


Dünyanın en büyük 
meşrubat içecek 
şirketi okyanuslarımızı 
plastiğe boğuyor 
Sahillerimiz, nehirlerimiz ve denizlerimiz plastik 

şişelerle boğuluyor. Küresel sahil temizlik 

çalışmalarına göre, plastik şişeler ve kapaklar, 

dünyada sahil şeritlerine vuran en yaygın plastik 

ambalajlardır.1

Bu kirlilik yalnızca kötü bir görüntü yaratmakla 

kalmıyor, aynı zamanda okyanuslarımıza çok 

büyük zarar veriyor. Şişeler ve kapaklar 

köpekbalığı ve deniz kuşları gibi büyük deniz 

hayvanları tarafından yutuluyor ve mikro 

plastiklere ayrılarak okyanustaki besin zincirinin 

her seviyesine giriyor. Ayrıca bu mikro 

plastiklerin sünger gibi davranarak okyanustaki 

zehirli kimyasalları emdiği yönünde rahatsız 

edici kanıtlar bulunmaktadır.2

Her yıl okyanuslara 12,7 milyon tona kadar 

plastik giriyor. Bu her dakika bir kamyon 

dolusu çöp demektir.3 Her yıl üretilen 600 

milyar polietilen tereftalat (PET) şişelerin 

yarısının tek kullanımdan sonra atıldığı göz 

önünde bulundurulduğunda4 plastik içecek 

şişeleri bu sorunun çok büyük bir parçasını 

oluşturmaktadır. 

Üretimin önümüzdeki birkaç yılda iyice 

artacağı düşünüldüğünde5 meşrubat içecek 

endüstrisinin, ürünlerinin okyanuslar üzerindeki 

etkisi konusunda sorumluluk alma vakti geldi.6

Coca-Cola’nın dünyanın en büyük meşrubat 

içecek şirketi olarak okyanuslardaki bu kriz 

konusunda sorumluluğu daha çok. Değeri 

2015 yılında 178 milyar Amerikan Doları olarak 

belirlenen ve 200’den fazla ülkede faaliyet 

gösteren7 Coca-Cola’nın endüstri genelinde 

bu plastik kirliliğini sonlandırmaya yardımcı 

olacak imkanları ve gücü bulunmaktadır. 

Coca-Cola, okyanus plastikleri konusuna 

önem verdiklerini iddia etse de8, plastik ayak 

izinin büyüklüğünü gizlemekte ve ürünlerinin 

denizlerimizi kirletmesini durdurmak için 

anlamlı adımlar atmamaktadır. 

Okyanus plastiklerinde 
suçlu 
Coca-Cola’nın plastik ayak 
izi ne kadar büyük? 

Greenpeace’in yakın zamanda dünyanın en 

büyük meşrubat içecek şirketleri üzerine 

yaptığı çalışmada her yıl pazara çıkardığı 

plastik ambalaj hacmini açıklamayan tek 

şirket Coca-Cola olmuştu. Tüm büyük 

rakipleri kendi verilerini açıklamış olmasına 

karşın Coca-Cola bunun ‘ticari açıdan 

hassas bir bilgi’ olduğunu söylemişti. Belirli 

ürün gruplarındaki yıllık satış rakamlarına ve 

bunların 2012 yılından bu yana şirketin genel 

ambalaj karışımındaki oranına bakarak 

Coca-Cola’nın plastik ayak izi için tahmini bir 

değere ulaşmak mümkün. Bu yöntemi 

kullanarak Coca-Cola’nın yılda yaklaşık 108- 

128 milyar aralığında plastik şişe sattığını 

tahmin edebiliriz.9

Ancak Coca-Cola’nın çok büyük bir plastik 

ayak izine sahip olduğunu bilmek için sayılarla 

bu kadar uğraşmamıza gerek yok. Şirket dünya 

çapında her gün 1,9 milyardan fazla içecek 

satıyor10 ve dünyanın en büyük beş gazlı içecek 

markasından dördünü barındırmanın yanı sıra 

farklı 16 adet milyar dolarlık ürün grubuna sahip. 

Bünyesindeki 500’den fazla meşrubat içecek 

markası sayesinde şirket küresel anlamda 

3.500’den fazla farklı ürün satıyor.11
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Elde ettiğimiz bulgular Coca-Cola’nın dünya 
genelinde ambalajlarının neredeyse Tek kullanımlık
%60’ının tek kullanımlık plastik şişeler 

olduğunu göstermektedir.12 Bu kadar büyük 

bir plastik ayak izi varken Coca-Cola’nın 

artık ürünlerinin deniz çevresine verdiği zarar 

konusunda sorumluluk kabul etmesi 

gerekmektedir. 

