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İsraf ettiklerimiz: Hakkımızda

Reloop, gelişen küresel döngüsel ekonomi
vizyonunu paylaşan sektörü, devleti ve
STK'ları bir araya getiren, kâr amacı
gütmeyen uluslararası bir kuruluştur – bu;
kaynakların sürekli kullanım döngüsünde
tutulduğu, israfın ve kirliliğin ortadan
kaldırıldığı bir sistemdir. Geniş ağımız,
kaynak ve israf politikasının her seviyesinde
olumlu değişiklik yaratmayı amaçlar.

Changing Markets Foundation (Değişen Pazarlar Vakfı), pazarların gücünden
yararlanarak sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik çözümleri hızlandırmak ve
geliştirmek için kuruldu. STK'lar, diğer vakıflar ve araştırma kuruluşları ile
birlikte çalışarak, plastik kirliliği krizine etkili çözümler bulmak istiyoruz.
Bu nedenle bu bağımsız raporu da destekledik.
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Önsöz
Reloop akıllı politikaya inanır. Araştırma ve analizlerimizin politika yapıcılara
kanıtlanmış ve yenilikçi çözümler için ortam yaratan bölgesel ve ulusal
politikalar geliştirmelerine yönelik ilham vermesini istiyoruz.
Döngüsel ekonomi politikaları, kaynakların kaynak olarak kalmasını sağlamanın
yanı sıra istihdamda artış ve iklim değişikliği stratejilerine ciddi katkı gibi
topluma önemli faydalar sağlar.
Reloop’un ana odak noktası olan ambalaj çalışmalarının bir parçası olarak,
20 yıllık süre zarfında içecek kaplarının satış ve geri dönüşüm oranlarına
ilişkin 93 ülkenin veri setlerini inceledik. Akıllı politikaya sahip olan ve
olmayan ülkelerin sonuçları arasında büyük fark olduğunu keşfettik.
Bu raporda, tek kullanımlık plastik, metal ve cam içecek ambalajlarının dünya
çapında giderek artan oranlarda nasıl israf edildiğinin hikâyesi anlatılıyor- bu
rapor kapsamında israf; çöp alanında depolama, yakma ya da doğada çöp
olarak kaybolma olarak tanımlanmıştır.
Ancak, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kaynakları
yönetmek için döngüsel ekonomi modelleri olduğunu gösteren, en
çok malzemeyi toplayan ve yeniden doldurma veya kapalı döngü
geri dönüşüm için en yüksek kaliteyi sağlayan modeller olduğunu
gösteren ve bize öncülük eden ülkeler var.
Sonuç olarak, bu rapor bize israf azaltma ve uygun kaynak yönetimi
stratejilerinin derhal küresel düzeyde uygulanması gerektiğini gösteriyor.
Bu ilgi çekici raporu sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu raporun
siyasette, iş dünyasında ve toplumda nihayetinde olumlu politika değişikliğine
yol açması gereken konuşmaları teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz.
Son olarak, Changing Markets Foundation’a bu çalışmayı mali açıdan
desteklediği ve çalışmalar yürüttüğü ülke ve bölgelere ulaşmamız için bizimle
iş birliği yapan Break Free from Plastic’e teşekkür ediyoruz.
Clarissa Morawski
CEO ve Eş-Kurucu, Reloop

Döngüsel ekonomi
politikaları
topluma önemli
faydalar sağlar.
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Teknik genel bakış
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Bu rapor, israfın kapların ömrünün çöp
depolama alanında, yakma yerinde ya da
doğada son bulması olarak tanımlandığı
bir alanda içecek kaplarının satışı,
toplanması ve israf edilmesine ilişkin 93
ülkenin trendleri bazıları 1999 yılına kadar
geriye giden veri setleri incelenerek
hazırlanmıştır. Raporda veri setlerinden
faydalanılan ülkeler 2019 yılı itibariyle
dünya nüfusunun %81’ini oluşturmaktadır.
Raporda özellikle, atık oranları ile içecek endüstrisinin
yeniden doldurulabilir şişelerden tek kullanımlık içecek
ambalajlarına geçişi arasındaki ilişkinin yanı sıra,
depozito iade sisteminin uygulanmasının hem israf hem
de yeniden doldurulabilir şişelerin pazar payını
destekleme üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

93 ülkeye ait satış veri setleri, GlobalData lisansı altında
Reloop tarafından satın alındı. 93 ülkenin 66’sının tüm
hazır içecek satışlarını gösteren eksiksiz veri setleri vardı.
(Çoğunluğu Batı Asya/Orta Doğu bölgesinde olan) 27
ülkenin bira ve elma şarabı hariç tüm içecek kategorilerine
ilişkin veri setleri vardı. Lisans koşulları nedeniyle ham
satış veri setlerini tekrar yayınlayamıyoruz ancak bunları
karşılaştırmalı olarak ve başka veri setleri ile birlikte
kullanabiliriz. Bu veri setleri 24 AB üye ülkesinin yanı sıra,
üç Avrupa ülkesi, Kuzey Amerika, Endonezya, Malezya,
Filipinler, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam’ı içeren daha
küçük bir ülke alt kümesindeki geri dönüşüm oranına
ilişkin veri setlerinin bir kısmını veya tamamını
içermektedir.
Bu veri setleri sayesinde, malzeme ve içecek segmenti
bazında pazar payını keşfedebiliyor, yeniden
doldurulabilir pazar payındaki değişikliklerin geçmişine ve
depozito iadesinin gelişimine bakabiliyor ve yeniden
doldurulabilir pazar payının artırılıp artırılamayacağına ya
da
depozito
iade
sisteminin
benimsenip
benimsenemeyeceğine dair belirli ülkelerdeki etkiler
hakkında tahmin yürütebiliyoruz.
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Giriş
1999-2019 yılları arasında küresel
içecek satışlarına ilişkin ülke veri
setlerine göre hazır içecek satış
rakamlarında önemli artış görüldü.
Bu veri setlerine göre, ilk verilerin elde
edildiği 1999 yılında 685 milyar içecek
metal kutularda, plastik veya cam
şişelerde veya karton kutularda satıldı.
2019 yılında ise bu rakam neredeyse iki
katına çıkarak 1,3 trilyona ulaştı. Bu veri
seti yaklaşık 100 ülkeyi kapsamamaktadır
ve diğer metodolojilere göre aynı yıl için
içecek satışlarında tam küresel rakamın 2
trilyon olduğunu tahmin edilmektedir.
Satış veri setlerinin kapsadığı birincil ambalaj
malzemeleri hem tek kullanımlık hem de yeniden
doldurulabilir cam şişeler, PET şişeler (polietilen
tereftalat, genelde su ve gazlı içecekler için kullanılan
plastik, her zaman olmasa da çoğunlukla tek kullanımlık
olarak satılır) ve elbette geri dönüştürülebilen ancak
yeniden doldurulamayan çelik veya alüminyum
kutulardır. Satış veri setlerimiz ayrıca HDPE şişeleri
(yüksek yoğunluklu polietilen) ve kartonları (başta
Tetra Pak gibi kartonlar) kapsamaktadır ancak bu iki
malzeme geri dönüşüm veri setlerimize dahil değildir.

