebilir ve geri
kazanılabilir atıkların mevcut
tesisler içerisinde geri kazanım
oranlarının artırılmasına dair
iyileştirmelerin yapılması, yeni
tesislerle düzenli depolamaya
giden değerli atıkların geri
kazanımının artırılması.
• Depolama veya geri kazanımdan
önce atıkların geri dönüşüme
yönlendirilmesi için planlama
yapılması.
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ÖNEM/
POTANSIYEL ETKI

ÖNLEM

MEVZUATIN
DURUMU

MEVZUATIN
UYGULANMA
SEVIYESI

TÜRKIYE’NIN
MEVCUT
MEVZUAT
PERFORMANSI

BAŞARILI
UYGULAMALAR IÇIN
KILIT NOKTALAR
• İlgili mevzuatın ivedilikle
oluşturulması.
• Yasal önlemleri veya gönüllü
anlaşmaları destekleyen araç ve
yaklaşımların hazırlanması.
• Kamu yatırımlarının artırılması.

Orta

Türkiye özelinde
döngüsel ekonomi
üzerindeki engeller
ve çözüm önerileri

1

1

1

• Döngüsel ekonomiye geçişe
aykırı yatırımların en aza
indirilmesi için mevzuatlar
oluşturulması.
• Varlıkların israf edilmeden
talebi karşılayan ürün gruplarının
geliştirilmesinin teşvik edilmesi.
• İşletmelerin, doğrusal akışlar
yerine rejeneratif döngüler içinden
malzeme tedarik etmeleri için
teşvik edilmesi.

• Mikroplastiklerin Türkiye’de
yarattığı kirliliğin detaylıca
araştırılmasının sağlanması.

Düşük

Mikroplastik
önleme/azaltma
önlemleri
uygulanması

TÜRKIYE’DE PLASTIK ATIK SORUNU VE POLITIKA ÖNERILERI

1

1

1

• Mikroplastik içeren ürünlerin
üretim, satış ve ithalatına yasak
getirilmesi.
• Ham plastik üretiminde
kullanılan peletlerin üretim
aşamasında kontrollerin
sıkılaştırılması ve doğaya
bıraktıkları emisyonlarının en aza
indirilmesi.
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2,2 milyon
Türkiye’de yılda 2,2
milyon ton plastik
ambalaj üretiliyor.

%2

Denizlerdeki plastik
kirliliğinin %80’i
karadaki aktivitelerden
kaynaklanıyor.
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Türkiye’de
Plastik Sorunu ve
Politika Önerileri

33.800

Akdeniz’e dakikada
33.800 plastik şişeye
eşdeğer plastik atık
karışıyor.

%55

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına
kadar evsel atıkların %55’ini
tekrar kullanmayı veya geri
kazanmayı hedefliyor.

134

Akdeniz’de yaşayan 134 tür,
plastik atıkların tehditi altında.
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