GELECEĞİ ÇÖPE
ATMAK:
ŞİRKETLER NEDEN HALA
YANLIŞ PLASTİK KİRLİLİĞİ
“ÇÖZÜMLERİNE” YÖNELİYOR?

Küresel plastik kirliliği krizi kamuoyunda bir endişe
dalgası yaratmış durumda; ekolojik ve sosyal etkilerine yönelik giderek artan bilimsel kanıtlar da bu
endişelerin yersiz olmadığını ortaya koyuyor. Sonuç
olarak, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insan bireysel olarak harekete geçiyor ve çoğu büyük şirketin
uygulamakta başarısız olduğu çözümlere yöneliyor:
Günlük hayatta ucuz, tek kullanımlık plastik ambalajları reddederek yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir seçenekler talep etmek. Küçük işletmeler pek
çok ilham verici, yenilikçi (ve bazen basit, sağduyulu)
paketleme yöntem ve modelleri geliştiriyor. Tek kullanımlıktan ziyade yeniden kullanılabilir seçeneklere
dayalı bir kültürle sürdürülebilir bir dünya yaratmak
konusunda küresel bir hareket söz konusu.
Küresel plastik kirliliği krizini çözmek için oluşan kamuoyu motivasyonuna karşılık, büyük miktarlarda
tek kullanımlık ambalaj üreten dünyanın en büyük
bazı şirketleri harekete geçme gerekliliğini kabul etmeye başlamış durumda. Bu şirketlerin bazıları istekli olduklarını gösteren taahhütlerde bulunuyor ama
daha yakından baktığımızda ortaya çıkan tablo bizi
tek kullanımlık plastiklerden uzaklaştırmayan yanlış çözümlere yatırım yaparak, dikkat dağıtıp daha iyi
sistemlerden uzak durarak, kullan-at kültürünü sürdürerek ve bu süreçte insanların kafasını karıştırarak
aynı yoldan yürümeye devam ettiklerini gösteriyor.
Bu, hayatımızı değiştirebilir. Dünyanın en büyük şirketleri geçmişe takılıp kalmaktan ve yanlış çözümleri
teşvik etmekten vazgeçerek acilen kurumsal iş modellerine öncelik vermeli. Bu şirketler kullan-at ekonomisini geride bırakan adil bir geçiş süreci başlatarak tüm dünyadaki insanlarla aynı yolu takip etmeli.
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Plastik kirliliği çevremiz için bir tehdit. Her dakika bir
kamyon dolusu plastik denizlere karışıyor.1 Plastik
deniz ortamına girince daha küçük parçalara ayrılıyor. Gerçek şu ki çalışmalar bugün okyanuslarımızda 5 ila 50 trilyon arasında plastik parça bulunduğunu tahmin ediyor.2 Deniz canlıları çoğu zaman bu
plastikleri yiyecek sanıp yiyor; bu da boğulmalarına
ya da açlıktan ölmelerine neden olabiliyor.

Plastiğin çevre ve toplumlarda geri dönülmez hasara neden olabileceğinin altını çizen bilimsel verilere rağmen, plastik üretiminin artacağı tahmin
ediliyor. Fosil yakıt endüstrisi önümüzdeki on yılda
üretimi %40 oranında artırmayı hedefliyor21, bu durumda 2050’ye kadar küresel toplam petrol tüketiminin %20’sinden plastik sorumlu olabilir.22 Shell
ve ExxonMobil gibi şirketler ABD’de hidrolik kırılma
yöntemiyle çıkarılan ucuz doğal gazı kullanarak,
2010’dan beri plastik üretimine 180 milyar dolar
yatırım yaptı.23 Petrokimya şirketleri ABD’nin Körfez
Kıyısı’nda plastik üretim faaliyetlerini genişletiyor.24
Bu bölgede yaşayanlar zaten uzun zamandır petrol
ve gaz rafinasyonunun toksik etkileri ile mücadele
ediyor. 25, 26
Avrupalı şirketler de doğal gaz akışını acımasızca
kullanıyor. Ineos Corporation, plastik üretim altyapısına 20 yılda AB’deki en büyük petrokimya yatırımını yaptı27, 28; buna plastik yapmak için Avrupa’ya
ABD’den ucuz kaya gazı taşımak amacıyla oluşturulan “sanal boru hattı” da dahildi,29, 30, 31 ki bu plan
uluslararası tepkiye neden oldu.32 Asya’da ise Sinopec, Petronas ve Hengli Petrochemical gibi petrokimya üreticilerinin plastik üretimini genişletmek
için milyarlarca dolar yatırım yaptığı kaydedildi.33
Piyasada ucuza bulunan ham plastik nedeniyle, tek
kullanımlık plastik ambalajlar petrol ve gaz endüstrisi için can simidi anlamına gelebiliyor. Bununla
birlikte, “plastiğin ömür yönetimi” çalışmalarını geliştirmeye odaklanan çözümler, plastik ana musluğunu kapatmadan hiçbir işe yaramayacak.

Plastik kirliliği sadece okyanuslarda ve sahillerde
görünür olan kirlilikle sınırlı değil. Üretilen plastiklerin büyük bir çoğunluğu çöp sahalarında depolanıyor ya da çevreye bırakılıyor ve orada belli
formlarda kalıyor.3 Tatlı su4, toprak5 ve atmosferdeki6 plastik varlığı konusunda ciddi kanıtlar mevcut;
çevresel ve sağlık etkileri konusunda ise daha fazla
kanıta ihtiyaç var.7 Plastik, yaşam döngüsünün her
aşamasında insan sağlığına yönelik potansiyel pek
çok etkiye sahip.
Plastiklerin yüzde 99’u hayatına petrol ya da gaz8
olarak başlıyor; bu ürünlerin çıkarılması ve arıtılması iklim değişikliği, hava kirliliği ve kaza riskini artırıyor.9 Plastik üretiminin çevre halklar
üzerindeki kümülatif etkileri izolasyondaki kimyasalların etkilerini belgeleyen çevre ya da güvenlik riski değerlendirmelerinde her zaman yer
bulmuyor.10 Plastiğin iklime olan etkisi son derece
ciddi: Mevcut tahminler 2050 yılı itibarıyla, plastiğin yaşam döngüsüyle bağlantılı küresel sera gazı
emisyonlarının kalan mevcut emisyon “bütçesinin”
%10-13 kadarını oluşturabileceğini gösteriyor.11
Aynı zamanda sadece 2019’un sonunda küresel
plastik üretim ve yakımının 189 kömürlü termik
santraline eşit sera gazı emisyonuna neden olacağı
tahmin ediliyor.12
Plastiğin işlevsellik göstermesi ve sağlamlık, esneklik ya da görünüm gibi istenen özelliklere sahip
olması için kimyasal katkı maddelerine de ihtiyacı
var13; ftalat gibi bu katkı maddeleri kanserojen ve
endokrin sisteme zarar veren kimyasallar içerebilir.14 Bazı plastiklerin kendileri de tehlikeli kimyasallar sızdırabiliyor (polikarbonat’tan15, 16, 17, 18 BPA [bisfenol-A] ve PVC’den ftalat gibi). Bu kimyasalların
üreme sistemi ve insan sağlığı üzerindeki etkileri
hakkında çok şey bilinmesine rağmen, bilim insanları gıda paketlemede kullanılan katkı maddelerinin
insan sağlığı üzerindeki riskleri üzerine daha fazla
araştırma gerektiğinin altını çiziyor.19 Kimyasallar
her bir pakette küçük miktarlarda bulunabiliyor ancak bu kimyasallar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak etkiler genelde göz önüne alınmıyor.20
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Plastik dağını açıklamanın zamanı geldi
Plastik ambalaj küresel plastik üretiminde en büyük
paya sahip.34, 35, 36 Aynı zamanda çevredeki en büyük plastik atık kaynağı olma özelliğini taşıyor, zira
ambalajlar genelde tek kullanımlık olarak tasarlanıyor.37

ve atık yönetimini geliştirmek için çeşitli ortaklıklara
yatırım yapmak, plastik talebini azaltmak yerine bu
şirketlerin işleyişine olduğu gibi devam etmesine
imkan tanıyan yeni teknolojilere başvurmak.
Bugüne kadar hiçbir büyük FMCG şirketi, sattığı tek
kullanımlık ambalaj birimi hacmini veya sayısını
azaltma ya da yeniden kullanılabilir veya doldurulabilir teslimat sistemlerine elle tutulur bir yatırım
yapma taahhüdünde bulunmadı. Hatta sadece birkaç şirket plastik ayak izini açıkladı.40

