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BASF, global ‘’Plastik Atığa Son İşbirliği‘nin kurucuları arasında
yer alıyor
 Plastik ve tüketici ürünleri değer zinciri içerisinde yer alan yaklaşık 30
şirket, çevrede plastik atığa son vermeye yardımcı olmak üzere 1 milyar
doların üzerinde taahhütte bulundu
 BASF, dünyanın plastik atık sorununu çözmeye yardımcı olmaya yönelik
çözümler geliştirmede Plastik Atığa Son İşbirliği’ni destekliyor
BASF, bugün, özellikle okyanuslarda olmak üzere çevrede plastik atığı azaltmaya
ve ortadan kaldırmaya yönelik çözümler sağlamak üzere yaklaşık 30 şirketten
oluşan bir global işbirliğinin kurucuları arasında yer aldı. Plastik Atığa Son Birliği
(AEPW), çevrede plastik atığa son vermeye yardımcı olmak üzere önümüzdeki beş
yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapma hedefiyle 1 milyar doların üzerinde taahhütte
bulundu. Yeni çözümler geliştirilerek, plastik atığı en aza indirecek ve yönetecek
ölçekte sunulacak. Bunun içerisinde, döngüsel ekonomi sağlamaya yardımcı olarak
kullanılmış plastiklere yönelik çözümlerin kullanılması da yer alıyor.
En başından beri birliğin kurulmasını destekleyen BASF SE’nin İcra Kurulu Başkanı
ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Martin Brudermüller, “Çevrede plastik atığı
azaltma hedefini tüm gücümüzle destekliyoruz. Dünyanın plastik atık sorununu
çözmeye etkili bir şekilde yardımcı olacak çözümleri sunmak ve desteklemek
istediğimizden Plastik Atığa Son İşbirliğiirliği’nin kurucuları arasında yer alıyoruz.
Plastikler, kaynak tasarrufu sağlayabilen ve toplum için sağlık, emniyet ve ayrıca
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rahatlık faydaları sağlayabilen etkili malzemelerdir. Plastiklerin ve plastik atıklarının
sorumluluk içerisinde kullanılmaması ya da atılmaması veya geri dönüştürülmemesi
durumunda bu faydalar azalır.” dedi.
Burada önemli olan nokta, plastik atığın nereden kaynaklandığını anlamaktır. Ocean
Conservancy
okyanuslardaki

(Okyanus
plastiklerin

Koruma)
ağırlıklı

tarafından
olarak

gerçekleştirilen

karasal

çöpten

araştırma,

kaynaklandığını

gösteriyor. Plastik atıkların büyük bir kısmı nehirler aracılığıyla yayılıyor ve başta
Asya ve Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki on büyük nehre kadar geri
takip edilebiliyor. Bu nehirlerin birçoğu, yeterli atık toplama ve geri dönüşüm
altyapısına sahip olmayan ve bu nedenle önemli bir atık sızıntısına neden olan,
yoğun nüfusa sahip bölgelerin içerisinde akıyor. AEPW, en çok ihtiyaç duyulan
alanlarda harekete geçecek. Bu, dört önemli alanda çözüme katkıda bulunan
projeleri içerecek:


Atıkları toplamak ve yönetmek ve geri dönüşümü artırmak için altyapı
geliştirme;



Plastiklerin geri dönüştürülmesini ve geri kazanılmasını kolaylaştıran yeni
teknolojilerin geliştirilmesi ve ölçeklenmesi ve tekrar kullanılan plastiklerden
değer oluşturulması için inovasyon;



Harekete geçilmesi için hükümetlerin, işletmelerin ve toplumların eğitilmesi ve
sürece dahil edilmesi;



Özellikle karasal çöpleri okyanuslara taşıyan nehirler gibi önemli atık kanalları
başta olmak üzere çevrede yoğun plastik atık bölgelerinin temizlenmesi.

Procter & Gamble CEO’su ve AEPW Başkanı David Taylor, “Herkes, plastik atıkların
okyanuslarımıza veya çevreye ait olmadığında hemfikir. Bu, hızlı bir eylem ve güçlü
bir liderlik gerektiren global bir zorluktur. Bu yeni birlik, çevrede plastik atığa son
verme konusunda bugüne kadarki en kapsamlı girişimdir.” dedi.
İşbirliği, global plastik ve tüketici ürünleri değer zinciri içerisinde yer alan kimyasal
ve plastik üreticiler, tüketici ürünleri şirketleri, perakendeciler, dönüştürücüler ve atık
yönetimi şirketlerini barındıran bir kar amacı gütmeyen örgüttür. Birlik, çevreden
plastik atıkların ortadan kaldırılmasına yönelik ortak projelere yatırım yapmak üzere
hükümetler, hükümetlerarası örgütler, akademi çevresi, sivil toplum örgütleri ve sivil
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toplum ile birlikte çalışacak.
BASF’nin birlik içerisinde yer alması, şirketin plastiklerin sorumlu bir şekilde
yönetilmesi konusundaki çalışmalarını destekliyor. Brudermüller, “Plastiklerin
kontrolsüz bir şekilde çevreye gitmesini önlemeye yönelik önemli tedbirlerden bir
tanesi, plastiğin yeni hammadde olarak kullanılabileceği kapalı döngüler
oluşturmaktır. Kimya sektörü, yenilik sağlama ve plastik atıkları yeni ürünlere
dönüştürmeye yönelik büyük ölçekli süreçleri uygulamaya sokma konusunda önemli
bir rol oynuyor.” dedi. BASF’nin plastiklerin geri kazanılmasını ve geri
dönüştürülmesini destekleyen yenilikçi teknolojiler üzerinde nasıl çalıştığına dair bir
örnek olarak, kısa bir süre önce başlatılan ChemCycling projesi gösterilebilir. BASF,
müşterileri ve iş ortakları ile birlikte, kimyasal olarak geri dönüştürülmüş plastik atığa
dayanan ilk pilot ürünlerini geliştirdi ve üretti.
Ayrıca BASF, tüm plastik pelet üretim tesislerinde global olarak uluslararası
Operation Clean Sweep® programını aktif olarak uyguluyor. Bu program,
davranışsal, organizasyonel ve teknik tedbirler aracılığıyla değer zincirinde plastik
pelet kaybını önlemeyi hedefliyor. Ayrıca BASF, atık yönetimi eğitimi konusunda
çeşitli işbirlikleri ve birlik projeleri (örn. Dünya Plastik Konseyi, Ellen MacArthur
Vakfı, CEFLEX) içerisinde yer alıyor.
Plastik Atığa Son Birliği’nin kurucu üyeleri arasında şu şirketler yer alıyor: BASF,
Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant,
Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA,
Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA
Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC,
Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia ve Versalis
(Eni).
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Daha fazla bilgi
BASF’nin Plastik Atığa Son Birliği üyeliği hakkında daha fazla bilgi için buraya ve Plastik Atığa Son
Birliği’nin yeni web sitesi için buraya tıklayınız. BASF’nin ChemCycling projesiyle ilgili TV
görüntülerini, buraya tıklayarak TV servisimizde bulabilirsiniz.

BASF Hakkında
BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk
ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. 115.000'in üzerinde BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke
ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin başarısı için gayret gösteriyor. Portföyümüz altı
segmentten oluşmaktadır: Kimyasallar, Malzemeler, Endüstriyel Çözümler, Yüzey Teknolojileri,
Beslenme & Bakım ve Tarım Çözümleri. BASF, 2017 yılında 60 milyar Euro'nun üzerinde satış
gerçekleştirdi. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında
(BAS) işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.
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