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

PLASTİK KİRLİLİĞİNİ
HESAP VEREBİLİRLİK 

YOLUYLA ÇÖZMEK
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EYLEM ÇAĞRISI

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

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

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

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

EYLEM 
ÇAĞRISI

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

dönüşmesini engellemek için gereğinden fazla ve 
gereksiz plastik üretimini azaltmak.

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

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

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

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

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

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

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

● Bir savunucu olarak kamuoyunun sesini 
güçlendirmek üzere mekanizmalar geliştirmek. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

araçlarını hayata geçirmek.

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

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

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

● Plastik sistemindeki bütün paydaşlar tarafından 
atıkların üretimi, toplanması ve yönetimine ilişkin 
politikalar için yeterli izleme ve uygunluk 
tedbirleri uygulamak. 

● Plastiklerin su sistemlerine veya diğer kötü yönetilen 
atık bertarafı mekanizmalarına sızmasını engelleyen 
sağlam yönetim planları ve şeffaf hesap verebilirlik 
mekanizmaları hazırlamak için uygun yerel 

yönetim seviyelerinde çalışmalar yürütmek 
ve belediyelerce benimsenecek yaklaşımlara 
yatırım yapmak.  

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

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

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

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

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

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

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

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

YÖNETİCİ 
ÖZETİ

X3 
CO2 EMİSYONU

2030’A 
GELİNDİĞİNDE,
PLASTİK ATIK

YÖNETİMİNDEN 
KAYNAKLANAN

KARBONDİOKSİT 
EMİSYONLARI

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

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

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

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

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

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

Böyle bir yaklaşımla, hiçbir değişikliğin gerçekleşmediği senaryoya kıyasla, 
plastik atık üretimi yüzde 57, yeni plastik üretimi de neredeyse yarı yarıya 
azaltılabilir. Kullanım süresi bir yıl ve altında olan kek kullanımlık plastiklerden 
kademeli olarak vazgeçilerek plastik talebini 2030’a kadar yüzde 40 azaltmak mümkün. 
Plastik tüketimini azaltarak, ikincil plastik hammadde üretimini artırmak 2030 
yılına kadar yeni plastik üretimini yarı yarıya azaltabilir. Tek kullanımlık plastikleri 
durdurmak atık sistemi üzerindeki yükü azaltıyor ve plastik atık üretimini 188 milyon 
metrik tona düşürüyor.  Bu da mevcut durumun devam ettiği senaryoya göre yüzde 
57’lik bir azalma anlamına geliyor. 

104M  
METRİK TON 

ATIK YÖNETİMİ
KAPASİTESİNİ
İYİLEŞTİRMEYE

YÖNELİK ÇABALAR, 
2030’A KADAR

GERÇEKLEŞMESİ
BEKLENEN 

104 MİLYON 
METRİK TON

PLASTİK ATIK
SIZINTISINI

DURDURMADA
YETERSİZ 
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Kenya’nın Lamu Adası’nda tamamı geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş teknenin yola çıkış töreninde
yerli çocuklar da plastik atıklardan yaptıkları tekneleri yarıştırıyor. Kenya kültüründe geleneksel bir tekne türü 
olan "dhow" tarzında imal edilen tekne, Kenya Lamu’dan Tanzanya’nın başkenti Zanzibar’a kadar süren 500 km’lik 
yolculuğunda okulları, yerli toplulukları, hükümet yetkililerini ziyaret ederek plastik kirliliğine dikkat çekti ve çözüm 
önerilerini paylaştı.