Tek kullanımlık plastiklerin 
azaltılmasına yönelik hedef 
yok 

Coca-Cola’nın ürettiği tek kullanımlık plastik 

şişe sayısını azaltmak için hiçbir taahhüdü, 

hedefi ya da programı bulunmamaktadır. 

Şirket bunu yapmak yerine ‘hafifletme’ 

çalışmalarını vurguluyor - maliyetleri, plastik 

kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltmak 

için şişeleri daha ince hale getiriyorlar. 

Ancak hafifletmek Coca-Cola’nın plastik 

şişelerinin okyanusa girmesine ve deniz 

yaşamını tehdit etmesine engel olmuyor. 

Şişelerin hafifletilmesi, plastik şişe üretiminin 

hızla yaygınlaşması anlamında da 

uygulanmaktadır. 

Deniz yaşamındaki plastik kirliliğine karşı 

gerçekten mücadele etmek için Coca- 

Cola’nın tek kullanımlık plastik şişelerin ötesine 

geçmesi gerekmektedir. 

Yeniden kullanılabilir 
şişelere geri dönüş 

Pek çok ülkede şirketler iade edilebilir, 

yeniden kullanılabilir şişelerde meşrubat 

içecek satışı yapmaktadır. 

Başta Almanya, İsveç ve Danimarka olmak 

üzere aktif olarak kullanılan depozito iade 

planlarında (DRS) şirketler, satın alım 

esnasında şişelere, müşteriler şişelerini geri 

plastiklere 
alternatifler 
Küresel trend, alternatif teslim modelleri ve 

yeniden kullanılabilir ambalajlamaya 

doğru yönelmektedir. Endüstrinin 

desteklediği Ellen MacArthur Vakfı’nın New 

Plastics Economy (Yeni Plastik Ekonomisi) 

inisiyatifi, tüm plastik ambalajların en az 

%20’sinin yeniden kullanılması çağrısında 

bulunmuştur. 2017 yılı için hazırladıkları 

raporda, tek kullanımlık plastiklerin yeniden 

kullanılabilir alternatifleriyle değiştirilmesi ve 

ürünlerin yeniden doldurulmasına uygun 

yenilikçi ambalaj modelleri tasarlamanın 

gerekliliği vurgulanmıştır.13

Meşrubat içecek şirketleri bunu, en çok 

sinema ve fast food bayilerinde görülen 

soda makineleriyle halihazırda 

yapmaktadır. Coca-Cola 2015 yılında 

Greenpeace’e, 2009 yılında başlattıkları 

Freestyle soda makinesi de dahil olmak 

üzere, bu makinelerin şirketin küresel 

ambalaj karışımının onda birini teşkil ettiğini 

söylemiştir. 

Coca-Cola’nın ayrıca ev tipi ve hareket 

halindeki kullanım için yeni otomatik satış 

makinesi teknolojileri de geliştirmesi 

gerekmektedir. Şirket daha önce eve 

teslimat sistemlerinin “uzun vadeli bir fırsat” 

olduğunu tanımlamıştır ancak 2015 yılında 

çıkardıkları ev tipi soda makinesi yalnızca 

bir yılın sonunda kaldırılmıştır.14

Thames Estuary, İngiltere’den 

toplanan Coca-Cola şişesi. 

© Lovers / Greenpeace 

getirdiğinde iade edilen küçük bir ek ücret 

uygular. İade edilen cam şişler 50, plastik 

şişeler ise 15 kere daha yeniden kullanılabilir.15 

Ale-8-One, bir kısmı bölgesel Coca-Cola 

distribütörleri aracılığıyla olmak üzere, ABD 

genelinde depozitolu şişelerde satılmaktadır.16 

Coca-Cola’nın İngiltere’deki yere çöp atma 

davranışları için yürüttüğü kendi çalışması 

dahi şirketin daha fazla yeniden kullanılabilir 

ambalaj yapması gerektiğini tavsiye 

ediyordu.17

Yine Coca-Cola’nın yıllık sürdürülebilirlik 

raporları ile Greenpeace’in elde e tiği yeni 

veriler, meşrubat içecek devinin son on yılda 

yeniden kullanılabilir içecek kutusu oranını 

azalttığını, Coca-Cola’nın küresel 

portföyünün neredeyse üçte birini oluşturan 

yeniden doldurulabilir ambalaj oranını da 

2008 ile 2015 yılları arasında çeyreğine kadar 

kıstığını ortaya çıkarmaktadır. Bunun aksine 

kullan-at plastik şişeler yükseliştedir; PET 

kullanılan ambalaj oranı %12 artarken 

yeniden doldurulabilir cam oranında %33 

azalma yaşanmıştır. Bu da Coca-Cola’nın 

küresel ambalaj hacminin dörtte üçünün 

(%75) artık tek kullanımlık malzemeden 

olduğu ve bunların %58’inin de tek kullanımlık 

plastik şişelerden oluştuğu anlamına gelir. 