Küresel ve bölgesel atık denetimlerine göre dünya çapında toplanan markalı plastikler arasında en
sık Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Coca Cola ve
Mondelez gibi büyük “hızlı tüketim ürünü” (FMCG)
şirketlerinin plastik ambalajlarına rastlanıyor.38, 39
Buna karşılık, pek çok FMCG şirketi plastik ambalajlarını daha geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir, kompostlanabilir ya da geri dönüştürülmüş
malzemeden yapılmış hale getirmek için kendiliğinden pek çok taahhütte bulunuyor. Bu taahhütler
ileriye yönelik önemli bir adım olsa da, bu hedefleri
karşılamak üzere oluşturulan planların çoğu yanlış
çözümlere odaklanıyor: Plastiği bırakıp diğer tek kullanımlık ambalaj formlarına geçmek, geri dönüşüm

Tek kullanımlık plastik ambalaj kullanan şirket ve
perakendecilerin acilen azaltma hedefleri benimsemeleri; tek kullanımlık ambalajlarda satılan ürünlerin sayısını en aza indirmeleri; sağlam malzemelerden yapılmış ve çoklu kullanım için tasarlanmış,
yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ambalajlara
dayalı yeni teslimat sistemlerine yatırım yapmaları
gerekiyor.
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Tüm çözümler eşit değil
Büyük FMCG şirketleri, perakendeciler, daha küçük
işletmeler ya da girişimciler plastiği azaltmak için
görünürde her gün yeni bir yöntemin tanıtımını
yapıyorlar. Amaç plastik kirliliği krizine çözüm bulmaya öncülük ettiklerini göstererek tüketicilerin güvenini kazanmak. Bununla birlikte geliştirilen tüm
“çözümler” doğası gereği eşit ya da tarafsız değil.

ediyor43; bu yüzdenin çevresel etkileri azaltmanın
yanında tüketiciye uygunluk ve tüketici tercihi de
dahil olmak üzere başka faydalar da sağlayacağını
söylüyor. Ama temel olarak şirketler birkaç saniye
kullanıp gezegenimizi nesiller boyunca kirleten kullan-at ambalajlar üretmeye devam edemeyeceğimiz gerçeğinden yola çıkarak iş modellerini gözden
geçirmek zorunda.

Küresel plastik kirliliği krizine yönelik herhangi bir
çözümün plastiksiz bir ekonomiye “adil geçişe” katkıda bulunması41, aynı zamanda tarafsız olması gerekiyor. Potansiyel seçenekleri değerlendirmek için
“insanların çözüm perspektifini”42 kullanmak hem
gezegenimize hem de daha çok kişiye fayda sağlaması muhtemel çözümleri belirleyebilir.

Uyarı: Yaşam Döngüsü Analizleri’ndeki sapma ve hatalar: Yaşam Döngüsü
Analizleri’ne (LCA) göre pek çok şirket
plastiğin herhangi bir ambalaj türü için
en çevre dostu seçenek olduğunu iddia
edecektir. Yaşam Döngüsü Analizleri
hammaddenin elde edilmesinden üretimine, dağıtımına, kullanımına, ömrünü
tamamlamasına ve bertarafına kadar
bir ürünün yaşamının tüm aşamalarıyla
ilgili pek çok çevresel ya da sosyal etkiyi
karşılaştırmak için kullanılabilen karar
verme araçlarıdır. Bu analizler aydınlatıcı karar verme araçları da olabilir ancak
genelde hangi tahminlerin yapıldığına ve
hangi verinin kullanıldığına ya da mevcut
olduğuna bağlı olarak selektif görüş sunarlar.44 Bazı Yaşam Döngüsü Analizleri
plastiği farklı seçeneklerin en çevre dostu olanı olarak gösterir ancak bunlar genelde hammadde elde edilmesi, üretim,
tehlikeli kimyasalların açığa çıkması, ömrünü tamamlayınca bertarafı ya da deniz
kirliliği gibi plastiğin yaşam döngüsündeki önemli aşamaları hariç tutar. Örneğin
yakın tarihli Danimarka menşeli bir çalışma, hafif LDPE plastik taşıma çantalarının kağıt, pamuk ve diğer seçili malzemelerle karşılaştırıldığında en az çevresel
etkiye sahip olduğunu iddia ediyor ancak
bu çalışmanın yaklaşımı yeniden kullanımın faydalarını daha sağlam materyallerden uzaklaştırıyor ve tek kullanımlık
uygulamaları destekliyor; aynı zamanda
gerçekçi olmayan bir yaklaşımla plastik
çantaların geri dönüşüm ve atık yönetim
sistemlerinden sıfır sızıntı yaptığını ve sıfır çöpe neden olduğunu varsayıyor.45

• Kararları kim veriyor? Bu çözüm toplumun kendi
geleceğini belirleme hakkını destekliyor mu? Yönetim, kamu yararının şirketler tarafından alınan herhangi bir kararı yönlendirmesi için yeterli mi?
• Çözümden kim faydalanıyor? Bu çözüm kolektif
sağlığımıza ve doğal ekosistemlerin korunmasına
katkıda bulunuyor mu yoksa şirketlerin iş yapma
maliyetlerini insanlara ve gezegenimize yansıtmaya
devam etmesine olanak mı sağlıyor? Bu, gerçek bir
sistem değişiminin yolunu açıyor mu?
• Bu çözüm başka kimi ve neyi etkileyecek? Bu çözüm birileri ya da küresel çevrenin başka bir kısmı
için istenmeyen sonuçlar yaratacak mı? Etkileri belirlemek için yeterli bilgi mevcut mu?
Plastik kirliliği krizi ancak tek kullanımlık plastiklerden yararlanan şirketler plastik dağını açıkladıklarında ve sattıkları tek kullanımlık ambalaj birimi
miktarını azaltma taahhüdünde bulunduklarında
çözülebilir. Atılacak ilk ve en önemli adım kahve
kapsülleri gibi gereksiz ve aşırı ambalajları derhal
ortadan kaldırmak olmalı. Şirketlerin aynı zamanda
tüketicilere sağlam, uygun maliyetli ve daha duyarlı
bir şekilde üretilmiş yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ambalajlar sunmak için yeni yöntemlere
yatırım hedeflerini kapsayan halka açık, kapsamlı
bir plan benimsemeleri gerekiyor. Şu anda pek çok
yeniden kullanım ve dolum seçeneği mevcut; yenilikçi fikirlerle çok daha fazlası geliştirilebilir. Ellen
MacArthur Foundation tek kullanımlık ambalajların %20’sinin yeni çözümlerle yer değiştirmesinin
bile 10 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin
5
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Bazı şirketler plastik sorununa plastik kullan-at ambalajları kağıtla değiştirerek değinmeye çalışıyor.
Dunkin’ Donuts plastik köpük bardakları kağıt bardaklarla değiştirdiğini46, McDonald’s ve Starbucks
ise kağıt pipetlere geçiş yaptığını açıkladı47. Özellikle
Nestle kağıt bazlı ambalajlara yapılan geçişin altını
çizdi48 ve Yes! isimli ürünün yeni kağıt ambalajının
patentsiz olduğunu duyurdu, bunun sebebini ise
“endüstrinin kağıt kullanmasını istiyoruz” diyerek
açıkladı.49 Nestle aynı zamanda Avrupa’daki kağıt
Nesquik paketlerinde kağıt pipete geçti50, kağıt ambalaj planı Asya’da Milo içecekleri için de devam
edecek.51 Şirketler bu geçişleri olumlu adımlar olarak duyuruyor ve övgü topluyor52 çünkü kağıt uzun
zamandır çevresel açıdan sürdürülebilir bir materyal olarak görülüyor. Halbuki bu geçişte belli sıkıntılar var.

Kağıt yüzyıllardır geri dönüştürülse de, mevcut kağıt geri dönüşüm sistemleri pek çok ülkede (kısmen
geri dönüşüm akışındaki kirlilik nedeniyle) yeterli
kalitede geri dönüştürülmüş lif elde etmekte başarısız oluyor; bu da belediyelerin geri dönüşüm için
toplanan büyük miktarlardaki kağıdı yakmasına ya
da çöp sahalarına atmasına yol açıyor. 57, 58
Kağıt ambalajlara geçiş yaptığını açıklayan büyük
FMCG şirketleri bu sınırlamalardan habersiz gözüküyor. Hiçbiri yalnızca tüketici sonrası geri dönüştürülmüş lif tedarik etme taahhüdünde bulunmuyor;
hatta pek çoğu kağıt ambalajların gelecekteki geri
dönüştürülebilirliğini görmezden geliyor. Örneğin
McDonald’s plastikle ilgili endişeler karşısında 2018
yılında İngiltere ve İrlanda’da plastik pipetleri kağıt
pipetlerle değiştireceğini açıkladı ama yeni kağıt pipetlerin kalınlığı ve yapıştırıcı kullanımı bu ürünleri
mevcut geri dönüşüm sistemleri ile uyumsuz hale
getirdi.59 Genel olarak, mevcut kağıt geri dönüşümü, kağıt ambalajlardaki artış için sürdürülebilir bir
rota sağlayamıyor.