Bu raporda iki temel veri seti kullanılmıştır:
GlobalData'nın 1999-2019 yılları arasını kapsayan içecek
satış oranları ve yukarıda adı geçen malzemelerin geri
dönüşüm oranlarını kapsayan ulusal veri setleri. Diğer
veri setleri Reloop'un Global Deposit Book (Küresel
Depozito Kitabı), Dünya Bankası ve diğer kaynaklardan
alınmıştır.
Geri dönüşüm oranları dendiğinde, “toplanan
malzemeler” ve “geri dönüştürülen malzemeler” ile
kastedilen genellikle net değildir. Özellikle kaldırım
kenarından geri dönüşüm için kuru karışık ambalajın
geri kazanıldığı sistemlerde ortak yaklaşım,
kirleticiler başta olmak üzere toplanan ambalajın
ağırlığının geri dönüşüm oranı olarak bildirilmesidir,
bu da yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle, genellikle
bu veri setlerinde özellikle depozito sisteminin
olmadığı ülkelerde geri dönüştürülen malzeme
oranlarının olduğundan fazla tahmin ediliyor olması
muhtemeldir.
Bu raporda tonaja değil, satılan, geri dönüştürülen
ve israf edilen birimlere bakılmaktadır ancak
Avrupa'da geri dönüştürülmüş tonaja ilişkin yakın
geçmişte yayımlanan Ball Packaging Report’ta (Ball
Ambalaj Raporu) yakın zamandaki değişikliklere
bakarak bu fazla tahmini yaklaşık olarak bilebiliriz.
Bu sayede ölçüm noktasının, toplama yerinden
malzemelerin bir malzeme geri kazanım tesisinden
çıktığı yere taşındığı görülebilir.
%58'lik PET toplama oranının %42'lik geri dönüşüm oranına
eşit olması beklenirken, camda bu oranın %76'dan %66'ya
düşmesi beklenir. Bu da geri dönüşüm için toplanan PET
balyalarının ağırlığının çeyreğinden fazlasının, camda ise
sekizde birinden fazlasının aslında kontaminasyon olduğu
anlamına gelmektedir. Alüminyumda %74,5'ten %69'a inen
bu oran bu alandaki en düşük orandır (karışık geri
dönüşümden geri kazanılması en kolay ve ton bazında en
değerli malzeme olması şaşırtıcı değildir).
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Ayrıca, depozito iade sistemlerinde üretici ve ithalatçıların
piyasaya sürülen her kap için hesap vermesi nedeniyle, bu
tür sistemlere sahip ülkeler daha yüksek ve daha doğru satış
rakamları göstereceklerdir. Genel olarak geri dönüşüm
sayıları olduğundan fazla, satış sayıları da olduğundan eksik
tahmin edildiğinden, gerçek israf sayıları mevcut veri
setlerine dayanarak yapabileceğimiz hesaplamalardan daha
yüksek olacaktır.
2019 yılı veri setlerine göre genel içecek pazarı kap
malzemesine göre %42 PET (%41,5 tek kullanımlık, %0,6
yeniden doldurulabilir), %25,5 metal, %25,5 cam (%17,2
yeniden doldurulabilir, %7,3 tek kullanımlık), %6,4 karton
ve %1,3 HDPE’den oluşuyordu.
1999'dan önce yeniden doldurulabilir pazarının kaldırıldığı
yerlerde, alkolsüz gazlı içeceklerde yeniden doldurulabilir
şişelerin yerini çoğunlukla tek kullanımlık PET şişeler
alırken, tek kullanımlık alüminyum kutular büyük ölçüde
yeniden doldurulabilir bira şişelerinin yerini almıştır.
1999 ile 2019 arasında tek kullanımlık PET'in genel pazar
payı %17'den %41'e yükseldi. Bazı ülkelerde bu değişiklik
daha da keskindi: Aynı dönemde Tayland'da bu malzemenin
pazar payı %7'den %45'e yükselirken, Hindistan'da pazar payı
%8'den %48'e yükseldi.
İçecek üretimindeki ve tüketimindeki bu artışla, israf edilen
ambalajlarda da önemli bir artış oldu: sonrasında çöp
alanlarında, çöp yakma fırınında, kentsel ve kırsal alanlarda
çöplükte ömürleri son bulan içecek kaplarını yapmak için
kullanılan veya parçacıklara bölünüp deniz ortamlarımızı
kirleten malzemeler.
En etkili şekilde nasıl mücadele edilebileceğini düşünmeden
önce, bu raporda israfın ne kadar arttığına ve bunu en aza
indirmek için tasarlanmış mevcut sistemlerin ne kadar etkin
olduğuna bakılmaktadır.
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Teneke kutular geri dönüştürülmüş
alüminyumdan
yapıldığında,
işlenmemiş malzeme kullanımına
oranla sadece %5 daha fazla enerji
harcanmaktadır.
Görsel etkiye ve çöple ilişkili diğer bariz sorunlara ek
olarak bu israf, kapların kullanımdan sonra ayrı ayrı
toplandığı alternatiflere göre çok daha fazla karbon
yoğun işlemlerin ve işlenmemiş malzemelerin
kullanıldığını da göstermektedir. Geri dönüştürülmüş
alüminyumdan teneke kutu imalatı işlenmemiş malzeme
kullanmaya göre sadece %5 daha fazla enerji harcarken
yeniden doldurulabilir şişeler kullanmak emisyonları en
az %50 oranında azaltabilir.
Çöpe atılmış içecek kapları yerel yönetim açısından da
önemli temizlik maliyetlerine yol açmaktadır. Changing
Markets and Eunomia'nın yakın tarihli raporu, örneğin, bu
belirli atık segmentini temizlemenin İspanyol yerel
yönetimine maliyetinin yılda 529 milyon Euro'yu
bulduğunu gösteriyor.
Tüm bunlar, içecek endüstrisi tarafından esasen
daha geniş topluma yansıtılan maliyetlerdir.
Üreticiler için, yönetmeliklerin izin verdiği
yerlerde, tek kullanımlık kaplarla yüksek israflı
modelleri
uygulamak
ambalajların
tüm
sorumluluğunu üstlenmekten daha ucuzdur. Yeniden
doldurma veya kaliteli geri dönüşüm için boş kapları
malzemeye göre toplayan ve ayıran sistemleri
kurmak ücretsiz değildir. Depozito iadesi yapan
ülkelerin sayıca az olması ve bu tür sistemler
olmadan düşük kaliteli malzeme toplanması
nedeniyle, yüksek oranda tek kullanımlık ambalajla
yola devam etmeye yönelik baskılar, düşük petrol
fiyatı ve küresel kıtlık ile de birleşmektedir.
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STK'ların ve diğer oyuncuların yürüttüğü kampanya
faaliyetlerinin yanı sıra, bu konulardan bazılarına
ilişkin kamuoyu farkındalığı da son on yılda önemli
ölçüde arttı. Bir malzeme kategorisi olarak en çok
ilgiyi çeken özellikle de deniz ortamlarına çöp olarak
atılmasından dolayı plastik oldu. Bu da çöpü
azaltmak, geri dönüşümü geliştirmek ve
kaynaklarımız için daha döngüsel ekonomiler
oluşturmak
amacıyla
hangi
politikaların
benimsenmesi gerektiği konusunda ulusal ve bölgesel
düzeylerde daha fazla tartışmaya yol açtı.
Bazı ambalaj veya ürün sektörlerinde, israfın
önlenmesine yönelik çözümler karmaşıktır ve
oluşturulması zordur. İçecek kapları için cevap daha
nettir ve zaten kanıtlanmıştır. Bu raporda, küçük bir
mali teşvikin, yüksek hacimli tek kullanımlık kapları
geri dönüşüm için toplayan ve bunun sonucunda
yeniden doldurulabilir sistemlerin daha fazla
kullanılmasını sağlayan karmaşık depozito iade
sistemlerini nasıl destekleyebileceğini ele alacağız.

Bu rapor bağlamında depozito iadesi, geri
dönüşüm için tek kullanımlık içecek
kaplarının toplanmasını sağlamak amacıyla
tüketicilerin ödediği ve daha sonra
tüketicilere geri ödenen küçük iade
edilebilir depozitolar olarak anlaşılmalıdır.
Tüm önemli yeniden doldurulabilir
sistemler, yine yüksek iade oranlarına
ulaşabilmek için küçük iade edilebilir
depozitolardan faydalanır. Kaplar açısından
aradaki fark, iade edildikten sonra ne
olduğudur: yeniden kullanım mı, geri
dönüşüm mü?
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Üretici tarafından yeniden doldurulması amaçlanan
kaplar birçok ülke için çok tanıdık bir sistemdir ve bira,
süt veya gazlı içecekler için yeniden doldurulabilir
şişeler genellikle sevgiyle hatırlanır. Geçmişte yeniden
doldurulabilir ürünlerin tamamı camdı ancak PET
plastik şişeler artık küresel yeniden doldurulabilir
pazarının %3,3'ünü oluşturuyor- tek kullanımlık PET
şişelerden daha sağlam ve daha kalın olacak şekilde
üretiliyorlar ve 25 defaya kadar yeniden
kullanılabiliyorlar. Yeniden doldurulabilir cam şişeler
de daha kalın ve daha dayanıklı yapılıyor, bu sayede
kimi zaman 50 sefere kadar yeniden kullanılabiliyor.
Veri setleri, yeniden doldurulabilir ürünler için pazar
payının (bazı ülkelerde mutlak hacimler artmış olsa
bile) neredeyse tüm ülkelerde düştüğünü, hatta
bazılarında tamamen sona erdiğini gösteriyor.
Ancak modern depozito iade sistemleri yükselişte.
Depozito sistemi 200 yıldan fazla bir süredir tüketiciyi
yeniden doldurma için boşları iade etmeye teşvik
etmek için kullanılıyordu; ancak 1970'li yılların
başlarından itibaren, geri dönüşüm için iade
edilmelerini teşvik etmek ve çöpleri azaltmak için tek
kullanımlık içecek kaplarına depozito uygulanmaya
başlandı. Bu sistemlerin çoğu, Kuzey Amerika'da "şişe
faturaları" denen uygulama aracılığıyla ortaya çıktı;
çevreciliğin ilk dalgasının bir bölümü 1970'teki ilk
Dünya Günü kutlaması idi, aynı yıl British Columbia geri
dönüşümü desteklemek için depozito sistemini kabul
eden ilk yer oldu.
Bu yeni depozito sistemleri dalgasının ilki, küçük
depozitolar uygulama, sınırlı malzeme alma ve içecek
kaplarının satın alındığı perakende satış noktalarından
uzakta belirli geri dönüş noktalarının oluşturulduğu bir
“depoya dönüş” modeline güvenme eğilimindeydi. Bu
kavram Avrupa'da, özellikle İskandinavya'da yayıldıkça,
uygulanan sistem 1980'lerden itibaren daha kapsamlı
içecek ambalaj malzemeleri listesi, daha yüksek
depozito seviyeleri ve mağazaya iade modeli şeklinde
gelişti – bir başka deyişle, sistem içecek kaplarınızı
onları satın aldığınız yere iade edebileceğiniz şekilde
evrildi.