Coca-Cola 2015 yılında Alman müşterilerine 

yarım litre ve 1,5 litre şişeler için yeniden 

kullanılabilir PET plastik şişeler sağlamayacağını 

duyurmuştu. Alman çevre bakanlığının PET 

şişelerin birden fazla kez yeniden kullanılması 

potansiyeli ile ilgili verdiği tavsiyeye karşın 

sunulan tek alternatif tek kullanımlık plastik 

şişeler olmuştur.18

Coca-Cola küresel ambalaj karışımı hakkında 

şeffaf davranmadığı için başka kötüleşme olup 

olmadığını ölçmek zordur. Şirket artık yeniden 

doldurulabilir ve tek kullanımlık ambalaj 

dökümünü küresel yıllık raporlarda19 veya 

talep üzerine açıklamamaktadır. Bu şirketin 

2010 yılında yaptığı ‘tek kullanımlık şişeler, 

şirketimiz için uygun bir seçenek değildir’ 

açıklamasından çok uzaktadır.20
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Kısa vadeli karlar için 
sürdürülebilirlikten ödün vermek 

 
 

%100 geri  
Coca-Cola her zaman müşterilerine geri 

dönüşümün önemini vurgulamıştır ancak kendi 

şişelerini üretirken kullanılan geri dönüştürülmüş 

malzeme miktarını ciddi ölçüde artırmak 

dönüşümlü 
şişeler mümkün 

 

konusunda da geri kalmıştır. Coca-Cola 2011 

yılından bu yana müşterilerinin bir ‘geri 

dönüşüm bilinçlendirme mesajı” ile kaç kere 

etkileşim kurma fırsatı yakaladığını 

memnuniyetle ölçmektedir ancak şirket, her yıl 

kaç ton geri dönüştürülmemiş ve geri 

dönüştürülmüş plastik ambalaj sattığına ilişkin 

bilgileri Greenpeace ile paylaşmamıştır.21 

Coca-Cola’nın küresel olarak 2015 yılıyla 

birlikte plastik şişelerinin %25’ini geri 

dönüştürülmüş veya ‘yenilenebilir’ 

malzemeden üreteceği yönündeki hedefin 

yarısına bile ulaşamayarak %12,4 seviyesinde 

kaldığını biliyoruz.22 Bunun içerisine şirketin 

küresel ürün gruplarında ortalama olarak 

kullandığı yalnızca %7 oranında geri 

dönüştürülmüş plastik (rPET) de dahildir. Coca- 

%100 geri dönüşümlü şişeler 

uygulanabilirdir ve son on yıl içerisinde 

pek çok meşrubat içecek bu şekilde 

piyasaya çıkmıştır. Suntory’nin Ribena 

markası 2007 yılında Birleşik Krallık’ın 

%100 geri dönüşüm plastik kullanan ilk 

büyük markası olmuştur. Ardından 

Naya Natural Spring Water da 

Kanada’da 2009 yılında %100 geri 

dönüşümlü şişelere geçmiş, 2011 

yılında ise PepsiCo’nun 7Up markası 

‘EcoGreen’ şişelerle %100 geri 

dönüşümlü şişe kullanmaya 

başlamıştır. Hong Kong merkezli 

Watsons Water şirketi 2015 yılından bu 

yana müşterilerine ‘Go Green’ şişeleri 
sunuyor, Nestlé ise 2015 yılında Natural 

 

 
yalnızca karbon azaltımına yöneleceklerini 

duyurdular.26 Şirketin artık, Coca-Cola 

şişelerinde %100 geri dönüştürülmüş içerik 

sağlamak için net bir zaman çizelgesi olması 

bir kenara, tüm ürün gruplarında geri 

dönüştürülmüş içerik miktarını artırmak gibi 

küresel hedefleri dahi bulunmamaktadır. 