Ormanlar biyoçeşitliliği destekleme, karbon yakalama ve depolama, yerlilere gıda ve geçim kaynağı
sağlama, yaşamı devam ettiren ekolojik hizmetleri
sunma konusunda eşsiz bir role sahip.53 Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi iklim değişikliği de dahil olmak üzere önemli çevresel etkilerin başlıca sorumlusu54; zira ağaç kesme faaliyetleri ve geniş ölçekli
endüstriyel ağaç plantasyonu yüksek miktarda CO2
salarak doğal orman kaybına neden oluyor.55 İklim değişikliğini 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde,
emisyonları azaltmak tek başına yeterli değil. Aynı
zamanda atmosferden büyük miktarda karbondioksiti uzaklaştırmamız gerekiyor; bunu yapmanın
en etkili yolu bozulan ormanlık alanları iyileştirmek
ve bu alanların geçmişte kaybedilen büyük kısımlarını yeniden ormanlaştırmak.56 Bu, temel olarak
ağaç kesme ve endüstriyel ağaç plantasyonundaki
artışla bağdaşmayan bir yol.

FMCG şirketleri yeni kağıt ambalajlarının sorumlu
bir şekilde tedarik edileceğinin bir kanıtı olarak genelde Orman Koruma Konseyi (Forest Stewardship
Council/FSC) gibi üçüncü parti sertifikalarını öne sürüyor60 ve bazı FMCG şirketleri sertifikalı kaynaklardan kullan-at kağıt ambalaj satın alımlarını artırmayı ileriye yönelik sorumluluk sahibi bir adım olarak
görebiliyor.
En bağlayıcı FSC sertifikalı lif bile herhangi bir ağaç
kesme faaliyetinin bir ormanın karbon depolama ya
da yaban hayatına yuva sağlama gibi ekosistem hizmetleri üzerindeki temel etkisine değinmek adına
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bir şey yapmıyor ama yine de orman sertifikasyonu
faydalı bir araç olabilir. Bununla birlikte mevcut FSC
sertifikalı lif tedariği sınırlı olduğu, aynı zamanda yeterli sürdürülebilirlik ölçüsü sağlayamadığı için sertifikalı sürdürülebilir ağaç kesme şemaları herhangi
bir ek talebi karşılayamıyor.
Örneğin ABD ve Kanada’da duyarlı bir şekilde tedarik edilen lif ile mevcut talep örtüşmüyor; ayrıca ek talebi karşılamak için yeteri kadar yeni sertifikalı FSC
lifin mevcut olup olmayacağı da belirsiz.61 Bu, bazı
şirketlerin62 ya sağlam garantiler vermeyen daha
az katı FSC sistemi unsurlarına63 ya da Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi ya da Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı gibi tamamen ayrı ama
özünde daha zayıf olan şemalara bel bağlamasına
neden oluyor.64 Bununla birlikte bir noktanın daha
altını çizmekte fayda var: Bazı bölgelerde FSC sertifakalı lif tedarik etmek ağaç kesme faaliyetlerinin
sorumluluk sahibi bir şekilde gerçekleştirileceğini
garantilemiyor. Buna FSC’nin bakir orman kayıpları, yüksek koruma değerine sahip ormanların tahribatı, yerli egemenliği ve insan hakları süreçlerinin
yetersizliği ile mücadele ettiği Rusya, Kongo Havzası
ve İskandinavya da dahil.65, 66, 67
Örnek vermek gerekirse; İsveç kağıt hamuru ve kağıt
devi Svenska Cellulosa AB (SCA) ambalaj imalatçılarından gelen ve giderek artan talepleri karşılamak için
Büyük Kuzey Ormanları’ndaki faaliyetlerini genişletiyor.68 SCA’nın ormancılık faaliyetleri FSC sertifikalı
ancak yerli topluluklar SCA’nın balta girmemiş ormanları plantasyonlara çevirmesine aktif bir şekilde karşı çıkıyor.69 SCA’nın müşterileri Amazon, IKEA,
L’Oréal, Mars, Mondelez, Nestlé,70 Procter & Gamble ve Unilever’e satılan karton ambalajlar üretiyor;
çoğu tek kullanımlık olacak bu ambalajlar nispeten
daha kolay bir şekilde yeniden kullanılabilir teslimat
sistemleriyle yer değiştirebilir.71
Zaten sınırlı olan orman kaynakları üzerindeki mevcut etkiler göz önünde bulundurulduğunda, ormanların tek kullanımlık ambalajlara dönüştürülmemesi; aksine çok daha geniş çaplı bir şekilde korunması
ve iyileştirilmesi gerekiyor. Tek kullanımlık plastik
ambalajları kağıt veya kartonla ikame etmeye çalışan şirketlerin neden olduğu ek talep karşısında gezegenimizin ayakta kalabilmesi mümkün değil; şirketler ambalajlarını genel olarak azaltmayı, yeniden
kullanım ve yeniden dolum gibi alternatif teslimat
sistemlerine geçmeyi taahhüt etmeli. Bu iklim için
aciliyet teşkil eden bir mesele ve harekete geçmek
hala mümkün.
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BÖLÜM 3
YANLIŞ İZLENİMLER:
“BİYOPLASTİKLER” – YEŞİL GÖZ
BOYAMANIN EN SON HALİ

Konvansiyonel tek kullanımlık plastiklerle ilgili endişeler karşısında, pek çok şirket fosil yakıtlardan elde edilen tek kullanımlık plastikleri biyo
bazlı plastiklerle değiştiriyor; bu plastikler çoğu
zaman hatalı şekilde biyoçözünür ya da gübrelenebilir olarak tanıtılıyor. Pek çok şirket (örneğin Coca-Cola,72 Danone,73 Nestlé,74 PepsiCo75) konvansiyonel fosil kaynaklı plastiklerin belli bir miktarının
yerine koymak için içecek şişelerinde biyo bazlı
plastikler kullanıyor. Çoğu poşet ya da kullan-at
paket servis ürünü (çatal, kaşık, tabak vs.) gün
geçtikçe “biyoçözünür” olarak pazarlanıyor. Özellikle “eko”, “biyo” ya da “yeşil” gibi jenerik yeşil göz
boyama terimleri pazarlamada fayda sağlamak
için kullanıldığında bu ürünler tüketiciler için kafa
karıştırıcı olabiliyor. “Biyoplastik” kelimesinin standart hale getirilmiş bir tanımı yok ve genelde ya biyo
bazlı ya biyoçözünür ya da gübrelenebilir olan
plastiğe gönderme yapmak için kullanılıyor; hatta
fosil yakıt bazlı plastiği de içerebiliyor.
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‘Biyo bazlı plastik’ fosil yakıt yapı taşlarından değil,
mısır ya da şeker kamışı gibi bitki materyallerinden
elde edilen plastiğe atıfta bulunuyor.76 Biyo bazlı plastik pazardaki mevcut plastiğin sadece %1’ini
temsil ediyor.77 Çalışmalar biyo bazlı materyallerin
miktarını artırmaya yönelik olsa da78 şu anda çoğu
biyo bazlı plastik hala kısmen fosil bazlı plastikten
oluşuyor. Örneğin pek çok içecek şirketinin kullandığı NaturALL şişesinin %30’u biyo plastik, %70’i ise
fosil bazlı plastik.79 Biyo bazlı plastiklerin büyük bir
çoğunluğu gıda mahsulleri ile rekabet eden tarımsal
mahsullerden geliyor ki bu rekabet gıda güvenliğini
tehdit ediyor, arazi kullanımı değişimine ve tarımsal
emisyonlara neden oluyor.80, 81

Gübrelenebilir plastik: Biyo bazlı plastikler ve biyoçözünürlükle bağlantılı olan bir başka kafa karıştırıcı pazarlama terimi ise tek kullanımlık bir ürünün
gübrelenebilir olduğu iddiasıdır. Gübrelenebilir
plastik (küçük parçacıklara ayrılmanın aksine) endüstriyel gübreleme tesislerinde karşılanan belli
şartlar altında91 ya da daha az yaygın olmakla birlikte
ev gübreleme sistemlerinde,92 tamamen çözünecek
şekilde tasarlanır. Ama tüm belediyeler endüstriyel
gübrelemeye sahip değil ve pek çoğu gübrelenebilir plastik ambalajları geri dönüştüremiyor; böylece
bu ambalajların çöp sahalarında depolanma ya da
yakılma ihtimalleri daha yüksek hale geliyor, dolayısıyla tablo konvansiyonel tek kullanımlık plastikten
çok da farklı olmuyor.

