AMBALAJ ATIĞI
İTHALATI
Son zamanlarda yükselen ve kıymetli ülkemizin diğer ülkelerin çöpünü alan bir
çöplüğe dönüştürüldüğü hususunda söylemler, gerçekten uzak söylemler olup aslında geri
dönüşüm konusunun uluslar arası bir misyon olduğu kadar aynı zamanda bir ticaret olduğu
gerçeğini de altını bir kez daha önemle çizilmesi gerektiğini göstermektedir.
2019 yılının ilk altı ayına bakıldığında 2 milyar 366 milyon dolar tutarında 933 bin ton plastik
mamul ihracatı gerçekleşmiş ve yurt içinde tüketilen üzere 3.815 bin ton plastik mamul
üretilmiştir. Aynı dönem içerisinde 3.499 bin ton hammadde ithalatı yapılmış olup, bu miktarın
yalnızca % 7’ si geri dönüşüm atıklarından ibarettir. Yine aynı dönem yurtiçi toplam plastik
hammadde üretiminin 507 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.( Kaynak:
PAGEV Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019/6, TUİK ve ITC Trade Statistics). Bu tabloya
bakıldığında ithal edilen plastik ambalaj atıkları toplam ithalatın çok düşük bir miktarını temsil
etmektedir.
Yurt dışından ülkemize uzun zamandır ambalaj atığı getirilmektedir. Getirilen ambalaj atıkları
ülkemizde uygun geri dönüşüm proseslerinden geçirilip, daha sonrasında plastik sanayiinde
işlenerek ürün haline getirilmekte ve yaklaşık 3,5 kat daha kıymetlendirilerek piyasaya
sunulmaktadır. Aslına bakıldığında ambalaj atığı olarak ithal edilen bu malzemeler, geri
dönüşüm ve ardından üretim sektörü için tam anlamda bir hammadde olduğundan, ithal
edilen bu malzemeleri çöp olarak nitelendirmek ekonomik anlamda tamamen yanlış bir ifade
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olmaktadır. Aynı zamanda bu hammaddeler işlenerek ürün olarak tekrar yurt dışına da
satıldığından cari açık üzerinde yarattığı olumlu etkisinin de göz ardı edilememesi
gerekmektedir.
Yurt içinde toplanan ambalaj atıklarının üretim sektörünün ihtiyacını maalesef
karşılayamamakta olduğundan, piyasanın hammadde ihtiyacını yurt dışındaki kaynaklardan
tedarik etmesi hususuna ticari anlamda bir zorunluluk olduğu aşikârdır. Bu durum dışarıdan
bakıldığında iç piyasada ambalaj atığı toplanması konusunun öneminin yitireceği endişesi
yarattığından ambalaj atığı ithalatının yasaklanması konusunda sesler yükselmektedir.
Ambalaj atığı ithalatının yasaklanması üretim sektörünü hammadde konusunda baskılamakta,
üretim maliyetlerini arttırmakta, sektörün dış rekabetini olumsuz etkilemekte ve dolayısıyla
firmaların özellikle dış pazarlarını kaybetmeleri gibi ağır sonuçlar doğurması kaçınılmaz hale
gelmektedir. Bahsi geçen ticaretin küresel ekonominin ve sürdürülebilir ekonominin
vazgeçilmez bir parçası olduğu hususu göz ardı edilemez.
Yapılan ithalatlarda ambalaj atığının içerisinde çöp olduğu ve ülkemizin diğer
ülkelerin çöplüğü haline getirilmek istendiği konusundaki görüşlere kim para vererek aldığı ve
yüksek navlun maliyetleri ile getirdiği bir malzemenin içerisinden çöp çıkmasına müsaade eder
sorusunun sorulması gerekmektedir. Yapılan ithalatlara bakıldığında ambalaj atıklarını
ülkelerinde ekonomik olarak değerlendiremeyen işçilik, nakliye ve diğer giderlerin ülkemize
oranlar daha yüksek olduğu ülkelerden yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bakıldığında bir
ülkenin ekonomik olarak değerlendiremediği bir hammadde bir diğer ülkenin
değerlendirebileceği bir hammadde olmaktadır.
Konuya bir diğer açıdan bakıldığında getirilen ambalaj atıkları geri kazanım firmaları
için hammadde kaynağı olduğundan işlenecek malzemenin artması sektöre istihdam
katmakta, yeni ve teknolojik yatırımlara kapı açmaktadır. Geri dönüşüm firmalarının teknolojik
ve personel anlamda güçlenmesi ise yurt içinde daha fazla atığa ulaşabileceği anlamına
gelmektedir. Aynı zamanda gelen atığın toplanma kalitesi yurt içinde toplanan ambalaj atığının
toplanma kalitesi için bir örnek oluşturduğundan, ambalaj atığı toplanması hususunda da
olumlu yansımaları bulunmaktadır.
Sıfır atık çalışmalarıyla ülkemizde geri dönüştürülebilir atık eldesinin artacağı kesin
olup, geri dönüştürülmüş hammadde ihtiyacının tamamının yurt içinden sağlanacağı güne
kadar üretim sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanmasında bu yönteminde kullanılması
ülkemizin çevresel ve ekonomik anlamda menfaatine olacağı kesindir.
Geri Kazanımcılar Konfederasyonu olarak bizlerde konunun yakın takipçisi
olduğumuzdan, ithal edilen ambalaj atığının kalitesi, kullanım alanları ve fire oranları
hususunun takip edilebilmesi için konfederasyonumuz tüm imkânları ile Bakanlığımızın
yanında, kıymetli ülkemizin menfaatleri doğrultusunda görev almaya gönüllü olduğumuzu
beyan ederiz.
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