Uygulanan sistemler %85'in üzerinde bir geri dönüş oranı
sağlamaktadır, bu alanda en iyi sonuçlar %98 ile
Almanya’ya aittir. Bu uygulama hızla yayılmaya
devam etmektedir: 2018 yılı sonu itibariyle depozito
iade sistemleri olan ülke veya bölgelerde 291 milyon
insan yaşarken 2025 yılı sonunda, taahhüt edilen
ancak henüz faal olmayan sistemlerle birlikte bu
rakamın neredeyse yarım milyara ulaşması
bekleniyor.
Hem tek kullanımlık hem de doldurulabilir kapların
kullanıldığı yerler var. Ancak bu bölgelerdeki tüketiciler
açısından depozitoları için iade ettikleri ürünün geri
dönüştürülmesi veya yeniden doldurulması onlar için
önemli değil; bu ayrım, kelimenin tam anlamıyla, perde
arkasında depozito iade yönetim sistemleri tarafından
yapılmaktadır.
Bu önlemler birbiriyle çelişmez- aslında hem perde
arkasında hem de tüketici açısından ortak özellikleri,
güçlü bir yeniden doldurulabilir pazarı depozito getirisi
sağlamak için sağlam bir temel oluşturmasıdır, tabii
bunun tersi de geçerlidir.

Bu nedenle bu raporda, öncelikle israfı azaltma bakış
açısından yaklaşarak bu iki yaklaşımın ayrı ayrı ve
birlikte ne kadar etkili olduğu konusunda veri
setlerinin bizlere söylediklerine bakılacaktır.

Raporun temel bulgusu, ortalama
olarak kişi başına en az israfa sahip
ülkelerin içecek kaplarını hem tek
kullanımlık
hem
de
yeniden
doldurulabilir kaplar için bir depozito
iade sistemi aracılığıyla topluyor
olmalarıdır. Cesaret verici olan, tek
başına uygulandığında bile hem yeniden
doldurulabilir sistemlerin hem de
depozito getirisinin israf üzerinde hâlâ
çok belirgin bir etkiye sahip olmasıdır.
Veri setlerine ve Reloop’un son altı yıldaki ilgili
araştırmalarına dayanan daha kapsamlı politika
önerileri, arka sayfadaki önemli bulguların daha
ayrıntılı analizi sırasında paylaşılacaktır.
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Önemli
bulgular
Yeniden doldurulabilir
şişeler
2019 yılında veri setimizde yeniden doldurulabilir
satışların en yüksek oranda olduğu 10 ülkedeki
ortalama pazar payı %29’du. Ancak 1999'da aynı
ülkelerin yeniden doldurulabilir pazarı ortalama
olarak bunun iki katı yani %60 civarıydı (bkz.
aşağıda Şekil 2).
Yeniden doldurulabilir pazar payının %25'ten fazla
olduğu ülkelerde, yeniden doldurulabilir şişelerin
payı 1999'da ortalama %59 iken 2019'da %25'e
düşmüştür; gazlı içeceklerde yeniden doldurulabilir
ambalajların yerini çoğunlukla tek kullanımlık PET
şişeler, yeniden doldurulabilir bira şişelerinin yerini
de metal kutular almıştır.
2017'de yeniden doldurulabilir pazar payının
%25'in üzerinde olduğu ülkelerde, atık
seviyeleri kişi başına ortalama 46'ydı, bu da
daha küçük veya yeniden doldurulabilir
sektör olmayan karşılaştırılabilir bölgelerdeki
95 ortalamasının yarısından azdı.
Veri setimiz, 2019 yılında yeniden
doldurulabilirlik oranı %24 olan Brezilya'nın
komşusu Kolombiya'nın %54'lük yeniden
doldurulabilir oranına ulaşması durumunda,
Brezilya'nın tek kullanımlık içecek kaplarının
satışlarının 33,3 milyardan 23,2 milyara
düştüğünü göreceğini gösteriyor.

Depozito İade
Sistemleri

Bu veri setinin ilk yılı olan 1999 yılında dört Avrupa
ülkesi, dokuz ABD eyaleti, sekiz Kanada
eyaleti/bölgesi ve bir Avustralya eyaleti depozito
iade sistemini kullandı. 2020 yılına gelindiğinde,
altı Avrupa ülkesinde daha depozito sistemi
kullanılmaya başlandı; Avustralya'da beş eyalet ve
Kanada’da da üç eyalet/bölge depozito sistemini
kabul etti. ABD'de bir eyalet daha depozito
sistemini kabul etti, bir eyalet ise yürürlükten
kaldırdı.
Daha modern sistemler ile 1970'lerde kurulan
sistemler arasındaki farklara rağmen, bu
depozito sistemleri 2018-19'da sistemin
kapsadığı kap ortalama geri dönüş oranında
%79'a ulaşılmasını sağladı; 1970’lerde kurulan
sistemlerde, genellikle kırk ya da elli yıllık
enflasyonun etkileri nedeniyle, belirgin şekilde
daha düşük olan depozito seviyeleri kullanılıyor.
ABD'nin Maine eyaleti örneğini vermek
gerekirse, 1978'de bira ve alkolsüz içecekler
için belirlenen 0,05 dolarlık depozito oranı hâlâ
aynı- oysa enflasyona ayak uydursaydı bu tutar
bugün 0,20 doların biraz üzerinde olurdu.
Depozito iade sistemi olan bölgelerde israf
seviyeleri 2017 yılında depozito iade sistemi
olmayan benzer bölgelere göre ortalama
%78,6 daha düşüktü.
2015 yılında Litvanya'da depozito iade uygulaması
başlamadan önce kişi başı içecek kabı israfı her üç
gün için birden fazla olmak üzere 113 idi. Sistemin
faaliyete geçtiği ilk tam yıl olan 2017'de ise bu sayı,
ayda neredeyse ancak bir kap olacak şekilde keskin
bir şekilde düşerek sadece 14 oldu.
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Reloop tarafından hazırlanmıştır.

Genel
Veri setimizdeki ülkeler genelinde tek
kullanımlık içecek kaplarının küresel satışları
bu dönemde %135 artarak 1999'da 456 milyar
iken 2019'da 1.075 milyara (veya kişi başı
170’e) ulaştı.
İstatistik içinde bazı içecek kategorilerinde daha
keskin artışlar görüldü: şişelenmiş su satışları
dünya çapında 1999 yılında 72 milyar iken 2019'da
309 milyara yükseldi ve tüm içecek satışları
içindeki payı %11'den %24'e yükseldi.
Söz konusu dönemin başında yeniden doldurulabilir
kaplar 1999 yılına ait veri setinde 82 ülkede
ortalama %33,6 pazar payına sahipti. Bu ülkelerin
11'i, o dönemde %10'un altında yeniden
doldurulabilir pazar payına sahipti.