Küresel olarak, tarımsal emtia üretimi ormansızlaşma ve doğal yaşam alanlarındaki tahribatın başlıca
sebebi82; tarım mahsulleri, ormancılık ve diğer arazi
kullanımları küresel olarak sera gazı emisyonlarının
dörtte birinden sorumlu.83

Bazı yeni teknolojiler alg, metan ya da deniz yosunu
gibi tarım dışı mahsullerden elde edilen biyo bazlı ambalajları işaret etse de,93 bunlar şeffaf değerlendirmeler gerektiren yeni geliştirilmiş teknoloji
ve süreçler. Agroekolojik tarım prensiplerine göre
yetiştirilen ya da yerel tarımsal atık veya yan ürünlerden faydalanan bazı biyo bazlı ambalaj materyalleri, (gıda mahsulü arazisiyle ya da toprak verimliliği
ihtiyaçlarıyla rekabete girmemeleri koşuluyla) tek
kullanımlık plastik ambalajları elemek için genel bir
planın bileşeni olabilirler. Örneğin tropik bölgelerde gıda ürünleri muz yapraklarına sarılabilir. Genel
olarak şunu söyleyebiliriz: Endüstriyel işlemden
geçirilmiş biyo bazlı plastik ambalajları son derece
temkinli bir yaklaşımla ele almak gerekiyor.

Tarımsal alanların giderek artan bir kısmı gıda dışı
mahsuller için kullanılıyor, çoğu hem doğal yaşam
alanlarını hem de küçük ölçekli çiftçileri yerinden
eden büyük endüstriyel plantasyonlarda yetiştiriliyor.84 Unilever gibi bazı FMCG şirketleri biyo bazlı
plastiklerin sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini sağlamak için taahhütlerde bulunurken, yaygın
olarak adı geçen Bioplastic Feedstock Alliance bir
üçüncü parti sertifikasyon standardı değil.
Pek çok tüketici tüm biyo bazlı plastiklerin çöpe atıldığında ya da çöp sahalarında depolandığında doğal olarak çözüneceğini düşünse de, bu tam olarak
doğru değil. Hem konvansiyonel fosil bazlı hem de
biyo bazlı plastik belli koşullar altında çözünmek
üzere mühendislik işlemlerinden geçirilebiliyor.
Bunlar çözünür ya da biyoçözünür plastikler olarak bilinir.85, 86 Bununla birlikte gereken ısı ve nem
koşulları doğal ortamda nadiren karşılanır, belki de
hiç karşılanmaz87, 88, 89; bu yüzden biyoçözünür plastik parçalara ayrıldığında tamamen yok olmayabilir
ve hatta daha da küçük parçalara ayrılabilir. Buna
hayvanların midesine giren ve besin ağına karışan
mikroplastikler de dahil.
Bitkilerden elde edildikleri için bu ürünlerin daha
“doğal” olduğu izlenimi de doğru değil: Biyo bazlı plastik üretimi konvansiyonel fosil bazlı plastikle
benzer kimyasal katkı maddeleri içerebilir.90
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BÖLÜM 4
GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİMİZ
PLASTİĞE MAHKUM
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FMCG şirketleri ve plastik endüstrisi uzun zamandır
plastiği çöp depolama sahalarından uzak tutmanın
en iyi yolunun geri dönüşüm olduğu fikrini destekliyor94 ama şimdiye kadar üretilen tüm plastiğin
%90’ından fazlası geri dönüştürülmedi.95 Plastiğin
geri dönüştürülmekten ziyade kendini çöp depolama sahalarında, atık yakma tesislerinde ya da çevrede bulması daha muhtemel. Buna rağmen, plastik
kirliliğinin önünü kesmek için verilen kurumsal taahhütler çoğunlukla geri dönüştürülmüş ya da geri
dönüştürülebilir içeriği artırmaya, geri dönüştürülebilirliği ya da teknolojik geri dönüşüm çözümlerini
destelemeye odaklanıyor. Bununla birlikte pek çok
rapor geri dönüşüm sistemlerinin hem ham plastik
talebini azaltmaya yetecek materyali kurtarma hem
de düzgün şekilde imha edilmesini sağlama sözünü
tutmadığını gösteriyor.96, 97, 98 Bunlar plastiğin doğası, plastik karışımları ve üretilen devasa plastik miktarı gibi gerçekte var olan zorluklar sebebiyle ulaşılması zor hedefler.

hükümet verilerine göre,101 2015 yılında sadece %9
oranında geri dönüşüm yapıldı ancak başka bir
analize göre, aslında yurt içinde geri dönüştürülen
miktar toplam plastik atığın sadece % 2’si olabilir.102

Geri dönüşüm sistemleri üretilen devasa plastik
hacmiyle yarışamaz. Dünyada toplamaya dayalı
en büyük geri dönüşüm oranlarından birine sahip
olan Almanya’da bile, tüm plastik atıkların %60’ından fazlası yakılıyor, sadece %38’i geri dönüştürülüyor.99 Raporlar AB genelinde 2016 yılında toplanan plastik atıkların %31’inin “geri dönüştürüldüğü”
gösteriyor,100 halbuki bunun büyük bir çoğunluğu
düşük gelirli ülkelere ihraç edildi. İhraç edilen plastiklerin nihai kaderi ise belirsizliğini koruyor. Aynı
seyir ABD’de de tekrarlanıyor: mevcut olan en son

Paket ambalajları, streç film ambalajlar, tek porsiyonluk ürün paketleri ve çerez poşetleri gibi esnek
plastik ambalajlar süpermarket raflarında hakimiyet kurmuş durumda. Sadece 2017’de bu pazar
%19 oranında büyüme kaydetti.106 Bu ambalaj
türleri genellikle geri dönüşümü zorlaştıran çoklu
materyallerden yapılıyor.107 Bu materyallerin karmaşıklığıyla başa çıkacak donanıma sahip olmayan
geri dönüşüm toplama tesisleri de bu durumun altında eziliyor.

Polietilen tereftalat (PET - örn. soda ve su şişeleri)
ve yüksek yoğunluklu polietilen’den (HDPE - örn:
süt kapları, deterjan şişeleri) yapılan plastik ambalajlar103 pek çok belediye sisteminde geri dönüştürülebilir ancak bunların geri dönüşüm oranları hala
şaşırtıcı şekilde düşük: satılan PET’lerin yarısı hiçbir
zaman geri dönüşüm için toplanmıyor104 ve geri
dönüşüm için toplanan şişelerin sadece %7’si yeni
şişelere döndürülüyor.105Plastik ambalajların çoğu
“aşağı dönüştürülüyor”. Bunun anlamı şu: Eski plastik yeni bir plastik ambalaj yapılmak için kullanılmıyor; bunun yerine plastik atık geri dönüştürülebilir
olmayan, geri dönüşümü sağlanamayacak daha
düşük kaliteli ya da daha az değerli ürünler elde etmek için işlemden geçiriliyor.
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Tek porsiyonluk ürün paketleri: Kontrolünden çıkan plastik kirliliği için bir porsiyon
daha: Bu paketler genelde küçük ya da tek
bir porsiyonluk gıda ve sabun, şampuan,
deodorant gibi kişisel bakım ürünleri için
kullanılan plastik ambalajlar olarak biliniyor. Güneydoğu Asya küresel tek porsiyonluk ürün paketi pazarının neredeyse
%50’sinden sorumlu. 2018 yılında küresel
olarak 855 milyar tek porsiyonluk paket
satıldı; mevcut büyüme oranlarına bakılırsa, 2027’de 1.3 trilyon kadar satılacak.108, 109
Kuzey Amerika ve Avrupa’da bu ambalajlar “hareket halinde” (örn. ketçap paketleri ya da günlük vitaminler) veya “deneme
boyu” olarak biliniyor. Güneydoğu Asya’da
“tek porsiyonluk ürün paketi ekonomisine” Unilever öncülük ediyor110 ve tek porsiyonluk paketlerdeki ürünler FMCG’ler
tarafından maddi gücü büyük miktarlara
yetmeyen kırsal topluluklardaki düşük gelirli tüketicilere pazarlanıyor. Ambalajlar
plastik ve diğer materyallerin (örn. folyo)
birleşiminden oluştuğu için geri dönüştürülemiyor. Dolayısıyla tek porsiyonluk
ürün paketi atıkları Güneydoğu Asya’daki
belediye atık altyapı sistemlerini mahvediyor ve küresel eşitsizliği sömüren müdahaleci bir çifte standart dayatıyor.