Coca-Cola’nın Avrupa kolunun plastik şişe 

malzemelerinin yalnızca beşte ikisini geri 

dönüştürülmüş veya ‘yenilenebilir’ 

kaynaklardan üretmek gibi bir hedefi 

bulunmaktadır. Ancak Coca-Cola 2011 

yılından bu yana gelişmekte olan pazarlara    

milyar dolarlık yatırımlar ilan etmiş olsa da27 bu 

ülkelerde geri dönüştürülmüş içerik kullanımını 

Cola ise suçu petrol fiyatlarındaki düşüşe 

atarak geri dönüştürülmemiş plastiğin 

maliyetinin azaldığını, bunun da rPET alımını 

‘zorlaştırdığını’ ifade etmiştir.23 

Dolayısıyla Coca-Cola kısa vadeli 

karlar uğruna sürdürülebilirlik 

taahhütlerinden ödün vermeye 

oldukça hevesli gözükmektedir. Daha 

Spring Water ile ABD’de %100 rPET 

şişeler kullanmaya başlamıştır. Coca- 

Cola, 2007 yılında %100 geri dönüşüm 

plastik şişelere öncülük eden ancak 

2011’e gelindiğinde ‘kalite endişelerini’ 

öne sürerek geri dönüşüm içeriğini 

azaltan buzlu içecek markası 

Innocent’ın %90’ına sahiptir. 

artırmak gibi hedeflere dair hiçbir taahhüt 

vermemiştir. Bu da Greenpeace’e 

gelecekteki herhangi bir hedefin ‘referans 

bilgi toplamaya bağlı olduğunu’ 

söylemektedir. Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (UNEP) 2014 yılında aşağıdaki 

çağrıyı yapmıştır: ‘Bazı rakipleri bağlayıcı 

hedefler koymuşken Coca-Cola’nın PET 

şişeler için geri dönüştürülmüş içerik 

hedeflerini duraklattığı göze çarpmaktadır.28 

2015 yılında 
yavaş ilerleme 
Hedef: Plastik şişelerin %25’i geri 

dönüştürülmüş ya da yenilenebilir 

kaynaklardan üretilecek. 

önce yaptıkları açıklamalar da şirketin    

ekonomik motivasyonlarındaki 

önceliği pekiştirmektedir. 2012/13 yılı 

sürdürülebilirlik raporlarında şu ifade 

yer almaktadır: ‘Ekonomik açıdan 

anlamlı olduğu için ambalajlarımızda 

rPET kullanmakta kararlıyız.’24 Düşük 

petrol fiyatları ve geri 

dönüştürülmemiş plastik fiyatlarındaki 

keskin düşüş, geri dönüşüm 

işletmelerine zarar verdi ve sundukları 

ürünlere karşı talep istikrarlı olmadığı 

için pek çok tesislerini kapatmak 

durumunda kaldılar.25 

 

 

Yenilenebilir biyoplastikler 
okyanuslarımızı korumayacak 

 
Coca-Cola’nın 2015 için ‘yenilenebilir’ ve geri 

dönüşüm plastik hedeflerini birleştirme kararı da 

sorunludur. Bu iki hedefi birleştirmek, şirketin tek 

kullanımlık plastikleri azaltma sorumluluğuna 

olan dikkati dağıtır. 

‘Yenilenebilir’ ya da biyoplastikler, Coca- 

Cola’nın ‘PlantBottle’ında olduğu gibi 

bitkisel kökenli plastik içerik kullanır. Her ne 

Sonuç: %12,4’e ulaşıldı; bunun yalnızca 

%7’si geri dönüştürülmüş içerikti. 

 

2020 
Hedef: 2020 yılı itibariyle gelişmiş 

ülkelerde satılan şişelerin ve tenekelerin 

%75’ien denk bir miktarı toplamak ve 

geri dönüştürmek. 

Mevcut ilerleme: 2013 ve 2015 yılları 

arasında bu hedefte gerileme 

yaşandı. 