Bu alanda en iyi performansa sahip ülkeler,
depozito iade sisteminin yanı sıra %25'ten fazla
yeniden doldurulabilir pay ile her iki önlemi de
kullanmaktadır. En kapsamlı veri setine sahip
Avrupa’da denetlenmeyen pazarlar -depozito iade
sistemi olmayan ve yeniden doldurulabilir ürünlerin
<%25 pazar payına sahip olduğu pazarlar- en iyi
performans gösteren grupta görülen israf
seviyesinin ortalama neredeyse yedi katını
üretmektedir (bkz. Şekil 7).
Veriler ayrıca, çok yüksek performanslı depozito
sisteminin güçlü bir yeniden doldurulabilir pazar
olmasa bile çok düşük israf oranları
sağlayabileceğini
göstermektedir.
Avrupa
verilerinde Almanya'dan sonra en iyi performans
gösteren ikinci ve üçüncü ülke, her ikisi de söz
konusu referans yılı için yeniden doldurulabilir
pazar payı %25'in altında olan Litvanya ve
Finlandiya'dır (Finlandiya %5, Litvanya %14,6).
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Tavsiyeler
Aşağıdaki öneriler, veriler ve Reloop'un depozito ve yeniden doldurulabilir
sistemlerin sınıfının en iyisi olarak kabul edilmesi için izlenmesi gereken
ilkeler hakkındaki bilgisi ile tutarlıdır. Bu sistemlerin tasarımı ve
uygulanması her zaman her pazarın doğasına ve halihazırda mevcut olan
diğer politika uygulamalarına göre yönlendirilmelidir.
Atık malzemelerin çevremizde kaldığı süre ve bakir malzemelere sürekli yüksek
talep olmasının uzun vadeli sonuçları göz önüne alındığında, bu önlemlerden
birini veya her ikisini daha erken dönemde benimsemek önemli faydalar
sağlayacaktır.

1 . Tüm tek kullanımlık içecek kaplarında depozito
1
iade sistemlerini kullanmaya başlayarak israfı
azaltın.
2.
2

Bu depozito sistemlerinin malzeme ve boyut
açısından kapsayıcı, dükkâna iade merkezli ve
engelliler, düşük gelirliler ve teslimat
hizmetleri müşterileri başta olmak üzere halk
açısından olabildiğince erişilebilir olmasını şart
koşun.

3.
3

Daha geniş depozito iade sistemleri
aracılığıyla toplandıktan sonra kaplarına
erişebilmelerini sağlayarak içecek üreticilerini
uygun durumlarda yeniden doldurulabilir
içecek şişelerine geçmeye teşvik edin.

4.
4

İçecek sektörünü iyi toplama modellerine
geçmeye teşvik etmek ve yasa koyucuların
ilerlemeyi değerlendirmesini ve -hedeflere
ulaşılamadıysa- ek politika müdahalelerinin
gerekip gerekmediğini belirlemesini sağlamak
amacıyla uygun ambalaj türleri için yeniden
doldurma hedefleri veya kotaları yürürlüğe
koymayı düşünün.

5.

5

Üreticilerin üçüncü bir taraftan standart yeniden
doldurulabilir şişe kiralamasını sağlayan içecek
kabı toplama sistemlerini destekleyin.

66.

Özellikle asgari rotasyon sayısı ve toplama oranları
başta olmak üzere çevresel faydaları en üst
düzeye çıkarmak amacıyla yeniden doldurulabilir
sektör için temel performans göstergeleri
belirleyin.

77.

Sistemin atık hiyerarşisini takip etmesi için
tüm yeniden doldurulabilir kapların kolayca
geri dönüştürülebilir olmasını zorunlu kılın.

88.

İçecek tedarik zinciri içindeki davranışı
değiştirmek için vergi teşvikleri getirme ve
yenilikçi yeniden kullanılabilir ambalaj ya da geri
kazanım yöntemleri pilot çalışmalarını finanse
etme başta olmak üzere yüksek israflı modellerden
kaçınmayı destekleyin.

99.

Her iki önlemin de yürürlükte olduğu (veya
planlandığı) durumlarda, en yüksek iade
oranına ulaşılabilmesi için tüketici bakış
açısından açık bir şekilde birlikte
çalışabilmelerini sağlayın.
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Yeniden
Doldurulabilirler
Yukarıda belirtildiği gibi, yeniden doldurulabilir malzemelerin
yüzlerce yıllık geçmişi vardır ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında
bu yaklaşımın çevresel açıdan güçlü yönleri daha az kabul
görmüştür. Bakir malzemeye olan talepteki ciddi azalmaya ve
buna bağlı olarak daha düşük karbon etkilerine rağmen, birçok
pazarda yeniden doldurulabilirlerin yerini o zamanlar yaygın
olarak daha verimli sistemler olarak algılananlar aldı. Bu
sorunlar, burada Reloop'un birlikte yazdığı bir raporda daha
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Tek kullanımlık teneke kutulara ve şişelere geçişin, üreticilere
atık maliyetlerini dışa aktarma fırsatı verdiği ve hemen hemen
tüm bölgelerde yeniden doldurulabilir kap pazarlarını
korumaya yönelik bir düzenleme eksikliği olduğu göz önüne
alındığında, yeniden doldurulabilir kapların sahip olduğu pazar
payı, bizim dönemimizde de daha öncesinde de ciddi baskı
altındadır. Başta ABD, Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık
olmak üzere birçok G12 ülkesinde yeniden doldurulabilir
kaplar ilk veri setlerinin başladığı 1999 yılına kadar satılan
birimlerin %10'undan azını temsil ediyordu.
Bazı küçük süt, bira veya alkolsüz içecek üreticileri, bu
ülkelerde hâlâ kendi yeniden doldurulabilir sistemlerini
kullanıyorlardı ancak toplam pazar payları dikkate
alınamayacak kadar azdı.
1999 yılına kadar geriye giden veri setlerimize göre,
anakara Çin, Nijerya, Tayland ve Vietnam başta olmak
üzere verilerde temsil edilen 82 ülkenin 40'ında,
içeceklerin çoğu için hâlâ doldurulabilir şişeler
kullanılıyordu. 2019 yılı itibariyle, 93 ülkeyi içeren biraz
daha büyük veri setinde, sadece dört ülkede -Kolombiya,
Filipinler, Venezuela ve Almanya- içeceklerin büyük
çoğunluğu yeniden doldurulabilir şişelerde satılıyordu.
1999'dan 2019'a kadar eksiksiz veri setine sahip 82 ülke
arasından sadece dördünde yeniden doldurulabilir
ürünlerin pazar payı arttı. Her durumda bu, belirli bir
içecek sektöründeki değişiklikle açıkça ilişkilidir.

Depozito iade sisteminin
aksine, yeniden doldurulabilir
sistemlerin kullanımı en çok
Avrupa dışında yaygındır.
Fas’ta, yeniden doldurulabilir cam şişelerde satılan gazlı
meşrubatların pazar payı 2009 yılında sadece %2 idi ancak bu
oran bir sonraki yıl %22'ye yükseldi; oranların zirveyi gördüğü
2016 yılından sonra 2019 yılına gelindiğinde gazlı içeceklerin
%29'u yeniden doldurulabilir cam şişelerde satılıyordu. BosnaHersek'teki gazlı içecek pazarında da bu dönemde ufak bir
genel artış görüldü, yeniden doldurulabilir kap segmentinin
1999 yılında %20 olan payı 2019 yılında %33'e çıktı. Benzer
şekilde, Kosta Rika'da da bu dönemde bira için yeniden
doldurulabilir pazar payında %45'lik bir artış görüldü ve bu da
oranlarda ufak bir genel artış olmasını sağladı. Suudi
Arabistan’da da gazlı içeceklerin etkisiyle ufak bir genel artış
görüldü: buradaki pazarda tek kullanımlık kapların ezici
üstünlüğü devam ediyor. Ülkeler bazında yeniden
doldurulabilir kapların pazar payının artışı hemen
görülmüyor, bu konuda daha fazla araştırma yapılması
faydalı olabilir.
Depozito iade sisteminin aksine, yeniden doldurulabilir
sistemlerin kullanımının en yaygın olduğu yer Avrupa dışıdır.
Almanya, mutlak birim hacimde yeniden doldurulabilir
kullanımında ilk 10 ülke arasındaki tek Avrupa ülkesidir; ilk
beşteki diğer ülkeler Anakara Çin, Meksika, Hindistan ve
Filipinler’dir.
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İlk 10'daki ülkelerin çoğunda, satılan yeniden doldurulabilir
birimlerin mutlak hacimleri bu 20 yıllık dönemde arttı ve bu
veri setinin tamamına baktığımızda, satılan yeniden
doldurulabilir birimlerin 1999 yılında 230 milyon iken 2019
yılında 233 milyona ulaştığını görüyoruz. Ancak tek
kullanımlık kaplardaki içeceklerin satışının ciddi oranda
arttığı tüm bu ülkelerde, yeniden doldurulabilir ürünlerin
pazar payı azalmış olup %16 ile %52 arasında değişmektedir.