paketlerde sattığı belirtiliyor.113 Unilever,
2012 yılında Filipinler’de tek porsiyonluk
ürün paketlerini “aşağıya dönüşüm” ile beton kaldırım taşlarına dönüştürmek için
bir program başlattı, bu taşlar daha sonra
okullara ve topluluklara bağışlandı.114 Şirket başlangıçta yılda 4.5 milyon ile 10 milyon arasında tek porsiyonluk paket topladı;115 diğer yandan Unilever 2016 yılında
Güneydoğu Asya’da 27 milyar tek porsiyonluk ürün paketi sattı,116 ayrıca sadece Filipinler’de yılda 59.7 milyar tek porsiyonluk
ürün paketi kullanıldığı tahmin ediliyor.117
Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, toplanan paket sayısı düşük kalıyor. Unilever şimdi CreaSolv işleminin kullanımını tanıtıyor.118 Bu işlemde plastik tek
porsiyonluk paketleri çözdürmek ve yeni
esnek plastikler elde etmek için kimyasal
eriticiler kullanıyor; Endonezya’daki pilot
tesiste günde 3 ton plastik işlemden geçiriliyor.119 Bununla birlikte Unilever, eriticilerin sağlığa yönelik potansiyel etkilerine
ya da teknolojinin verimliliğine ilişkin çok
az bilgi sunuyor. Unilever’in bu yanlış çözümlere odaklanmak yerine, Güneydoğu
Asya’daki tüketiciler için çevreye duyarlı
yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir sistemler geliştirmeye öncelik vermesi gerekiyor.

FMCG’ler erişimin mümkün olduğu yeniden kullanılabilir ambalaj sistemleri geliştirmektense ürünleri tek porsiyonluk paketlerde satmaya devam etme niyetinde
gibi gözüküyor. Nestle sorunun farkında
ama tek porsiyonluk ürün paketi kullanımına doğrudan değinmek için çok az şey
yapıyor.111 Unilever “aşağı dönüştürme”
yöntemini kullanıyor ve geri dönüştürülemeyen tek porsiyonluk ürün paketleriyle
başa çıkabilmek için yeni kimyasal geri dönüşüm teknolojilerine yöneliyor.112 (bknz:
Bölüm 4) Unilever Filipinler’in, ürünlerinin
yarısından fazlasını plastik tek porsiyonluk

Peki toplanan ancak geri dönüştürülmeyen plastik atıklara ne oluyor? Bütün plastik ambalajların yurt içinde etkili bir şekilde geri dönüştürüldüğü bir ülke yok; dolayısıyla bu “düşük değerli plastiklerin” çoğu çöp
sahalarında depolanıyor, sera gazı emisyonu salan ve hava kirleticilere yol açan atık yakma tesislerinde
yakılıyor120 ya da çevreye atılıyor. Küresel olarak üretilen plastiğin büyük bir çoğunluğu çevreye karışıyor;
%12’si yakılıyor, %79’u ise çöp sahalarında depolanıyor ya da doğal ortama bırakılıyor.121
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“Uzak” diye bir şey yok
“Geri dönüştürülmüş” olarak raporlanan küçük yüzdeli plastiğin içinde bu hikayenin başka bir önemli
bir bileşeni var: Küresel plastik atık ticareti. Yurt içinde geri dönüştürülmeyen plastikler karışık balyalar
halinde paketleniyor ve çoğunlukla başka ülkelere
ihraç ediliyor. Örneğin ABD geri dönüştürülebilir
plastik atıkların üçte birini ihraç etti ve 2018’e kadar
bunun yarısı Çin’in payına düştü.122 Çin’deki düşük
çevresel standartlar ve ucuz iş gücü, maliyetleri geri
dönüştürülmüş materyali imalat sektöründe kullanılmak üzere çekici hale getirdi.123

çalışma büyük Asya nehirlerinden okyanusa yüksek
miktarda plastik atık girdiğini raporlasa da,126 bu
Asya ülkelerinin dünyadaki plastik kirliliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmiyor. Atılmış bu plastiğin büyük çoğunluğu kişi başına üretimin pek çok
Asya ülkesinden yüksek olduğu Kuzey Amerika ya da
Avrupa’dan kaynaklanıyor.127
2018 yılında Çin yabancı atık ihracatını yasakladı;
geri dönüşüm için toplanan plastik atık stoklanmaya ya da uygunsuz şekilde bertaraf edilmeye
başlandığı için dünya çapındaki plastik atık ihracatı %50 oranında düştü.128 Bazı plastik atıklar geri
dönüştürülemez atıklar tarafından tıkanan kentsel
geri dönüşüm altyapısı ile mücadele etmekte olan
Endonezya, Malezya ve Tayland gibi civar ülkelere
yönlendirildi.129 Bu ülkelerden bazıları, plastik atık
ithalatı konusunda belli kısıtlamalar getirdi130 ve
atık konteynerlerini doğdukları ülkelere iade etmeye başladı.131, 132

Güney Asya’daki kentsel atık arazi incelemeleri diğer sorunların yanı sıra izinsiz geri dönüşüm faaliyetlerini, açıkta yakma işlemlerini, çevre kirliliğine
işaret eden sağlık şikayetlerini gözler önüne serdi.124 Atıkların tasnifi genelde atık toplayıcı olarak
bilinen gayri resmî işçiler tarafından yapılıyor, bu
işçilerin çoğu zaman temiz ve güvenli bir şekilde
tasnif yapacak kaynakları olmuyor.125 Yapılan bir

Atık yakmak
2016 yılında Avrupa’da toplanan plastik
atığın büyük bir kısmı (%41.6) yakıldı,133
2000-2016 yılları arasında Avrupa’daki plastik atık yakma %61 oranında arttı.134 Benzer bir hız Çin için de söz konusu. Çin’de
faaliyette olan 231 atık yakma tesisi var,
103 tanesi ise planlama aşamasında. arşılaştırma yapmak gerekirse, Avrupa’da 500
atık yakma tesisi var.135 Yapılan bir analize
göre, ABD plastik atıklarının %13’ünü ya da
geri dönüştürdüğü plastik atıkların altı katını yakıyor olabilir.136 Atık yakmak enerji
üretmenin verimsiz bir yolu, aynı zamanda
sorumsuz bir atık yönetim biçimi.137 Plastik
yakmak havayı kirletiyor, uçucu kül, taban
külü ve cüruf oluşumuna sebep oluyor; solunum iritanları, kansere sebep olan diyoksin/furanlar, cıva, kadmiyum, kurşun gibi

ağır metaller ve sera gazı açığa çıkararak
insan sağlığına ve gezegene zarar veriyor,
iklim krizini derinleştiriyor.138, 139 Bu aynı
zamanda bir çevresel adalet meselesi; örneğin ABD’deki atık yakma tesislerinin
yaklaşık yüzde 80’i düşük gelirli bölgelerde,
beyaz olmayan toplulukların yaşadığı yerlerde ya da her ikisinde konumlanıyor.140
Tesisleri işletmek genelde maliyetli ve sürekli bir atık akışı gerektiriyor, dolayısıyla
atık yakma tek kullanımlık materyal üretimini teşvik ediyor. Yakma işleminin kirlilik
yarattığı biliniyor ama buna rağmen Nestle Filipinler çimento ocaklarında yakılmak
üzere plastik atık geri kazanımını desteklediğini açıkladı141. Ne yazık ki bu, son derece
kirletici bir uygulama.142
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Geri dönüşümün, artan plastik miktarı ve kaçınılmaz hale gelen plastik atık sorunu konusunda ancak küçük bir etki yaratabildiği açıkça görülüyor.
Dolayısıyla, çoğu FMCG ve perakendecinin sahilleri
temizleme, geri dönüşümü ve geri dönüştürülebilirliği artırma ya da müşterilerini eğitme çabaları (en
iyi ihtimalle) yanlış yönlendiriliyor, en kötü ihtimalle sorunun üstünü örtmek için bir duman perdesi
yaratıyor. Bazı şirketler geri dönüştürülebilir olup
olmadığını belirtmek için ambalaj etiketlerini artırmaya başladı. Her belediyenin farklı plastik türlerini geri dönüştürme kapasitesi farklı olduğu için bu
etiketler (Kuzey Amerika’daki How2Recycle gibi) potansiyel olarak yanıltıcı; dolayısıyla geri dönüştürülebilir olan mutlaka geri dönüştürülmüştür diyemeyiz.
Plastik atıklar için sadece ömür tamamlama stratejilerine odaklanmak insan sağlığını ve plastiğin yaşam döngüsünün neden olduğu çevresel sonuçları
görmezden geliyor.143, 144
Geri dönüşüm plastiksiz bir ekonomiye geçişte
önemli bir alt strateji olma özelliğini taşıyor ancak
tek kullanımlık ambalajları genel olarak azaltma
stratejisinin yerini tutamaz ve artan plastik kirliliği
için bir gerekçe olamaz. Bu geçişte, devam eden
geri dönüşümün en yüksek sosyal ve çevresel standartları sağlaması, aynı zamanda “uzak dur,” “azalt”
ve “yeniden kullan” prensipleri altında atık hiyerarşisinde doğru yeri alması gerekiyor.
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BÖLÜM 5
KİMYASAL GERİ DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİLERİ – ÇÖZÜM ADI
ALTINDAKİ TOKSİK TEKNİK
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En az 37 FMCG şirketinin ambalajlamadaki geri dönüştürülmüş içeriği artırma taahhüdü %200-300’lük
bir artışla 2030 yılına kadar 5-7.5 milyon metrik ton
geri dönüştürülmüş plastik talebine dönüşüyor.145
Ama bu vaatler önemli ve son derece gerçek bir bariyere çarpıyor: Esnek plastik ambalaj ve etiketlerde
kullanılan karışık materyaller ile kompleks plastikler
konvansiyonel geri dönüşüm süreçlerinde geri dönüştürülemiyor, istenen kalitede yeni plastik üretemiyor.