Coca-Cola 2015 yılındaki küresel geri 

dönüştürülmüş içerik hedefine ulaşamadıktan 

sonra bu yöndeki kurumsal amacı tamamen 

bırakarak plastik şişelerinin daha geniş 

çevresel etkilerini ölçmek yerine 

kadar fosil yakıtlara alternatif bir    

hammade kullanmak şişe üretimindeki 

karbon emisyonlarını 

 
6 7 



8 

azaltacak olsa do bitkisel kokenli �i�e kullan1m1, 
�i�eler toplan1p yeniden kullanilmad1k9a veya 
kullanimdan sonra geri donO�torOlmedik<;e tek 
kullaniml1k plastiklerin okyanuslara girmesine 
engel olmaz. Aynca besin OrOnleri yeti�tirmek 
i<;in kullanilabilecek daha fazla toprag1n 
Oretime aynlmas1 yerine tek kullaniml1k 
biyoplastiklerin Oretim olc;egini art1rmak 
endi�eler doguracakt1r. 
Greenpeace, Coca-Coca'nin alternatif 
dag1t1m ve yeniden kullanilabilir ambalajlar 
Ozerinden plastik kullanimini 
toptan azaltmay1 oncelik haline getirmesini 
istese de Coca-Cola'nin 'yenilenebilir veya geri 
donO�torOlmO� plastik' kullanim1n1 art1rma hedefi 
bir sec;im olamaz. 'Yenilenebilir' 'PlantBottle' 
i<;in yap1lan yat1nm, Coca-Cola'nin kalan tom 
plastik ambalajlann1%100 geri donO�torOlmO� 
olmas1n1 saglama hedefinden 
uzakla�t1rmamalld1r. 

Cozumleri engellemek 

icin yap1lan lobi 
cah�malar1 

AB'nin dongusel ekonomi paketine 

'karl}1 gelme' 

Coca-Cola'nin web sitesinde �u ifade yer al1r: 
'DongOsel ekonominin 90k fazla faydas1 vard1r 
ancak tam anlam1yla 9al1�mas1n1n tek yolu her 
�irketin ve ki�inin buna kat1lmas1d1r.'29 Ancak 
yapt1klan lobi 9al1�malanyla dongOsel ekonomi 
mevzuat1n1n en onemli unsurlanni zay1flatmaya 
9al1�mi�lard1r. 2016 y11i bahar aylannda s1zd1nlan 
kurum i<;i belgeler Coca-Cola'nin Avrupa 
Birligi'nin dongOsel ekonomi paketinin ic;erigine 
kar�1 gelme niyetini ortaya koymu� ve onerilen 
'toplama ve geri donO�torme 

hedeflerinin art1nlmas1', 'depozito sistemleri i<;in 
AB plani', 'yeniden doldurulabilir kotalan' ile 
'aksat1c1/haks1z EPR [Geni�letilmi� Oretici 
Sorumlulugu] plan Ian' politikalan, �irketin 'kar�1 
gelecegi' alt1 oncelikli hedeften dordO olarak 
listelenmi�tir.30 Belgeler aynca AB'nin ambalaj 
at1klan direktifi Ozerinde 'devaml1 Coca-Cola 
lobi kampanyas1na' yonelik planlan do 09190 
91karm1�t1r. 

S1zan bir e-posta'da bir Coca-Cola 9al1�an1 
�irketin Avrupa dongOsel ekonomi mevzuat1nin 
nihai sonuc;lanna 'endOstri birliklerine ula�1p i� 
birligi yaparak' nas1I etki ettigini a91klam1�t1r.31 

AB �effafl1k kay1tlar1na gore Coca-Cola 
2015 y1l1nda Komisyon Ozerinde lobi 
9al1�mas1 yapmak i<;in 900.000 €'don 
fazla harcama yapm1� ve lobi 
faaliyetlerinin merkezine dongOsel 
ekonomi paketini koymu�tur.32 

Depozito iade planlarma karl}1 lobi 

Coca-Cola'n1n birincil hedeflerinden biri de 
dOnya genelinde depozito iade planlann1n 
(DRS) uygulanmas1na kar�1 gelmektir. Bu 
planlar Almanya, Norvec; ve Hollanda'da 
ic;ecek kutulannin toplanma oranlar1n1 %95'in 
Ozerine 91karm1�t1r ancak 

k1sa vadeli karlanni korumak isteyen 
me�rubat ic;ecek �irketleri buna sOrekli 
olarak kar�1 gelmi�tir. 

Coca-Cola, Avustralya'da 2009 ve 2014 y1llan 
aras1nda bolgesel depozito planlanna kar�1 
bOyOk bir kamuoyu kampanyas1 yOrOtmO�tor. Bu 
kampanyada davalar a91ld1 ve Coca-Cola, 
endOstrideki mOttefikleri ile birlikte depozito iade 
planlannin ba�lat1lmas1n1 engellemek i<;in 20 
milyon Avustralya Dolan harcad1.33 Hollanda'da 
Coca-Cola'nin bagl1 oldugu sektor kurumu 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
lndustrie'nin me�rubat ic;ecek �i�eleri i<;in DRS'yi 
kald1rmak Ozere Hollanda c;evre bakanllg1 
Ozerinde lobi 9al1�mas1 yapmakta kullanilan bir 
akademik 9al1�maya odenek saglad1g1 ortaya 
91kt1.34 Iowa' do 2016 y1l1na ait s1zd1nlan e
postalar Coca-Cola'n1n depozito plan1na ili�kin 
bir yasa tasans1n1 iptal etmek ve DRS'nin dOnya 
genelindeki kanitlanm1� ba�ans1na ragmen 
bunu 'daha kapsaml1 bir geri donO�Om ve 96p 
azaltma programi'35 ile degi�tirmeye 9all�t1g1n1 
gostermi�tir. Ba�ka bir e-postada ise Montreal 
valisinin �i�e suyu yasaklama planlanni gec;ersiz 
k1lmak i<;in Coca-Cola'n1n Quebec'te devlet 
gorevlileri ile toplant1 yapt1g1n1 ortaya 91kard1.36 