Aynı 10 ülkede ortalama yaklaşık 10 yıl önce olmak üzere
ilk kez tek kullanımlık PET kapların yeniden doldurulabilir
ürünleri sayıca geride bıraktığı tabloda görülmektedir.
Başta kutular olmak üzere diğer tek kullanımlık
ambalajların satışlarındaki artış, yeniden doldurulabilir
pazarı daha da aşındırdı. En son dört yıllık verilere genel
olarak bakıldığında, tüm veri setinde yeniden doldurulabilir
ürünlerin pazar payı yılda %0,5'in biraz üzerinde
azalmaktadır.

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, Brezilya’da bu eğilim
net bir şekilde görünmektedir. 1999 ile 2011 arasında genel
yeniden doldurulabilir kap hacmi ciddi oranda artarken,
büyüyen pazar içinde yeniden doldurulabilir kapların payı
%40'tan %24'e düştü.

Şekil 2

1999 ve 2019 pazar
paylarıyla birlikte
satışlara göre ilk 10 ülke
ve bu dönem zarfındaki
değişim

Ülke

Yeniden
doldurulabilir
pazar payı
1999

Yeniden
doldurulabilir
pazar payı
2019

Değişim
1999-2019

Anakara Çin

%52

%22

%-30

Almanya

%73

%54

%-19

Meksika

%53

%27

%-26

Hindistan

%87

%34

%-52

Filipinler

%86

%59

%-27

Brezilya

%40

%24

%-16

Kolombiya

%91

%54

%-37

Nijerya

%87

%43

%-44

Vietnam

%52

%31

%-21

Tayland

%51

%20

%-31

Toplam İlk 10

%60

%29

%-31

GlobalData PLC’den alınan veri ve görüşler ışığında Reloop tarafından hazırlanmıştır.
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Bu pazarların çoğunda biranın özellikle yeniden
doldurulabilir camdan tek kullanımlık alüminyum
kutulara geçişi 1999 yılından önce olmuştu. Aşağıdaki
tablolar, gene bu dönemde tek kullanımlık PET
hakimiyetine hızlı geçişi göstermektedir.

Yeniden doldurulabilir kapların bu süre boyunca küçük bir pazar
payına sahip olduğu ABD gibi pazarların başı çektiği küresel
veriler karşılaştırıldığında, metal kutuların daha yüksek bir
tabandan başlayarak daha az dik bir şekilde arttığı ancak bu
sürenin sonunda tek kullanımlık PET şişelerin ardından ikinci
sırada olduğu görülüyor.

Şekil 3
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1999 –2019 yılları arasında malzeme bazında
bütün içecek satışları: incelenen bütün 93 ülke
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Şekil 3 ve 4 GlobalData PLC’den alınan veri ve görüşler ışığında Reloop tarafından hazırlanmıştır.
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Meksika örneği de çok çarpıcıdır. Meksika’da 1999 yılında gazlı
içeceklerin %55'i yeniden doldurulabilir kaplarda satılıyordu.
2000 yılında Coca-Cola Meksika'nın eski CEO'su Vincente Fox
Devlet Başkanı seçildi ve 2006 yılına kadar görevde kaldı. 2009
yılına kadar bu içecek segmentinin yeniden doldurulabilir payı
keskin bir şekilde %31'e düştü ancak sonraki on yıllık dönemde
2019'a kadar istikrarlı giderek sadece %3 daha düştü ve %28
oldu.
Filipinler ile Endonezya karşılaştırıldığında nispeten dayanıklı
bir yeniden doldurulabilir pazar payının satılan tek kullanımlık
PET şişe miktarındaki değişimi (ve dolayısıyla israfı) nasıl
etkileyebileceği görülebilir- özellikle de yeniden doldurulabilir
kap sektörünün neredeyse ortadan yok olduğu Endonezya ile
karşılaştırıldığında bu durum görülebilir.
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Yeniden doldurulabilir ürünlerin Filipinler'deki genel pazar
payı 1999 yılında %86 iken bu oran 2019 yılına gelindiğinde
%59'a düştü; bu seviye Asya'da görülen en yüksek seviyeydi.
Bu dönemde tek kullanımlık PET şişelerin satışı önemli
ölçüde arttı- 1999 yılında 500m olan sayı 2019 yılında
yaklaşık 7.000m oldu: bir başka deyişle, geçen yıla ait
elimizdeki verilerden 13 kat daha fazla.
Bununla birlikte, 1999 yılında %76 olan yeniden
doldurulabilir pazar payının 2019 yılında %4'ün biraz üzerine
kadar düştüğü Endonezya'da, 1999 yılında 374m olan tek
kullanımlık PET şişe satışlarının 2019 yılında 13.481m’ye
yükseldiğini görüyoruz. Bu neredeyse 36 katlık artış
Filipinler’de görülen artıştan bile çok daha yüksektir.
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Bununla birlikte, Endonezya'nın Filipinler'den çok daha
yüksek bir nüfusa sahip olduğu (267 milyona karşı 106
milyon) göz önüne alındığında, bu mutlak eşitsizlik kişi
başına israf rakamlarında görülmemektedir. Coca-Cola
tarafından görevlendirilen GA Circular, 2019 yılında
yalnızca altı Asya ülkesinde PET için geri dönüşüm
oranlarını gösteren verileri yayınladı: Endonezya,
Filipinler, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Malezya. Bu
sayılar ışığında üreticinin bu araştırmaya olan ilgisini not
ederken, bu altı ülkeden sadece beşinde PET için kişi
başına israf rakamlarını tahmin edebiliriz (GlobalData
veri seti Myanmar'ı kapsamamaktadır).
Veriler, yılda kişi başına 38 PET şişe israfıyla
Endonezya'nın
aslında
en
düşük
olduğunu
göstermektedir; bu sayı Malezya ve Vietnam’da 43,
Filipinler’de ise 44 ile bunun hemen üzerindedir. Bu
gruptaki sıra dışı ülke 117 ile Tayland’dır. Bunun nedeni,
Tayland’da PET kaplarda içecek satışının çok yüksek
olmasıdır-Tayland’ın rakamları bu gruptaki en düşük
rakamlara sahip Endonezya’daki kişi başı satış
rakamlarının üç buçuk katından fazladır.
Yeniden doldurulabilir pazar payındaki yaygın düşüşe
rağmen bunun değişebileceği yerler vardır; bu türden
değişiklikler Tavsiyeler bölümünde anlatılan devletin
aldığı önlemlerden çok sektör
tarafından
yönlendirilmektedir. Örneğin, Coca-Cola Brezilya gazlı
içecekler için yeniden doldurulabilir PET şişeleri yeniden
piyasaya sürmek için harekete geçti ve şirket, gelecekte
bu kategorideki içeceklerinin %40'ının bu formatta
satılmasını hedefliyor. Brezilya’daki tüm gazlı içecek
sektörü 2019 yılında yeniden doldurulabilir pazar payına
ulaşacak olursa, ülkede satılan tek kullanımlık kap sayısı
2 milyardan fazla azalır. Mevcut geri dönüşüm oranlarına
ilişkin iyi verilerin olmaması nedeniyle, Brezilya için
mevcut israf seviyesinin tahmin edilemeyeceğine dikkat
çekmek gerekir.
Yeniden doldurulabilir malzemelerle ilişkili ekolojik ve
ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarmak için, israfı
azaltmaya çalışırken etkili olduğu kanıtlanmış bir dizi
mütevazı politika uygulanması gerekir.