maddenin düşük maliyetinin bu sınırlamalarla bir
araya gelmesi şu demek: Bazı plastikler teknik olarak geri dönüştürülebilirken, bunları toplu halde
geri dönüştürme zorluğu hiçbir elverişli pazarın var
olmadığı, dolayısıyla geri dönüşüm oranlarının düşük olduğu anlamına geliyor.147 Yoğurt kapları veya
sıkılabilir şişeler gibi piyasadaki esnek ambalajların
çoğunda kullanılan temel plastik, yani polipropilen
için de durum aynı.148
Bu nedenle, geri dönüştürülmüş materyalin mevcudiyeti talebin çok altında. Ürünlerini hem geri
dönüştürülmüş hem de geri dönüştürülebilir şeklinde etikiletleme telaşına giren FMCG’lerle, plastik
endüstrisi ve lobisi tam geri dönüşümün bir gün
mümkün olacağı algısını teşvik ediyor. Şirketler ise
yeni gelişen potansiyel riskli teknolojilere yöneliyor.
Bu teknolojiler kolektif olarak kimyasal geri dönüşüm olarak biliniyor.

Mekanik geri dönüşüm olarak da bilinen konvansiyonel geri dönüşüm yöntemleri temelde plastiği
küçük parçalar halinde doğruyor ve kimyasal yapısını değiştirmeden yeniden formüle ediyor. Bu,
plastiği aşağı dönüşüm yoluyla diğer materyallere dönüştürmede işe yarıyor ancak kalite kaybı,
bozulma ve kirlenmeye bağlı olarak “yeni gibi” bir
plastik oluşturmada aynı sonuç alınmıyor.146 Ham-
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Kimyasal Geri Dönüşüm
Kimyasal geri dönüşüm çoğu başlangıç aşamasında olan çeşitli teknolojiler için kapsayıcı bir terim.
Büyük markalar bu teknolojilerin iyi seyirli olduğu
şeklinde bir yanlış izlenim yaratmak için genelde
tanıtım materyallerinde kimyasal geri dönüşümü
“arttırılmış geri dönüşüm” ya da “ileri geri dönüşüm” gibi terimler kullanarak tanımlıyorlar. Şu anda
bu teknolojilerin çevre ve sağlık etkilerine dair bilgiler sınırlı ama tehlikeli kimyasal emisyonları ve yoğun enerji kullanımı konusunda ciddi endişeler söz
konusu. Plastik atıkları temel kimyasal yapı taşlarına (polimer ya da monomer) dönüştüren bu yeni
teknolojilerin pek çok formu var. Bunlar149:

• Mars Inc: Geri dönüştürülmüş plastiği artırma
taahhüdünü karşılamak için piroliz kullanma kapasitesinin test edildiğini iddia ediyor.152

• Atık plastikleri kimyasal eriticiler kullanarak
arıtmak,

Yeni kimyasal geri dönüşüm altyapısına yatırım
yapmak riskli çünkü plastik olmayan yan ürünlerin
yanı sıra daha fazla plastik üretmek için plastik atık
talebini “kilitleyecek”. Yapılan bir analiz kimyasal
geri dönüşümle üretilen ürünlerin 120 milyar dolar değerinde olacağını; bu işlemlerden elde edilen
gaz ve petrol üretiminin bu değerin %14’üne denk
geleceğini tahmin ediyor.157 FMCG’ler, geri dönüştürülmüş içeriği artırma taahhüdünü yerine getirmenin yeni fosil yakıt üretimine neden olmayacağını ve
ham plastik kullanımını azaltacağını garanti etmeli.
Bu gerçekten çok önemli.

• Suudi Arabistan kimya devi SABIC: “Sertifikalı
döngüsel polimeri” ya da pirolizden elde edilen
plastiği (bir başka deyişle yeni gibi bir plastik haline getirilen petrole dönüştürülmüş plastik atık)
piyasaya sürerek “döngüsel ekonomi” dilini bile
seçti.153 Unilever ve Tupperware bu plastiği kullanacak.154, 155
• Agilyx: Polistiren atıklardan jet yakıtı ve geri dönüştürülmüş polistiren üreten bir şirket.156

• Plastik polimer zincirlerinin monomer gibi özgün
yapı taşlarına indirgendiği kimyasal depolimerizasyon,
• Termal depolimerizasyon ve parçalama. (petrol arıtımında kullanıldığı gibi kimyasal bağları
kırma) Aynı zamanda gazlaştırma ve piroliz olarak da biliniyor. Gaz ve petrol gibi hidrokarbonların yanı sıra, “yeni gibi” plastik materyaller üretebiliyor.
Kimyasal eriticiler ve depolimerizasyon plastiği arındırıyor ancak işlemden çıkan plastik hala düşük kaliteli oluyor. Bunlar aynı zamanda tek bir plastik atık
akışına ihtiyaç duyarlar ve bu nedenle mekanik geri
dönüşümle aynı toplama bariyerleriyle karşı karşıya
kalırlar. Diğer taraftan termal depolimerizasyon karışık plastik atıkları işlemden geçirebiliyor ve bozunma sorununa değinebiliyor ama özellikle potansiyel
olarak tehlikeli yan ürünlerin oluşumu konusunda
ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.
Gazlaştırma ve piroliz yeni teknolojiler değil; onlarca yıldır atık yakımına alternatif olarak kullanılıyor. Bununla birlikte verimsizlik, emisyon kirliliği ve
çevresel etkiler nedeniyle başarısız bir performans
geçmişine sahipler.150, 151 Bu başarısızlıklara rağmen,
atık plastiklerin yeniden işlenmesi için gazlaştırma
ve piroliz teknolojilerinde yapılan yeni geliştirmeler
şu anda “döngüsel bir ekonomi” elde etmenin modern bir yolu olarak tanıtılıyor. Bu riskli teknolojiye
yatırım yapan bazı şirketleri şöyle sıralayabiliriz:
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Mevzuat yokluğunda kimyasal
geri dönüşümü teşvik etmek
ABD ve AB bu teknolojiler için grup halinde tutarlı
düzenlemelere ya da hem fikir kalınmış tanımlara
sahip değil; endüstri ya da FMCG’ler yeni geri dönüşüm teknolojilerini desteklediklerinde bu durum
daha fazla kafa karışıklığı yaratıyor. Plastik lobisi
grubu Amerikan Kimya Konseyi (American Chemistry Council), “plastiğin yakıta dönüştürülmesini”
bir geri dönüşüm ya da atık bertarafı olarak değil,
bir imalat süreci hatta enerji üretimi olarak görmeleri için düzenleyicileri teşvik ediyor158 ama aynı zamanda bu teknolojileri ve şirketleri “Kimyasal Geri
Dönüşüm İttifakı” (Cemice Recycling Alliance) üzerinden destekliyor.159

180 milyar dolarlık yatırımla karşılaştırıldığında, bu
yatırım küçük kalıyor164)