Greenpeace ingiltere'nin yak1n tarihte yapt1g1 
bir ara�t1rma, Coca-Cola'n1n 2017'ye kadar 
uzun y1llard1r Birle�ik Krall1k'ta DRS'ye kar�1 lobi 
9ali�mas1 yOrOttOgOnO gostermi�tir.37 

Depozito iade plan1 nas1I �ah11r 

1. 
ic;ecek, 

kO<;Ok bir ek 
Ocret ilavesi ile 

satin allnir 

2. 
Bo� 

kutu iade 
edilir, ek Ocret 

geri odenir 

3. 
�i�e yeniden 

kullan11ir veya 
geri donO�torOIOr 
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‘Yeşil’ pazarlamanın 
arkasına saklanmak 

Coca-Cola, 2015 yılında ABD Menkul Kıymetler 

ve Borsalar Komisyonu’na yaptığı yıllık bildirimde 

DRS için “faaliyet gösterdiğimiz büyük 

piyasalarda maliyetlerimizi etkileyebilir veya net 

işletme gelirlemizi ve karlılığımızı azaltacak 

şekilde dağıtım modelimizde değişikliğe 

gitmemiz gerektirebilir” demiştir.38

Ancak şirket, DRS’nin uygulandığı birden 

fazla ülke ve bölgede başarıyla faaliyet 

göstermektedir. Coca-Cola’nın lobi çalışması 

yaptığı Eski İskoçya Bakanlar Kurulu Sekreteri 

Richard Lochhead şunları söylemiştir: 

‘Dünyadaki pek çok pazarda başarılı 

depozito ve iade planlarına katılan içecek 

şirketlerinin İskoçya’da ve başka yerlerde 

yeni planların uygulamaya konmasına karşı 

gelmesi beni şaşırtıyor.’39

Ancak Coca-Cola, DRS’ye karşı geldiğini 

kamunun bilinmesinden hoşlanmıyor. 

Greenpeace şirketin Birleşik Krallık’taki lobi 

faaliyetlerini açığa çıkardığında Coca-Cola 

çabucak tavır değiştirmiş ve İskoçya’da DRS 

uygulanmasına destek verdiğini açıklamıştır. Bu 

karardaki en büyük faktör Coca-Cola’nın kendi 

tüketici anketleridir; çalışmalar tüketicilerin 

%63’ünün DRS uygulamasını desteklediğini, 

yarısından fazlasının da bu uygulama sayesinde 

geri dönüşüm yapabileceklerini göstermiştir.40

Garip olan ise şişe depozito sistemlerinin 1900’lü 

yılların başında Coca-Coal tarafından icat 

edilmiş olmasıdır. O dönemdeki cam şişeleri tek 

kullanımlık olamayacak kadar değerliydi; 

dolayısıyla şirket de Coca-Cola’nın şişeleme 

fabrikalarının %80’inini kapsayan geri ödemeli 

bir ücret uygulaması başlatmıştır. Bu plan 

1940’ların sonunda şişelerin %96’sının iade 

edilip yeniden kullanılmasını sağlamıştır. 

Perakende ve ev tipi yeniden kullanılabilir şişeleri gösteren 

1940’lıyıllardan bir Coca-Cola reklamı © Dan H / Flickr 

Sydney’deki Botany Bay’den tek kullanımlık plastik şişeleri toplayan bir 

Greenpeace gönüllüsü © Greenpeace / Jane Castle 

Coca-Cola kendisini sorumlu, istekli bir şirket 

olarak göstermek için her yıl 4 milyar Amerikan 

Doları harcıyor - bu tutar 27 ülkenin gayri safi 

yurt içi hasılasına denktir.42 Ocean 

Conservancy’nin yıllık Uluslararası 

Sahil Temizliği’nin43 sponsoru olan Coca-Cola 

kamuya şu açıklamada bulunmuştur: 

‘Ambalajlarımız, dünyanın dört bir tarafındaki 

sahil şeritlerine atılan atıklar arasındadır; 

dolayısıyla deniz kirliliği sorununa yardımcı olma 

konusunda ciddi bir yükümlülüğümüz 

bulunmaktadır.’44 Bu açıklama hala güvenilir bir 

kurumsal eyleme dökülmemiştir. 