Sayfa 18

İlk olarak, yeniden doldurulabilir maddelerin faydaları
iade edilebilir depozito ile ilişkili yüksek tahsilat oranları
ve yüksek rotasyonlarla (ideali, elbette maksimum
ömürlerine mümkün olduğunca yakın olmasıdır)
ilişkilidir. Bunlar, politika yapıcılar için sektörün
düzenlemeye tabi olduğu yerlerde önceliklendirme
yapabilmeleri için mantıklı performans göstergeleridir.
Benzer şekilde, yeniden doldurulabilir hiçbir kap sonsuza
kadar yeniden kullanılamaz, bu nedenle tüm yeniden
doldurulabilir kapların kolayca geri dönüştürülebilir
malzemelerden yapılması da önemlidir. Bu sayede
ömürlerinin sonuna geldiklerinde israf riski azalır.
Buna bağlı olarak, pazarın uygun segmentleri yeniden
doldurma hedeflerine veya kotalara tabi olabilir.
Buradaki amaç, diğer düzenlemelerin ve desteğin
piyasaya yeterli bir yönlendirme sağlayıp sağlamadığını
belirlemek ve bazı üreticilerin maliyetlerinin daha
yüksek bir kısmını topluma aktarmaya devam etme
fırsatlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.
Üretici başına yeniden doldurulabilir kaplar (genelde
özellikle belirli şekillerin kullanılmasıyla markayı tanıma
amaçlı kullanılır) toplam pazar maliyetlerini de artırır.
Politika yapıcılar, üreticilerin standart bir yeniden
doldurulabilir şişe (veya bir dizi standart şişeden birini)
kiralayabilecekleri destekleyici sistemleri düşünmelidir. Bu
tür şişe tedarikçileri şişeleri yeniden kullanım için
yıkayacak ve sterilize edecek en iyi kuruluşlar da olabilir.
Bu tür önlemler, üreticilerle ortaklaşa yeniden
doldurulabilir bir sektörün korunmasına veya
oluşturulmasına yardımcı olabilir; nispeten daha güçlü
yeniden doldurulabilir sektörlere sahip olan bölgeler,
bunu büyük ölçüde belirli segmentlerde (bazı ülkelerde
bira gibi) güçlü yeniden doldurulabilir kullanımı
gelenekleri ve ayrıca israf ve döngüselliğe karşı daha
geniş kapsamlı yaklaşımlar başta olmak üzere kültürel
faktörler sayesinde yapabilmişlerdir.

İsraf ettiklerimiz: Depozito iadesi

Sayfa 19

Depozito iadesi
Depozito iade sistemlerinde tüketiciden içecek kapları
için ufak bir depozito tutarı alınır; bu tutar, boş kaplar
tüketici tarafından dükkânda veya ters otomat sistemi
aracılığıyla iade edildiğinde eksiksiz iade edilir. Bu
sistemler 1970'lerin başında yayılmaya başladı ve kabaca
depozito sistemli ABD eyaletlerinin çoğunu kapsayan
erken depoya iade sistemleri ve özellikle İskandinavya ve
Baltık ülkelerinde olmak üzere Avrupa’da yaygın olan
(uygulama detayları açısından birbirinden farklı olsa da)
günümüzün dükkâna iade sistemleri şeklinde ikiye
bölünebilir.

Depozito iadesi, eyaletlerin ve bölgelerin israf
maliyetlerini azaltmak için kullanabilecekleri
etkin bir model olarak hızla yayılmaktadır. 2020
yılı sonunda depozito sistemini kullanan ülke
veya bölgelerde 291 milyon insan yaşıyordu; bu
rakamın 2023 yılı sonunda yaklaşık 500 milyona
ulaşması bekleniyor. Bu sistemlerin büyük bir
kısmı modern tarz sistemler olup tümü PET şişe
ve metal kutu almaktadır, ayrıca çoğu sistemde
tek kullanımlık cam, hatta kimilerinde karton ve
diğer malzemeler de kabul edilmektedir.

Şekil 6

Tek kullanımlık içecek kapları için
depozito iade sistemlerine erişimli
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Reloop tarafından hazırlanmıştır.

İsraf ettiklerimiz: Depozito iadesi

Avrupa'da da bu eğilim yakında hızlanacak gibi: Romanya,
Türkiye ve İskoçya kanunlarında başlangıç tarihleri
belirtildi. Depozito sistemine sahip olmayan AB üye
devletleri de plastik şişeler için 2025 yılına kadar %77 ayrı
toplama hedefi belirleyen ve 2029 yılına kadar da %90'a
ulaşmayı hedefleyen Tek Kullanımlık Plastikler
Direktifi'nin şartlarını karşılayacak bir sistemi
muhtemelen benimseyecek; bu orana depozito iade
sistemi kullanmadan bugüne kadar ulaşmış hiçbir yer yok.
Politika yapıcılar, birkaç hedefi birlikte gerçekleştirmek
için döngüsel kaynak yönetimi uygulamalarını sisteme
dahil etmenin yollarını arıyorlar; bu hedefler ulusal
depozito sisteminin yeni işlerde önemli bir net kazanç
yarattığı kanıtlandığı için hem ekonomik hedeflerdir hem
de çöpleri azaltarak topluluklara fayda sağladığı için
çevreyle ilgili hedeflerdir. Çöp azaltma potansiyeli
açısından bir örnek vermek gerekirse Eunomia, İskoçya'da
uygulanacak bir depozito iade sisteminin çöp atma
oranları üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma yaptı.
Sadece 5,5 milyonluk bir nüfusa rağmen, İskoçya'da
depozito iade sistemiyle toplanabilecek 140.000 şişe ve
teneke kutunun her gün çöpe gittiğini tahmin ediyorlar.
Devlet de benzer şekilde depozito iadesi sayesinde günlük
karbon tasarrufunun 131 ton, depozito iade sisteminin
uygulanmaya başlanması durumunda yerel yönetimlerin
günlük tasarrufunun İskoçya genelinde 0,5 milyon
sterlinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyor (bkz.
paragraf 65).
Depozito sisteminin uygulandığı bütün bölgeler depozito
sistemi olmayan diğer bütün bölgelerle (yeniden
doldurulabilir payından bağımsız olarak)
karşılaştırıldığında, kişi başına israfta belirgin bir fark
görülmektedir. Depozito sisteminin uygulandığı
bölgelerde bu oran yılda ortalama 24 kap israfına denk
gelmektedir ancak depozito sisteminin uygulanmadığı
bölgelerde bu miktar yılda 112 kap ile dört buçuk kattan
fazladır.

Sayfa 20

Ülke genelinde uygulanan tipik depozito iade sisteminde, ortalama
iade oranları PET için %91, teneke kutular için %89, cam için ise
%87’dir. Bu sayede bu tür bir sisteme geçilmesi durumunda
etkisinin ne olacağı görülebilir. Örneğin, Yunanistan bu iade
oranlarına ulaşılan bir depozito sistemini uygulamaya başlasa,
yıllık PET şişe israfını 1,5 milyardan sadece 207 milyona
indirecek, teneke kutu israfını 233 milyon ve cam israfını
122 milyon azaltacaktır.
Küresel güneydeki ülkeler için geri dönüşüm oranlarına
ulaşmak çok daha zordur. 2014 yılında anakara Çin'in genel
plastik geri dönüşüm oranı %22,8 olarak bildirildi: elbette
çok daha spekülatif, ancak israf PET içecek kapları için
doğruymuş gibi hesaplanabilir. Bu oran doğru olsaydı, 90
milyardan fazla PET şişe israf olurdu. Tipik bir depozito
iade sisteminin benimsenmesi sayesinde o yıl için israf
oranları yalnızca 10 milyarın biraz üzerinde kalacaktı.
Amerika Birleşik Devletleri örneği özellikle
çarpıcıdır. Kişi başına toplam içecek kabı satışları
bu veri setinde en yüksek olup ikinci sırada yer
alan Belçika'dan neredeyse %15 daha yüksektir. 50
eyaletten 10'unda, modern Avrupa sistemleriyle
karşılaştırılabilir iade oranları sunan şu veya bu tür
bir depozito iade sistemi vardır, en iyi performansı
Oregon ve Michigan sistemleri sergilemektedir.
Oregon 1972 yılında "şişe yasa tasarısını" kabul
eden ilk eyaletti ve 2018 yılının başında sistemini
modernize etti. Sistem bugün Avrupa'daki depozito
sistemlerine benzer bir şekilde çalışıyor ancak
Avrupa genelinde uygulanan dükkân hizmet
ücretini ödememektedir (hizmet ücretlerinin
ilkelerden biri olduğuna inanan Reloop, bu
uygulamanın sınıfının en iyisi bir sistem olabilmek
için önemli bir etken olduğuna inanmaktadır).
Michigan’da depozito iade oranı %90'dır,
Oregon'daki kapların büyük kısmını işleyen Oregon
İçecek Geri Dönüşüm Kooperatifi 2019 yılında
%90,8 oranına ulaştı, bu oran yukarıda sözü edilen
ortalama ulusal depozito sistemine benzerdir.
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Malzeme başına ABD kaynaklarından alınan geri dönüşüm
verileri ışığında (PET için NAPCOR, Alüminyum Birliği
ve cam için Çevre Koruma Ajansı (EPA)), Amerika
Birleşik Devletleri'nin tamamında %90 iade oranına, yani
iki eyalet sisteminde ulaşılan verimlilik düzeylerine
ulaşılsa, israftaki toplam azalma tahmin edilebilir. 2017
yılında ülke genelinde 137 milyar içecek kabı boşa
harcandı: depozito iade sistemi uygulanırsa bu oran
sadece 20 milyarın biraz üzerinde kalacak.
Yukarıda belirtildiği gibi, yeniden doldurulabilir
sistemlerin toplam israfı azaltmada ne derece etkili
olacağı öncelikle üç değişkenin nasıl işleyeceğine
bağlıdır: depozito seviyesi, pazar payı ve iade oranları
(yani, bir kabın ne sıklıkla toplanıp yeniden
doldurulduğu).
Ancak, bir depozito iade sisteminde pazar payı kadar
önemli bir diğer unsur da kapsamdır: iade edilebilir bir
depozito ile hangi malzemelerin ve/veya içeceklerin
satılması zorunludur? Metal kutular ve PET şişelerle
sınırlı olan bu sistemler cam şişe, karton veya diğer
malzemelerin israfını azaltmak için kaçınılmaz olarak
hiçbir şey yapmayacaktır.
Ayrıca, teknolojik kısıtlamalar veya piyasa
kısıtlamaları olmasına rağmen, üreticilerin
depozitodan kaçınmak için malzeme değiştirmeleri
riskini azaltmak için kapsamın geniş olması
önemlidir- örneğin, gazlı içecekler karton
kutularda satılamaz ve belirli içecekler veya
segmentlerde ambalaj değişikliğine tüketici direnç
gösterebilir.
İade oranları hem tek kullanımlık kaplar hem de
yeniden doldurulabilirler için depozito sistemlerinde
önemlidir. Buradaki en belirgin değişken, yeniden
doldurulabilirlerde olduğu gibi, uygun bir depozito
ücretinin uygulanmasıdır- bu ücret, tüketicileri kapları
iade etmeye motive edecek kadar yüksek olmalı ancak
pazarı bozacak kadar da yüksek olmamalıdır.