Yukarıda belirtilen endişelere ve kimyasal geri dönüşümün henüz teknik ya da ekonomik olarak uygulanabilir olmamasına rağmen,165 FMCG’ler bu
teknolojileri kurumsal sorumluluk materyallerinde
“geri dönüşüm” adı altında teşvik ediyor.166 Pek çok
petrokimya şirketi Avrupa ve Kuzey Amerika’da çeşitli kimyasal geri dönüşüm tesislerine yatırım yaptı167,
bunlar bazı FMCG’ler tarafından finanse edildi. Procter&Gamble, PepsiCo, Nestle, L’Oreal, Coca-Cola,
Kuerig ve Danone ya kimyasal geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yaptı ya da gelecek ürünler için saPlastik endüstrisi, teknolojinin kabulünü kolaylaş- tın alma anlaşmaları imzaladı.168, 169, 170 (Birçoğu henüz
tırmak için Amerikan Kimya Konseyi Kimyasal Geri ticari ölçekte önemli miktarda materyal üretmiş değil
Dönüşüm İttifakı160 ve Plastik Atıkları Sona Erdirme ve laboratuvar halen pilot veya inşaat aşamasında171):
İttifakı161, gibi yüksek profilli endüstri birliklerini
görevlendiriyor; plastiğin yakıta dönüşümünü bir Procter&Gamble polipropileni dönüştürmek için kimteknoloji harikası olarak konumlandırıyor. (plastik yasal eriticileri kullanarak bir işlem geliştirdi; bu işleendüstrisinin sözcülerinden biri “plastikten-yakıta” min lisansını Nestle ve L’Oreal’e materyal satacak bir
teknolojisini “Mars’a gitmek” ile bile karşılaştırdı162) kuruluşa verdi.172, 173
PepsiCo ve Procter&Gamble Plastik Atıkları Sona Erdirme İttifakı’na katıldı. Bu ittifak geri dönüşüm ve Tedarik ortağı tarafından üretilen PET, 2020 ortasına
atık yönetim altyapısını iyileştirmek, kimyasal geri kadar ticari olarak temin edilemeyecek olsa da, Pepdönüşüm de dahil olmak üzere geri dönüşüm tek- siCo 2020 yılına kadar kimyasal olarak geri dönüştünolojileri geliştirmek için 1,5 milyar dolarlık büyüme rülmüş PET’i bünyesine katma niyetinde olduğunun
hedefleyen plastik ve petrokimya üreticilerinden ipuçlarını verdi174.
oluşuyor.163 (plastik üretiminin büyümesine yönelik
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Çevre ve sağlık etkileri bilinmeyen yanlış bir
çözüme bel bağlamak
Bu geri dönüşüm işlemlerinin detayları genelde
açıklanmıyor; maliyetler, verimlilik oranları, hava
ya da su kirliliği gibi çevresel etkiler, işçilere yönelik riskler hakkındaki bilgiler gizleniyor. “Kapalı
döngü” şeklinde tanımlanıyor, tanıtımlarında “döngüsel ekonomi”ye gönderme yapılıyor175 ancak bu
işlemlerin çoğu yüksek enerji yoğunluklu.176 Üstelik
maliyetli altyapı gerektiriyor ve katkı maddeleri ve
kirletici maddelere benzer atıklar üretiyor. Daha
ileri teknolojilerde dahi, bu geri dönüşüm işlemlerinin çevre açısından güvenli, düşük karbon ekonomisine geçişte etkili veya tek kullanımlık plastiklerin uzağında olduğuna dair yeterince kanıt yok.177

mayan kimyasal geri dönüşümün kullanımına bağlı; ayrıca hala ticari bir gerçeklik olmaktan bir hayli
uzak.178 Yüksek profilli yatırım ve tanıtımlara rağmen,
kimyasal geri dönüşüm pahalı ve verimsiz. Ayrıca potansiyel olarak kirletici olan bu işlemlerin etkileri hakkında yeterli bilgi mevcut değil. FMCG ve perakendeciler
yeniden kullanılamayan ve geri dönüştürülmeyen plastiklerin geri dönüştürülmüş içerikten elde edildiğini ve
“geri dönüştürülebilir” olduğunu iddia etmek için teorik
çözümlere bel bağlıyorlar. Ancak bu yeni teknolojilere
odaklanmak, sorumluluk sahibi çözümlere yönelik yenilikleri geciktirebilir. Geri dönüşüm plastik kirliliği krizini
çözmek için kısa vadede sınırlı ama önemli bir rol oynarken, bizim öncelikle daha az tek kullanımlık plastik
Mekanik geri dönüşüm sınırlamaları göz önünde üretmemiz gerekiyor.
bulundurulduğunda, geri dönüştürülmüş içeriğin
artırılmasına yönelik FMCG taahhütleri güvenli, verimli veya çevreye karşı sorumlu olduğu kanıtlan23

BÖLÜM 6
SONUÇ: YENİDEN KULLANIM
DEVRİMİNE İHTİYACIMIZ VAR!
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İçinde bulunduğumuz plastik krizi geri dönüşüm vaadinin şimdiden başarısız olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte büyük markalar tarafından desteklenen yeni
kimyasal geri dönüşüm teknolojileri de sihirli değnek
etkisi yaratmıyor. Bu teknolojilerin ticari bir gerçeklik
haline gelmesi için yıllarca bekleyebilir, sonunda da
yüksek bir ekolojik bedelle karşı karşıya kalıp sonu
gelmeyen ve giderek büyüyen bir plastik üretimine
hapsolabiliriz.
Peki büyük gıda ve plastik şirketleri başka hangi çözümleri sunuyor? Kağıt ve karton gibi doğal alternatiflerin yanı sıra biyoplastikler gibi kulağa “doğal”
gelen ancak cevapsız soruları beraberinde getiren
alternatifleri desteklemek kolay. Ama gereken kaynakların hacmi ve ölçeği orman ve tarımsal alanlar
gibi halihazırda aşırı sömürüye maruz kalan doğal
kaynaklar üzerinde kabul edilemez baskılar yaratacak. Bu, plastik ve iklim krizine yönelik yeterli bir cevap değil. Bekleyecek zamanımız olmadığı çok açık.
Neyse ki hem nispeten daha hızlı uygulanabilecek
hem de insanlara ve gezegene fayda sağlayabilecek
başka çözümler mevcut.
Bir öncelik olarak, tek kullanımlık ambalajlarda satılan birimlerin azaltılması çağrısında bulunuyoruz.
Tek kullanımlık ürünlere bağımlı olmayan, yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir
sistemlere odaklı çözümlere yatırım yapılmalı.
Sonuç olarak şirketler ürünlerinin tüketiciye nasıl
ulaştığını gözden geçirmek zorunda. Kullan-at plastiklerden kurtulma sürecine geçişte ham plastiği
toksik olmayan, geri dönüştürülmüş (ve geri dönüştürülebilir) plastikle değiştirmek aşırı plastik üretimine çözüm olmayacak.

• Toksik olmayan: Yeniden kullanılabilir ambalajlar
tehlikeli kimyasallar içermemeli. (sadece belli bölgelerde düzenlenmiş ya da kısıtlamış kimyasallar
değil, doğası gereği tehlikeli özellikler içeren tüm
kimyasallar)179
• Elverişli: Tüketiciler farklı yaşam tarzlarına uyacak çok sayıda yeniden kullanılabilir/doldurulabilir
ürüne erişebilmeli. Örneğin yeniden kullanılabilir
ürünler sadece online tüketicilere yönelik olmamalı. Yeniden kullanılabilir ambalajlar toplanabilir
olmalı. Şirketler yeniden kullanılabilir ambalajların tek kullanımlığa dönüşmemesini sağlamak için
toplama sistemlerinin oluşturulmasına yönelik sorumluluk almalı. Perakendeciler müşterilerin kendi yeniden kullanılabilir ambalajlarını getirmelerine ve toplanabilir seçenekler sunmalarına olanak
sağlamalı.
• Basit: Ekolojik prensipler etrafında tasarlanan bir
tarım sistemine geçiş üretim noktasına daha yakın
daha fazla yiyecek tüketimini içerir, bu da daha az
ambalaj ve nakliyeye ihtiyaç duyacağımız anlamına gelir.
• Plastiksiz bir ekonomiye adil geçişi destekleyen seçenekler: Üst yönetimin çıkarlarından ziyade; üretim ve teslimatta çalışan işçilere, küçük
işletme sahiplerine ve tüketicilere değer verilmeli.

