
TEK KULLANIMLIK 
PLASTİKLERİN 

YAYGIN 
KULLANIMININ

 ÖNÜNE GEÇMEK
AB'nin yeni kuralları, çevremizi ve denizlerimizi kirleterek 
denizlerdeki yaşamı tehlikeye atan ve sağlığımıza zarar 
veren çok sayıda tek kullanımlık plastik ürün 
ve plastik içeren balık av malzemesini hedef 
almaktadır. 

Amaç? Çöpü azaltarak döngüsel ekonomiye katkı 
sağlamak ve herkes için sürdürülebilir bir geleceği teşvik 
etmek!

Çevre



RAKAMLARLA 
PLASTİK SORUNU

Avrupa sahillerinde görülen deniz çöplerinin 
%80-85'i plastiktir

AB’de deniz çöplerinin 
%50’si tek kullanımlık plastik ürünlerden, 
%27’si plastik içeren balık av 
malzemelerinden oluşmaktadır

Plastiğin küresel deniz ekosistemlerine 
verdiği zararın miktarı 
yılda 13 milyar Euro’dur

Plastiğin Avrupa turizmine ve denize kıyısı 
olan ülkelere yaşattığı kayıpların tahmini 
tutarı yılda 630 milyon Euro’dur

Plastiğin Avrupa balıkçılık endüstrisi 
üzerindeki tahmini zararı 
yılda 300 milyon Euro’dur



3 Temmuz 2021’den itibaren

KULLANIMI 
YASAKLANAN ÜRÜNLER

çatal
bıçak 

pipet içecek 
karıştırıcıları

strafor bardaklar, 
gıda saklama kapları 
(kapaklar dahil)

pamuklu çubuklar 
ve balon çubukları

okso-bio çözünür plastikten 
yapılmış tüm ürünler 

tabak
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bardak, ıslak mendil, hijyenik ped, aplikatör ve 
filtreli tütün ürünleri içerdikleri plastik, önerilen 
bertaraf etme yöntemleri ve yarattıkları çevresel 
riskler açıkça belirtilecek şekilde 
etiketlenecek

3 litreye kadar olan şişe ve kaplarda kapaklar 
üzerlerinde kalacak şekilde üretilecek

plastik şişelerin en az 
%25’i geri dönüştürülmüş plastik 
kullanılarak yapılacak 
3 litreye kadar olan şişelerin 
%77’si ayrı toplanacak

AB ülkeleri, tek kullanımlık plastik bardak ve 
yiyecek saklama kabı tüketiminde (kapaklar da 
dahil) 2022’ye kıyasla iddialı ve sürdürülebilir 
bir kısıtlamayı başaracak 

3 litreye kadar olan şişelerin 
%90’ı ayrı toplanacak

plastik şişelerin en az %30’u geri 
dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretilecek



ÜRETİCİLER 
MERCEK ALTINDA

Üreticiler, aşağıda belirtilen tek kullanımlık plastik 
ürünlerin atık toplama ve işleme maliyetlerinin yanı 
sıra çöplerin temizlenmesine ve farkındalığın 
artırılmasına ilişkin maliyetlere katkı sağlayacak:

yiyecek ve içecek kapları,

şişeler,

bardaklar,

cips paketleri ve şekerleme ambalajları,

hafif plastik alışveriş poşetleri,

filtreli tütün ürünleri.

Üreticiler, ıslak mendil ve balonlarla ilgili çöplerin 
temizlenmesi, farkındalığın artırılması, 
verilerin toplanması ve raporlanmasıyla ilgili 
maliyetleri karşılayacaklar. 



YENİ KURALLAR
Hedefte plajlarımızda en çok görülen 
tek kullanımlık plastik ürünler 
olacak: kapaklarıyla birlikte şişeler 
ve bardaklar, çatal bıçak, tabak, 
pipet ve içecek karıştırıcılar, yiyecek 
kapları, hafif plastik poşetler, paket 
ve ambalajlar, sigara izmaritleri, 
aplikatörler, hijyenik ped ve tamponlar, 
ıslak mendiller, pamuklu çubuklar, 
balonlar ve balon çubukları. Ayrıca, 
okso-bio çözünür plastikten yapılmış 
tüm ürünler ve balık av malzemeleri 
de hedefte yer alacak. 

Üreticilere atık yönetimi, çöp temizliği 
ve farkındalığın artırılması konularında 
daha büyük bir sorumluluk verilecek. 

Tek kullanımlık plastik ürün 
tüketiminin önüne geçerken daha 

çevre dostu seçenekleri teşvik eden 
bir yaklaşım hedeflenecek.



KAZANIM HEDEFLERİ

En çok kullanılan tek kullanımlık 10 
plastik ürünün neden olduğu kirliliğin 

%50'den fazla azaltılması

2030 itibarıyla çevrede oluşabilecek 

22 milyar Euro’luk 
zararın önlenmesi

Yılda 3,4 milyon ton 
CO2 emisyonunun önlenmesi

Tüketicilerin kullan-at ürünlere 
daha az harcama yaparak 

yılda 6,5 milyar Euro 
tasarruf etmelerinin sağlanması  



OLTAYA TAKILANLAR

Plastik içeren balık 
av malzemesi üreticileri, söz konusu 
malzemelerin ayrı toplanması, taşınması, 
arıtılması ve ayrıca farkındalığın artırılması 
için gerekli masrafları karşılamakla yükümlü 
olacaklar. AB ülkeleri, toplama hedeflerini 
bağlayıcı kılabilmek adına, geri dönüşüm için 
ulusal seviyede yıllık asgari toplama oranları 
belirleyecekler.

Yeni kurallar, AB sahillerinde bulunan ve 

en çok kullanılan tek kullanımlık 
10 plastik ürün (%43) ile birlikte plastik 
içeren balık av malzemelerinden (%27) oluşan 

tüm deniz çöplerinin %70'ini kapsamaktadır.



AKILLI YENİLİKÇİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR

Yeni kurallar, Avrupa'nın gelecek nesiller 
için sürdürülebilir çevre koruma 

liderliğini ve kararlılığını 
yansıtmaktadır. 

Bu kurallar, 

küresel eylemlere 
katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, akıllı ve sürdürülebilir 
döngüsel ekonomi çözümlerine 
yönelik yatırımlara ve inovasyona yön 
vereceklerdir.



SONRAKİ ADIMLAR

AB ülkeleri yeni kuralları Temmuz 2021’e 
kadar kendi ulusal yasalarının parçası haline 
getirmekle yükümlüdürler. 

AB direktifi:
https://europa.eu/!RD46Uw

Avrupa plastik stratejisi:
https://europa.eu/!RD46Uw

#PlasticsStrategy  #PlastikStratejisi

#ReadyToChange  #DeğişimeHazırım

@EU_ENV

@EUEnvironment

@OurPlanet_EU

Avrupa Birliği 
Yayınları Ofisi 

© Avrupa Birliği, 2022
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