Sayfa 21

Ancak kap iadesinin kolay olması da aynı derecede
önemlidir; bu da depoya iadeden ziyade dükkâna iade
modeline işaret eder. Bu da genellikle küçük dükkânlar
için sınırlı muafiyetler ve gönüllü iade noktaları
seçeneklerinin yanı sıra, tüketiciler arasında
popülerliği gittikçe artan teslimat sistemleri yoluyla
iade sistemlerini gerektirir.

Depozito iadesinin en iyi uygulamalarına
ilişkin diğer unsurlar – sistemin nasıl
işletilmesi gerektiği, dükkânlara ne
kadar hizmet bedeli ödenmesi gerektiği
vb.- hakkında bilgiye buradan, Reloop
analizinden ulaşabilirsiniz.
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Sonuç

İsrafı azaltmak
için bu tedbirler
nasıl birlikte
işler
Avrupa, özellikle Kuzey ve Batı Avrupa, bize bu
önlemlerin karşılaştırılabilir bölgelerdeki israf
seviyelerini ayrı ayrı ve birlikte nasıl etkilediğini
düşünmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Modern depozito iade sistemleri bu pazarlarda yoğunlaşmıştır ve bu pazarlarda
nispeten güçlü yeniden doldurulabilir pazar payına sahip ülkeler vardır. Ayrıca,
yalnızca 2017 için bile olsa 27 ülke için her ikisi de malzemeye göre ayrılmış
satış ve geri dönüşüm sayılarıyla bu bölge için daha iyi verilere sahibiz.

Sayfa 22
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Veri setinin bu en zengin kısmı, içecek kategorilerinde yeniden
doldurulabilir pazar payının %25 veya daha fazla olması olarak
tanımlandığı "yeniden doldurulabilir kaplar kullanır"ın tanımlandığı dört
yaklaşım arasında net karşılaştırmalar yapmamızı sağlar:

“yeniden doldurulabilir ve
depozito”

“denetlenmeyen pazarlar”
Depozito iadesi olmayan ve yeniden doldurulabilir
pazar payı %25’in altında olan, bunlar yerine kaldırım
üstü ya da diğer toplu geri dönüşüm uygulamalarını
uygulayan bölgeler aşağıda
mor
ile gösterilmiştir.

Yeniden doldurulabilir pazar payı %25 ve üzerinde
olan ve depozito iade sistemi olan bölgeler
yeşil
ile gösterilmiştir.

“sadece depozito”

“yalnızca yeniden
doldurulabilir”
Yeniden doldurulabilirlik payı %25 ve üzeri olan ama tek
kullanımlık kaplar için depozito sistemi olmayan bölgeler
turuncu
ile gösterilmiştir.

Tek kullanımlık kaplar için depozito kullanan
ancak %25’in altında yeniden doldurulabilir pazarı
olanlar mavi
ile gösterilmiştir.

Aşağıdaki grafik, bir zamanlar bu dört kategoriye ayrılan 27 Avrupa
ülkesinin konteyner israfı açısından nasıl puan aldığını göstermektedir.
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Hollanda’da uygulanan depozito iade sisteminin 1
litreden küçük kutuları ya da PET şişeleri henüz
içermediğini belirtmek gerekir, ancak bu durum su ve
gazlı içecekler için daha küçük PET şişelerin kapsama
dahil edilmesiyle Temmuz 2021 itibariyle değişecektir
(su, gazlı içecek ve bira kutuları Aralık 2022’den
itibaren uygulamaya dahil edilecektir). Bu israf
miktarını belirleyebilmek için, halihazırda kapsam
dahilinde olan daha büyük şişeler için PET iade oranı
kullanılmıştır, bu nedenle Hollanda için gerçek israf
sayıları burada gösterilenden çok daha yüksek
olacaktır (ancak, daha küçük PET şişeler dahil
edilince bu sayılara yakın sayılar olacaktır).
Kişi başına yılda 24 bile olsa, bu sayı Hollanda’yı
şimdiden bu üst kategoride, yani %25 yeniden
doldurulabilir paya sahip ülkeler ve bir depozito iade
sistemine sahip ülke kategorisinde, en kötü performans
gösteren ülke yapıyor. Bu faktör aynı zamanda Hollanda
verilerinin aşağıdaki PET'e özgü çizelgede doğru bir
şekilde gösterilemeyeceği anlamına da gelmektedir.

Sayfa 24

ABD’de kişi başı israf
miktarı Reloop’un başka
herhangi bir ülke için
hesapladığı miktarın iki
katından daha fazladır.
Bu uyarı göz önünde bulundurulduğunda, bu veri
setindeki en iyi ve en kötü performans gösteren sistemler
arasındaki fark az değildir- Macaristan ve Yunanistan, en
iyi konumdaki Almanya'ya göre kişi başına yılda 18 kat
daha fazla içecek kabı israfı görüyor. Başka bir açıdan
bakıldığında, kişi başına aylık ortalama içecek kabı
israfının birin altında olduğu tek ülke Almanya iken,
Macaristan'da her 48 saatte bir kişi başına bir kap israf
edilmektedir.
Burada veri sahibi olduğumuz diğer iki ülke ise ABD
ve Kanada’dır. Yılda kişi başı israf edilen 139 kap
ile Kanada, Polonya'nın üstünde ve İspanya'nın
altındadır. Veri setlerine göre Amerika’da, kendi
sınıflarında, kişi başı israf edilen kap sayısı
422’dir, bu sayının yarısından biraz fazlası PET
şişelerdir.
ABD’nin kişi başı israf miktarı Reloop’ın başka herhangi
bir ülke için hesapladığı miktarın iki katından daha
fazladır. Daha önce de belirtildiği gibi, bütün bu tür israf
rakamlarının verilerdeki bazı bilinen kısıtlamalardan
dolayı olması gerekenden düşük olduğu düşünülebilir.
ABD verilerini iki şekilde kullanarak bu genel eşitsizlik
gösterilebilir.
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Tablonun açıkça gösterdiği gibi, burada malzeme
açısından sadece en iyi performansı sergileyen
sadece depozito sistemleri rekabet etse de her iki
tedbirin birleşimi, ortalamada, israfı azaltmanın en
iyi yoludur. "Yalnızca yeniden doldurulabilir" ülkeler,
"yalnızca depozito" olanlardan daha düşük puan
alsalar da kıtanın en kalabalık ülkelerinden bazılarını
içeren denetlenmeyen pazarlara kıyasla hâlâ
ortalama olarak yaklaşık %46'lık bir israf düşüşü
sergiliyorlar.