Elimizde sihirli bir değnek ya da yeniden kullanılabilir/doldurulabilir ambalajlar için her şirkete, ürüne
ve coğrafyaya uygulanabilecek ortak bir yaklaşım
yok. Ancak biz FMCG ve perakendecilerin acilen
aşağıdaki kriterleri karşılayan yeniden kullanım ve
dolum seçeneklerine yatırım yapılmasına öncelik
vermelerini öneriyoruz:
• Uygun fiyatlı: Üreticiler materyalin maliyeti ile
yeniden kullanılabilir/doldurulabilir ambalajlar
ve bu ambalajların toplanmasına yönelik sorumluluk almalı. Sadece varlıklı tüketiciler için “seçkin” yeniden kullanılabilir ambalajlar oluşturmamalı.
• Sağlam: Materyaller en az sağlık ve çevresel etki
için olabildiğince uzun ömürlü ve sağlam olmalı.
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FMCG şirketlerinin ve perakendecilerin ne yapması
gerekiyor?
Azaltmaya öncelik vermek
Şirketler tek kullanımlık plastiği aşamalı olarak bırakacaklarını ve toplam tek kullanımlık plastik ambalaj birimi
miktarında mutlak azalmaya gideceklerini halka açık bir
şekilde taahhüt etmeli. (mevcut ürünleri hafifletmeyi
değil) Şirketler geri dönüştürülebilir olduğu iddialarına rağmen genelde çöpe atılan, insan sağlığına zarar
veren, çoğunlukla geri dönüştürülmeyen sorunlu ve
gereksiz plastiklere öncelik vermeli.
FMCG şirketleri perakendecileri alternatif teslimat
sistemleri kullanmak durumunda bırakmalı.
Yenilikçi Alternatif Teslimat Sistemlerine Yatırım
Yapmak
Şirketler, ürünlerini gezegenimizi feda etmeden sunmak
adına süpermarketlerimizi veya alışveriş deneyimlerimizi yeniden tasarlamak ve bunun için tüketicilerle işbirliği
yapmak konusunda inanılmaz bir güce sahip.
Geniş çeşitlilikteki müşteri ihtiyaçlarını karşılamak
için esnek ve yaratıcı olmak. Yeniden kullanılabilir/
doldurulabilir seçenekleri tüketicilerin kullanımına
sunmanın pek çok yolu var; tek bir seçenek herkes
için en iyisi olamaz.
Şeffaf olmak
Şirketler plastik kullanımlarını takip etmeli ve yıllık bazda açıklamalı. Buna sayı, düzenleme ve tek kullanımlık
plastik içeren ürünlerin ağırlığı da dahil.
Şirketler ticaret birlikleri tarafından benimsenen politikaları gözden geçirmeli; ya bu birliklerin şirket değerleriyle
uyumlu hareket etmesini sağlamak için çalışmalı ya da
bu birliklerle ilişkisini koparmalı.
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Merci Ferrer, Filipinler’in Dumaguete Şehri’ndeki çöp dağına bakarken.

Küba, Havana Limanı’nda yağla kaplanmış plastik çöpler yüzerken.

Kampanyacılar plastik kirliliğe tanıklık etmek ve onu belgelemek için Oahu Adası’ndaki James
Campbell Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nı ziyaret etti. Greenpeace, okyanusta, toplumlarda, kıyı
şeritlerinde bulunan plastiği, onu üreten şirketlere geri götürüyor. Bu faaliyet, Arctic Sunrise gemisi
ile yapılan Greenpeace ziyaretinin bir parçası.
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Endonezya, Doğu Java, Mojokerto’da bir çöp sahasında ithal edilen plastik atık yığınının arasında
Nestle’nin bir plastik paketi. Greenpeace raporuna göre, Ocak 2018’de Çin plastik atık ithalatını
yasakladığı için Tayland, Vietnam, Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri daha fazla
ithal plastik atık kabul etti.

Havadan Harvey Kasırgası. Teksas, Baytown’da, Harvey Kasırgası’nın bölgeye girmesinden bir hafta
sonra sel sularıyla çevrili duran rafineri deposu. Harvey Kasırgası’nın insan etkileri şaşırtıcı olmuştur
ve en büyük endişe, sonrasında mücadele eden insanlardır. Bu felaket, bir kez daha kıyı Teksas
ve daha geniş Körfez bölgesinin, fosil yakıt altyapısının toksik etkileriyle birlikte deniz seviyesinin
yükselmesi ve iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava durumlarının yaşandığı bir kıyı bölgesi haline
geldiğini açıkça göstermektedir.

Sayfa 3 © Nandakumar S. Haridas / Greenpeace

Greenpeace Malezya, bozuk geri dönüşüm sistemi ve bunun Malezya halkını nasıl etkilediği
hakkında bir alan araştırması yürüttü. Bulgular şok ediciydi: Çoğunluğu gelişmiş ülkelerden oluşan
19’dan fazla ülkeden gelen plastik atıkların yeni “çöplük bölgesi”. Soruşturma sonucunda, yasadışı
uygulamalar ve insanların sağlık koşullarına zarar vermenin yanı sıra çevre kirliliğine sebebiyet
veren açık ihlaller bulundu.

Sayfa 23 © Nandakumar S. Haridas / Greenpeace

Greenpeace Malezya, bozuk geri dönüşüm sistemi ve bunun Malezya toplumunu nasıl etkilediği
hakkında bir alan araştırması yürüttü. Bulgular şok ediciydi: Çoğunluğu gelişmiş ülkeler olan 19’dan
fazla ülke gelen plastik atıkların yeni “çöplük bölgesi”. Soruşturma sonucunda, yasadışı uygulamalar
ve insanların sağlık koşullarına zarar vermenin yanı sıra çevre kirliliğine neden olan açık ihlaller
bulundu.
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Filipinler Küresel Atık Yakma Karşıtı İttifakı Genel Direktörü Froilan Grate, Filipinler, Navotas City,
Manila Körfezi boyunca çöp dolu bir kıyı şeridinde dururken atılan bir Nestle ürününü gösteriyor.

Sayfa 24 © Soojung Do / Greenpeace

Sıfır atık olmayı hedefleyen pazar, satıcıların, tek kullanımlık plastik ambalajları olmayan ürünleri
getirmesini ve ürünlerin “yukarı geri dönüşümünü” teşvik etmesini gerektiriyor.

Sayfa 6 © Ulet Ifansasti / Greenpeace

Riau Eyaleti, Rupat Adası’ndaki PT Sumatra Riang Lestari (PT SRL) kâğıt otu imtiyazının içindeki
turunç ormanının yanında yaş akasya ekimi. PT SRL, RGE Grubu’nun kağıt hamuru ve kağıt bölümü
olan APRIL’in bir tedarikçisidir. 28 Ocak 2014 tarihinde, APRIL, yağmur ormanı ağaçlarını en az 2020
yılına kadar kullanmaya devam etme niyetini açıkladı.
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Seul ofisi, Nisan ayında gönüllülerin katıldığı “Plastik Sıfır Bakkal dükkanı haritası” nı oluşturdu ve
“Mangwon pazarı” haritadaki yerlerden biri. Bu geleneksel pazarda, insanlar plastik ambalajları
önlemek için birçok ürünü kendi taşıma çantaları ile satın alabilir. Ayrıca, bu pazar “Almaeng” yani
“ambalajsız” anlamına gelen bir kampanya yürütüyor. Pazar, insanları plastik poşetsiz alışveriş
yapmaya teşvik etmek için eko-çantaları ücretsiz kiralama, kendi kabını getirenlere indirim kuponu
sağlama gibi yollar sunuyor.

Sayfa 8 © Christian Åslund / Greenpeace

SCA’ların havadan görünüşü; İsveç’in kuzey bölgesi Timrå’daki ağaç fidanlığı. Diğer bitkilerin
arasında bulunan SCA’nın, genellikle doğal ormanların yerini alan, doğaya ekilmeden önce istilacı
Lodgepole Çamı (Pinus Contorta) türlerini ürettiği, türünün en büyük fidanlığı.

Sayfa 26 © Isabelle Rose Povey / Greenpeace
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Bir süpermarkette ambalajsız satılan havuçlar.
Waitrose süpermarket Unpacked programı, binlerce ton gereksiz plastikten tasarruf etmek amacıyla
müşterilere paketsiz ürünler sunuyor. Yeniden doldurulabilir bölgelerde, müşterilerin kendi kaplarını
doldurmaları için dağıtıcılar bulunuyor.

Chinase plajında birçok katranlı kalıntı ve tüyleri yağla kaplı ölü Ak Yüzlü Yelkovan bulundu. Ölüm
sebebi bilinmiyor, Çevre Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

Sayfa 14 © Vivek M. / Greenpeace

Ananthamma, mutfağını biyogazla çalıştırarak Vadigere köyündeki evinden küçük bir dükkan
işletiyor. Bagepalli’deki topluluk, 2006 yılında başlatılan biyogaz Temiz Gelişim Mekanizması (CDM)
projesi sayesinde, günlük hayatında yenilenebilir enerjinin kullanılmasına öncülük etti.
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İnsanlar yerel bir fabrikada yakıt olarak yakılmak üzere plastik artık ve kağıt topluyor.

Merci Ferrer, Dumaguete City, Filipinler’deki çöplükte yürüyor.

Arka kapak © Ecoton / Tamamen Handoko

Filipinler’in Navotas şehrinde, çöp dolu bir nehir.
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Dünya Temizlik Günü’nde Greenpeace Afrika, Break From From Plastic (Plastikten Kurtul) hareketi
ile 5 kıtada temizlik faaliyetleri ve marka denetimleri düzenledi; insanlara bu etkinliklere katılmaları
için ilham verdi. Marka denetimi sonuçları, büyük markaları plastik kirlilik krizine katkılarından
dolayı sorumlu tutuyor.
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