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DÖNGÜSEL EKONOMİDE
PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN
AVRUPA STRATEJİSİ

Tek kullanımlık plastikler: Deniz çöplerini azaltmak için yeni tedbirler

“Avrupa, gezegenimizin yeniden mükemmel olmasını sağlamalıdır.             
 Bu, tüm insanlığın ortak mirasıdır ”

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa Birliği’nin Durumu Konuşması, 13 Eylül 2017

AVRUPA  KOMİSYONU, OCAK 2018 TARİHİNDE DÜNYANIN İLK KAPSAMLI PLASTİK STRATEJİ-
Sİ’Nİ BENİMSEMİŞTİR. MAYIS 2018’DE, AVRUPA SAHİLLERİNDE  EN FAZLA BULUNAN 10 PLAS-
TİK ATIK MADDE VE BALIKÇILIK MALZEMESİ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK  YENİ YASALAR SUNDUK.

AVRUPA SAHİLLERİNDE EN ÇOK BULUNAN 10 TEK KULLANIMLIK PLASTİK MADDE, TOPLAM DENİZ 
ÇÖPLERİNİN %43’ÜNÜ OLUŞTURMAKTADIR. 

BALIKÇILIK MALZEMELERİ DE TÜM DENİZ ÇÖPLERİNİN %27’SİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

AVRUPA KOMİSYONU, AVRUPA SAHİLLERİNDEKİ DENİZ ÇÖPLERİNİN TÜMÜNÜN %70’İNİ OLUŞTURAN 
BU İKİ ALANDA HAREKETE GEÇMİŞTİR.

Plastik sorunuyla nasıl 
başa çıkılır?

Avrupalıların çoğu, plastik atıkları azalt-
mak için alınan tedbirleri destekliyor.

Avrupalıların %87’si plastiğin çevre üze-
rindeki etkisinden endişeliyken %74’ü 
bunun kendi sağlıkları üzerindeki etkisin-
den endişe duymaktadır. Bireyler, plastik 
sorununa çare bulmak istiyorlar ancak 
bunun nasıl yapılması gerektiği konusun-
da ne düşünüyorlar ?

Kaynak: Eurobarometer

Ürünlerin kolayca geri dönüşümlerini 
sağlayacak biçimde tasarlanması gerek-
tiğini düşünüyor. 

Sanayi ve perakendecilerin, plastik am-
balajların kullanımlarını azaltmaları ge-
rektiğini düşünüyor.

Yerel yönetimlerin daha çok ve daha et-
kin plastik atık toplama imkanı sağlama-
ları gerektiğini düşünüyor.

Plastik atıklarını nasıl azaltacakları konu-
sunda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyor.

Çatal-bıçak gibi tek kullanımlık plastik 
malzemeler için tüketicilerin daha yüksek 
fiyat ödemeleri gerektiğini düşünüyor.
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----

----

----

----

Çevre

%94

%94

%90

%89

%61



 

 

©
G

et
ty

Im
ag

es
-1

78
27

94
39

/S
ab

lin

Avrupa, sahillerinde en fazla bulunan 10 plastik atık tipi ile mücadeleyi 
sürdürülebilir alternatiflere teşvik ederek gerçekleştiriyor.

Kulak temizleme 
çubukları

Çatal-bıçak, 
tabak, pipet ve 
içecek karıştırma 
çubukları

Balon ve balon 
çubukları

İçecek kutuları

Pet şişeler

Sigara izmaritleri

Çips ve şekerleme 
paketleri

Islak mendiller 
ve hijyenik 
aplikatörler

Balıkçılık malzemeleri

Plastik poşetler

Gıda kapları

Plastikten yapılan tek kullanımlık kulak temizleme çubukları  
yasaklanacak ve piyasaya sürdürülebilir alternatifleri sürülecektir.

Plastik çatal-bıçak, tabak, pipet ve içecek karıştırma çu-
bukları yasaklanacak ve onların yerine  sürdürülebilir alternatifler 
imal edilecektir.

Plastik balon çubukları yasaklanarak yerlerine sürdürülebilir al-
ternatifleri getirilecek. Balonlar konusunda, üreticiler farkındalık 
yaratma, temizleme, toplama ve atık işleme faaliyetlerine katkı 
koyacaktır ve ürünün çevre üzerindeki etkisi ile geri dönüşüm seçe-
nekleri hakkında tüketicilere yeni etiketlerle bilgi verilecektir. 

Plastik gıda kabı tüketimi, ulusal düzeyde önemli oranda azaltı-
lacak. Üreticiler, farkındalık yaratma, temizleme, toplama ve atık 
işleme faaliyetlerine katkı koyacaklardır.

Plastik içecek kutularının , ulusal düzeyde tüketimi, önemli oran-
da azaltılacak. Üreticiler, farkındalık yaratma, temizleme, toplama 
ve atık işleme faaliyetlerine katkı koyacaklardır.

Pet şişe üreticileri, farkındalık yaratma, temizleme, toplama ve 
atık işleme faaliyetlerine katkı koyacaklardır. Ürünlerin kapakla-
rının kaplara bitişik olacak biçimde tasarlanması şartı ve plastik 
şişeler için ayrı %90 toplama hedefi şartı koyulacaktır.

Sigara izmariti ve diğer plastik tütün ürünü filtresi üreticileri, far-
kındalık yaratma, temizleme, toplama ve atık işleme faaliyetlerine 
katkı koyacaklardır. 

Yürürlükteki Plastik Poşet Direktifi’nde yer alan mevcut tedbirlerin 
yanı sıra hafif plastik poşet üreticileri, farkındalık yaratma, te-
mizleme, toplama ve atık işleme faaliyetlerine katkı koyacaklardır.

Plastik paket ve  ambalaj üreticileri, farkındalık yaratma, temiz-
leme, toplama ve atık işleme faaliyetlerine katkı koyacaklardır. 

Temizlik havlusu ve ıslak mendillerin yeni etiketleri üzerinde, 
ürünün çevre üzerindeki etkileri ve doğru olarak nasıl bertaraf edil-
mesi gerektiğine dair tüketicilere yönelik bilgilerin bulunması şartı 
olacaktır. Üreticiler, farkındalık yaratma, temizlik, toplama ve atık 
işleme  faaliyetlerine katkı koyacaklardır. 

Plastik içeren balıkçılık malzemelerinin üreticilerine liman kabul 
tesislerindeki atıkların toplanması, nakliye edilmesi ve taşınması 
masraflarını karşılama zorunluluğu getirilecektir. Buna ek olarak, 
üreticiler farkındalık yaratma tedbirlerinin de masraflarını karşıla-
yacaklardır. 