İlk olarak, EPA'nın 2017 yılına ait %38,9 olan cam geri
dönüşüm oranı kullanıldı ancak Kap Geri Dönüşüm
Enstitüsü'nden (CRI) alınan bilgiler, EPA'nın önemli
ölçüde ABD pazarına sürülen cam kapları hafife
aldığını ve %27'lik bir oranın daha doğru olma
ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yüzde
27'lik bir cam geri dönüşüm oranı uygulansa, 2017 yılı
için kişi başı israf rakamı 422’den 435’e çıkar.
İkincisi ve daha önemlisi, GlobalData satış rakamları,
ABD'de ezici bir çoğunlukla bardakta satılan şarapları
ve alkollü içecekleri, sütü veya ağırlıklı olarak alkolsüz
içecekler için kullanılan poşetleri ve kartonları
kapsamamaktadır. Yine CRI tahminleri ışığında, bu
içecek ve ambalaj türlerinin eklendiği toplam israf
rakamının, modelimiz tarafından üretilen rakamların
oldukça üzerinde, kişi başına 500'den ziyade 600'e
yakın olması bekleniyor. Bu, politika yapıcıların hem
satış hem de geri dönüşüm oranlarına ilişkin doğru,
kapsamlı ve şeffaf ülke içi verilere erişmesinin ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Son olarak, yukarıda belirtilen GA Circular veri seti
sayesinde her zaman diğer malzemelerin israfını
üretemeyeceğimiz bazı ülkelerde sadece PET israf
seviyelerini gösterebiliyoruz ve yine depozito
iadesi ile daha düşük israf seviyeleri arasındaki
korelasyon açıktır.
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Denetlenmemiş herhangi bir pazarın, kendi israf
seviyelerini azaltmak için bir sonraki adım olarak
yeniden doldurulabilir veya depozito iade sistemi
benimsemesinin gerekip gerekmediği ekonomik ve
politik bağlamına ve belki de tarihsel deneyimlerine
göre değişecektir. Ancak ortak çöp azaltma ve
iyileştirilmiş kaynak yönetimi etkileri, tüketici için
ortak mali teşvikleri ve ayrıca ambalaj atığı toplama
altyapısı gereksinimleri, ikisinden birinin veya her
ikisinin de olumlu bir adım olacağı anlamına
gelmektedir.
Gerçekte, tek kullanımlık kaplar için hem toplama
altyapısı hem de tüketici katılımı açısından bir
depozito sistemi olması yeniden doldurulabilir bir
sistem için destekleyici sistem koşulları yaratır,
aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir.
Avrupa’da israfı en aza indirmenin en etkili yolu, her iki
önlemin de uygulanmasıdır; Reloop’a göre bu yaklaşım
yerel koşullara göre değişmekle birlikte daha geniş
anlamda ideal bir yaklaşımdır.
Yeniden doldurulabilir pazar payı ile depozito iade
sisteminin varlığı arasındaki ilişki karmaşıktır ve
düzenlemenin özelliklerine, iş kararlarına ve tüketici
kültürüne göre büyük ölçüde değişiklik gösterir.
Örneğin Finlandiya’da, depozito iade sisteminin
başlatılmasından üç yıl sonra, 1999 yılında yeniden
doldurulabilirlerin pazar payı %80’e ulaştı. 2004 yılında
tek kullanımlık kaplara uygulanan vergide indirimden
dolayı bu pazar payı 2019 yılına gelindiğinde %4,3’e
düştü.
Ancak Litvanya'da 2016'da depozito sisteminin uygulanmaya
başlamasından itibaren yeniden doldurulabilirlerin pazar
payı 2015'te %16,3 iken 2019 yılında çoğunlukla bira
kategorisinde olmak üzere %17,2'ye yükseldi. Depozito iade
sistemi yöneticisi USAD başkanı, bu iki sistemin birlikte
çalışabilir tasarımının hem tüketiciler için hem de yeniden
doldurulabilir cam pazar payını korumak için nasıl
çalıştığını ayrıntılı olarak paylaştı.

Sayfa 26

Almanya'da, yeniden doldurulabilirlerin pazar payı
depozito iadesi uygulamasının başladığı 2003
yılından bu yana düştü ancak hikâye her zaman
göründüğü gibi değil. Yeniden doldurulabilirlerin
pazar payı, üreticiler maliyetleri düşürme fırsatını
bulduğu için kıta çapında düşüyordu ancak şöyle de
belirtilmişti:
“Almanya’da
yeniden
doldurulabilirlerin kullanımının azalması daha az
telaffuz ediliyordu, 2000 yılında %7,1 olan pazar
payı 2017’de %54,9 oldu, tek yönlü DİS [depozito
iade sistemi] de önemli bir nedensel etken olarak
kabul edilebilir.”
Bu tartışmayı daha geniş bir bağlama oturtmak için,
üreticilerin kaplarını yeniden doldurma veya geri
dönüştürme amacıyla geri kazanmalarına izin veren
mekanizmalar, daha geniş kapsamlı üretici
sorumluluk gündeminin bir parçası olarak
anlaşılmalıdır. Bu sistemleri çalıştırmanın maliyetleri
üreticilere aittir ve sistemin mümkün olduğunca
verimli çalışmasını sağlayacak konumdadırlar, yani
ambalaja ilişkin maliyetleri dışarı aktarmalarına izin
verilmez, ilgili maliyetlerini dışsallaştırmalarına izin
verilmez, ancak faaliyet gösterdikleri toplumlara
zarar vermeyecek şekilde bu maliyetleri en aza
indirmelerine izin verilir.

Litvanya’da depozito
sisteminin
uygulanmaya
başlanmasından
itibaren yeniden
doldurulabilir pazar
payı az da olsa arttı.

İsraf ettiklerimiz: Sonuç

Sayfa 27

Tüketici, ters otomat makinesinden iade ettiği
belirli bir şişenin yeniden dolum veya geri
dönüşüm için olup olmadığını düşünmemiş
olabilir-bu ayırma işlemi perde arkasında
gerçekleşir.
Tüketiciler sadece israf edilmediğini bilirler.
İlk bakışta, tüketiciden depozito talep eden yaklaşımlar
“tüketici sorumluluğu” programları gibi görünebilir.
Ancak hem yeniden doldurulabilir hem de depozito
iadesi ile, sistemi işletmenin net maliyetleri-bu
maliyetleri düşüren ödenmemiş depozitolar hariçsektör tarafından karşılanır ve tüketici, boşlarını iade
ettiğinde parasını tam olarak geri alır.
Bu model bu raporun kapsamı dışında başka pazarlar için
de geçerli olabilir; en bariz şekilde, sıcak içecekler için
tek kullanımlık kapların oluşturduğu bitişik pazarla
başlanır, burada da depozitolar ve tek tip iade edilebilir
kaplar bazı yerel alanlarda uygulanmaya başlanmıştır.
Genel olarak, tek kullanımlık ürünlerde ve
ambalajlarda savaş sonrasındaki artış deneyimi, %100
net maliyet geri kazanımı ile genişletilmiş üretici
sorumluluğu ilkesi, tüketici eğitimi veya diğer
düzenleyici olmayan önlemlerin aksine, israfı
azaltmak açısından en önemli politika kaldıracıdır.

Yeniden doldurulabilir şişeleri geri kazanmak veya
geri dönüşüm için tek kullanımlık malzemelerden
oluşan daha geniş yelpaze için küçük iade edilebilir
depozitoların ekonomik açıdan teşvik edilmesi
işleyen bir sistemdir. Ancak Almanya gibi her iki
sistemin de var olduğu ve iyi işlediği bölgelerde
tüketici deneyimi kusursuzdur, bu sayede tüm
kaplarda %98'e varan bir geri dönüş oranına
ulaşılmıştır.
Bazı
durumlarda,
yeniden
doldurulabilir şişeleri bu pazarlarda uzmanlaşmış
perakende satış noktalarına iade edeceklerdir ya
da bir metalin iade edildikten sonra geri
dönüştürüleceği net bilinecektir. Yine de
yukarıdaki Litvanya örneğinde de görüldüğü gibi,
tüketici ters bir otomat makinesinden iade ettiği
belirli bir şişenin yeniden dolum ya da geri
dönüşüm için olup olmadığını düşünmemiş olabilirbu ayırma işlemi perde arkasında gerçekleşir.
Tüketiciler sadece israf edilmediğini bilirler.
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