Örneğin şirket, Coca-Cola Vakfı aracılığıyla 

lokal geri dönüşüm ve yerlere çöp atılmasına 

karşı planlar üzerine ciddi yatırımlar yapmıştır; bu 

da dikkatlerin her yıl şirket tarafından piyasaya 

sürülen milyarlarca tek kullanımlık plastik şişeden 

ziyade tamamen müşteri sorumluluğunda 

kalmasını sağlamıştır. Bu tip çalışmalar Coca- 

Cola’nın 1950’lerde plastik kirliliğini azaltmaya 

yönelik DRS gibi devlet inisiyatiflerine karşı çıktığı 

için eleştirilen ve dikkatleri, şirketlerin tek 

kullanımlık ambalajların azaltılmasında 

oynayabileceği rollerden uzaklaştıran Keep 

America Beautiful’un kurucu üyesi olduğu yıllara 

dayanır.45

Coca-Cola’nın geri dönüşüm kutularına yönelik 

büyük hibe de dahil olmak üzere Keep America 

Beautiful’a yaptığı sürekli bağışlar, şirketin 

faaliyet gösterdiği 36 gelişmiş ülkede 2020 yılı 

itibariyle sattığı şişe ve teneke kutuların %75’ine 

denk miktarda toplama ve geri dönüştürmeye 

yönelik 2020 sürdürülebilirlik hedefinin ana 

başlığını oluşturmaktadır.46

Ancak Coca-Cola’nın sürdürülebilirlik raporları 

2013 ve 2015 yılları arasında gerileme 

göstermektedir ve bildirilen oran %63’ten %59’e 

düşmüştür.47

10 11 



Sektörü etkileme gücü 

Bu inisiyatiflerin bazıları ticari kazanımlarla 

ilişkilidir. Şirketin 2013 yılındaki ‘Together We’re 

Making Recycling Count’ ('Hep Birlikte Geri 

Dönüşüme') geri dönüşüm kampanyası 

İngiltere’deki müşterilere 

online bir geri dönüşüm sözü karşılığında ödül 

olarak Coca-Cola içecek fişi sunmuştur. 

Coca-Cola inanılmaz bir şekilde kendisini 

‘yerel depozito iade sistemlerinin aktif ve 

destekleyici paydaşı’ olarak lanse 

etmektedir. Greenpeace’in meşrubat 

içecek çalışmasına yanıt olarak Coca-

Cola, atık yönetimi sektöründeki şirket 

faaliyeti olarak Estonya, Fransa, Litvanya ve 

Almanya’daki depozito planlarını dahil 

etmiştir.48 Şirket, dünya genelinde son 

derece sert biçimde depozito planlarına 

karşı lobi çalışması yapmasına rağmen 

Greenpeace’e ‘Coca- Cola sistemi, 

Avrupa genelindeki EPR [Genişletilmiş 

Üretici Sorumluluğu] uyumluluk planları ile 

depozito planlarının geliştirilmesinde önemli 

bir rol oynamıştır’ açıklamasında 

bulunmuştur. 

Tüm bu beyanatlar, halka ilişkiler kampanyaları 

ve sponsorluk anlaşmaları aracılığıyla Coca- 

 

 

 

 

 
kaydolmuştur ve Coca-Cola’nın Sürdürülebilirlik 

Sorumlusu Bea Perez, şirketin ‘döngüsel 

ekonomiye tamamen paralel bir plastik 

sisteminin vakti geldiğini bildiğini, piyasanın ve 

çevrenin de bunu istediğini’ öne sürmüştür.49 

Aksiyon planı, plastik ambalajları azaltmak, 

yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarını 

artırmak için küresel hedefler belirlemiştir ancak 

Coca-Cola henüz bu konudaki kendi 

hedeflerini açıklamamıştır. 

Coca-Cola’nın iddiası şudur: ‘Sadece kısa 

vadede bizlere halka ilişkiler anlamında 

olumlu dönüş getirecek göze hoş gelen 

pazarlama sloganlarıyla değil, 

sürdürülebilirliğe götüren hakiki, ölçülebilir 

uzun vadeli gelişimler getiren yeniliklerle 

ilgileniyoruz.’50 Ancak şirketin kendi plastik 

ayak izini azaltmak konusunda güvenilir bir 

adım atmamış olması, Coca-Cola’nın tam 

olarak slogan peşinde olduğunu 

göstermektedir. Gazlı içecek sektörüne karşı 

uzun yıllardır mücadele eden bir sağlık 

savunucusu olan Marion Nestle’nin de 

söylediği gibi: ‘Kurumsal çevre hayırseverliği, 

Coca-Cola’nın, dünyanın lider meşrubat içecek 

şirketi olarak yeni dağıtım sistemleri ile yeniden 

kullanılabilir modellere yatırım yapıp geliştirerek 

ve kalan tüm ambalajların %100 geri 

dönüşümden üretilmesini sağlayarak sektörün 

dönüşümüne öncülük etmesi gereklidir. Tek 

kullanımlık plastiklerden uzaklaşmak Coca- 

Cola’nın plastik ayak izini çok ciddi ölçüde 

azaltacak ve her yıl okyanusa akan plastik 

miktarını inanılmaz derece etkileyecektir. 

Coca-Cola ayrıca kendi plastik ayak izlerini 

azaltmak konusunda meşrubat içecek 

sektörünü ve tedarik zincirindeki şirketleri de 

etkileyebilir. Greenpeace’in global ölçekteki 

ilk altı şirket üzerinde yaptığı çalışmada, 

Coca-Cola’nın plastik kullanımı ile 

politikalarına ilişkin sorunların endüstri özelinde 

olduğunu göstermiştir.52 Coca-Cola sektördeki 

hakim konumunu geçmişte iklim 

değişikliğinde çok büyük faktörü olan 

hidroflorokarbonlar (HFC’ler) gibi sorunlara 

karşı yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanılmasına öncülük etmek için kullanmıştır. 

Coca-Cola ve Unilever 2004 yılında soğutma 

birimlerinden florlanmış gazları kaldırmak 

amacı taşıyan ‘Refrigerants, Naturally!’ 

inisiyatifini yönetmiştir. Bu UNEP ve 

Greenpeace tarafından da desteklenen 

yüksek profilli hareket, PepsiCo ve Red 

Bull’dan da destek görmüştür ve bir yıl 

Cola, kendisini bu konuda endüstri lideri olarak 

konumlandırmaya çalışmaktadır. Yakın 

zamanda şirket, Dünya Ekonomi Forumu 

2017’de Ellen MacArthur Vakfı’nın Yeni Plastik 

Ekonomisi eylem planına 

gazlı içecek üretimi ile tüketiminden doğan 

sorunlardan uzaklaşarak çevresel zararı 

temizleme yükünü giderek halka 

vermektedir.’51

içerisinde 6,7 milyon yolcu arabası  a denk 

miktarda karbon emisyonundan kurtardığı 

tahmin edilmektedir.53 Ayrıca Coca-Cola, 

daha geniş kapsamlı Tüketici Malları 

Forumu’ndaki varlığını, 400 tüketici malları 

üreticisi ve perakende satıcısını 

‘Kurumsal çevre hayırseverliği, gazlı içecek üretimi ile tüketiminden 

doğan sorunlardan uzaklaşarak çevresel zararı temizleme yükünü 

giderek halka vermektedir.’ 

— Marion Nestle 

sürdürülebilir soğutma teknolojilerine 

yöneltmek için kullanmaktadır. 

Coca-Cola, 2015 verilerine göre 27 milyar 

Amerikan Doları civarındaki brüt karı 

sayesinde tek kullanımlık plastiklere alternatif 

üretmek konusunda iddialı sektör standartları 

belirleyecek imkanlara ve güce sahiptir. 

Karşılandığı takdirde bu standartlar, 

okyanuslara plastik akışını sonlandırmak için 

büyük kazanımlar sağlayacaktır. 
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Çözümler 
Greenpeace, Coca-Colayı okyanuslardaki 

plastik kirliliği konusunda sorumluluğunu kabul 

etmeye ve tek kullanımlık plastik ambalajları 

aşağıdaki adımlar aracılığıyla hızlıca piyasadan 

çekmeye çağırıyor: 

1. Azalt ve yeniden
kullan

Yeniden kullanılabilir ambalajı öncelik haline 

getirmek ve yeniden kullanıma dayalı dağıtım 

sistemleri geliştirmek. 

2. Geri dönüştür
Tüm ambalajların %100 geri dönüştürülmüş 

içerikten üretilmesini ve geri dönüştürülebilir 

veya kompost edilebilir olmasını sağlamak. 

3. Açıkla
İlerlemenin ölçülebilmesi için kullanılan, 

yeniden kullanılan ve geri dönüştürülen plastik 

tiplerini ve miktarını açıklamak. 

Daha fazla bilgi için iletişim: 

louise.edge@greenpeace.org 

www.greenpeace.org.uk 
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